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السالم عليكم،،

في البداية أرحب بكم في العدد اخلامس من نشرة شؤون الطالب والتي 
تتناول أخبار قطاع شؤون الطالب من فعاليات وأحداث ومبادرات وغيرها. 

يشبه  حتدي  إنه  بل  مطبوعة  افتتاحية  تكتب  أن  صعبة  مهمة  إنها 
التحديات التي نواجهها في قطاع شؤون الطالب. فحيث تعمل الوحدات 
اإلدارية األخرى مبا فيها األكادميية على مستوى محدود ومحصور، يسعى 
وعام  على مستوى شامل  اجلامعي  اتمع  ودعم  استيعاب  إلى  القطاع 

ومساعدة الطالب على النمو بشكل كامل ومتكامل.
إن العملية التربوية ال تقتصر على غرفة ومحاضر ومجموعة من الشباب 
أو الشابات يأخذون املالحظات واملعلومات، بل هي عملية معقدة تتداخل 

فيها الكثير من العوامل النفسية واالجتماعية. 

اجلامعية  احلياة  باكتشاف  يبدؤون  الطلبة  أن  فنجد  املثال،  على سبيل  أي طالب جامعي  رحلة  لنأخذ 
املدارس ويستقطب  يزور  والتوجيه  اإلرشاد  الطالب. فقسم  اجلامعة من خالل قطاع شؤون  ومنظومة 
الطالب. من ثم يبدأ الطالب بالتواصل مع إدارة القبول ليحصلوا على "جواز سفرهم" األكادميي فينتظموا 
الطلبة للحصول على بطاقة  التسجيل  إدارة  التعريفي تساعد  اليوم  بعد  كطلبة في جامعة قطر. 

روتينهم اليومي من جداول وامتحانات. 

مع بدء الدراسة، يبدأ الطلبة باحلصول على بطاقاتهم اجلامعية والكتب الدراسية والتردد على املطاعم 
اتلفة واحلصول على املساعدات املالية والتقدم بطلب لالشتراك بخدمة الباصات وتصوير املقررات من 
خالل  الطلبة  يحتاجه  ما  كل  لتأمني  محاوالتها  اإلدارة  هذه  توجت  وقد  الطالبية.  اخلدمات  إدارة  خالل 
تواجدهم في اجلامعة بإنشاء مركز االتصال الطالبي حديثاً حيث مت تدريب عدد من الطالبات لإلجابة على 

تساؤالت أي طالب وتوجيهه نحو اجلهة الصحيحة حلل أي حتدي يواجهه في حياته اجلامعية اليومية. 

ً ومنهم من يعاني  تبدأ احلياة اجلامعية بالتبلور ويكتشف الطلبة جانب آخر فمنهم من يتأقلم جيدا
على  الطلبة  التعلم  دعم  ومركز  النفسي  اإلرشاد  مركز  يساعد  وهنا  أو شخصية،  دراسية  صعوبات 
تخطي هذه الصعوبات والعودة للطريق الصحيح من جديد. كذلك يتيح مركز اخلدمات املهنية الفرص 
للطلبة باحلصول على عمل جزئي يساهم إلى حد كبير في إكسابهم حرفية العمل وإدماجهم بأطر 

احلياة العملية لتدعيم األفكار النظرية. 

يكتشف الطلبة أهمية األنشطة املالزمة للعملية التربوية فيكوِّنوا عالقات مع إدارة األنشطة الطالبية 
عبر االشتراك في الفعاليات مثل اليوم الوطني، وتنظيم القرية الثقافية، والتطوع في املشاريع اتلفة 
كمعرض قطر املهني وحضور ورشات العمل واكتساب مهارات كثيرة وجديدة باإلضافة إلى املشاركات 

الداخلية واخلارجية كاملؤمترات والرحالت واملسابقات الثقافية والرياضية. 
يهتم قطاع شؤون الطالب بجميع الطلبة فهنالك قسم خاص ملساعدة ودعم الطلبة الدوليني وكذلك 
من  بالرغم  أهدافهم  إلى  والوصول  للنجاح  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  الطلبة  ومساعدة  لدعم  قسم 

اختالفهم. 

بعد النجاح وتخطي الصعوبات يعمل القطاع على رسم الفرحة واالبتسامة بتخريج الطلبة ومشاركة 
األهالي فرحتهم وفخرهم باجنازات أوالدهم وبذلك يشهد قطاع شؤون الطالب مبختلف أقسامه أهم 

بدايات أي إنسان: األكادميية واملهنية. 

ً بيد ليعبروا إلى بر  أشعر بفخر كبير النتمائي إلى قطاع شؤون الطالب فنحن نصاحب الطلبة ونسعى يدا
األمان وأعتقد أن هذا امللخص سيساعد اتمع اجلامعي ككل على النظر إلى مهامنا من وجهة نظرنا 

نحن. 
ً مليء بالتعاون واإلجنازات.  أمتنى للجميع عاماً أكادميياً مثمرا

             
                               وداد يوسف الحسيني  

مدير إدارة األنشطة الطالبية باإلنابة       
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توجهت بعثة رياضية مكونة من مجموعة من طلبة وطالبات جامعة قطر إلى جمهورية مصر في 
السادس عشر من شهر أكتوبر 2010 للمشاركة في الدورة الرياضية الثانية للجامعات العربية، والتي 

استمرت من السابع عشر وحتى الرابع والعشرون من شهر أكتوبر. 

ترأس البعثة مدير إدارة األنشطة الطالبية باإلنابة 
اإلدارة  موظفي  من  وعدد  احلسيني،  وداد  األستاذه 

وقسم الرياضة والترفيه.
وقد اشتملت الدورة على ألعاب القوى والتايكواندو 
حيث  املبارزة.  إلى  باإلضافة  والرماية  والسباحة 
حصد طلبة اجلامعة املشاركني أربع ميداليات في 
ألعاب القوى واملبارزة، باإلضافة إلى مراكز متقدمة 
في الرياضات األخرى، كاملركز اخلامس في السباحة، 
وداد  األستاذة  عبرت  وقد  الرماية.  في  والرابع 
احلسيني عن سعادتها الكبيرة إزاء النتائج الرائعة 
ملستوى  بتقدميهم  وذلك  الطالب  حققها  التي 

رياضي مشرف جلامعة قطر.
وفي حفل تكرمي خاص أقيم لتكرمي جهود الطلبة 
املشاركني في مبنى األنشطة الطالبية، وبحضور 
املسند  عبداهللا  بنت  شيخة  الدكتورة  األستاذه 
رئيس اجلامعة والدكتور عمر األنصاري نائب الرئيس 
على  اجلامعة  رئيس  أثنت  فقد  الطالب،  لشؤون 
جهود الطلبة املشاركني وشكرتهم على اجنازاتهم 
إننا نؤكد  الرياضات وقالت:"  وفوزهم في مختلف 
التميز  ولكن  األكادميي،  والتميز  التقدم  على 
الرياضي مهم أيضاً ونحن ندعم طالبنا الرياضيني 
منتخباتنا  لتشكيل  اآلوان  حان  بأنه  ونعتقد 

الرياضية في جميع الرياضات الشبابية".
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الجامعة تكرم المشاركين في الدورة الرياضية للجامعات العربية
رئيس الجامعة: حان اآلوان لتشكيل منتخباتنا الرياضية الشبابية

بمناسبة فوزهم بمراكز متقدمة وحصدهم البرونز والفضة ... 
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إنشاء مركز  الطالبية خدمة جديدة متمثلة في  الخدمات  بإدارة  الطلبة  التواصل مع  دشن قسم 
تفعيل  نحو  القسم  من  مبادرة  يعتبر  والذي   Student Calling Center الطالبي  االتصال 
الخدمات في  الطالب ومقدمي  المنتفعين من قطاع شؤون  المختلفة مع  االتصال  أدوات  وتنويع 

J <2010K10K10 الجامعة. وقد بدأ المركز في استقبال اتصاالت الطالب ابتداءً من يوم األحد بتاريخ
تفعيل عدة خدمات وبرامج. فباإلضافة إلى مركز 
دم  تُقَ التي  اخلدمة  كذلك  يوجد  الطالبي  االتصال 
بحل  املكتب  يُعنى  حيث  االستقبال،  مكتب  في 
الطلبة  تواجه  التي  واملعقدة  املركبة  اإلشكاليات 
وحتتاج إلى دراسة ومتابعة. كما يقوم املكتب بالرد 
بزيارة  يقومون  الذين  الطلبة  استفسارات  على 
مبنى القبول والتسجيل أو توجيههم إلى اجلهات 
اتصة للرد عليهم. ويوجد مكتب االستقبال في 

الطابق األرضي من مبنى القبول والتسجيل. 
الراعية  للجهات  خدمات  كذلك  القسم  ويقدم 
حلقة  الطلبة  مع  التواصل  قسم  يعتبر  حيث 
طلبتها  تبتعث  (التي  الراعية  اجلهات  بني  الوصل 
ومؤسسات  شركات  من  اجلامعة)  في  للدراسة 
عملية  يسهل  كما  قطر.  جامعة  وبني  وسفارات 
األكادميي  الوضع  على  الراعية  اجلهات  إطالع 
وميكن  اجلامعة.  في  للدراسة  املبتعثني  لطلبتهم 
التواصل مع املوظف اتص في قسم التواصل مع 
الطلبة للحصول على هذه اخلدمة من خالل البريد 

. sponsors@qu.edu.qa اإللكتروني اخلاص
التواصل مع  وخالل الفترة القادمة، يسعى قسم 
الطلبة إلى تنفيذ بعض املبادرات التي من شأنها أن 
خالل  من  وذلك  الطلبة  مع  التواصل  دور  تعزز 
بالتواصل  اخلاصة  املواقع  بعض  في  التواجد 
االجتماعي مثل FaceBook. باإلضافة إلى خدمات 
وبرامج أخرى مثل برنامج أولياء أمور الطلبة، والذي 
من شأنه أن يعزز دور أولياء األمور في التواصل مع 

اجلامعة لدعم جناح وتطور أبنائهم الطالب.

بداية  اخلدمة  هذه  في  عملي  اعتبر  قائلة:"  أيضاً 
خبرتي في مجال العمل، فقد تعلمتُ الكثير من 
مجال  في  الطالب  تخدم  التي  التواصل  مهارات 
القبول والتسجيل واخلدمات األخرى. ونقوم باإلجابة 
في  العمالء  تساعد  التي  املهمة  التساؤالت  على 

معرفة ما يريدون من معلومات تهمهم".
على  الرد  بينها  من  عديدة  خدمات  املركز  يقدم 
أو  مباشر  بشكل  الطلبة  وأسئلة  استفسارات 
مع  التعاون  مت  حيث  املعنية  باجلهات  إيصالهم 
لتوفير  الطالب  شؤون  بقطاع  اتلفة  اإلدارات 
حال  في  املركز  مع  للتواصل  مختصني  موظفني 
احلاجة لذلك. كما يقوم املركز مبتابعة اإلشكاليات 
التي يطرحها الطلبة ليتم بعدها التواصل معهم 

وإعالمهم باإلجراء املناسب. 
هذا ويشارك مركز االتصال الطالبي بشكل رئيسي 
في عملية التقييم املستمر للخدمات التي يوفرها 
قطاع شؤون الطالب من خالل عمل تقارير شهرية 
وقد  الطلبة.  واحتياجات  أراء  تعكس  وإحصائيات 
هاتفياً  اتصاالً   360 األولى  اإلحصائية  شملت 
انطالق  من  أسبوعني  أول  في  املركز  استقبلها 
وأولياء  الطالب  بني  االتصال  فئات  وتعددت  اخلدمة 
ً عن  ً جيدا األمور ومن خارج اجلامعة مما يعطي مؤشرا

أهمية املركز في التواصل مع املنتفعني.
الطلبة  مع  التواصل  قسم  أن  بالذكر  اجلدير  من 
فعالة  تواصل  قنوات  إيجاد  في  رسالته  تتمثل 
تتسم باملبادرة والثبات جلميع املنتفعني من الطلبة 
وأولياء األمور واجلهات الراعية للطالب، كما يضمن 

القسم تقدمي هذه اخلدمات للمنتفعني من خالل 

من جانبه صرح السيد عبداهللا الشنظور مدير إدارة 
يأتي  اخلدمة  هذه  إطالق  بأن  الطالبية  اخلدمات 
التي  التواصل  وتعزيز  التطوير  منسجماً مع خطة 
حيث   ، اجلامعة  في  الطالب  شؤون  قطاع  وضعها 
املركز على سد الفجوة بني الطلبة وجميع  يعمل 
أفراد اتمع اجلامعي مما ينتج عنه تقليل الصعوبات 

التي قد يواجهها الطلبة للوصول إلى اتصني. 
وقالت األستاذة خلود العتيبي رئيس قسم التواصل 
هامة  وصل  حلقة  يشكل  املركز  أن  الطلبة  مع 
من  مهم  جزء  وهو  واخلارجي  الداخلي  للتواصل 
أصبح  حيث  قطر،  جامعة  تقدمها  التي  اخلدمات 
الطلبة  عليها  يعتمد  التي  الوسيلة  هو  الهاتف 
عنها،  واالستفسار  املعامالت  متابعة  في  غالباً 
على  العناء  تخفف  الهاتف  طريق  عن  فاإلجابة 
الطلبة وتقلل من كمية االتصاالت التي تستقبلها 
إدارات قطاع شؤون الطالب والتي تتعلق غالباً بطرح 

األسئلة أو االستفسارات من قبل الطلبة. 
حملة  بعمل  قام  القسم  أن  بالذكر  اجلدير  من 
اخلدمة،  انطالق  عن  رسمياً  اإلعالن  قبل  تعريفية، 
مبنى  من  كل  في  أيام  خمسة  ملدة  استمرت 
األنشطة (بنني) ومبنى مجمع املطاعم، إضافة إلى 
إرسال رسائل الكترونية جلميع منتسبي اجلامعة من 
موظفني وأعضاء هيئة التدريس والطلبة لتعريفهم 
فيمكن  اجلديدة،  باخلدمة  يتعلق  وفيما  باخلدمة. 
الطالبي خالل  االتصال  التواصل مع مركز  للطلبة 
السابعة  الساعة  من  الرسمي  الدوام  أوقات 
ً على  والنصف صباحاً وحتى الثانية والنصف مساءا
الرقم 44034444 وسيقوم القسم بدراسة إمكانية 
مد ساعات العمل إلى ما بعد ذلك في حال كانت 

هناك حاجة إلى ذلك .
الطالبات  من  عدد  تأهيل  مت  فقد  أخرى،  جهة  من 
بنظام العمل اجلزئي عن طريق دورات تدريبية حول 
مهارات التواصل وخدمة العمالء وورش عمل مهنية 
واللوائح  والقواعد  القوانني  خاللها  من  تعلمن 

املتعلقة بالطلبة في جامعة قطر.
بنظام  تعمل  والتي  الكيالي  عبير  الطالبة  تقول 
من  الطالبي:"إنه  االتصال  مركز  في  اجلزئي  العمل 
مساعدة  لك  يتيح  مكان  في  التواجد   ً جدا املمتع 
واستفساراتهم،  أسئلتهم  عن  واإلجابة  الناس 
فعلى الصعيد الشخصي أشعر بالسعادة ملساعدة 
الناس، أما على الصعيد املهني فهو يتيح لي زيادة 
وأنا  اجلامعة  وأنظمة  قوانني  في  وخبرتي  معرفتي 
في  العمل  في  مستمتعة  أنني  صدق  بكل  أقول 

املركز، وأنها جتربة تستحق العطاء بال حدود".
وتضيف الطالبة علياء البسطي والتي تعمل باملركز 

قسم التواصل مع الطلبة يدشن مركز االتصال الطالبي 
الشنظور: نسعى إلى تعزيز التواصل الفعال مع المنتفعين

في خطوة جديدة نحو تطوير الخدمات الطالبية . . .

S



نظم مركز الخدمات المهنية يوم الرعاية والتدريب الطالبي في عامه الرابع على التوالي وبمشاركة 40 
مؤسسة من مختلف قطاعات سوق العمل، والذي افتتحه الدكتور حميد المدفع نائب رئيس الجامعة 
2010 في  أكتوبر   25 بتاريخ  الطالب  لشؤون  الجامعة  رئيس  نائب  األنصاري  عمر  والدكتور  اإلدارة  لشؤون 

مبنى األنشطة الطالبية بجامعة قطر.

T

د . األنصاري: شعور الطالب بالرعاية واالهتمام 
يساعده في اختيار التخصص المناسب 
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شريفة املهندي مديرة مركز اخلدمات املهنية:" إن 
أهم  من  الطالبي  والتدريب  الرعاية  يوم  فعالية 
في  املهنية  اخلدمات  مركز  يهتم  التي  الفعاليات 
جامعة قطر برعايتها وتنظيمها حيث أصبحت من 
أهم  من  واحدة  تعكس  التي  السنوية  الفعاليات 
فعالة  تواصل  بيئة  خلق  وهو  املركز  أهداف 
والطالبات  الطالب  للقاء  واملؤسسات  للشركات 

داخل احلرم اجلامعي مباشرة".
وقالت إن ما مييز هذه الفعالية هو حجم االهتمام 
واملتابعة من الطرفني الطالب واملؤسسات الراعية، 
حيث تطورت الفكرة فيها من مجرد املشاركة إلى 
االهتمام بالتفاصيل والوجود الفعال الذي يضمن 
عنها  يبحث  التي  فرصته  على  الطالب  حصول 
سواء كانت رغبته في الرعاية األكادميية أو التدريب 
امليداني النظري والعملي الذي يضمن له اكتشاف 
ومن  العمل.  سوق  وتقييم   ً مبكرا العمل  بيئة 
الالفت أيضاً وجود تنافس حقيقي بني الشركات في 
الشركات  عدد  زيادة  وكذلك  الطالب  إلى  الوصول 

املشاركة حيث بلغت 40 شركة هذا العام.
أسد  ندى  األستاذة  أوضحت  فقد  جانبها  من 
العمادي مرشدة مهنية مبركز اخلدمات املهنية أن 
لطالب  خاصة  للطالب  مهمة  فرصة  الفعالية 
الراغبني  واألخيرة  والرابعة  الثالثة  السنة 
الدراسة  أثناء  الرعاية  على  احلصول  في 
وتعزيز  التخرج  بعد  الوظيفة  وضمان 
مستقبلهم املهني وفرصة ملن يرغب في 
احلصول على اخلبرة العملية قبل التخرج 
العمل  سوق  في  للدخول  تؤهلهم 
وأضافت:" يساعد  وواثقة.  ثابتة  بخطوات 
يوم الرعاية أيضاً طلبة التأسيسي والذين 
على  األولى  الدراسية  املراحل  في  هم 
توسيع آفاقهم الفكرية وبإعطائهم فكرة 
وصورة أوضح عن احتياجات سوق العمل مما 
توجهاتهم  حتديد  على  يساعدهم 
العمل  وفرص  ملهاراتهم  طبقا  الدراسية 
والتدريب املتاحة في سوق العمل من خالل 
شروط الرعاية والتخصصات املطلوبة من 

قبل الشركات والهيئات املشاركة".

وفي كلمته بهذه املناسبة قال الدكتور حميد إن 
هذا املعرض الطالبي ميثل فرصة مهمة للتالقي بني 
جهات العمل في الدولة وطالب اجلامعة وهو يصب 
في مصلحة الطرفني ألنه يعني للطالب أن هناك 
من يهتم برعايتهم وتوظيفهم بعد التخرج كما 
يساهم في تعريف سوق العمل بالتخصصات التي 
حرص  حميد  الدكتور  وأكد  اجلامعة.  تطرحها 
الشراكة  من  املزيد  في  االستمرار  على  اجلامعة 
والتعاون مع القطاعني العام واخلاص خلدمة اتمع 

القطري.
رئيس  نائب  األنصاري  الدكتور عمر  قال  من جهته 
اجلامعة لشؤون الطالب:" املعرض ميثل فرصة لربط 
في  ثقة  أكثر  وجعلهم  الراعية  باجلهات  الطالب 
لهذا  رؤيتهم  خالل  من  املهني  مستقبلهم 
االهتمام الكبير بهم، كما أنه يساهم في اختيار 
الدكتور  وقال  املناسبة".  للتخصصات  الطالب 
ً عاماً  األنصاري:" إن هذا املعرض يشهد جناحاً مطردا
بعد عام حيث تتزايد أعداد الشركات واملؤسسات 
املشاركة فيه وهو ما يعني أن هناك فائدة للجهات 
بشكل  إقبالهم  يزداد  الذين  وللطالب  املشاركة 

سنوي على حضور يوم الرعاية والتدريب".
وفي كلمتها في افتتاح هذا املعرض قالت األستاذة 

U

صورة جماعية مع ممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة 

شريفة المهندي: نهدف إلى خلق بيئة تواصل فعالة
 بين الشركات والطالب داخل الحرم الجامعي



وخاصة  اجلامعية،  الذكريات  أجمل  من  تعد  اجلوائز 
عندما تتوج مسيرتك الشخصية بالتكرمي والوقوف 
جنباً إلى جنب مع املتميزين على املستوى األكادميي 
وغير األكادميي في حفل التميز الذي تقيمه اجلامعة." 
ويضيف:" إنه لشرف كبير لي ولعائلتي وجلامعتي أن 
أفوز بهذه اجلائزة، وأتقدم بالشكر والتقدير للجامعة 
اإلسكان  في  إخوتي  أشكر  كما  التكرمي،  هذه  على 
مسيرتي  طوال  املتواصل  دعمهم  على  اجلامعي 

الرياضية". 
الطالبة  أحمد  محمد  بثينه  أوضحت  جانبها  ومن 
القيادة  بجائزة  والفائزة  الدولية  الشؤون  ببرنامج 
 ً فخرا كان  اجلائزه  هذه  على  حصولها  بأن  الطالبية 
فوزي  أعتبر  فتقول:"  قطر،  جامعة  من  لها   ً ومتيزا
طول  على  واالجتهاد  اجلد  لثمرات   ً حصادا باجلائزة 
دراستي بجامعة قطر، فهذا دليل على أن الدراسة لم 
بالتنظيم  وذلك  أكادميية،  الغير  تكن عائقاً إلجنازاتي 
اجليد للوقت ووضع األولويات، حيث اكتشفت أن لدي 
وأن  أجنز  أن  خالله  من  أستطيع  كبير  فراغ  وقت 
بأن  ثقة  على  وإنني  واالهتمامات.  املواهب  أكتشف 
الطلبة  جلميع  وحافز  داعم  هي  اجلائزه  هذه  مثل 
واالندماج  األكادميي  التفوق  نحو  للسعي  والطالبات 
واخلدمات  واالجتماعية  الطالبية  األنشطة  في 

الطالبية وغيرها". 
هذا وقد تنافس على اجلوائز الطالبية غير األكادميية 
66 مرشحاً على جوائز  يقارب  ما   2010/2009 للعام 
القيادة الطالبية واخلدمات الطالبية وجائزة الطالب 
التصويت  في  املشاركني  عدد  وصل  فيما  الرياضي، 
هيئة  وأعضاء  الطالب  من   588 إلى  والترشيح 
 26 القيادة  جلائزة  تقدم  وقد  واملوظفني.  التدريس 
مرشحاً (9 طالب و17 طالبة)، فيما تقدم 36 مرشحاً 
جلائزة اخلدمات الطالبية (12 طالب و24 طالبة)، وأما 

جائز الطالب الرياضي فقد تقدم للترشيح 4 طالب.

إلى كلية التربية التي كان لها الكثير من الفضل 
في صقل وتشجيع الطالب لينطلقوا نحو العمل 
بالذكر  وأخص  األنشطة  في  واملشاركة  التطوعي 
التدريس  هيئة  عضو  رزق  عبداحلكيم  الدكتور 
في  الطلبة  إشراك  في  ملساهمته  بالكلية 
األنشطة والفعاليات وتقدمي النصح والتوجيه في 

اجلوانب األكادميية وغير األكادميية". 

بجائزة  والفائز  حسن  صقر  حسن  الطالب  أما 
الطالب الرياضي فقال:" في البداية أحمد اهللا على 
وخامتة  توثيق  أعتبرها  التي  اجلائزة  على  حصولي 
إلجنازاتي في احلياة اجلامعية، وتكرمي ملتطوع أعطى 
كل ما لديه من خبرات وسخر كل ما يحمله من 
والفعاليات  األنشطة  في  وجهد  ووقت  طاقة 
الترشح  اجلامعية. وقد شجعني أحد اإلخوة على 
تقييماً  تكون  بحيث  الرياضي  الطالب  جلائزة 
األنشطة  في  قضيتها  التي  اجلامعية  للسنوات 

الرياضية ومتثيل جامعة قطر في احملافل الدولية". 
ويضيف قائالً:" إن فكرة التميز والفوز بإحدى هذه 

الطالبية  باجلوائز  الفائزين  الطلبة  من  عدد  أعرب 
تركوا  والذين   ،2010/2009 للعام  األكادميية  غير 
واخلدمات  األنشطة  مجال  في  رائعة  بصمات 
سعادتهم  عن  اجلامعية،  والرياضة  الطالبية 
للجوائز  الترشيحات  في  فوزهم  بشرف  وفخرهم 

الطالبية والتي أقيمت في نهاية العام املنصرم.

حيث عبر الطالب نواف علي األدهم والفائز بجائزة 
الغير  الطالبية  اجلوائز  بقوله:"  الطالبية  القيادة 
أكادميية خطوة ناجحة من قبل جامعة قطر حلث 
الطالب للمشاركة في األنشطة وتكرمي املتميزين 
الثالث  خالل  شهدت  أني  حيث  اجلانب  هذا  في 
هذا  في  األفضل  نحو  التغيير  املاضية  السنوات 
الوطني  اليوم  فعالية  ذلك  دليل على  وأكبر  اال 
اجلامعة من قبل طالبها  استاد  أقيمت في  والتي 
القيادة  جائزة  فيها،  املشاركني  أحد  كنت  وقد 
الطالبية هي من أفضل اجلوائز التي حصلت عليها 
وأعتز بأنها من جامعتي الغراء، كما أتقدم بالشكر 
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نواف األدهم: الجوائز الطالبية خطوة ناجحة لدعم األنشطة الطالبية
حسن صقر: الفوز بالجوائز تعد من أجمل الذكريات الجامعية
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وهيا  العلي  ومنيرة  العطاونة  وأمل  الكبيسي 
ومها  املري  فطيس  واجلازي  اليزيدي  ونورة  العطية 
حسني، على أن تختص هذه اللجنة مبتابعة تنفيذ 
اخلطة السنوية للقطاع إضافة إلى اقتراح تعديالت 
مكتب  مع  والتنسيق  اإلستراتيجية  اخلطة  على 
نائب رئيس اجلامعة للتخطيط والتطوير املؤسسي 

فيما يتعلق باخلطة اإلستراتيجية للجامعة.

هي التطوير والتواصل والتميز، ويتضح من اخلطة 
السنوية للعام احلالي أنها ركزت بشكل كبير على 
مختلة  مجاالت  في  والتحسني  التطوير  عملية 
العمليات  إلى  إضافة  والبرامج  اخلدمات  منها 
وهو  الهام  العنصر  اخلطة  تغفل  ولم  الداخلية 
بتطوير مهارات  املوظف فقد مت وضع هدف يهتم 

ومعارف املوظفني. 
الطالب  لشؤون  اجلامعة  رئيس  نائب  قام  وقد 
بتشكيل جلنة برئاسة مدير إدارة اخلدمات الطالبية 
السيد عبداهللا الشنظور  وعضوية كل من كلثم 

برئاسة  اجتماعات  الطالب عدة  عقد قطاع شؤون 
الدكتور عمر بن محمد األنصاري نائب رئيس اجلامعة 
للقطاع  السنوية  األهداف  لوضع  الطالب  لشؤون 
األكادميي  للعام  السنوية  اخلطة  اعتماد  مت  حيث 
2011/2010 والتي انبثقت من اخلطة اإلستراتيجية 

للقطاع 2013/2009. 
وتضمنت اخلطة اإلستراتيجية العديد من املبادرات 
التي من شأنها تعزيز فرص منو وتطوير الطلبة وزيادة 

التواصل مع الطلبة واملنتفعني. 
وقد اعتمدت اخلطة على ثالثة أهداف إستراتيجية 
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اعتماد الخطة السنوية للعام األكاديمي 2011/2010 لقطاع شؤون الطالب 
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تعزيز اخلدمات والبرامج املقدمة 

رفع كفاءة العمليات

وضع عالمات اجلودة للممارسات املهنية

الشراكة مع املنتفعني لتحقيق االهداف 

تطوير االتصال مع املنتفعني

تطوير االتصاالت الداخلية 

تنوع وسائل االتصال واستخدامها

التوسع في البرامج واخلدمات واملرافق 

تطوير البرامج واخلدمات واملرافق 

زيادة كفاءة العمليات في القطاع 

حتسني مهارات ومعارف واجتاهات املوظفني
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أنشطة وبرامج متنوعة خالل العام األكاديمي 2011/2010

خبراتهم  تعزيز  في  تسهم  التي  واخلدمات 
األكادميية في اجلامعة من خالل مشاركة اإلدارة 

بهذه الفعاليات والبرامج.

املتنوعة وذلك ضمن إطار األنشطة الطالبية 
والتي ميكن لطلبة اجلامعة  التي تقام سنوياً 

االستفادة من كافة الفعاليات والبرامج 

تعزيز  إلى  الطالبية  األنشطة  إدارة  تهدف 
فرص  إنشاء  خالل  من  قطر  جامعة  رسالة 
الفعاليات  طريق  عن  للتعلم  وغنية  واسعة 

واألنشطة الثقافية واالجتماعية والرياضية 

 نوفمبر ٢٠١٠

ديسمبر ٢٠١٠

 يناير ٢٠١١

 فبراير ٢٠١١
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 أبريل ٢٠١١

 مايو ٢٠١١

بطولة خماسيات القدم داخل الصالة - اليوم املفتوح الثاني للعالج الطبيعي - املهرجان املسرحي البحريني 
اليوم املفتوح للكرة الطائرة  - مهرجان اجلامعة السنوي للجري

مهرجان اليوم الوطني ٢٠١٠

الدورة الرياضية السابعة لدول مجلس التعاون بعمان

اليوم التعريفي للبنني - اليوم التعريفي للبنات 

القرية الثقافية ٢٠١١ - اليوم املفتوح الثالث لوحدة العالج الطبيعي - السوق اخليري - لقاء مع رئيس اجلامعة 

املعرض املهني ٢٠١١ - يوم اجلامعة

معرض الكتاب  - يوم املرح العائلي 



شاركت األندية الطالبية في جامعة قطر في 
قسم  نظمه  والذي  الطالبية  األندية  يوم 
الطالبية  األنشطة  إدارة  في  الطالبي  التطوير 
ملدة يومني مببنيي األنشطة الطالبية بقسمي 
وقد  طالبي،  نادي   ١٢ مبشاركة  والبنات  البنني 
طلبة  تعريف  في  الفعالية  أهمية  برزت 
وفتح  وأهدافها،  الطالبية  باألندية  اجلامعة 
الباب أمامهم لاللتحاق بالنادي الطالبي الذي 
وتطلعاتهم  اهتماماتهم  وينمي  يعزز 
األندية  جميع  اجتمعت  حيث  ومواهبهم، 
وإجنازاتها  بأهدافها  تعرف  كي  قطر  بجامعة 
الذين  األعضاء،  من  ملزيد  عضويتها  ومتنح 
متلكتهم روح االنتماء إلى أندية كلياتهم تارة 
وقد  آخرى،  تارة  واهتماماتهم  ميولهم  وبني 
كانت أجواء هذا اليوم مليئة باملنافسة القوية 
وإبراز  األندية في ضم أعضاء فاعلني جدد  بني 

الفعاليات واألنشطة املستقبلية. 
الطالبية   األنشطة  إدارة  شجعت  جهتها  من 
إلى  االنضمام  أهمية  على  الطالب  جميع 
خصبة  بيئة  تعتبر  والتي  الطالبية  األندية 
أعضاء  لدى  املهارات  وتعزيز  القدرات  لتنمية 
املشاركات  تنظيم  خالل  من  وذلك  النادي 
ما  عادة  والتي  نادي  بكل  اخلاصة  والبرامج 
هذا  وحول  األعضاء.  معظم  فيها  يشترك 
الهاجري،  مريط  جواهر  األستاذة  تقول  اليوم، 

رئيس قسم التطوير الطالبي:" إننا من خالل 

يوم األندية الطالبية ... فرصة لألندية لعرض اإلنجازات وضم أعضاء جدد 

املهارات  تطوير  إلى  نسعى  الطالبية  األندية 
لديهم  الوعي  وخلق  الطلبة  لدى  القيادية 
من  وتطويرهم  االجتماعية  باملؤسسات 
أنفسنا  النعتبر  أننا  إذ  األكادميية،  الناحية 
مكملني بل منشي في طريق واحد نحو التميز 
والنجاح، ويحق ألي طالب في جامعة قطر أن 
احلق  له  أن  كما  طالبي،  نادي  أي  في  يشارك 
ومهاراته  مليوله  املناسب  النادي  بتأسيس 
بشروط تتماشى مع دستور األندية الطالبية، 
األنشطة  إدارة  إلى  التوجه  سوى  عليه  وما 
شاء  إن  الكامل  الدعم  وسيالقي  الطالبية 

اهللا".
وعن تواجد األندية وتنوعها في تقدمي عروضها 
التقدميية للطالب، فقد عرض نادي الهندسة 
الفصل  لهذا  إقامتها  املزمع  األنشطة 
اهللا  عبد  الطالب  يقول  حيث  الدراسي 
اليوم  النادي حاول من خالل هذا  إن  سويلم:" 
الهندسة،  طالب  وخاصة  الطالب،  تثقيف 
وأهمية  ونشاطاته  وأهدافه  النادي  برؤى 
إليه من حيث توسيع معلوماتهم  االنتساب 
تنمية  عن  فضالً  تخصصهم،  مبجال  اخلاصة 
ورش  إقامة  طريق  عن  العملية  خبراتهم 

العمل واحملاضرات والندوات املتخصصة". 
ومن جانب آخر، يقول الطالب حسن عبدالرزاق 
لشبكة  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  أحد  السيد، 
الطلبة القطريني، بأن النادي يسعى من خالل 

هذا املعرض إلى استقطاب أعضاء جدد أو جتديد 
اشتراكات األعضاء القدامى، ذلك بأنه ال فائدة 

للنادي إذا خال من أعضاء متميزين ونشيطني.
أما الطالب ناصر النونو أحد أعضاء نادي البحث، 
فيرى أن النادي يسعى من خالل هذا املعرض إلى 
لضمان  الطالب،  بني  لنفسه  التسويق 
هذا  في  يقوم  النادي  بأن  ويضيف  استمراريته، 
وأنشطته  ورؤيته  أهدافه  بعرض  املعرض 
يدعم  مما  اجلدد،  الطلبة  الستقطاب  القادمة، 

مسيرة النادي ومسيرة األنشطة الطالبية.
وقد حاول نادي البيئة من خالل هذا اليوم زيادة 
الوعي البيئي عند الشباب، بعرض أفالم وثائقية 
عليها،  احلفاظ  وأهمية  وجمالها  البيئة،  عن 
فضالً عن عرض النصائح البيئية وعرض بعض 

األنشطة التي سيتم تنظيمها مستقبالً.
أما نصيب اإلقبال الطالبي األكبر، فقد ذهب إلى 
يؤسس  طالبي  شبابي  نادي  أول  وهو  رواد،  نادي 
 ً محصورا وليس  عام،  بشكل  اتمع  خلدمة 
لفكرة أو اجتاه أو شريحة أو كلية معينة، حيث 
مميزة  بطريقة  ناديهم  بعرض  النادي  أعضاء  قام 
أقامها  التي  الفعاليات  جميع  عرض  تتضمن 
إلى  باإلضافة  املاضية،  الفصول  في  النادي 
صور  طريق  عن  إقامتها،  املزمع  الفعاليات 

وملفات فيديو متيزت بطابع فني كبير.
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وحدة الدعم األكاديمي تنظم ورش عمل في وضع األهداف وتنظيم الوقت

التركيز في بداية يوم الدراسة، مما يؤدي إلى مواجهة 
مشاكل مضاعفة عند دراسة املقررات األكثر صعوبة 
األوقات  تخير  أهمية  موضحاً  الوقت،  ينفذ  أن  بعد 
املالئمة للدراسة وأفضلها في الصباح الباكر، وبعد 
بأخذ  سابق  يوم  عناء  من  ارتاح  قد  اجلسم  يكون  أن 
قسط كاف من النوم في املساء، وكذلك باالبتعاد عن 

ما يشغل الذهن.
من جهة أخرى، تقدم الوحدة العديد من ورش العمل 
تتعلق  والتي  للبنني  احلالي  الدراسي  الفصل  خالل 
باملهارات املستخدمة من أجل حتسني القراءة الفاعلة 
والتفكير الناقد وكيفية السيطرة على القلق عند 
الذاكرة  لتحسني  املستخدمة  والتقنيات  الدراسة 
لالستعداد لالختبارات. كما تقدم الوحدة أيضاً ورش 
األهداف،  ووضع  احلوافز  على  تركز  للطالبات  عمل 
وإستراتيجيات إدارة الوقت واالستماع بطريقة فاعلة 
الذاكرة  حتسني  وكيفية  املالحظات  وكتابة 
خالل  وذلك  لالختبارات  االستعداد  وإستراجتيات 

الفصل الدراسي احلالي.
ويجدر بالذكر أن وحدة الدعم األكادميي تقوم باإلعالن 
عن مواعيد الورش املقدمة للطالب والطالبات على 
املوقع اإللكتروني للجامعة، كما تدعو جميع الطلبة 
حلضور تلك الورش وزيارة وحدة الدعم األكادميي مبركز 
وإثراء  ودعم  االستفادة  أجل  من  الطالب  تعلم  دعم 

احلياة الدراسية للطالب.

أهداف كثيرة أو غير قابلة للقياس. 
وحتدثت الورشة عن كيفية تقسيم األهداف وذلك 
بوضع هدف رئيس ثم تقسيمه إلى أهداف أقل كأن 
يحدد الطالب هدفاً وهو حصوله على معدل عام 
يساوي تقدير امتياز ومن ثم يحدد التقديرات التي 
يجب عليه احلصول عليها لتحقيقه ذلك الهدف 
الرئيسي ومن الطرق األخرى حتديد نقاط الضعف 
األكادميي وما يلزم عمله لتجاوزها وكذلك استخدام 
على  حتقيقها  ميكن  أهداف  ووضع  اليومي  اجلدول 
املدى البعيد؛ كأن يكون عاماً دراسياً كامالً أو فترة 
الدراسة اجلامعية التي قد تستغرق أربع أو خمس أو 

ست سنوات. 
كما قامت الوحدة بتنظيم ورشة أخرى عن "إدارة 
األسباب  باستعراض  املدرب  قام  الوقت"  وتنظيم 
الدراسة،  أثناء  التركيز  فقدان  إلى  عادةً  تؤدي  التي 
مناقشة  مع  الوقت،  إهدار  إلى  بدورها  تؤدي  والتي 
بعض احللول ومناقشة عنصران رئيسان في تنظيم 

الوقت هما التخطيط الناجح ووضع األولويات.
حيث بني مقدم الورشة األستاذ محمد عبداجلواد أن 
جدول  ووضع  الوقت،  وضبط  السليم  التخطيط 
استغالل  حسن  إلى  يؤدي  وسنوي  وشهري  يومي 
الوقت بالشكل األمثل. كما أن وضع األولويات سواء 
تلك  أو  األكادميي  واجلانب  بالدراسة  املتعلقة 
الوقت  تنظيم  إلى  تؤدي  احلياتي،  باجلانب  املتعلقة 
بشكل أكبر مما ينعكس إيجاباً على حياة الطالب 

الشخصية واألكادميية.
كما أوضح بعض املشكالت التي قد تؤدي إلى إهدار 
لدراسته  طويالً  وقتاً  واحد  مقرر  كإعطاء  الوقت 
للوصول إلى دراسة مثالية قد تكون على حساب 
بقية املقررات أو أن يستغرق الوقت بدراسة املقررات 
ً، وخصوصاً في أوقات زيادة  السهلة والبدء بها أوال

االرتقاء  على  الطالب  شؤون  قطاع  من  حرصاً 
قطر،  جامعة  لطالب  واحلياتي  األكادميي  باملستوى 
تعلم  دعم  مبركز  األكادميي  الدعم  وحدة  نظمت 
الطالب بجامعة قطر ورشة عمل حتت عنوان "وضع 
النجاح  عمل  ورش  ضمن  وحتقيقها"  األهداف 
حيث  التربية.  بكلية  املؤمترات  قاعة  في  األكادميي 
وخاصة  األهداف  حتديد  عملية  الورشة  ناقشت 
الطالب  باستطاعة  وهل  الدراسية  األهداف 
حتقيقها واألسباب املؤثرة في ذلك، كما مت مناقشة 
األكادميية  املعوقات  حول  الطالب  وآراء  مقترحات 
وأسبابها وطرق اجتيازها. كما شملت الورشة ثالثة 
محاور رئيسية: سمات األهداف، ومتى يكون وضع 
األهداف  تقسيم  وكيفية  صحيح،  غير  األهداف 

بصورة صحيحة.
وقد بني األستاذ محمد السيد عبداجلواد، أخصائي 
دعم أكادميي، أن من السمات املطلوب أن تتوافر في 
األهداف املوضوعة هي : أن تكون محددة؛ مثال ذلك 
أن يحدد الطالب التقدير احلرفي الذي يود احلصول 
للقياس؛ وذلك  وأن تكون قابلة  عليه في مقرر ما. 
في  مالحظته  ميكن  بتقدم  الطالب  يشعر  حني 
شعوره  عدم  ينعكس  فقد  وإال  الدراسية  حياته 
متوسطة  تكون  وأن  نفسه.  على  سلباً  بالتقدم 
الصعوبة؛ أي ميكن حتقيقها وأن يكون الهدف قد مت 
سيعمل  الذي  الشخص  نفس  بواسطة  اختياره 
على حتقيقه وليس شخصاً آخر. كما يجب أن يكون 
الهدف إيجابياً، كأن يصر الطالب على حضور جميع 
 ً احملاضرات بدالً من قوله" لن أفوت أياً منها" وآخيرا

يجب أن يتم ربط الهدف مبدة زمنية محددة إلجنازه.
أما عن متى تصبح األهداف املوضوعة غير صحيحة 
فهي عندما تكون غير واقعية، عندما تكون خارجة 
عن السيطرة الكاملة للشخص وعندما يتم وضع 
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على  أنه  وأوضحت  اجلديد".  الوظيفي  التوصيف 
مهام  يخلطوا  أن  للمرشدين  ميكن  ال  املثال  سبيل 
العمل  أو  باإلرشاد  لها  إدارية ال عالقة  اإلرشاد مبهام 
كمساعدي تدريس أو كتقنيني في املعامل، فاإلرشاد 
األكادميي مهنة لها وظائف محددة يقيم املرشد على 
بالغ وكبير في  أثر  الوظائف  أن لهذه  أساسها. كما 
حلقة  املرشد  ميثل  حيث  النجاح،  نحو  الطالب  دفع 

الوصل بني مصادر اجلامعة واحتياجات الطالب. 
مع  الطالب  مقابالت  تسهم  أن  سلمى  متنت  كما 
بسياسات  الطالب  وعي  رفع  في  األكادميي  مرشده 
اجلامعة وقوانينها ال سيما تلك التي تؤثر فى معدله 

التراكمي.

أسهمت  وقد  اخلاصة.  االحتياجات  ذوي  وقسم 
اجلولة في رفع وعي املرشدين بضرورة إحالة الطالب 
الى اجلهات واملراكز املعنية حسب حالة الطالب أو 

الطالبة. 
االطالع على  للمرشدين من  الفرصة  أتيحت  كما 
باإلرشاد  مباشرة  عالقة  لها  التي  األمور  من  املزيد 
مثل استخدام نظم معلومات الطلبة في اإلرشاد 
وأهم اإلجراءات املتبعة في إدارة التسجيل واالطالع 
على التغييرات في برنامج جامعة قطر للمتطلبات 
العامة. كما ومت االلتقاء برؤساء بعض األقسام التي 
توفر اخلدمات للطالب مثل صندوق الطلبة وقسم 
الطلبة الدوليني. وقد أسهم املرشدون القدامى في 
واملهارات  باملفاهيم  اجلدد  املرشدين  تعريف 
العروض  بعض  طريق  عن  لإلرشاد  األساسية 

واحلوارات املفيدة.
وحول أهمية الدورة واألثر الذي يستفيده املشارك، 
تقول رئيس وحدة اإلرشاد األكادميي األستاذه سلمى 
توحيد  في  الدورة  تسهم  أن  يتوقع  حمد:"  حاج 
مفهوم اإلرشاد األكادميي وتوضيح املهام التي يقوم 
بها املرشد، ونحن نتمنى أن ال يكون هناك لبس في 
مهام  له  تسند  ال  بحيث  األكادميي  املرشد  مهام 

إدارية أخرى على حساب املهام املدرجة في 

الطالب  واستبقاء  االكادميي  اإلرشاد  وحدة  نظمت 
للموظفني  مكثفة  دورة  الطالب  تعلم  دعم  مبركز 
وهدفت  األكادميي.  اإلرشاد  بحقل  العاملني  اجلدد 
الدورة إلى توحيد مفهوم اإلرشاد األكادميى لدى كل 
املرشدين وتنويرهم بتفاصيل التوصيف الوظيفي 
اجلديد الذي تبنته جامعة قطر وربط املرشدين من 
املقترحة  العاملية  باملعايير  التوصيف  هذا  خالل 
األكادميى  اإلرشاد  رابطة  قبل  من  املرشد  لوظيفة 
 National Academic Advising املتحدة  بالواليات 
الدورة  كانت  وقد   .(Association (NACADA
مفتوحة لكل املرشدين األكادمييني بغض النظر عن 
سنوات خبرتهم في مجال اإلرشاد األكادميي، فقد 
أحتوت على مواضيع تهم حتى املرشدين األكادمييني 

من طاقم التدريس باجلامعة.
للمرشدين  الفرصة  إتاحة  الدورة  أهداف  أهم  من 
لاللتقاء والتعارف مع موظفي قطاع شؤون الطالب 
والذين عادة ما يلجأ إليهم املرشدين في كثير من 
الدعم  لتلقي  إليهم  الطالب  األمور حيث يحيلون 
نُظمت  فقد  الدورة،  برامج  ضمن  ومن  واملساعدة. 
جولة تلف املرافق مببنى النشاط الطالبي للبنات، 
حيث جتول املرشدون فى مكاتب مركز دعم التعلم 

ومركز اإلرشاد الطالبي ومركز اخلدمات املهنية 

وحدة اإلرشاد األكاديمي تنظم دورة للمرشدين الجدد
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في  املتخصصة  األخرى  املؤسسات  مع  مشترك 
مجال صحة الطالب النفسية.

خدمات  تقدمي  في  املتبعة  واملناهج  عام  بشكل 
كلية  في  الطالبي  اإلرشاد  ممثلو  اهتم  وقد  املركز. 

أسبوعي  تقدميي  عرض  بحضور  اتمع 
وذلك  الذاتي  التطوير  عن  املركز  يقدمه 
مجال  في  اخلبرات  وتبادل  لالستفادة 

اإلرشاد الطالبي. 
املستشارة  أعربت  فقد  املناسبة  وبهذه 
الزيارة  بهذه  رضاها  مدى  عن  عمر  هنا 
واعتبرتها إحدى وسائل التواصل الفعالة 
الطالبي  اإلرشاد  مجال  في  اتصني  مع 
التواصل  من  مبزيد  ورحبت  قطر،  في 
في  اتمع  وكلية  املركز   بني  والتعاون 

قطر، كما رحبت بأي مبادرات أو تعاون 

كلية  من   ً زوارا الطالبي  اإلرشاد  مركز  استضاف 
اتمع في قطر في الرابع من أكتوبر من ضمنهم 
كاستيالنوس  وسينثيا  نغوين  باتريك  الكلية  ممثل 
في  الطالبي  اإلرشاد  مركز  من  مستشارين  وهم 
كلية اتمع. قدمت خالل هذا االجتماع مدير مركز 
اإلرشاد الطالبي املستشارة هنا عمر مع املرشدين 
عن  تقدميياً  عرضاً  قبلي  ومحمد  حيدر  فاطمة 
اخلدمات التي يقدمها املركز للطالب في اجلامعة. 
وقد هدفت الزيارة إلى االستفادة من خبرة املركز في 
تقدمي املشورة للطالب وحل املشاكل والقضايا التي 
يستقبلها املركز  وكيفية التعامل معها. وقد تناول 
النقاش في هذا االجتماع العديد من االستفسارات 

واألسئلة حول التحديات التي يواجهها الطالب 

مركز اإلرشاد الطالبي يستقبل وفدًا من كلية المجتمع في قطر

الطالب بعض التغييرات التي حتدث لديهم ملواجهة 
التكيف مع احلياة اجلامعية ونصح الطالب بالتعرف 
على بعض املهارات التي قد تسهل حياتهم، مثل 
املرتبط  القلق  مع  التعامل  وكيفية  الوقت  إدارة 
على  يقضي  االمتحان  القلق من  ألن  باالمتحانات، 
السلبية  األفكار  استبدال  يجب  وبالتالي  التركيز 
التي ال تساعد على التأقلم ليكونوا أكثر إيجابية 
وواقعية، وقدرة على استخدام االسترخاء والتنفس 

العميق للحصول على الهدوء وتقليل القلق.

كما حتدث في الورشة السيد ديفد جون بارش، أحد 
املدربني في البرنامج التأسيسي، حيث قام بالتحدث 
الى الطالب لفترة وجيزة حول الدراسة املفيدة التي 
ثبت أنها حاسمة في مساعدة الطالب على النجاح 
أهمية فهم  التأسيسي، وشدد على  البرنامج  في 
الطالب للمسؤولية امللقاة على عاتقهم من خالل 

االعتماد على النفس والتعلم الذاتي .

كما نظم املركز  سلسلة من ورش العمل لطالب 
البرنامج التأسيسي بهدف تعريفهم على املهارات 
األجواء  التكيف مع  التي تساعدهم على  اجلديدة 
اجلامعية ومرحلة ما بعد الثانوية العامة، وقد قدم 
الورشة األولى السيد محمد قبلي مرشد أول في 
املركز، حيث أكد أن هذه الورشة، والتي حضرها أكثر 
من 30 طالباً، تهدف إلى مساعدة الطالب اجلدد في 
املهارات  على  التعرف  على  التأسيسي  البرنامج 
في  بالتكيف  لهم  تسمح  التي  والعادات  اجلديدة 
اجلامعة والتعامل مع التحديات بنجاح، وناقش مع 

ويقدم رشة تدريبية لطلبة التأسيسي بعنوان .. (نحو بداية ناجحة)

ديفد بارش يتحدث للطالب أثناء الورشة
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موعد  آخر  وأن  الفائزة،  للقصص  جوائز  هناك 
ترسل  حيث   2011 إبريل   4 املشاركات  الستالم 
للقسم  اإللكتروني  البريد  على  املشاركات 

. specialneeds@qu.edu.qa

اال  في  فيه سواءً  يرغبون  أي مجال  في  اخلاصة 
من  غيرها  أو  الصحي  أو  التعليمي  أو  االجتماعي 
ااالت، مع مراعاة أن تعكس القصة الواقع احلالي 
تتعدى  ال  أن  يفضل  كما  الفئة،  لهذه  والفعلي 
القصة العشرين ألف كلمة، وسيتم تشكيل جلنة 
ستكون  بأنه  علماً  قصص،  ثالث  أفضل  الختيار 

بإدارة اخلدمات  أعلن قسم ذوي االحتياجات اخلاصة 
الطالبية (للسنة الثالثة على التوالي) عن مسابقة 
االحتياجات  ذوي  عن  قصيرة  قصة  "أفضل  لكتابة 
نظر  خليل  إميان  األستاذة  أوضحت  وقد  اخلاصة"، 
رئيس القسم بأن اال مفتوح لألشخاص الراغبني 
في املشاركة في الكتابة عن فئة ذوي االحتياجات 

تعيين أمل العطاونة رئيسًا لقسم السجالت... 

ضمن  املؤسسية  الفعالية  جلنة  وفي  الطلبة، 
وجلنة  قطر،  جلامعة  املؤسسي  االعتماد  مشروع 

اللقاء التعريفي للطلبة اجلدد. 
املؤمترات  من  عدد  في  قطر  جامعة  مثلت  كما 
                  SUMMITو   SMEUG مثل  والعرض  باحلضور 
وNASPA وشاركت في حملة قسم هندسة وعلوم 
بالتخصص  لاللتحاق  الطلبة  لتشجيع  احلاسب 
باعتبارها سفيرة للقسم إلى املدارس الثانوية في 
تخصص  عن  تقدميية  عروضاً  قدمت  حيث  قطر 
علوم احلاسب لطلبة املدارس. لها عدد من املقاالت 

املنشورة في عدد من منشورات اجلامعة.

الطالب  لشؤون  اجلامعة  رئيس  نائب  مكتب  عني 
السجالت  لقسم  رئيساً  العطاونة  أمل  اآلنسة 
على  أمل  حصلت  وقد  التسجيل.  بإدارة  واألرشفة 
كلية  من  احلاسب  علوم  في  البكالوريوس  درجة 
الهندسة بجامعة قطر في خريف 2006 وعلى درجة 
اإلدارة  كلية  من  األعمال  إدارة  في  املاجستير 

واالقتصاد بجامعة قطر في صيف 2010.
منذ  الطلبة  معلومات  نظام  في  أمل  عملت  وقد 
خريف 2006 كمساعد دعم التطبيقات ثم أخصائي 
دعم التطبيقات وأخيراً كمحلل نظم. كما عملت 
االلكترونية  الوثائق  نظام  إدارة  فريق  كقائد  أيضا 
اجلامعة  في  اللجان  من  عدد  في   ً وعضوا باجلامعة 
كلجنة نظام معلومات الطلبة، وجلنة تعريف حاالت 

سياسة جديدة إلعداد جداول المقررات

تعد  والتي  األكادميي)  (والعام  الدراسي  للفصل 
هذه  من  الهدف  وكان  للغاية.  معقدة  عملية 
في  فاعلية  أكثر  جداول  على  احلصول  السياسة 

توزيع املرافق بشكل أكثر إنصافاً وشفافية. 

دراسة  املقررات  جدولة  عملية  وتتضمن  بينها، 
أعضاء  توافر  ومدى  األكادميية،  البرامج  متطلبات 
املرافق  ومحدودية  وتفضيالتهم،  التدريس  هيئة 

إضافة إلى تطبيق سياسات جامعة قطر.
وقد مت تطوير سياسة مشتركة للجامعة من أجل 
الدراسية  للمقررات  اجلداول  وضع  عملية  إدارة 

بوضع سياسة  التسجيل  بإدارة  اجلداول  قام قسم 
إعداد جداول املقررات والتي متت مناقشتها من قبل 

جلنة اإلدارة التنفيذية واعتمادها.
ألية  التكتيكية  األدوات  أحد  املقررات  جدول  يعد 
دخالت من  جامعة ويتطلب إعداده احلصول على مُ
فيما  والتفاعل  اجلامعة  في  املعنية  اجلهات  جميع 

شراكة متميزة بين قسم ذوي االحتياجات الخاصة ومركز مدى 

مركز  في  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  قسم  يشارك 
مدى، بتقييم بعض األجهزة اجلديدة واحلاالت ومدى 

احتياجاتها في املركز.

يقوم قسم ذوي االحتياجات اخلاصة بإدارة اخلدمات 
فعالة  شراكة  بعمل  الفترة  هذه  خالل  الطالبية 
لالتصاالت،  األعلى  بالس  مدى  مركز  مع  مفيدة 
االحتياجات  ذوي  مركز مدى قسم  يدعم  بأن  وذلك 
اخلاصة بتوفير األجهزة اخلاصة لطلبة جامعة قطر 
األخرى  اجلهة  ومن  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  من 



نادي البحث في سطور >>
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ق  األندية الطالبية .. جوهر األنشطة الطالبية في اجلامعة .. يظهر الطالب من خاللها مواهبه اإلبداعية ... ويفجر طاقاته الكامنة، ويعلن أن بإمكانه أن ينظم وينسِّ
ويشارك بفعالية مطلقة في إثراء احلياة اجلامعية بالبرامج التطويرية والثقافية والعلمية والرياضية وغيرها الكثير  .. 

لذا فقد إرتأينا في هذا العدد أن تكون هذه الصفحة بعنوان " نادي العدد " لتصبح مساحة مخصصة ألحد األندية الطالبية املتميزة واملتألقة بأنشطتها في 
جامعة قطر، ننشر من خاللها نشأة النادي وأهدافه وأنشطته وفعالياته وتطلعاته. كما نتيح الفرصة من خاللها لقراءنا الكرام ملعرفة املزيد عن منظومة األندية 

الطالبية في جامعة قطر، وأهم األنشطة والبرامج التي تنظمها هذه األندية.

مستوى  على  متقدمة  مراكز  قطر  دولة  تتصدر 
العالم في مجال دعم البحث حيث أنه ما يقارب 
ال  مخصص  لقطر  القومي  الدخل  من   %  2.8
يلقى  ال  كان  الكبير  الدعم  هذا  ولكن  األبحاث، 
الطلبة، ومن هنا  واالستفادة من قبل  التشجيع 
بدأت الفكرة، حيث تقلد عدد من طلبة اجلامعة 
مبجال  يهتم  طالبي  نادي  لتأسيس  املبادرة  زمام 
البحث في أعرق صرح علمي في الدولة لتشجيع 
من  الطلبة  واستقطاب  قطر  دولة  في  البحث 
اال  هذا  في  للمشاركة  التخصصات  جميع 
لتحقيق  الطلبة  جلميع  فرص  تتوفر  وبالتالي 

مستقبل واعد مليء باالجنازات واإلبداع.

تتمحور رؤية النادي في إعداد جيل من الباحثني املتميزين القادرين على عمل بحوث 
ذات كفاءة وحرفية عالية من خالل تعريفهم أساليب وأساسيات البحث وكيفية 
إخراجه ومسببات جناحه. باإلضافة إلى تسليط الضوء على أهمية األبحاث والفائدة 

التي تعود على الفرد واتمع من خاللها، ونشر ثقافة البحث في الوسط الطالبي.

العطاء  استمرار  أن  نفسه  الوقت  في  ندرك 
في  أكبر  بشكل  ونشرها  النادي  رسالة  وتوسيع 
امللقاة  الكبرى  املسؤولية  هي  اجلامعي  الوسط 

على عاتقنا.
نحن في نادي البحث نرحب بجميع طلبة اجلامعة 
لالنضمام واملساهمة في استكمال املسيرة التي 
بدأت منذ ما يقارب الثالثة أعوام حيث أن املشاركة 
والعمل  التطوع  فرصة  للطالب  تتيح  النادي  في 
اجلماعي بناءً على مهاراته، من خالل االنضمام إلى 
واإلعالن،  الدعاية  جلنة  مثل  اتلفة  النادي  جلان 
جلنة األنشطة والفعاليات وجلنة العالقات العامة. 

في اخلتام ، شكر خاص وتقدير لكل من ساهم في 
عمل  من  ولكل   ، واستمراره  النادي  هذا  تأسيس 

وتطوع خلدمة جامعته ومجتمعه.

بسم اهللا الرحمن الرحيم،،
 والصالة والسالم على رسول اهللا ... 

في الفصل الدراسي ربيع 2008 كانت انطالقة نادي 
يهتم  قطر  جامعة  في  طالبي  نادي  كأول  البحث 
بالبحث العلمي وتعزيز معرفة الطالب اجلامعي في 
ثقافة  نشر  حول  النادي  رؤية  متحورت  اال.  هذا 
على  الفائدة  لتعم  الطالبي  الوسط  بني  البحث 
جامعتنا  لرسالة   ً امتدادا ككل،  واتمع  الفرد 
وثقافياً  فكرياً  به  واالرتقاء  وطننا  خلدمة  ورؤيتها 
واجتماعياً، لننطلق من خاللها نحو حتقيق األهداف 
في  الطالب  إفادة  إلى  إضافة  الطاقات.  وتفعيل 
خبرات  له  تضيف  أن  ميكن  والتي  ااالت  جميع 
مهاراته  تنمي  وورش عمل  دورات  جديدة من خالل 

كطالب جامعي اجتماعياً وأكادميياً. 
في  باملشاركة  كانت  البحث  نادي  فعاليات  أولى 
النادي  ونظم  قطر،  جلامعة  األول  البحثي  امللتقى 
جانب  إلى  والدورات  الفعاليات  من  العديد  بعدها 
األنشطة املشتركة مع أندية أخرى والتي كان لها 
وإن كنا  اجلامعة.  الطلبة في  قبل  إقبال كبير من 
نستشعر الرضا مبا حققه النادي عبر مسيرته فإننا 
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يهدف النادي إلى توعية الطالب اجلامعي من خالل :

أهدافنا >>
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في  الفعال  ودوره  البحث  بأهمية  الطالب  الوعي عند  رفع مستوى 
الرقي بالدولة واتمع.

 املشاركة في تدعيم دور اجلامعة واملؤسسات التعليمية في الدولة 
في مجال األبحاث والدراسات.

صقل مهارات الباحث أكادميياً من خالل الربط بني الدراسة األكادميية 
والبحث التطبيقي.

إقامة  البحث عن طريق  الباحثني في مجال  التنافس بني  روح  إثراء 
املسابقات وورش العمل.

ومنتسبي  واألكادمييني  للطلبة  حر  تثقيفي  حواري  منبر  توفير 
الهيئات العلمية واألدبية اتصة.

وكيفية  األبحاث  لعمل  السليمة  املنهجية  على  الطلبة  تدريب 
واملراجع  املصادر  في  البحث  وكيفية  البيانات  قواعد  استخدام 

املتنوعة، إلى جانب تدريبهم على األسلوب االحترافي في الكتابة.
اجلامعة  طلبة  من  وغيرهم  النادي  منتسبي  ومقاالت  أبحاث  نشر 

والتعريف باملستوى األكادميي املتقدم لهؤالء الباحثني.
للحياة  وإعدادهم  مهاراتهم  وصقل  الطلبة  مواهب  اكتشاف 

العلمية واملهنية.
تقدمي الدورات واحملاضرات وورش العمل بكل ما هو جديد على الساحة 

العلمية .
تطوير املهارات االجتماعية واإلدارية لدى الطالب اجلامعي .

مشاريعنا وأنشطتنا  >>

املشاركة في تنظيم امللتقى البحثي في جامعة قطر – (ربيع 2008 وربيع 
(2009

ندوة "سياسات وإجراءات البحث العلمي في جامعه قطر " للدكتور مؤمن 
حسنه ربيع 2009

ورشة "عمل مهارات البحث العلمي" للدكتور أحمد سعد - خريف 2008
محاضرة "طور مهاراتك اجلامعية" للمهندس هيثم صادق - ربيع 2009

مبكتبة  املتوفرة  اإللكترونية  املصادر  استخدام  "كيفية  عمل  ورشة 
اجلامعة" للدكتور محمد عبد اهللا واألستاذة لولوة آل ثاني - خريف 2009

دورة إدارة الوقت وفن التواصل لألستاذ مؤمن النونو واملهندس حسام صادق 
- ربيع 2010

ورشة حتليل الشخصية من خط اليد لألستاذ مؤمن النونو - ربيع 2010
حملة صرخة القدس بالتعاون مع نادي الشريعة (خريف 2009 وربيع 2010)

مسابقة صرخة القدس لتصميم الفيديو - ربيع 2010
محاضرة ثقافة الـ Click للمهندس حسام صادق - خريف 2010

دورة " أخصائي حتليل الشخصية من خط اليد " لألستاذ مؤمن النونو - 
خريف 2010

العالم  2022 الستضافة كأس  "تبعيات فوز ملف قطر  املقال  مسابقة 
2022" - خريف 2010

تأسيس  أعوام على   3 املتميزين مبناسبة مرور  النادي  حفل تكرمي أعضاء 
النادي - خريف 2010



دليل جديد لطلبة الدراسات العليا

واخلدمات الطالبية وقانون النزاهة الطالبية. وميكن 
دليل  على  االطالع  العليا  الدراسات  طلبة  جلميع 
قطر  جلامعة  اإللكتروني  املوقع  خالل  من  الطالب 
أي  وجود  حال  في  الطالب  شؤون  إلى  والرجوع 

استفسار أو مالحظة بشأن الدليل. 

قام مكتب نائب رئيس اجلامعة بإصدار دليل جديد 
العليا في جامعة قطر يتضمن  الدراسات  لطلبة 
جميع السياسات والقوانني التي تهم فئة الطلبة 
ويتضمن  والدبلوم.  املاجستير  مبرحلة  امللتحقني 
العليا  الدراسات  لطلبة  املنظمة  القوانني  الدليل 
والتسجيل  القبول  فيها  مبا  اتلفة  والسياسات 

مشروع توحيد النظام الرقمي للجامعة
ومنذ انطالق املشروع قام فريق املشروع بالتعاون مع 
الكليات،  وممثلي  والتسجيل  القبول  إدارة  موظفي 
باختبار نقل املعلومات بني اإلصدارين وتدريبهم على 
اآلراء  وتبادل  اجلديد،  اإلصدار  استخدام  كيفية 
واملقترحات بني املستخدمني، وقد تكلل ذلك بالنجاح.

كما شمل مشروع توحيد النظام الرقمي للجامعة 
كنظام  األخرى،  اإلدارية  األنظمة  بني  الترابط  ضمان 
واخلدمة  للجامعة  اإللكترونية  والبوابة  األرشفة 
ونظام  أوراكل،  ونظام  والقبول  للتسجيل  الذاتية 

املساعدات املالية ونظام توزيع الكتب الدراسية.

خالل  من  مقرر  أي  حذف  الطالب  بإمكان  أصبح 
اخلدمة الذاتية للتسجيل مع االلتزام بقوانني احلذف 
واإلضافة دون الرجوع إلى قسم التسجيل. كما أنها 
وذلك  عليه  كانت  مما  أكثر  مرونة  لألقسام  أتاحت 
بوضع بعض القيود لبعض اموعات املطروحة في 
اجلدول الدراسي خالل فترة التسجيل مما حسن من 

فاعلية اجلداول الدراسية .
هذا وقد بدء تنفيذ املشروع في شهر مارس 2010 
بتشكيل فريق عمل مكون من مديري إدارة القبول 
والتسجيل وفريق نظام معلومات الطلبة وخدمات 
تقنية املعلومات، بإشراف الشركة األم لنظام "بنر" 

. SunGard

متاشيا مع األهداف اإلستراجتية جلامعة قطر بصفة 
عامة وقطاع شؤون الطالب بصفة خاصة ومواكبة 
مت  الطلبة،  معلومات  ألنظمة  العاملية  التطورات 
دملن  شون  السيد  برئاسة  عمل  فريق  تشكيل 
مشروع  لتسيير  والتجسيل،  القبول  مستشار 
من   "Banner" الطلبة  معلومات  نظام  ترقية 
عليه  وأطلق  الثامن،  اإلصدار  إلى  السابع  اإلصدار 

مشروع "توحيد النظام الرقمي للجامعة".
إن هذا اإلصدار يشمل العديد من اخلدمات اجلديدة 
والتي  السابقة  لإلصدارات  التحسينات  وبعض 
التدريس  هيئة  وأعضاء  واألقسام  الكليات  تخدم 
والطالب على السواء. ومن خالل هذه التحسينات 

تنظيم ورشة عمل لطالبات مركز االتصال الطالبي 
واملعوقات التي ميكن أن تعترض مقدم اخلدمة وكيفية 
تسهيل اإلجراءات للتغلب عليها ويكون ذلك بالدرجة 
على  الرد  أثناء  املتبع  األسلوب  طريق  عن  األولى 
املكاملات واملرونة في التعامل مع احلاالت اتلفة. كما 
وفن  مهارات  أهمية  على  القواسمي  األستاذ  أكد 

استخدام البريد االلكتروني في عملية التواصل.

األساسية الالزم توافراها في القائمني على خدمة 
مركز االتصال والتي تشمل خدمة العمالء ومهارات 
االتصال وفن التواصل عبر الهاتف وفن التواصل عبر 

البريد اإللكتروني.
أهمية  عن  مفصالً  شرحاً  القواسمي  قدم  كما 
التعامل مع  االتصال، ومهارات  التميز في خدمات 
الصعوبات  الطالبات  مع  ناقش  كما  العمالء، 

اخلدمات  بإدارة  الطلبة  مع  التواصل  قسم  نظم 
االتصال  مركز  لطالبات  عمل  ورشة  الطالبية 
الطالبي في مبنى القبول والتسجيل قدمها املدرب 
في  والتنمية  التدريب  أخصائي  القواسمي  ياسر 
من  عدد  الورشة  حضر  وقد  البشرية.  املوارد  إدارة 
طالبات العمل اجلزئي وموظفي قسم التواصل مع 
العناصر  شرح  الورشة  تضمنت  حيث  الطلبة 

 Fish ... ورشة عمل بعنوان
بهدف تنمية حس االنتماء املؤسسي لدى املوظفني، 
قامت اآلنسة مي محمد املنسق اإلداري في مكتب 
مع  بالتعاون  الطالب  لشؤون  اجلامعة  رئيس  نائب 
الطالب  لشؤون  واإلداري  املالي  التنسيق  مكتب 
مببادرة طرح ورشة عمل بعنوان (Fish) حضرها 16 
واألقسام  اإلدارات  مختلف  من  وموظفة  موظفاً 

استمرت ملدة ثالث أيام مبعدل ساعتني. 
بانتمائه  املوظف  إحساس  أهمية  الورشة  تناولت 
إلى املؤسسة التي يعمل بها، وتعزيز وجود املوظف 
وإثبات كفاءته وحتقيق األهداف واملهام املوكلة إليه 
كي يصل إلى رقي املؤسسة وحتقيق الرضى الذاتي 
كيفية  على  الورشة  ركزت  كما  الطالب.  وإرضاء 
فيه  اإلبداع  يكون  ممتع  ملكان  العمل  مكان  حتويل 

سمة جوهرية. 
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تنظيم االنتفاع بخدمات المواصالت ... وتدشين خدمات جديدة قريبًا 

شؤون  قطاع  اختيار  مت  قد  أنه  بالذكر  اجلدير  ومن 
وذلك   ، املشروع  هذا  تطبيق  في  للبدء  الطالب 
بتدريب منسق االتصال منيرة العلي على النظام 
اجلديد، لتقوم باملتابعة والتنسيق مع قسم تطوير 

األداء في إدارة املوارد البشرية.

للتعلم  الوطنية  قطر  بوابة  خالل  من  بعد) 
 .www.elearning.ictqatar.qa بعد  اإللكتروني عن 
حيث توفر بوابة قطر الوطنية للتدريب اإللكتروني 
دورات معتمدة من شأنها أن تساعد املتدربني على 

حتقيق التقدم في حياتهم املهنية.
من  العديد  في  املوظف  اشتراك  اخلدمة  وتتيح 
والتي  اإللكترونية  البوابة  على  املتاحة  الدورات 
تشمل إدارة األعمال، تكنولوجيا املعلومات، مهارات 
التنمية  التسويق،  البشرية،  املوارد  احلاسوب، 

الشخصية، اإلدارة. 

يعد التعلم اإللكتروني (التعلم عن بعد) من الروافد 
األساسية الداعمة ملنظومة التعليم املتكاملة في 
صناعة  في  يساهم  حيث  العصرية،  اتمعات 
املرن  الذاتي  للتعلم  واسعة  وفتح مجاالت  املعرفة 

واملستمر. 
عجلة  ودفع  املستقبلية  االحتياجات  ولتلبية 
التنمية الشاملة نحو مجتمع املعرفة فقد عملت 
مع  بالتعاون  قطر  جامعة  في  البشرية  املوارد  إدارة 
املعلومات  وتكنولوجيا  لالتصاالت  األعلى  الس 
ict-Qatar على اإلعداد لتدشني خدمة (التعلم عن 

 ICT Qatar تدشين خدمة التعلم عن بعد بالتعاون مع

QW

الثانية الواقعة بني مبنى التأسيسي ومبنى مجمع 
االنتقال  الطالبات  على  املطاعم. حيث ستسهل 
من مبنى إلى أخر بسهوله ويسر. وفي هذا الشأن 
إلكتروني خلدمات  بإنشاء موقع  اإلدارة  فقد قامت 
املواصالت يستطيع من خاللها الطلبة واملنتفعني 
املنظمة  والقوانيني  السياسات  على  اإلطالع 
واحملدثة، كما  املهمة  املعلومات  املزيد من  ومعرفة 
ميكنهم من التقدمي على بعض اخلدمات إلكترونياً 

والتواصل مع القسم. 

تطوير النظام بحيث يتم تالفي اإلشكاليات التي 
كانت موجودة في النظام األول.

معينة  وآلية  لنظام  باإلعداد  اإلدارة  بدأت  كما 
بخدمة  اتلفة  اجلامعة  وإدارات  الكليات  النتفاع 
والطالبات  الطالب  برحالت  اخلاصة  املواصالت 
العلمية والثقافية، وسيتم اإلعالن عن السياسات 

املنظمة قريباً.
وتفعيل  املقدمة  اخلدمات  تطوير  نحو   ً واستمرارا
تقوم  الطالبية  اخلدمات  إدارة  فإن  جديدة،  خدمات 
الداخلية  املواصالت  خدمة  بتطوير  حالياً 
اعتماد  سيتم  والتي   (Intercampus Shuttles)
نقطتني يتم نقل الطالبات فيما بينهما، النقطة 
والنقطة  للبنات  العلوم  مبنى  من  بالقرب  األولى 

على  بالعمل   ً مؤخرا الطالبية  اخلدمات  إدارة  قامت 
والتي تنقسم  املواصالت  تنظيم االنتفاع بخدمات 
إلى مواصالت املناطق، ومواصالت الرحالت العلمية 
والثقافية، واملواصالت الداخلية ومواصالت السكن 
الطالبي. وقد بدأت اإلدارة تركيزها خالل فترة الصيف 
الطالبات  يساعد  إلكتروني  نظام  بتطوير  املاضي 
املناطق  مواصالت  خدمة  في  التسجيل  على 
إلكترونياً دون احلاجة إلى احلضور شخصياً إلى مبنى 
القبول والتسجيل. حيث تقوم املوظفات اتصات 
وتوزيع  املقدمة  الطلبات  باعتماد  القسم  في 
لكل  احملددة  والباصات  املناطق  على  الطالبات 
بشكل  عليهنّ  االشتراك  بطاقات  وتوزيع  منطقة 
منظم. كما أن إدارة اخلدمات الطالبية مستمرة في 

األداء في إدارة املوارد البشرية.



(NCLCA)  مشاركة مركز تعلم الطالب في مؤتمر

استبقاء  زيادة  في  مساهمتها  ومدى  الدراسية 
الناجح  القيادي  ومميزات  القيادة  روح  وتنمية  الطالب 
يقومون  الذين  (الطالب  األقران  مدرسي  وتدريب 
مبساعدة زمالئهم في موادهم الدراسية) على كيفية 
خالل  من  وذلك  بفاعلية  إليهم  املوكلة  املهام  أداء 
مساعدة الطالب على تطوير مهارة التفكير النقدي 
وتوسيع  التعلم  عملية  في  االستقاللية  وحتقيق 

احلصيلة املعرفية لدى الطالب.

العديد من املوضوعات املتعلقة بأفضل املمارسات 
والتميز  النجاح  الطالب على  في مجال مساعدة 
التعلم  عملية  على  تدريبه  وكيفية  األكادميي 
مراكز  إدارة  في  التكنولوجيا  واستخدام  الذاتي، 
عن  الطالب  إلى  اخلدمات  توصيل  وكيفية  التعلم 
طريق استخدام مواقع املشاركة اإللكترونية مثل 

اليوتيوب والفيس بوك والويكي وغيرها.
كم تناول املؤمتر تقييم برامج دعم التعلم وقياس 
مواده  من  الطالب  متكني  في  فعاليتها  مدى 

وحدة  رئيس  التيجاني  سمية  األستاذه  شاركت 
الدعم األكادميي مبركز دعم تعلم الطالب في املؤمتر 
التعلم  ملراكز  القومية  اجلمعية  نظمته  الذي 
 National College Learning Center باجلامعات 
بوالية  شارلوت  مبدينة   (Association (NCLCA
األمريكية  املتحدة  الواليات   – الشمالية  كارولينا 
خالل الفترة من 29 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2010. 
وقد حضره عدد كبير من اتصني واإلداريني ملراكز 
طرح  املؤمتر  بأن  سمية  وقالت  باجلامعات.  التعلم 

رحالت طالبية ضمن برنامج التبادل الطالبي .. إحداها إلى إسبانيا واألخرى إلى كندا .. 
مركز  إدارة  مجلس  عضو  املرواني  حامد  الدكتور 
التدريس  هيئة  وعضو  األديان  حلوار  الدولي  الدوحة 
اإلدارية  واملشرفة  قطر  بجامعة  الشريعة  بكلية 

األستاذة أمل الهزاع. 
في  اإلسهام  إلى  أساسي  بشكل  الرحلة  وهدفت 
إعداد جيل يحمل رسالة اإلسالم السمحة لآلخرين 
بصورة جتمع بني األصالة واملعاصرة. ومت ذلك من خالل 
اتلفة  واحلضارات  الثقافات  مع  اإليجابي  التفاعل 
واالستفادة من جتارب  الثقافي  التنوع  على  والتعرف 
اآلخرين. وكانت هذه الرحلة فرصة فريدة للتعريف عن 
وأيضاً  العريقة  وتقاليده  بثقافته  القطري  اتمع 
الديني  التعايش  حتقيق  على  الطالبات  تدريب 
واكتساب  الفكري،  والتواصل  احلضاري  والتفاعل 
اللغة  مهارات  وتقوية  املتنوعة،  العلمية  املعارف 
لدى  احلوار  وأساليب  مهارات  وتنمية  االجنليزية، 

الطالبات.
محمد  الطالبان  شارك  األردنية  اململكة  وفي 
القحطاني وعمر اجلرود من قسم الكيمياء في أوملبياد 
الكيمياء، وهو أوملبياد يشمل الكثير من املسابقات 

والتحديات املتعلقة بالكيمياء وعلومها اتلفة. 

غيرت في احلياة". كما أضافت شيخة: "أدرس في 
أهم  ومن  إجنليزية،  /لغة  الدولية  الشؤون  قسم 
األمور التي اهتم بها هي السياسة. وأعمل حالياً 
احلضور  طريق  عن  معلوماتي  رصيد  زيادة  على 
واملشاركة في مثل هذه املؤمترات، وخاصة املؤمترات 
والقيادات  والسياسة  اإلسالم  تناقش  التي 
شاركت   " أمل:  الطالبة  قالت  كما  النسائية." 
ألمثل نفسي وأمثل الفتيات العربيات واملسلمات 
عن طريق التزامي بتعاليم اإلسالم وقيمه، كما أن 
بهذه  متسكنا  يوضح  والعباءة  للحجاب  ارتدائي 

القيم واملبادئ."
من جهتها أوضحت الدكتورة هوما قائلة:" مجال 
اإلسالم ومجال النسوية من أهم مجاالت اهتمامي، 
مؤمتر  في  اندماجهما  هو  مشوقاً  األمر  جعل  وما 
واحد، ما أتاح لي الفرصة لالستزادة في هذه ااالت 
ومشاركة أفكاري فيما يخص التغييرات في العالم 

اإلسالمي وخصوصاً املرأة املسلمة".
من جهة أخرى، فقد شاركت طالبات جامعة قطر 
في رحلة أخرى كانت وجهتها إلى كندا بالتعاون مع 
عدد  بلغ  حيث  األديان،  حلوار  الدولي  الدوحة  مركز 
الطالبات املشاركات 58 طالبة، وأشرف على الرحلة 

ال تزال إدارة األنشطة الطالبية تتيح فرصاً جديدة 
من  قطر  خارج  للذهاب  اجلامعة  لطلبة  ومبتكرة 
خالل قسم التبادل الطالبي، حيث نظم القسم مع 
الكليات اتلفة واألقسام األكادميية رحالت ثقافية 

وعلمية. 
اللغة  قسم  طالبات  من  مجموعة  شاركت  فقد 
احلركات  حول  الرابع  الدولي  املؤمتر  في  اإلجنليزية 
النسائية االسالمية والذي مت عقده في اسبانيا في 
بيئة مناسبة  املؤمتر خللق  وقد هدف   .2010 أكتوبر 
لتقريب األفكار والتعرف على القيادات النسائية في 
أتيحت  حيث  خبراتهن،  من  واالستفادة  اإلسالم 
الفرصة لطالباتنا ملناقشة الكثير من األفكار وإبداء 
اآلراء عن موضوع النسوية اإلسالمية. وشاركت في 
هذه الرحلة كل من: فاطمة كيالني، أمل العبيدلي، 
شيخة املسلماني، وترأست الرحلة الدكتورة هوما 

ابراهيم. 
وحول أهداف الرحلة ورأي الطالبات املشاركات فيها، 
الفرصة  النتهز  شاركت  فاطمة:"  الطالبة  تقول 
لتعريف الغرب في إسبانيا عن النسوية في اإلسالم 
عن  اإلسالم  في  اجليدة  األمثلة  من  الكثير  ويوجد 
عظيمة  ومشاريع  بأعمال  قامت  التي  القيادات 
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واخلاطرة  والقصيدة  واملقالة  القصيرة  القصة 
وجتسد  الطالبات،  بروح  تنطق  أدبية  كتابات 
إبداعاتهن الفنية بلغتهن العربية، وقد أبت إال أن 

ترسم خطواتها في ممرات اجلامعة وحتت سمائها. 
الهتمامهم  الطالب  لشؤون  اخلاص  تقديري 
الة  ووضعهم  اجلامعة  في  الطالبات  بإبداعات 
وللطالبات  اإللكتروني،  املوقع  صفحات  على 
اآلداب  ولكلية  العربية،  اللغة  ولقسم  املبدعات، 

والعلوم، وجلامعة قطر . 

األدبية  بالكتابات  وترحب  اجلامعة،  طالبات 
والثقافية من خريجات اجلامعة أو من الراغبني في 
نشر إبداعاتهم على صفحاتها من قرائها في قطر 

وخارجها .
طالبات  لدى  ومتمكنة  حاضرة  األدبية  الفنون  إن 
ويرعاها  يحتضنها  من  وتريد  قطر،  جامعة 
ويوجهها، وهذا ماتسعى "مجلة الورود" لتحقيقه 
والتحرير  الكتابة  في  خالصة  طالبية  بجهود 
والتصميم ، ولنا اإلشراف والتوجيه ، وللجامعة كل 

التقدير .

اجلامعة  ، هذه  قطر  بروح جامعة  نابضة  صفحات 
التي حتوي ورودَ األمل ، وجنـّات التفاؤل .

وكان البدّ من الة التي حتتضن إبداعات الطالبات 
وترعى فنونهنّ في الكتابة األدبية ، وفي التصميم 

الفني، وفي النقد األدبي . 
بدأت الة بعدد جتريبي صدر في 28-4-2009، بجهود 

جماعة  وهي  الورود"،  "جماعة  من  ذاتية 
تشكلت من طالبات قسم اللغة العربية 
الثقافي  اليوم  فعاليات  في  للمشاركة 
للقسم ، الذي أقيم في ذلك التاريخ . وقد 
أدبية  كتابات  بني جنباته  العدد  ذلك  ضم 
القسم  في  الطالبات  بأقالم  ومقالية 
فني  وتصميم  منـّي،  بإشراف  وخارجه، 
وإخراج من طالبات قسمي احلاسب اآللي 
والعلوم.  اآلداب  اإلنسان في كلية  وتغذية 
ت هيئة التحرير كالً من الطالبات:  وقد ضمّ
نوال احلبابي وسلمى القحطاني ونوره ماهر 
ومشاعل الهاجري من قسم اللغة العربية 
اإلنسان،  تغذية  من  فران  آمنه  وبرسوم   ،
غاليه  للطالبة:  واإلخراج  والتصميم 
املنصوري من احلاسب اآللي. لقد القى هذا 
اآلراء  وكانت  طيباً،  التجريبي صدى  العدد 
قد توالت عليّ بوجوب استمرار الة (وقد 
وضعنا قسماً من هذه اآلراء في العدد األول 

الذي صدر في 2010-4-27 ). 
الثاني  الثقافي  اليوم  فعاليات  جاءت 
لقسم اللغة العربية حاضنة للعدد األول 
حترير  تولى  وقد   .2010-4-27 في  الة  من 
في  الورود"  "جماعة  طالبات  العدد  هذا 
ووعله  القحطاني،  منيره  وهن:  القسم 
اللغة  من  املري،  ووضحى  القحطاني، 
والغالف  الشعار  وتصميم  العربية، 
للطالبة : فلوه الهاجري من التربية الفنية، 
وتصميم الة واإلخراج: فاطمه الهاجري 

من اللغة العربية . 
لقد ضم العدد األول الكتابات األدبية في 
فنون: القصة واملقالة واخلاطرة والقصيدة 
،وملفا للعدد عن القدس حوى فنوناً نثرية 
مميزة، وجميعها إبداعات لطالبات اجلامعة 
تولت اجلامعة  في أقسامها اتلفة، وقد 

طباعة الة . 
كان البد من بقاء الة، ونحن بصدد إصدار 
في  به  نشارك  والذي  منها،  الثاني  العدد 
العربية هذا  اللغة  الثقافي لقسم  اليوم 

العام .
ـُعنى  " مجلة الورود " مجلة ثقافية أدبية ت
لدى  اإلبداعية  الكتابة  فنون  باحتضان 

"مجلة الورود" .. نبعٌ صغير، من ماء نهرٍ كبير
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ألن   .. احلقيقة  في  شيئاً  أضاف  قد  بذلك  يكن  لم 
الكتب املدونة - والتي متأل األرفف- تقوم مقام عقله 

على أكمل وجه!
دون  جامعة  خريج  سجل  في  الفارقة  العالمة  لكن 
أخرى، في كونه مارس واكتسب خالل حياته اجلامعية 

خبرةً بحثيةً في مجالٍ ما .. أو لم يفعل!
 .. العلمي  البحث  عن  احلديث  بنا  يتطرق  وحني 
أن  ننسى  ال  فإننا  البحث،  خبرة  الطالب  واكتساب 
نشير إلى أن "البحث" أوسع وأشمل من كونه عملية 
أكادميية محضة.. بل هو فكر ومنهج .. يُبَثُّ في غراس 

األمم ..فتكبر به ويكبر بها !
فعندما تُربّى العقول - حلظةَ تفتحها - على عقيدة 
التساؤل "ملاذا؟" و "كيف؟" املبنية على فقه التأمل 
والتفكر.. ستنضج الغراس عن جيلٍ باحثٍ بالفطرة! 
يحيي  أن  على  قادرٍ   .. بالسليقة!  املنهج  علميّ   ..

املوجودات، ال أن يكتفي بأن يحيا بوجودها!

وفي جدول املقارنات الذي يجتهد الطلبة في تدارس 
.. حول ما تختلف اجلامعة به عن  وتباحث نقاطه 
املدرسة .. من حيث النظام األكادميي املتبع، وطريقة 
التقييم، وطبيعة الدوام، وأهلية الكادر الوظيفي .. 
وغيرها الكثير .. ينسون بالكلية فارقاً هاماً وفاصالً 
ينبغي أن يكون مدوناً في ملف كل طالب جامعي .. 

أال وهو "خبرة البحث العلمي" !!
إن الطالب اجلامعي يختلف عن الطالب في املراحل 
التقلب  مرحلة  تعدى  قد  كونه  في  املدرسية 
والعبث، والعشوائية إلى مرحلة الرشد، واالكتمال .. 
 .. .. فإن لم يجد معناه  وإكساب كل شيء معناه 

يبحث له عن معنى!!
والبحث هو العامل املشترك بني كل العقول التي 

أسهمت في تشكيل وجه دنيا البشرية اليوم.
حفظ  في  اجلامعي  عمره  قضى  الطالب  أن  فلو 
وفهم ومحاولة احتواء ما مت التوصل إليه واكتفى! .. 

عندما  إال  اجلامعية  رحلته  أهمية  الطالب  يدرك  ال 
تشارف على االنتهاء!

فتجده يقضي السنوات الثالث األولى إما غارقاً في 
مقرراته، مختزالً حياته بني دفّتي الكتاب، ال يتجاوزه 

إلى ما سواه إال حني يذهب لتقدمي امتحان!
أو جتده منغمساً في استغالل أفق احلريات الذي لم 
بكل  وهو منشغل  فتمر ساعاته  باملدرسة،  يعهده 

شيء... وال يخرج بشيء!
َّ مبدينةٍ، فلم يعبأ بجمالها ، ولم  أو يكون كاملسافر، مر
ما   ً منتظرا يحلم  فيها،  أيامه  وقضى  أهلها..  يقدر 
ن إلى أنها  بعدها .. حتى إذا غادرها إلى غيرها .. تفطّ

كانت أجمل بقاع األرض!
ثم إذا حانت سنته الرابعة واألخيرة، كان كالذي أفاق 
من حلم .. أو كالذي خرج من مغارة يرى ألول مرة ضوء 
الشمس! فإذا به يسرع الهثاً لعله يلحقُ ما تبقى 

فينقذه!

!! ؟ .. ثق أنك ستصل السماءَ .. وتنسى النزولْ كَ عقولْ ؟ .. قلبُ لسانُكَ سؤولْ
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مهرجان اليوم الوطني ... احتفال راقي من الدرجة األولى

نقاط  وعرفنا  معاجلتها  في  وبدأنا  الضعف  نقاط 
القوة فعززنا قوتها، فتيقنت أنني وفريقي أصبحنا 
الدرجة  راقي من  احتفال  وقادرين على تقدمي  أقوى 
األولى، نعم هذا العام مختلف لرغبتي وفريقي أن 
نكون متميزين .. ليس ألننا نريد أن نضع بصمتنا، بل 
يكن  لم  قطر  جامعة  أبناء  أن  للجميع  لنؤكد 
باب  من  بل  احلظ  باب  من  املاضي  العام  متيزهم 

االجتهاد والتميز.
وحالياً فقد بدأت أنا وفريق متطوعي مهرجان اليوم 
لنعلن  بأيدينا  العز  رايات  برفع   2010 الوطني 
أبناء  بني  والوالء  التكاتف  آيات  أسمى  للجميع 
جامعة قطر وها نحن بدأنا فترقبوا اجنازنا ونعدكم 

بتقدمي ما سيبهركم .

ويجب أن نقدم لهم ما يليق باسم جامعة قطر ... 
راسخة في  نتركها  أن نضع بصمة  إلى  باإلضافة 
اليوم  مهرجان  ملتطوعي  خاصة  وتكون  الذاكرة 

الوطني.
عملنا كفريق واجتهدنا وحتدينا اجلميع على النجاح 
كفريق واحد ..  ووفقنا اهللا وكلل أعمالنا بالنجاح 
اليوم  مهرجان  فكان  حقيقة  إلى  احللم  ليتحول 
وراقي  احتفال متميز  بجامعة قطر  األول  الوطني 
استمتع به جميع من حضر ذلك اليوم .. ولكننا كنا 

نراه بروفةً ملهرجان هذا العام.
رأت اجلامعة فينا حماساً ال يوصف ولكن في هذه 
املرة لم تقدم لنا اجلامعة الفرصة بل قدمت ثقتها 
ودعمها لنا - ونسأل اهللا أن نكون بقدر هذه الثقة – 
حيث بدأنا عملنا بجد ورأينا مهرجان العام املاضي 
بعني املشاهد، فرأينا الصورة بشكل أوضح فحددنا 

كان  االحتفال  باليوم الوطني حلماً يراودني  .. وكنت 
أمتنى حتقيقه ، رأى اجلميع صعوبة حتويل هذا احللم 
إمياني  لكن  نعيشه،  أن  ميكن  حقيقي  واقع  إلى 

بحلمي سيحقق لي ما أسعى إليه. 
إدارة  منا  طلبت  املاضي  العام  من  األيام  أحد  في 
بفكرة  يتعلق  اجتماع  حلضور  الطالبية  األنشطة 
اجلامعة، سمعنا هذا  الوطني في  باليوم  االحتفال 
بعيد  لنا من  تلّوح   ً يدا نرى في مخيلتنا  وكنا  اخلبر 
وتقول "نعم حلمكم سيتحقق!" وكانت هذه اليد 
بأبناءها  آمنت  التي   .. قطر  جامعة  جامعتي  هي 
الطالب والطالبات وقدرتهم على تقدمي كل ما هو 

متميز وجديد.
ذهبنا لالجتماع ونحن نحاول أن نضع بصمتنا منذ 
ألن  حلمنا،  لتحقيق  نسعى  أن  فالبد  األول،  اليوم 
الفرصة التي أتاحتها لنا اجلامعة هي فرصة ذهبية 
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