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 وناقش االجتماع التفاصيل الفنية 

لــــوضــــع أســـئـــلـــة األوملـــــبـــــيـــــاد، حــيــث 

إلــى شــرح من  استمع وفــد املنظمة 

الــدكــتــور خــالــد العلي حــول اللجنة 

الـــعـــلـــمـــيـــة ألوملـــــبـــــيـــــاد قـــــطـــــر، الـــتـــي 

تــتــفــرع إلــــى أربـــــع لـــجـــان: الــكــيــمــيــاء 

العملي  ولجنة  واألحياء  والفيزياء 

(املــخــتــبــرات). وقـــال الــدكــتــور العلي 

الـــلـــجـــنـــة  فـــــي  املـــــشـــــاركـــــني  عـــــــدد  إن 

العلمية بلغ 60 من رؤســاء األقسام 

جامعة  بكليات  العميد  ومساعدي 

قــطــر واألســـــتـــــاذة والــــدكــــاتــــرة وفــق 

الــتــخــصــصــات الــعــلــمــيــة املــخــتــلــفــة، 

كـــالـــفـــيـــزيـــاء والـــكـــيـــمـــيـــاء واألحــــيــــاء 

والــــطــــب، والــــتــــعــــاون مــــع جــامــعــات 

املـــديـــنـــة الــتــعــلــيــمــيــة، إضــــافــــة إلـــى 

بــإدارات  والتقييم  التعليم  موجهي 

الــعــالــي  والــتــعــلــيــم  الــتــعــلــيــم  وزارة 

واملــتــمــيــزيــن مـــن مــنــســقــي ومعلمي 

املدارس الدولية والحكومية.

واستمع وفد منظمة األوملبياد إلى 

شرح آللية ومعايير وضع األسئلة 

مـــن قــبــل مــمــثــلــني عـــن الـــفـــرق األربـــع 

والكيمياء،  واألحياء  الفيزياء  ملــواد 

باإلضافة إلى لجنة العملي، ودارت 

مناقشات مستفيضة بني الجانبني 

حـــول الــتــفــاصــيــل الــفــنــيــة والــتــقــنــيــة 

الخاصة بوضع أسئلة االختبارات.

العلوم  أوملــبــيــاد  قــطــر  وتستضيف 

لــلــنــاشــئــني فـــي نــســخــتــه الــســادســة 

عشرة في الفترة من 3-12 ديسمبر 

املقبل كــأول دولــة عربية تنظم هذا 

األوملبياد، وبلغ عدد الدول املشاركة 

يــجــعــل  مـــمـــا  دولــــــــة،   62 اآلن  حـــتـــى 

تـــاريـــخ  فـــــي  األكـــــبـــــر   2019 نـــســـخـــة 

األوملبياد. 

ويـــهـــدف أوملـــبـــيـــاد الـــعـــلـــوم الـــدولـــي 

للناشئني إلى نشر روح السعي نحو 

العلوم واالحتفاء  التميز في مجال 

بــالــطــلــبــة املـــوهـــوبـــني، وتــحــفــيــزهــم 

لــصــقــل مـــواهـــبـــهـــم وتـــطـــويـــرهـــا فــي 

ميدان العلوم الطبيعية. 

ويــــحــــق لــــدولــــة قـــطـــر -بـــاعـــتـــبـــارهـــا 

الـــدولـــة املــضــيــفــة- إشــــراك 18 طالبًا 

في األوملبياد، ويجري إعداد هؤالء 

لألوملبياد  طريقة  بأفضل  الــطــالب 

املــقــبــل فـــي الــــدوحــــة بـــالـــتـــعـــاون مع 

جـــامـــعـــة قـــطـــر وجــــامــــعــــات املـــديـــنـــة 

التعليمية. 
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 وفد منظمة األوملبياد يجتمع مع اللجنة العلمية 

 «التعليم» تستعرض استعدادات استضافة  «التعليم» تستعرض استعدادات استضافة 
أوملبياد العلوم الدولي للناشئني أوملبياد العلوم الدولي للناشئني 
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 خالل حفل التخّرج في باريس 

 جامعة الدراسات العليا تكّرم 
املشاركني في برامجها 

 حملة «ما قّصرتوا» تبدأ بزيارة مؤسسة رعاية املسنني 

 «البيرق» يحصد 14 جائزة في أسبوع البحث العلمي 
ومؤتمر التعليم 2019 

واصــــــل بـــرنـــامـــج الـــبـــيـــرق مــــشــــوار الــتــمــيــز 

األسبوع  في  وتكريمًا  14 جائزة  بـ  بفوزه 

التعليم  ومؤتمر  العلمي  للبحث  الوطني 

الجوائز ما بني  2019، حيث تنوعت هــذه 

جـــوائـــز كـــبـــرى وجــــوائــــز الـــفـــئـــات وجـــوائـــز 

خاصة مقدمة من شركات عاملية. 

وشــــارك «الــبــيــرق» فــي املــســابــقــة الوطنية 

أبحاث علمية في فئات مختلفة،  بخمسة 

والهندسة  املــــواد  وعــلــوم  الكيمياء  وهـــي: 

وعــلــوم األرض والــبــيــئــة، وتـــم الــعــمــل على 

هـــذه األبـــحـــاث فـــي جــامــعــة قــطــر بــإشــراف 

أســـــاتـــــذة مــتــخــصــصــني فــــي مــــركــــز املــــــواد 

املتقدمة وأعضاء فريق «البيرق».

ونــال «البيرق» ثــالث جوائز كبرى تؤهله 

للمشاركة فــي مــســابــقــات دولــيــة، كــمــا فــاز 

إلى  فــئــات، باإلضافة  أيضًا بثالث جــوائــز 

أربع جوائز خاصة، وأربعة تكريمات. 

وعــــبــــر الــــدكــــتــــور حـــســـن الـــــدرهـــــم -رئـــيـــس 

الجوائز  بــهــذه  عــن سعادته  قــطــر-  جامعة 

املــمــيــزة الـــتـــي حــصــدهــا «الـــبـــيـــرق»، حيث 

كــتــب عــلــى «تــويــتــر»: «ســعــدت باستقبال 

أبنائي وبناتي طلبة البيرق الفائزين في 

األسبوع الوطني للبحث العلمي ومؤتمر 

التعليم 2019». 

بـــدورهـــا، أعــربــت الــدكــتــورة نـــورة جــبــر آل 

ثــانــي -رئــيــســة بــرنــامــج الــبــيــرق ورئــيــســة 

الــتــواصــل واملــشــاركــة بجامعة قطر-  قــســم 

عــــن خــــالــــص ســـعـــادتـــهـــا وفــــخــــرهــــا بــتــلــك 

اإلنجازات املثمرة والنجاحات املبهرة، كما 

توجهت بالتهنئة لكل من فازوا من طالب 

الــبــيــرق، موضحة أن الــجــوائــز هــي مصدر 

على  وتحفيزهم  للطالب وحثهم  تشجيع 

االستمرار في اإلبداع والتميز. 

العليا إلدارة  الدراسات  كّرمت جامعة 

الرائدة  -الجامعة   HEC Paris األعمال 

عــــاملــــيــــًا فـــــي مــــجــــال بـــــرامـــــج الــتــعــلــيــم 

التنفيذي- 129 خريجًا من أحدث دفعة 

املاجستير  برنامج  فــي  املشاركني  مــن 

وبرنامج  األعــمــال  إدارة  في  التنفيذي 

املاجستير املتخصص في إدارة وحدة 

األعــــمــــال االســتــراتــيــجــيــة خــــالل حفل 

الجامعة  حــرم  فــي  الــســنــوي  تخّرجها 

في بلدة «جوي أن جوساس»، باريس.

تود  بيتر  البروفيسور  الحفل  حضر 

العليا إلدارة  الــدراســات  عميد جامعة 

بــــاريــــس،  فـــــي   HEC Paris األعــــــمــــــال 

والـــســـيـــد جــــان بــــول فــيــرمــيــس رئــيــس 

الــدراســات  جامعة  فــي  اإلدارة  مجلس 

 ،HEC Paris األعــــمــــال  إلدارة  الــعــلــيــا 

لوجان معاون  ناتالي  والبروفيسورة 

في  التنفيذي  التعليم  لشؤون  العميد 

الجامعة، ولفيف من كبار الشخصيات، 

منهم: سعادة السيد علي زينل مندوب 

دولــــة قــطــر الـــدائـــم لـــدى «الــيــونــســكــو»، 

القائم  الشيبي  أحمد  نــاديــة  والسيدة 

بــاألعــمــال مستشارة فــي ســفــارة دولــة 

قطر في فرنسا.

وتقدم جامعة الدراسات العليا إلدارة 

األعمال HEC Paris في قطر، برنامجني 

املاجستير  برنامج  تنفيذيني يضمان 

الحاصل  األعــمــال  إدارة  فــي  التنفيذي 

بحسب  عامليًا،  السادسة  املرتبة  على 

لبرامج  تايمز»  «فاينانشال  تصنيف 

املاجستير  وبــرنــامــج  األعـــمـــال،  إدارة 

املــتــخــصــص فــي إدارة وحـــدة األعــمــال 

برامج  إلــى  بــاإلضــافــة  االستراتيجية، 

مخصصة  قصيرة  تنفيذية  تعليمية 

للشركات.

 قــــــــام طــــــــالب مـــــركـــــز الــــــدمــــــج ودعـــــــــم ذوي 

االحــتــيــاجــات الــخــاصــة فـــي جــامــعــة قــطــر، 

أمس األول األحــد، بإطالق الحملة الثانية 

مــــن مــــبــــادرة «أنــــــا أقـــــــدر» بـــعـــنـــوان حــمــلــة 

ــرتــوا»، مــن خــالل زيـــارة املؤسسة 
َّ

«مــا قــص

القطرية لرعاية املسنني.

وقـــــام الــطــلــبــة بــتــقــديــم الــشــكــر والـــعـــرفـــان 

والــهــدايــا لــلــنــزالء األفـــاضـــل، وذلـــك تــقــديــًرا 

مــنــهــم لــلــجــهــود املــمــيــزة الــتــي بــذلــهــا جيل 

اآلبــــــــاء فــــي الـــتـــربـــيـــة والــــرعــــايــــة لــألجــيــال 

بناء  فــي  الــرائــدة  وملساهماتهم  املتعاقبة، 

الوطن وازدهــاره.  كما هدفت هذه الزيارة 

إلى استفادة الطلبة وتعلمهم من الخبرات 

من  للمسنني،  الغنية  الحياتية  والتجارب 

خـــالل الــجــلــوس مــعــهــم، واالســـتـــمـــاع لــهــم، 

املواقف  والتعلم منهم، من خــالل مناقشة 

الــفــارقــة التي مــّر بها الــنــزالء األفــاضــل في 

حــيــاتــهــم املـــديـــدة، والــتــي ســتــكــون بمثابة 

دروس يستفيد منها الطلبة ويقتدون بها. 

 مبادرة «أنا أقدر» التي يطلقها 
َّ
وعليه فإن

الــــدمــــج ودعــــــم ذوي االحـــتـــيـــاجـــات  مـــركـــز 

قــطــر، ستنظم سلسلة  بــجــامــعــة  الــخــاصــة 

مــن الــحــمــالت الــتــي تــهــدف إلـــى إبــــراز دور 

األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في 

والخيرية  االجتماعية  الــجــوانــب  مختلف 

واألكاديمية واالقتصادية والبيئية. 

وقــامــت املــبــادرة فــي شهر رمــضــان املبارك 

بإطالق حملتها األولى باسم «مشكورين» 

وذلـــــك مـــن خــــالل إقـــامـــة إفـــطـــار رمــضــانــي 

ــال النظافة 
ّ

ألكــثــر مــن 400 شخص مــن عــم

وموظفي األمن في الجامعة، لشكرهم على 

نظافة  على  الحفاظ  في  املميزة  جهودهم 

البيئة الجامعية وأمنها. 
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