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Foreword

It is with immense pride that I celebrate along 
with members of the QU community the success 
of our Class of 2011 graduates as they take their 
walk across the stage to receive their well-earned 
certificates.
Their achievement is even more poignant this 
year as the celebrations will take place at Qatar 
University  and in the presence of His Highness 
The Emir Sheikh Hamad binKhalifa Al Thani. This 
moment will be cherished not only by the students 
and their families, but by all of us at QU and the 
wider community.
The decision to hold the graduation ceremonies  
(and those of ensuing years) at QU is to mark the 
full significance for its students of the honor and 
personal pride of being celebrated and presented 
with final certificates in the heart of their alma mater 
where they spent their years of study and traversed 
the joys, challenges and triumphs of academic and 
personal achievement.
In this graduation special, we highlight a few of 
the many special moments and achievements 
that show our commitment and direction to further 
advance QU as an institution of quality and 
excellence – one with whom prospective students, 
parents, faculty, collaborators and employers 
would be proud to be associated.
The breadth of our accreditation success has 
been such an inspiration to us all and fuels our 

stated objective to ensure similar status from top 
accrediting agencies across the board for the 
colleges, programs and courses that are in the 
process, and ultimately for the institution as a 
whole.
Our students have done remarkably well over the 
past year, notching up a number of firsts as well 
as excelling in their exams, as detailed further in 
the pages of this newsletter.  We applaud them 
and their graduating colleagues throughout the 
university and wish them all the very best in their 
future endeavors whether it is in joining the labor 
market or pursuing advanced studies.
As we bid them goodbye, I must also take 
the opportunity to honor the members of QU 
leadership, faculty and staff who were instrumental 
in providing the environment in which our students 
were able to flourish and follow their dreams 
towards this special day which is the beginning 
of the rest of their lives filled with personal and 
professional accomplishment and success.  I 
would also like to thank the parents for providing 
the moral and emotional strength to support our 
graduating students through their moments of 
indecision, challenge, and achievement.

“Their achievement is even 
more poignant this year as 
the celebrations will take 
place at Qatar University  
and in the presence of 
His Highness The Emir 
Sheikh Hamad binKhalifa Al 
Thani. This moment will be 
cherished not only by the 
students and their families, 
but by all of us at QU and the 
wider community”.

QU community stands 
together to wish all the 
graduating students all 
the very best in their future 
endeavors.
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QUSRB
QU students elected the first-ever student 
representative board on April 26 following a month 
of voting.
The results of the students elected to the QU 
Student Representative Board (QUSRB) were 
unveiled on April 28 by VP for Student Affairs 
Dr Omar Al-Ansari at a press briefing attended 
by a large number of students, members of QU 
leadership, faculty, and local media. This is the 
first such student body at QU -- it will provide 
a forum for connecting students and university 
administration in a manner that enhances 
alignment of goals and common understanding. Its 
establishment is in line with QU’s commitment to 
engage students in active participation in university 
affairs and provides an opportunity for them to 
experience and learn the essentials of involvement 
in a democratic process.
The Board will comprise 16 students representing 
all the Colleges and Foundation Program:
 
Arts & Sciences (CAS): Saoud Al-Shammari, 
Abdulrahman AlObaidly, Noor Abo Hassanein, 
Heba Rashid Yasin
Business & Economics (CBE): Fatma Mohammed 
Al-Emadi, Abdul Quddoos 
Education (CED): Hessa Nader Al-Saad 
Engineering (CENG): Ahmad Al-Kuwari, Mai 
Hamad Fetais
Law (LAWC): Amna Ibrahim Khalfan; 
Pharmacy (CPH): Eman Mohammed Remodan
Sharia & Islamic Studies (CSIS): Duaa Salah 
Labeeb, Omar Walid Ayoub
Foundation Program (FP): Hend Saif Al Sowaidi, 
Ibrahim Muhammed Awwal

First student board elected
New degree programs

New programs highlight
society’s needs
Building on the needs of the community and the 
labor market, the organisation established the 
Sport Science Program (SSP) to prepare students 
to contribute to Qatar’s role as the “sporting capital 
of the world”, Gulf Studies Master’s Program to 
address contemporary issues special to the Gulf 
and Middle East region, and Masters’ degree 
programs in Accounting, Pharmacy, Environmental 
Engineering, and Environmental Sciences, a 
PhD in Engineering, and Doctor of Pharmacy 
(PharmD).  In establishing these programs, QU 
also demonstrated its awareness of the need of 
its partners in government, academia, business, 
industry and civil society for well-qualified 
graduates in a wide range of disciplines. 
The College of Sharia & Islamic Studies  (CSIS) 
is preparing to launch Master’s programs in  
Jurisprudence. Theology, Advocacy and the Media 
in the spring of 2013.  This is part of the College’s 
plans to upgrade its courses and align them with 
the needs of the community.
The College has already established a new 
program on Islamic Studies to replace the two 
programs “The Origins of Religion” and “Islamic 
Jurisprudence, which were phased out in Spring 
2011.
CSIS is also looking towards signing an agreement 
with the Ministry of Awqaf and Islamic Affairs 
to offer a specialization on Endowments to 
accommodate the growing service sector in the 
country.  Likewise, the College is also holding talks 
with government, private and public agencies to 
plan undergraduate programs to serve the needs 
of the labor market.
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As the state’s only national higher education 
academic institution and a beacon of 
excellence in the region, Qatar University has 
hosted leading international figures in the 
field of politics, academia, law, diplomacy, 
business, education, arts & culture, health, 
engineering, and science & technology.
QU students had the opportunity to 
participate in dialogue sessions and raise 
questions and comments on a wide range 
of issues with such leaders as British Prime 
Minister the Rt Hon David Cameron, President 
of the Federal Republic of Germany H.E. 
Christian Wulff, Norwegian Minister of 
Education Ms Kristin Halvorsen,  former 
World Bank Director James Wolfensohn, 
International Criminal Court President Judge 
Sang Hyun Song, Qatar Minister of State 
for International Cooperation Dr Khalid bin 
Hamad Al Attiyah, Deputy Foreign Minister 
of Cuba H E Marcos Costa, Qatar Attorney 
General Dr Ali Bin Fetais Al-Merri, 1987 Nobel 
Prize Winner in Chemistry Prof Jean-Marie 
Lehn, Ambassador to Venezuela Dr Juan 
Hernandez.
Other high-profile visitors included Judge 
Constitutional Court of the Republic of 
Hungary Dr Habil Stumpf, the Ambassadors 
of Hungary, Venezuela, France,  Brazil, Iran, 
Cuba, Dominican Republic, Uruguay, and 
Palestine, top Oxford University academic 
Prof Tariq Ramadan, British Foreign & 

Commonwealth Office spokesman Mr Martin 
Day,   polymer scholar Dr Igor Krupa Head 
of Polymer Institute of Slovak Academy of 
Sciences, Qatar 2022 Bid Committee CEO Mr 
Hassan Al-Thawadi.
QU leadership also received a high-
level science delegation from the state of 
Baden-Württemberg, south-west Germany 
comprising Deputy Head of Mission, Embassy 
of the Federal Republic of Germany to 
Qatar H.E. Mathias Kruse; Vice-President, 
University of Freiburg Prof Dr Heiner Schanz; 
President, University of Stuttgart Prof Dr Ing 
Wolfram Ressel; President, University of 
Tübingen Dr Bernd Engler, Vice-President, 
Furtwangen University of Applied Sciences 
Prof Dr Michael Lederer; Vice-President, 
Reutlingen University of Applied Sciences 
Dr Hendrik Brumme; Ministry of Science, 
Research and Arts official Nicole Sauer; and 
NovaTec consultant Albrecht Staebler.  The 
group discussed opportunities for exchange 
and collaboration in a number of areas 
including research, engineering, Islamic 
studies, nanotechnology, sport science, and 
environment studies.
The organization also hosted a Q&A session 
featuring 30 famed Arab women writers, and 
a panel discussion with Qatar’s first woman 
judge Hessa Al-Sulaiti, Assistant Director 
for the Center of Law and Judicial Studies 
Mariam Yousef Arab, Vodafone Director of 
Legal Affairs Department Nouf Al-Sulaiti, and 
practising private lawyer Hend Al Safarr.

QU hosts top world leaders and experts to engage students on 
current and emerging international issues and trends
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Qatar’s first-ever survey conducted by 
QU research center
Findings of the omnibus survey of Qatari 
nationals, resident expat workers and migrant 
labor workers were released by the Social and 
Economic Studies Research Institute (SESRI) 
in March.  
The survey gathered valuable demographic 
information and asked questions on a number 
of topics of importance to Qatari society, 
namely education and the education system, 
economic life and working conditions, 
marriage, family and gender roles, the media, 
charitable giving, and civic activities and 
values.
The survey revealed that on quality of life in 
Qatar, Qatari nationals gave the highest rating 
of 8.7, followed by resident expatriates (7.9) 
and migrant laborers (7.6).  68.2% of Qatari 
nationals described the current economic 
situation in the country as excellent while 27.5 

rated it as good; 92.4% expected the situation 
to improve.  Across the board, Qataris were 
generally satisfied with the overall quality 
of the schools in Qatar but the most were 
satisfied were those whose children attend an 
Arabic-language school.  
A significant percentage of Qatari women are 
marrying in their late 20s-early 30s, the survey 
found.  Only 1% of the age group 15-19 is 
married; the majority of marriages (59.8%) 
occurring after age 25.  14% of the age group 
30-34 were not married while of women 35-39, 
12.9% were unmarried. The survey will be 
conducted annually.

Honors curriculum at CPH
College of Pharmacy (CPH) launched 
an honors curriculum for its BSc (Pharm) 
students in January this year.  The proposal 
for the curriculum was approved by QU Office 
of the Vice President and Chief Academic 
Officer.
It involves a combination of the Honors 
Freshman Seminars, Core Curriculum Honors 
courses and Honors Contract Pharmacy 
courses.  The courses were chosen on the 
basis of quality, complementary content and 
alignment with the learning outcomes outlined 
by the existing QU Honors Program.
Students who meet the baccalaureate degree 
requirements as well as the Honors Program 
stipulations will be able to graduate with 
honors.  They will be required to complete 
27 credit-hours of honors/honors contract 
courses and achieve a minimum cumulative 
GPA of 3.5 at graduation to meet the 
program requirements (the Honors Program 
requires 25 credit-hours minimum).  The 
Honors Contract Pharmacy courses will be 
delivered across the four professional years of 
undergraduate curriculum.
CPH Dean Dr Peter Jewesson and Associate 
Dean Sherief Khalifa worked with Honors 
Program Director Dr Ahmed Ibrahim towards 
the establishment of the collaborative 
curriculum proposal.  
The initiative represents an opportunity for 
the university and the college to recognize 
the academic achievements of the best 
and brightest students by conferring the 
distinction of graduation with honors on those 
who meet the rigorous requirements set out 
by the  Honors Program.
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Accreditation successes
During the year, QU continued its push towards 
accreditation for its colleges, programs, courses 
and centers.
The organization’s most recent accreditation 
success was that of the College of Engineering 
(CENG) in July 2011 whereby seven of its Bachelor 
degree programs -- Chemical Engineering, Civil 
Engineering, Computer Engineering, Electrical 
Engineering, Industrial & Systems Engineering, 
Mechanical Engineering, and Computer Science 
-- gained ABET accreditation. The programs 
were respectively accredited by the Engineering 
Commission and Computing Commission of ABET 
Inc, the recognized accrediting body of college 
and university programs in applied science, 
computing, engineering, and technology.  
ABET approval followed an intensive process over 
several years of CENG in-house self-study, an 
internal peer review, and site visits by the ABET 
review team to evaluate program curricula, faculty, 
facilities, and institutional support.  The ABET 
review also included discussions with students of 
the respective programs.
The Statistics Program in the Department of 
Mathematics, Statistics and Physics  at QU College 
of Arts & Sciences (CAS) celebrated its success 
in March this year in gaining accreditation status 
from the Royal Statistical Society (RSS), the UK 
professional and learned society devoted to the 
interests of statistics and statisticians.  It becomes 
the third CAS program to be accredited, joining 
the 2008 and 2009 successes of the Biomedical 
Sciences Program and Chemistry Program.  
In January 2011, College of Education won 
the distinguished achievement of International 
Recognition for Teacher Education (IRTE) from the 
world-renowned Center for Quality Assurance in 
International Education (CQAIE).
In gaining this prestigious professional recognition 
in teacher education, the College became one 
of only two in the Gulf and MENA region to be so 
recognized.  Hence its role as a hub for teaching 
excellence is further strengthened in line with 

international standards and the objectives of Qatar 
National Vision 2030.
Other accreditation exercises are moving forward 
at CAS Department of Mass Communication, and 
at its Arabic, English, History, International Affairs, 
and Sociology programs.  Likewise, College of Law 
(LAWC) has started the process toward accreditation 
from the American Bar Association (ABA) and the 
American Association of  Law Schools (AALS).  As 
part of its bid towards full accreditation in 2011, 
College of Pharmacy (CPH) hosted the annual 
CCAPP review visit which included a meeting with 
college faculty, staff and students.  The purpose of 
the visit was to review progress made since the last 
visit, as well as to be oriented on the PharmD and 
MSc degree programs.
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National Center for Educator 
Development @ CED
The Qatar National Center for Educator Development 
(NCED), a resource for the development of teaching 
personnel to meet the country’s goals towards 
education reform, was launched in January this 
year by QU and the Supreme Education Council 
(SEC).  The independent Center will be managed by 
the organization’s College of Education (CED) and 
operate in partnership with and under supervision of 
the SEC. 
The initiative will provide the NCED with the authority, 
resources and responsibilities to work with the SEC, 
independent schools (IS), and international partners 
to develop and implement a Qatar-based national 
comprehensive educator development program.
The objective of the Center is to increase Qatar’s 
internal capacity to prepare highly-qualified IS 
educators, and to conduct research and evaluation 
of the efficacy of educator development initiatives 
in terms of recruitment, development and retention 
of personnel and to provide such information to 
policymakers and school leaders.

Investment Center @ CBE
In February 2011, the College of Business & 
Economics (CBE)  inaugurated an Investment Center 
designed to provide its students with an environment 
of finance and business in which they can apply the 
theories presented in the classroom.
The Center is part of the agreement forged 
between CBE and Al-Faisal Holdings to establish 
an Investment Fund by which CBE students can be 
trained in the practice of capital investment, portfolio 
development and fund management.  Students will 
be able to make real investments and manage real 
portfolios as they work toward their final qualifications.  
About 120 students will benefit from this program 
every semester.  The Fund is managed by Qatar 
National Bank (QNB).
The inauguration of the Center was conducted by 
QU President Prof Skeikha Abdulla Al-Misnad in the 
presence of Board Chairman of Qatari Business 
Association and Chairman of Al-Faisal Holdings 
Sheikh Faisal Bin Qasim Al-Thani, QNB officials, CBE 
faculty and students.
Sheikh Faisal‘s participation in the ceremony came 
at the time of his selection as Executive-in-Residence 
(EIR) at CBE for the month of February. The EIR is 
an honorary position established by the College in 
2010 to bring top leaders in Qatar into the College’s 
classrooms in an effort to link academics with 
practice to provide applied management education 
for its students.
The Center also follows the establishment of the Al-
Faisal Educational Fund at the College in November 
2009.

New centers established
They will provide an environment of academic quality and excellence in line with QU strategic plan
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meters which will allow it to reach the most shallow 
areas of the Arabian Gulf, normal cruising speed of 
12.5 knots and maximum speed of 14 knots. The 
vessel can sail for 21 days, and accommodate a 
total of 30 technical and scientific staff.
It is equipped with two main engines, allowing it to 
work near oil and gas platforms, has the ability to 
function on generators without relying on the major 
engines, and contains a de-positioning system 
to stabilize the vessel using satellites. It has 5 
sophisticated research laboratories, and electrical 
generators.   Facilities also include an environment-
friendly sewage treatment unit, water desalination 
plant, an ER for medical emergencies, and a diving 
room.

QU’s new vessel “The Janan” was launched during 
an auspicious ceremony held in Vigo, Spain in 
June this year.
Members of QU leadership headed by QU 
President Prof Sheikha Abdulla Al-Misnad and 
Ambassador of Qatar to Spain H.E. Mr Hamad Bin 
Hamad Al Attiya attended the launching ceremony 
of the new marine research vessel, which replaces 
the organization’s current vessel “Mukhtabar Al-
Bihar”.

The group included QU VP for Research Dr 
Hassan Al-Derham, VP and Chief Financial Officer 
Dr Humaid Al-Midfaa, Director QU Environmental 
Studies Center (ESC) Dr Mohsin Al-Ansi, ESC 
Associate Professor of Marine Sciences Dr 
Ebrahim Al-Ansari, and ESC Head of Internal 
Affairs Dr Ebrahim Al-Meslimani.
Importantly, the vessel is a generous donation 
presented to QU by H.H the Heir Apparent and 
Chairperson of QU Board of Regents Sheikh Tamim 
bin Hamad bin Khalifa Al-Thani.

The “Janan” is named after the island located in 
the western part of the Qatari peninsula. It was built 
in the Vigo shipyard of Freire, the world-famous 
manufacturer of scientific research vessels.

The “Janan” has an overall length of 42.8 meters, 
breadth of 10 meters, gross registered tonnage of 
more than 600 tonnes, maximum draught of 3.7 

The Janan is launched!
New marine research vessel is equipped with stunning cutting- edge technologies
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In an emotional and uplifting ceremony held on 
June 13 at the Ritz Carlton Al Wohsail Ballroom, 
Qatar’s first pharmacy graduates received 
their certificates and were celebrated for their 
achievement. The 18 students were the first 
graduating class of the College of Pharmacy’s 
(CPH) 5-year BSc (Pharm) degree program and 
the first from an international pharmacy program 
to be accredited by the Canadian Council for 
Accreditation of Pharmacy Programs (CCAPP).
Likewise, 13 students from the Biomedical 
Sciences Program celebrated the distinction of 
being the first QU students outside of the US to 
gain certification from the American Society of 
Clinical Pathologists (ASCP). They were honored 
in a high-profile event held at Hamad Medical 
Corporation ceremony on June 12.  
Meanwhile, the first-ever hedgehog tracking 
project in Qatar, conducted by three students of 
the Department of Biological and Environmental 
Sciences, continues to receive local, regional 
and international attention.  The field study is 
being carried out at QU Farm where they have 

been tracking Ethiopian hedgehogs, a desert-
adapted species mainly found in the African, 
Middle East and Gulf region. The study was started 
with financial support from the Undergraduate 
Research Experience Program (UREP) under the 
Qatar National Research Fund (QNRF).
Findings of the study were presented at the 
2nd Student Scientific Forum at Sultan Qaboos 
University, Oman on April 3-4, and later at the 
UK Mammal Society’s Easter Conference at 
Nottingham University on April 15-17, followed by 
a seminar on April 19 at the Wildlife Conservation 
Research Unit, Department of Zoology, Oxford 
University.  
Taking their project research further afield, the 
students took part in a 10-day research study 
trip to Japan on September 14-24 to compare 
fieldwork on similar species between Qatar’s desert 
environment and Japan’s temperate climate; to 
learn field methodologies useful for biodiversity 
research in Qatar; and  to experience an “open 
class” where researchers and the general public 
work in the field together.

Firsts of firsts
Excellence and success
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In May this year, the Continuing Education Office 
(CEO) and College of Law (LAWC) in conjunction 
with the American Bar Association Rule of Law 
Initiative (ABA-ROLI) held  the first ever continuing 
legal education program in Qatar. The program 
comprised an intensive series of workshop sessions 
designed to engage lawyers in upgrading their skills 
and competencies towards enhanced readiness for 
negotiation and other legal processes.  
It drew over 50 participants of LAWC graduates and 
other lawyers and legal professionals representing 
various law firms and legal departments of leading 
organizations in Qatar such as Ras Gas, Qatar 
Foundation, Al Tamimi Law Firm, SNR Denton, Qatar 
Financial Centre Regulatory Authority, law offices of 
Gebran Majdalany, LaLive in Qatar, LLC, and Qatari 
Diar.
The 10-day-long program addressed such topics 
as “Essential Skills for New Lawyers and Legal 
Professionals” and “Strategic Negotiation Skills” and 
was delivered by legal experts Prof Joan Bullock, 
Florida A&M University School of Law; Marcia Levy, 
Sullivan and Cromwell LLP New York; Prof Denise 
Madigan, Straus Institute for Dispute Resolution, 
Pepperdine University School of Law California; 
Roy Ford, Nicholas Barclay, Monita Barghachieh, 

Machaille H Al-Naimi, and Jassim Al-Asmakh, Patton 
Boggs LLP Doha; and Marlana Valdez, ABA-ROLI.
The program underlined the Continuing Education 
Office’s commitment to providing essential continuing 
education programs in keeping with the needs 
of the local community and the College of Law’s 
determination to provide the legal community in 
Qatar with state-of-the-art legal education that would 
sharpen lawyers’ skills and to help new lawyers to 
better develop their future careers.

QU wins big in NPRP 4th Cycle
One of the top achievements during the year was 
the windfall of grants awarded the organization in 
the NPRP 4th Cycle.  Of 145 winning proposals 
submitted by researchers from Qatar and around 
the world, QU won 64 with a total amount of QR177 
million.  Based on  its successes in previous NPRP 
cycles, QU has achieved the largest number of 
winning proposals funded by the Program
The grants were awarded for a wide range of 
disciplines -- engineering and technology (30),  
humanities and social sciences  (15) natural sciences 
(11), health and medicine (8), and agriculture (1).

Building skills and winning
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As part of a cooperation agreement signed between 
the Materials Technology Unit (MTU) and a number 
of schools in Doha to advance a culture of research 
for Qatar’s youth, these two program have brought 
a new perspective on learning about science to a 
large number of high schools students throughout 
the independent schools in Doha. The programs 
are designed to create a stimulating environment 
for scientific research and problem-solving-based 
activities that will improve academic achievement, 
motivation and love of learning and discovery among 
students to increase their capacity for innovation. 
Under the respective programs, students joined 
MTU research teams for scientific practice and 
experiments, using state-of-the-art equipment at the 
Unit.  During the workshops, students participated 
in a series of activities geared towards creative and 
critical thinking, problem-solving, and discovery.  
They also learned the  methodology and application 

of research techniques such as experimentations, 
observations and conclusions towards developing 
innovative evaluation and problem-solving skills.
The students also benefitted from interactive sessions 
in which they were taught cooperative learning skills, 
teamwork, and the ability to identify and access 
the talents and capabilities of their colleagues 
in advancing the research process towards a 
successful resolution.
Equally, teachers benefitted from the program and 
will be able to adapt the  methods and techniques 
used in the program to their teaching approaches.   
The programs’ structure included an evaluation study 
conducted by the project teams to assess the impact 
of the workshops on the students and to uncover their 
thoughts and vision on scientific research. The study 
evaluated the students’ progress which findings were 
helpful to workshop coordinators in making relevant 
modifications to the programs.

“Discover Science” and “Al Bairaq” impact high-schoolers
   Appreciation of science and scientific innovation and discovery
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Al Moutasem Adnan 
Al Samarray, Electrical 
Engineering
 “My high scores  in mathematics 
and physics encouraged me to 
choose my major and expand my 
knowledge in this field.  Working in 
a well-known,  dynamic company  
to serve Qatar society is one of 
my short-term ambitions.  I am 
very  eager to work in a learning 
environment where I can utilize 
the knowledge I acquired during 
my academic journey.  Pursuing 
graduate studies is definitely a 
significant part of my long-term 
dreams”. 

Hanine Taouk, English 
Literature and Linguistics  
“My major along with a  minor in 
mass communication opened 
new bright horizons for me.  I 
extend profound appreciation 
to my family, friends, and QU’s 
leadership and faculty for 
paving the way and easing the 
obstacles I faced.   I could not 
have completed this journey 
without facing some difficulty 
but my strong belief in Allah and 
my parents’ continuous support 
guided me through it”. Hanine 
currently is an editor at QU 
External Relations Department. “I 
am grateful for the opportunities 
QU has provided me. I extend 

my sincerest gratitude to one of my mentors Dr 
Hassan Tamman who passed away a year ago 
-- I was fortunate to be one of the students to 
whom he generously transferred his considerable 
knowledge”.  

Ahmad 
Jamal Al 
Kahloot, 
Electrical 
Engineering 
 “I am proud 
to be a 
graduate 
from an 
international 
academic 
institution that 
harnesses the 
full potential 
of its students 
and  has 
a host of 

well-qualified regional and international faculty. 
I acquired wide-ranging knowledge in many 
disciplines such as energy, communications and 
electronics.  I hope to witness a decade in which 
all the Arab world is transferred from being a 
consumerist society to a strong, productive and 
efficient one”.  

Distinguished Students
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Omran Fahmi Khudair, MA Business 
Management 
“The Master’s in Business Management provides 
students with the most practical and scientific 
mechanisms in the field of international business 
management. Such tools are applicable worldwide 
in all businesses and could improve the quality 
of life in all aspects. My BA in pharmacy will be 
supported by the business techniques I learned 
at QU which will give me added skills towards 
improving healthcare using these techniques”.  

 
Faisal Mohammed Hassan Al Kohajy, Law
 “I spent the most enjoyable years at the College 
of Law. I believe that lawyers can make a 
remarkable change in a community and contribute 
to establishing a unified society based on national 
laws and regulations.  My sight deficiency 
restricted me from choosing any practical 
disciplines, and I strongly trust that I made the right 
decision and believe in my abilities to utilize the 
theoretical sciences I acquired in the field of law”. 

Khawla 
Al Meer, 
Geography 
– Urban 
Planning
“I believe that 
the major you 
choose to 
pursue is the 
key to success 
and academic 
distinction. 
QU invests 
considerable 
effort to gain 
international 
accreditations.  
It also  
harnesses 

the enthusiasm and academic aspirations of its 
students. My main goal is to be a successful role 
model who is able to engage in the labor market 
alongside male counterparts and participate in 
developing architectural urban projects in line with 
the values stated in Qatar National Development 
Strategy 2011-2016”.
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Agreements signed and Chairs 
established
The extent of Qatar University’s importance as an 
institution of quality education and best practices 
is reflected in the number of strategic agreements 
signed with leading companies and institutions 
in Qatar, as well as the number of Chair positions 
conferred, with the view to further advance the 
culture of research at QU to find solutions for 
everyday problems facing the society.

MOUs
An agreement signed last year between QU and 
Qatar Green Building Council (QGBC) under the 
theme  “Better Education, Better Environment”, 
is aimed to promote awareness and disseminate 
knowledge on green building and sustainability 
among the youth and student community in 
Qatar.   It will establish mechanisms that enhance 
the educational process through the integration 
of professional expertise in the field of green 
buildings and sustainable environments and 
to create efficient and effective channels for 
incorporating real life conditions into education.  
An MOU with Qatar Museums Authority (QMA) in 
January this year will  pursue  mutually-beneficial 
initiatives in the academic, cultural and scientific 
fields in the area of  teaching, training , research, 
internship, joint events and cultural exchange.  The 
collaborative effort will touch on different domains 
with focus on science, history and archaeology, 
arts, culture and museum studies.
Students from the Department of Health Sciences  
will benefit from a clinical training agreement 
signed with Hamad Medical Corporation (HMC) 
in a collaborative effort to provide biomedical 
sciences and human nutrition students with training 
opportunities on clinical practice and health 
delivery at HMC.  The aim of the training is to 
strengthen their knowledge, skills and experience 
in preparation for their future employment in 
various sectors throughout Qatar.
An MOU signed between College of Pharmacy and 
the College of Pharmacy of the Medical University 
of South Carolina, US will set the framework 
for cooperation of mutual benefit including 
PharmD and MSc student and faculty exchange, 

internships, joint course and continuing education 
delivery and research collaboration.
An agreement was signed between QU and  
global business software leader SAP which will 
provide CBE faculty with the tools and resources 
needed to teach students how technology can 
help enable integrated business processes and 
strategic thinking.  Additionally, it will add value 
to the personal and professional portfolios of the 
College’s graduates and place them ahead in the 
job market.
QU and the Brookings Doha Center (BDC) 
signed an MOU to establish the BDC-QU Visiting 
Fellowship Program, the objective of which is to tap 
into the two organizations’ established expertise in 
research and academia in the Gulf, and create a 
targeted discussion on the future of Qatar and the 
broader region during a critical time of transition. 
An MOU signed with the Ministry of Foreign Affairs 
will establish a wireless telecommunications 
network in the southern African islands of Comoros.  
The project will be executed in coordination with 
Politecnico di Torino, Italy.
Additionally, a 5-year agreement was signed with 
the Politecnico to further mutual cooperation in 
education and research.  
QU’s new Visiting Professors Initiative will be 
supported by ExxonMobil Qatar, as announced 
in September.  The initiative will host two world-
class professors from renowned global universities 
at QU to teach in various disciplines, with a 
focus on engineering, math and science. The 
visiting professors will provide a unique learning 
experience which will enhance the technical skills 
and competencies of QU students.
A research agreement was recently signed with 
ConocoPhillips (COP) Water Technology Ltd and 
the Global Water Sustainability Center (GWSC), a 
co-venture between ConocoPhillips and GE Power 
and Water to develop a new desalination process 
based on membrane distillation.  Qatar Electricity 
and Water Company (QEWC) and Kahramaa will 
provide advisory and technical support.
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Chairs
The Msherieb Chair in Architecture was established 
to support QU in developing qualified architects 
who can own and further Dohaland’s new 
architectural language, balancing environmental 
and cultural sustainability with the needs of a 
modern metropolis, thus ensuring architectural 
sustainability in Qatar’s future development. 
The Maersk Oil Chair in Environmental Engineering 
at QU was established with a focus on protecting 
Qatar’s marine habitats and supporting offshore 
environmental studies, as well as providing a 
valuable link between education and industry. 
The faculty chair will support the Master’s 
in Environmental Engineering at College of 
Engineering (CENG) for a period of 3 years.
An agreement was signed with ORYX GTL in 
May to establish an Academic Chair in the 
Department of Mechanical and Industrial (MIE) 
Engineering at the College of Engineering (CENG).  
The purpose of the agreement is to support 
qualified Qatari students towards graduation 
and future employment with ORYX GTL in line 
with the commitment of both organizations 
to the Qatarization strategy and towards the 
achievement of Qatar National Vision 2030.  The 
Chair will provide opportunities for research and 
consultation to both parties within the framework 
of collaboration in the field of gas operations and 
production.  
A professional Polymer Chair was established at 
Materials Technology Unit (MTU) in conjunction 
with the Department of Chemistry & Earth Sciences 
through an MOU with  Qatar Petrochemical 
Company (QAPCO). The Chair will develop new 
research, application and training programs in 
the plastics industry which will be integrated into 
undergraduate student projects, graduate theses 
and summer internship/training programs to boost 
sharing of knowledge at all levels.
QU and ictQATAR agreed to extend the ictQATAR 

Chair for an additional three years starting in the 
2012-2013 academic year. The Professorial Chair, 
held at the College of Engineering (CENG),  has 
responsibility for establishing research programs  
and initiatives that will upgrade Qatar’s ICT service 
sector, and works simultaneously with ictQATAR 
and QU students and faculty to develop research 
activities that boost ICT knowledge.   
Likewise, the organization and Qatar Shell renewed 
the Shell Sustainable Development Chair and 
reiterated the commitment to continue and embark 
on research programs to further sustainable 
development in the country.

Alumni keep connected
Through the Alumni Section of External Relations 
Department and the various alumni clubs at QU, 
graduates continue to demonstrate the quality of 
excellence they acquired during their academic life 
at QU through their advocacy activities on behalf 
of the QU alumni community and the wider Qatari 
society.
The Alumni Reunion is an annual extravaganza that 
provides graduates the opportunity to re-connect 
with the university, and network and share news 
and experiences with their peers, past teachers 
and current students.  QU has graduated a number 
of individuals who now serve in high-ranking 
positions in the country and each year, more are 
following in their footsteps.
QU alumni have organized an number of events 
to showcase the talents of its community as well 
as to highlight social issues in the community.  An 
art exhibition by alumna Maryam Al-Mussa drew 
a wide audience  to view her work which was 
inspired by traditional Qatari folkloric textiles such 
as besht, Al-dara’a, Thawb alnashl, and alsadw. 
QU graduates also organised and participated in 
the first Awareness Week for Deafness and Hearing 
Impairment and 5th Autism Awareness Week held 
in April this year.
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أطفال  تخرج  حفل  تنظم  الجامعة 
الطفولة  مركز  من  التمهيدي 

المبكرة
احتفل مركز الطفولة املبّكرة بق�ضم العلوم 

بتخرج  الرتبية  لكلية  التابع  النف�ضّية 

وقد   2011/2010 لعام  التمهيدي  اأطفال 

ح�رص احلفل عدد من ال�ضخ�ضيات البارزة 

يف املجال الرتبوي من داخل اجلامعة 

وخارجها اإ�ضافة اإىل اأولياء الأمور. يذكر اأن مركز الطفولة املبكرة هو ال�ضم امل�ضتحدث ل "رو�ضة جامعة قطر" منذ 

عام 1977، و ُيويل املركز اهتماما خا�ضا مبرحلة الطفولة باعتبارها املرحلة اجلوهرية التي ت�ضكل �ضخ�ضية الطفل 

و ميوله و اهتماماته م�ضتخدمًا بذلك اأحدث الطرق الرتبوية و التعليمية و التقنية.

من هنا وهناك 
للعام  الأوىل  اجلل�سة  خالل  قطر  جامعة  اأمناء  جمل�ص  وافق   •
اآل  حمد  بن  متيم  ال�سيخ  �سمو  برئا�سة   2012  /2011 اجلامعي 

اللغة العربية  ثاين ويل العهد على ا�ستحداث برنامج املاج�ستري يف 

، كما  للم�رسوع املقدم من اجلامعة  الثالثة طبقًا  واآدابها مب�ساراته 

مبادرة  يف  فرعي  تخ�س�ص  برنامج  ا�ستحداث  على  املجل�ص  وافق 

الأعمال بكلية الإدارة والقت�ساد، طبقًا للم�رسوع املقدم من اجلامعة 

التنموية  باخلطة  املعنيني  وامل�سوؤولني  اجلامعة  بني  والتن�سيق 

دفعة  خلريجي  العلمية  الدرجات  واعتماد   2022 بعام  املتعلقة 

الف�سول  نهاية  يف  العلمية  الدرجة  متطلبات  حققوا  الذين   2011

الدرا�سية �سيف 2010، خريف 2010، ربيع 2011.

طلبات  ا�ستقبال  بدء  عن  قطر  بجامعة  الهند�سة  كلية  اأعلنت   •
ربيع  الدرا�سي  للف�سل  الهند�سة  يف  الدكتوراه  بربنامج  اللتحاق 

اأن التقدمي يتم عرب موقع اجلامعة الإلكرتوين  2012 ، واأ�سارت اىل 

للحا�سلني على درجات ماج�ستري الهند�سة للح�سول على الدكتوراه 

الكيميائية،  الهند�سة  العمراين،  التخطيط  العمارة،  تخ�س�سات  يف 

والكهربائية،  احلا�سب،  هند�سة  الآيل،  احلا�سب  علوم  واملدنية، 

وامليكانيكية، الهند�سة ال�سناعية والنظم، الإدارة الهند�سية، الهند�سة 

البيئية .  

حمد  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  قطر  بجامعة  الطبية  العيادة  نظمت   •
الطبية وموؤ�س�سة الرعاية ال�سحية الأولية ور�سة عمل معتمدة للوقاية 

 ، واملهتمني  اجلامعة  طالبات  من  كبري  عدد  ح�رسها   ، ال�سمنة  من 

حيث تاأتي هذه الور�سة بهدف رفع الوعي ال�سحي ملنت�سبي اجلامعة 

حول خماطر ال�سمنة وكيفية الوقاية منها واأهمية تغيري منط حياتهم 

العلمية على عدد  الور�سة  وا�ستملت   ، اأجل حياة �سحية معافاه  من 

من املحا�رسات التي األقاها عدد من املتخ�س�سني من جامعة قطر 

وموؤ�س�سة حمد الطبية وموؤ�س�سة الرعاية ال�سحية الولية تلتها قيام 

الراغبني  للح�سور  اجل�سم  كتلة  موؤ�رس  قيا�سات  باأخذ  املتخ�س�سني 

والجابة على عدد من ال�ست�سارات ال�سحية والغذائية والريا�سية.

مفكرة الجامعة
كليه ال�سيدله التطوير املهني ال�سيديل امل�ستمر 

15 نوفمرب

اإجتماع الإئتالف ال�سناعي ملركز اأبحاث الغاز 

15نوفمرب

ندوة جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية يف الذكرى الثالثني  

)م�سرية وح�سيلة( 

نوفمرب 22

حفل تخريج طلبة وطالبات جامعة قطر - دفعة 2011     

نوفمرب 29 - 30

الحرم الجامعي »عدد التخرج« 
عدد خاص من النشرة الفصلية التي تصدرها 

إدارة العالقات الخارجية بجامعة قطر

موقع احلرم اجلامعي على النرتنت

www.qu.edu.qa/alharam
ميكنكم التوا�سل معنا عرب الربيد اللكرتوين التايل :

Khawla.mortazawi@qu.edu.qa
اإ�رساف عام : عائ�سة الدو�رسي

املحرر امل�سئول : خولة مرت�سوي

حمررون م�ساركون : حممد ولد ال�سيخ - م�سعود عبدالهادي – 

حنني طوق – اآمنة عبدالكرمي

تدقيق لغوي : حممد ولد ال�سيخ

طالب متدربون اإعالميا : �سماح �سامية 

ت�سوير : م�سطفى عمرية – علي عماد – حممد �رسيف

ت�سميم واإخراج : امري داريو�ص

املوقع اللكرتوين : مرمي خرياهلل
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ذاكرة الجامعة

مدير عام اليونسكو في زيارة للجامعة
�ضهد حرم جامعة قطر يف �ضبتمرب من العام 1982 زيارة د. اأحمد خمتار امبو مدير عام منظمة اليون�ضكو – يف ذلك 

الوقت – حيث قام باأخذ جولة يف احلرم اجلامعي واللقاء بعدد من امل�ضوؤولني ، كما و�ضارك يف احتفال اجلامعة ان 

ذاك بتد�ضني �ضفينة خمترب البحار التابعة لق�ضم علوم البحار بكلية العلوم.

اأن  1921، وبعد  اجلدير بالذكر ان د.اأحمد خمتار امبو  ولد يف عام 

اأنهى درا�سته العليا يف باري�ص، عمل يف تدري�ص التاريخ واجلغرافيا 

يف ال�سنغال، ثم ت�سلم اإدارة التعليم الأ�سا�سي يف الفرتة من عام 1952 

اأن �سغل من�سب وزير الرتبية والثقافة خالل  1957، وبعد  اإىل عام 

يف  لينخرط  ا�ستقال   ،)1958-1957( الداخلي  الذاتي  احلكم  فرتة 

الن�سال من اأجل ا�ستقالل بلده ، وبعد اأن مت احل�سول على ال�ستقالل 

وال�سباب  للثقافة  وزيراً  ثم   ،  )1968-1966( للرتبية  وزيراً  اأ�سبح 

يف  ع�سواً  انُتخب  ثم  الوطنية،  اجلمعية  يف  ونائبًا   )1970-1968

للمدير  م�ساعداً  وُعنّي   ،1966 عام  يف  لليون�سكو  التنفيذي  املجل�ص 

العام للرتبية يف عام 1970، ثم �سغل من�سب املدير العام لليون�سكو 

يف عام 1974، واأعيد انتخابه لولية ثانية يف عام 1980.



17

ندوات

قدمها أ.عبدالرحمن المطوع في إطار ملتقى التغريد العربي
ورشة غرد من قلبك للتعامل مع موقع تويتر االجتماعي

يف اطار اهتمام جامعة قطر بتفعيل ثقافة و�ضائل الت�ضال اجلماهريية احلديثة وتفعيل دور منت�ضبيها بطريقة موؤثرة 

اأ.عبدالرحمن املطوع  يف هذه املواقع ا�ضت�ضافت اجلامعة موؤخرا ور�ضة عمل بعنوان )غرد من قلبك( ، حا�رص فيها 

 ،Twitter اخلبري يف التنظيم الإداري والجتماعي، حتدثت الور�ضة عن كيفية التعامل مع ال�ضبكة الجتماعية تويرت

بال�ضكل الأمثل، وزيادة عدد الأتباع، وال�ضتفادة من مميزات هذه ال�ضبكة قدر الإمكان.

العرب  للمغردين  ملتقى  اأول  فعاليات  اإطار  يف  الندوة  هذه  وجاءت 

بالدوحة الذي جاء حتت �سعار )املغردون يلتقون(، والذي انعقد على 

العربية،  والدول  قطر،  من  ال�سباب  من  العديد  يومني مب�ساركة  مدى 

ال�سبكة  على  الهادف  العربي  املحتوى  زيادة  امللتقى  وا�ستهدف 

اأو�سح خاللها  فقد   ، قلبك(  )غرد من  ور�سة  اأما   ، تويرت  الجتماعية 

اأ.عبدالرحمن املطوع بع�ص التقنيات واملعلومات ال�رسورية للتعامل 

مع تويرت ، فهذه ال�سبكة مثل �سواها من ال�سبكات تعد بحرا ل ين�سب، 

ل�سور،  وروابط  املتنوعة،  والأخبار  املفيدة،  باملعلومات  مليئة 

وفيديوهات، وكتب، جتعل الإبحار فيها �رسوريا، ول غنى عنه . 

واأ�سار املطوع يف بداية كلمته باأن التعامل مع تويرت من قبل امل�ستخدم 

اجلديد مير بعدة مراحل، تبداأ مبرحلة التعرف على هذا العامل اجلديد، 

الذي يبدو متاهة اإلكرتونية اجتماعية يف الوهلة الأوىل، ثم رمبا مير 

بع�ص امل�ستخدمني مبرحلة الإنكار، والت�ساوؤل عما اإذا كان مفيدا لهم 

الثالثة يحاول امل�ستخدم بالعادة  الولوج لهذا العامل ، ويف املرحلة 

اإثبات وجوده بال�سبكة من خالل م�ساركات كثرية ومتنوعة، ورمبا 

ل تكون كلها ذات قيمة، لكنه يريد اأن يتفاعل مع هذا العامل حتى لو 

اأو ال�ستيعاب،  التفهم،  ، ثم تاأتي مرحلة  مل يفهمه بال�سكل ال�سحيح 

حيث يبداأ امل�ستخدم مبعرفة مميزات هذه ال�سبكة و�سلبياتها، وكيف 

ميكن اأن ي�ستفيد منها بال�سكل ال�سحيح، وكيف ميكنه اإفادة الآخرين، 

فتويرت، مثلها مثل بقية ال�سبكات الجتماعية قائمة على التفاعل بني 

طرفني، ويتحقق من خاللها ال�ستفادة ، ثم بعدها يدخل امل�ستخدم 

اإىل مرحلة التغريد، حيث ي�سبح مغردا حمرتفا، ومتمكنا من كل ما 

يتعلق بهذه ال�سبكة، ويعطيها الكثري من وقته وجهده، ورمبا ،حيانا 

الن�سحاب  مرحلة  تبداأ  املرحلة  هذه  وعند   ، بالعواقب  تفكري  دون 

اجلزئي ، حيث يبداأ امل�ستخدم بدرا�سة و�سعه، لأنه رمبا �سار ي�ستغرق 

وقتا طويال على هذه ال�سبكة، كان من الأف�سل له كم�ستخدم لو منح 

القراءة مثال، وعند هذه  اأكرث فعالية، مثل  اأخرى  الوقت لأن�سطة  هذا 

املرحلة، من املفرت�ص اأن يبداأ امل�ستخدم يف اإدارة وقته بتويرت على 

وتطوير  الق�سوى،  وال�ستفادة  الفائدة  له  يكفل  الذي  الأمثل،  الوجه 

مهاراته ومعلوماته ، واأكد املطوع على اأن قيمة ما ي�سيفه املرء يف 

تويرت، هو ال�سبب املبا�رس والرئي�ص يف زيادة عدد متابعيه ، فبالتايل 

وعلى  الإمكان،  قدر  اإبداعية  تويرت  يف  الإ�سافات  تكون  اأن  يجب 

اأو  للمغرد مثل كتاب  املعرفة، ووجود منتج  بقوة  يت�سلح  اأن  املغرد 

، ومن ال�رسوري  دورة تدريبية يكون �سببا يف زيادة عدد متابعيه 

اأن تكون املعلومة موثقة ومن�سوبة مل�سدر، حيث يك�سب املغرد بذلك 

الثقة والقبول يف عامل التغريد. 
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تحت المجهز

أسباب الحوادث المرورية في دولة قطر في بحث رائد بالجامعة
تت�ضبب حوادث ال�ضري على الطرقات بخ�ضائر ب�رصية ومادية كبرية ت�ضتنزف املوارد الب�رصية واملادية وتوؤدي بحياة 

اأن احلوادث و ما ينتج عنها من وفيات واإ�ضابات �ضوءا كانت  الألوف من النا�س �ضنويا من خمتلف الأعمار،  كما 

اإ�ضابات موؤقتة اأو اإعاقات دائمة تخلف اثاراَ نف�ضية واجتماعية على ذوي ال�ضحايا يف جميع اأنحاء العامل 

عن  يزيد  ما  يجرح  و  �سخ�ص  مليون  يقارب  ما  يقتل  عام  كل  ويف 

احلوادث  ب�سبب  العامل  اأنحاء  جميع  يف  �سخ�ص  مليون  خم�سني 

املرورية، كما ل تقل الآثار املادية الناجتة عن احلوادث اأهمية عن 

الآثار النف�سية و الجتماعية، حيث ت�سري الدرا�سات اىل اأن ما ل يقل 

النتائج  3% من الدخل الإجمايل للدول املختلفة ينفق ملعاجلة  عن 

املرتتبة على احلوادث املرورية ، ويعترب الأمن على الطرقات من اأهم 

الطموحات التي ت�سعى الدول املتقدمة اىل حتقيقها و رفع م�ستواها. 

حتقق  مدى  عن  للتعبري  دقيقَا  مقيا�سَا  املرور  حوادث  وتعترب  كما 

الأمان على الطرقات، حيث كلما زادت حوادث ال�سري قل الأمن على 

الطرقات و العك�ص �سحيح. لذلك تعنى جميع الدول بجمع البيانات 

جميع  مب�ساركة  النتائج  هذه  من  ال�ستفادة  و  وحتليلها  املرورية 

الأجهزة املعنية يف الدولة من اأجل العمل على تقليل اأعداد احلوادث 

املرورية. ومن اأجل حتقيق هذا الهدف ل بد اأول من معرفة الأ�سباب 

احلقيقية التي توؤدي لوقوع احلوادث املرورية والعمل على معاجلة 

تلك الأ�سباب للحد من اأعداد احلوادث املرورية. 

طالب   و  طالبات  من  جمموعة  تقدم  الأهمية،  هذه  من  وانطالقا 

مهند  الدكتور  اإ�رساف  حتت  قطر  جامعة  يف  الإح�ساء  برنامج 

الريا�سيات والإح�ساء والفيزياء  الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم  اخل�ساونة 

يف  الإح�ساء   وجهاز  الداخلية  وزارة  مع  بالتعاون  قطر   بجامعة 

دولة قطر باإعداد درا�سة م�سحية متعلقة بـ ) اأ�سباب احلوادث و�سالمة 

الطرق يف دولة قطر( ، حيث يهدف هذا امل�رسوع اإىل درا�سة الأ�سباب 

الفعلية و احلقيقية املوؤدية اإىل احلوادث املرورية يف دولة قطر، �سوءا 

اأو  بالبيئة،  اأو  بالطريق،  اأو  باملركبة،  متعلقة  الأ�سباب  هذه  كانت 

بالعن�رس الب�رسي ذاته، كما تهدف الدرا�سة اأي�سًا اإىل ال�ستفادة من 

التجارب ال�سخ�سية مع احلوادث واأ�سبابها من اأجل الوقوف على اأهم 

من  للتقليل  املخت�سة  للجهات  املنا�سبة  احللول  واقرتاح  م�سبباتها 

احلوادث املرورية يف الدولة ،وي�سار اىل اأن هذا امل�رسوع حا�سل على 

منحة مقدمة من ال�سندوق القطري لرعاية البحث العلمي .

النمو  و  قطر  دولة  يف  ال�سكان  عدد  يف  الكبرية  الزيادة  ظل  يف 

املت�سارع يف كافة النواحي يف قطر كما ت�سري الإح�ساءات الر�سمية 

البحث  ، هذا  البحث  اأهمية هذا  الإح�ساء تربز  التي يقوم بها جهاز 

موجها جلميع ال�سائقني املقيمني على اأر�ص دولة قطر من مواطنني 

اأو مقيمني ، ان امل�ساركة الفاعلة يف هذه الدرا�سة والتعبري احلر من 

ال�سالمة  يتعلق مبو�سوع  فيما  بحرية  اآرائهم  عن  امل�ساركني  جميع 

على الطرق يعترب العامل الأهم لإجناح هذه الدرا�سة وترجمتها اإىل 

اقرتاحات و تو�سيات �سيتم اإر�سالها اإىل اجلهات املعنية  يف الدولة 

الهادفة  امل�ستقبلية  العتبار يف خططهم  بعني  واأخذها  فيها  للنظر 

للحد من احلوادث املرورية و زيادة الأمان على الطرقات يف قطر.

من املتوقع اأن تر�سدنا نتائج البحث اإىل ا�ستخدام اأ�ساليب اأكرث �سموًل 

�ست�سلط  اأنها  اإىل  اإ�سافة  الدولة،  يف  املرورية  التقارير  كتابة  يف 

ال�سوء على اأهم م�سببات احلوادث من وجهة نظر اأفراد املجتمع ومن 

الأثر  له  �سيكون  املرورية مما  احلوادث  مع  اخلا�سة  واقع جتاربهم 

التقليل من احلوادث املرورية و ذلك من خالل معاجلة  البارز على 

الأ�سباب املوؤدية للحوادث.

من  املكون  العمل  فريق  على   بالإ�رساف  اخل�ساونة  د.مهند  ويقوم 

الفيزياء  و  والإح�ساء  الريا�سيات  ق�سم  وطالبات  طالب  من  خم�سة 

العثمان، نوال خالد، عفراء املن�سوري،  يف جامعة قطر هم فاطمة 

ح�سني حممد، و�سيف الهنائي ، وقد بداأ الطالب منذ بداية العمل يف 

امل�رسوع بالبحث والعمل  املتوا�سل حول مو�سوع ال�سالمة املرورية 

هذا  حول  املعدة  والأبحاث  الكتب  من  جمموعة  على  والطالع 

املو�سوع، كما قاموا بعدة زيارات لوزارة الداخلية وجهاز الإح�ساء 

يتم  الذي  امل�رسوع  حول   املخت�سني  وا�ست�سارة  التدريب  اأجل  من 

توزيعه يف الوقت احلايل. 

التي  باهتمام كبري من قبل اجلهات املخت�سة  الدرا�سة  حتظى هذه 

حيث  الظاهرة،  لهذه  املنا�سبة  احللول  و�سع  يف  بامل�ساعدة  �ستقوم 

�سيتم ال�ستفادة من نتائجها يف ا�سرتاتيجية دولة قطر لعام 2030. 
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 ثمار المطابع

مراجم
مجموعة قصصية جديدة للدكتورة نورة فرج  

�ضدر عن وزارة الثقافة والفنون والرتاث جمموعة ق�ض�ضية بعنوان "مراجم"  للكاتبة د.نورة فرج ع�ضو هيئة التدري�س 

بق�ضم اللغة العربية باجلامعة وتتاألف املجموعة من 12 ق�ضة وتقع يف 100 �ضفحة من القطع ال�ضغري.

وي�سكل كتاب " املراجم " جمموعة ق�س�سية كتبت يف فرتات زمنية 

خمتلفة ت�سل ما بني �سنة و�سنتني ، والق�س�ص التي يحتويها الكتاب 

الرعب  منط  د.نورة  الكاتبة  فيها  جربت  رمزية  ق�س�ص  عن  عبارة 

كما يوجد بها بع�ص من الجتاهات وامل�سائالت الفكرية عو�سًا عن 

وجود اإجابات مبا�رسة ، وهي تعد ثاين جمموعة ق�س�سية للكاتبة بعد 

جمموعتها الأوىل " الطوطم" ، وعلى الرغم من اأنها بداأت حماولت 

املجموعتني  يف  املن�سورة  ق�س�سها  معظم  اأن  اإل  باكراً  الكتابة 

مرحلة  الكاتبة  اعتربتها  والتي  اجلامعية  الدرا�سة  فرتة  اإىل  ترجع 

خيال خ�سب وفرتة جتريبية يف خمتلف اأ�سكال الكتابة ، فقد كانت 

اأي فكرة تخطر على بالها وباأي طريقة كانت تريدها جتنبًا  تكتب 

للتعقيدات التي قد تواجهها اأثناء كتابتها . 

القرن  من  الت�سعينيات  اأواخر  باأن  فرج  د.نورة  القا�سة  وتقول 

بالن�سبة  النرتنت  كان  والع�رسين  احلادي  القرن  وبدايات  املا�سي 

على  �ساعدين  والذي  العامل  على  خاللها  من  اأطلت  التي  النافذة  يل 

الطالع على كثري من الثقافات العربية والعاملية  ، ففي ذلك الوقت 

تنا�سب  التي  املكتبات  كوجود  وا�سح  ثقايف  حراك  هناك  يكن  مل 

الطالبات يف مثل �سني، فكان اإكت�ساف العامل اخلارجي و�رساء الكتب 

عن طريق النرتنت اأكرث، فالكتاب العرب احلديثني مل اأعرفهم اإل عن 

طريق النرتنت فقط.

 " بعنوان  نقدي  كتاب  للكاتبة  �سدر  الأدبي  م�رسوعها  اطار  ويف 

العربية  الرواية  يف  والإ�ست�رساق  الهوية  ا�سئلة  الهوية  اإرتباكات 

اأربع روايات كتبها موؤلفون عرب  الفرنكفونية" در�ست من خاللها 

املاج�ستري  ر�سالة  لإكمال  الكتاب  األفت  وقد   ، الفرن�سية  باللغة 

 " غزالة  �ساأهبك   " بعنوان  كانت  والتي  الأوىل  الرواية  فاحتوت 

للكاتب  الأفريقي"  "ليون  ورواية   ، حداد  مالك  اجلزائري  للكاتب 

" للكاتب املغربي طاهر  القدر  " ليلة  اأمني معلوف ورواية  اللبناين 

بن جلون ورواية " احلزام " للكاتب ال�سعودي اأحمد اأبو دهمان ، وقد 

ح�سل بع�سها على جوائز والبع�ص الآخر ا�ستهر ب�سكل �رسيع ، وتدور 

و�سلت  فقد   ، الروايات  هذه  م�سائلة  حول  املاج�ستري  ر�سالة  فكرة 

يقدموا  مل  باأنهم  الكتاب  عامة  بع�ص  من  اتهامات  الروايات  لتلك 

، وبعد ح�سولهم على  الغرب  اإمنا قدموه كما يراه  ال�رسق كما هو،  

تلك اجلوائز وتلقيهم تلك التهامات يف نف�ص الفرتة ت�سائلت د.نورة 

كاتبي  على  جتنيات  جمرد  هي  اأم  التهامات  تلك  �سحة  مدى  عن 

الروايات؟ وتقول د.نورة  يف احلقيقة اأنا ل اأبحث يف النوايا فل�ست 

اإمنا امل�ساألة هي  الكتاب ب�سكل عاطفي  اأعلم مبا يدور داخل هوؤلء 

م�سائلة الن�سو�ص نف�سها ، فقمت بالبحث من خالل الن�سو�ص لروؤية 

ال�سورة التي قدمتها لل�رسق وبالفعل من بعد درا�ستي لهذه الروايات 

و�سلت اإىل نتيجة اأنهم بالفعل قاموا بتقدمي ال�رسق كما يراه الغرب 

فيه  وحتظر  مقوماته  اأهم  من  واجلن�ص  وعنيف  متخلف  �سعب  باأنه 

الغرب  يراها  التي  كالنظرة  متامًا  غرائبي  ب�سكل  الدينية  الغيبيات 

لل�رسق ، اأما من ناحيتها الفنية  فاأنا ل اأطعن يف جودتها بتفاوت 

بني الروايات الأربع. 
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الجامعة تخرج طلبة برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها
احتفلت اجلامعة بحفل تخرج طلبة برنامج اللغة العربية لغري الناطقني بها التابع لكلية الآداب والعلوم، وذلك يف 

حفل ح�رصه لفيف من اأع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة واملهتمني حيث ان اجلامعة توؤكد بجهودها على اإثراء اللغة 

والفكري  التعليمي  امل�ضهد  الرتبوي يف املجتمع كجزء من  والتاأكيد عليها خا�ضة من خالل دور اجلامعة  العربية 

العربي ..

اللغة  برنامج  مدير  عبدالرحمن  عبداهلل  د.  رحب  احلفل  بداية  ويف 

واخلريجات  للخريجني  وبارك  باحل�سور  الناطقني  لغري  العربية 

الدرا�سة واجلد والجتهاد، ودعا  �سنوات  الربنامج بعد  تخرجهم من 

اخلريجني اىل مزيد من الت�سال بلغة ال�ساد والتوا�سل مع اجلامعة 

، موؤكدا لهم ان اللغة حتتاج اىل درا�سة ومزاولة وممار�سة على الدوام 

كي حتيا وتدوم .

ويف ت�رسيح له قال د. عبداهلل انه يتعاظم الدور الذي تقوم به جامعة 

العامل  اأرجاء  يف  الإ�سالمية  واحل�سارة  العربية  اللغة  ن�رس  يف  قطر 

العربية  اللغة  برنامج  الدور بو�سوح يف  بعد يوم، ويظهر هذا  يوما 

باإن�ساء  1986م  ل�سنة   7 القرار رقم  الناطقني بها، حيث �سدر  لغري 

وحدة اللغة العربية لغري الناطقني بها، تتبع عمادة كلية الإن�سانيات 

1987م،  خريف  مع  عملها  الوحدة  وبا�رست  الجتماعية،  والعلوم 

رغبة  ملحوظ؛  تزايد  يف  اللتحاق  وطلبات  الربنامج،  اإن�ساء  ومنذ 

العربية يف كل مكان؛  الدرا�سة به، والنتفاع مبا يقدمه لطالب  يف 

حيث يفد اإليه الطالب من كل البقاع ليتزودوا بزاد الثقافة الإ�سالمية 

الأجل ملدة ثالثة ف�سول؛  درا�سية ق�سرية  العربية على منح  واللغة 

اأوطانهم  اإىل  بعدها  يعودون  اأ�سهر،  اأربعة  درا�سي  ف�سل  كل  مدة 

حاملني يف �سدورهم وعقولهم هذا العطاء الكرمي اإىل اأهلهم وذويهم، 

ويبقى هذا العطاء مرتبطا بدولة قطر وجامعتها.

اللغة  مقررات  تعليم  على  تقوم  الربنامج  فل�سفة  اأن  بالذكر  اجلدير 

العربية لغري الناطقني بها ممن تقبلهم جامعة قطر على منح درا�سية 

الذين  العرب  غري  للطلبة  العربية  اللغة  تعليم  ف�سول،  ثالثة  ملدة 

يلتحقون بجامعة قطر كمبعوثني، وترى اجلامعة حاجتهم اإىل اإتقان 

اللغة العربية قبل ت�سجيلهم يف كلية من الكليات، اأو يف تخ�س�ص من 

التخ�س�سات مدة ف�سل درا�سي واحد، اإعداد وتطوير برامج ومناهج 

ومقررات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها، تنمية التفاعل مع 

اجلامعات واملعاهد العلمية ومراكز البحوث املهتمة بتعليم العربية 

واملقرتحات  والدرا�سات  البحوث  جمالت  يف  بها  الناطقني  لغري 

العمل  املجال،  هذا  يف  ي�ستجد  ما  ومتابعة  التعليمية،  والو�سائل 

العربية لكل فئة  اللغة  على و�سع برامج تعليمية تخ�س�سية لتعليم 

على حده مبا يتنا�سب مع دوافعها وحاجاتها واهتماماتها الفكرية 

واملخرجات  الأداء  معدل  لتقييم  برامج  اأو  خطة  وو�سع  واملهنية، 

لغري  اللغات  تعليم  يف  الدولية  املعايري  تنا�سب  بحيث  التعليمية 

الناطقني بها، واإعداد الطالب املعلمني )الأجانب( وتزوديهم باأحدث 

طرق تدري�ص العربية لغري الناطقني بها ومتكينهم من ا�ستخدامها يف 

بالدهم، ومد ُج�سور التوا�سل الثقايف بني جامعة قطر وبقية العامل 

العامل  اأبناء  بني  الإ�سالمية  والثقافة  العربية  اللغة  ن�رس  خالل  من 

مبختلف جن�سياتهم وعقائدهم.

وتنوعت فقرات احلفل حيث اأدى خريجو الربنامج عدداً من الفقرات 

مل�رسحية  عر�سوا  حيث  التخرج،  حفل  فقرات  اأثرت  التي  املتنوعة 

�سكل متثيلي متنوع، حيث  الف�سحى يف  العربية  " بلغتهم  " الثورة 
يف  املتمثل  اجلديد  الجتماعي  العالم  على  امل�رسحية  ركزت 

واملعتقدات  العادات  على  ثورات  اإحداث  يف  ودوره  بوك"  "الفي�ص 
لوحة  باأداء  الربنامج  طالب  قام  كما  جمتمعاتنا،  يف  الجتماعية 

الربنامج  مدير  قام  اخلتام  ويف  قطر،  حب  يف  غنائية  مو�سيقية 

املقال  الفائزين يف م�سابقة  بتكرمي اخلريجني واخلريجات وتكرمي 

التي نظمها الربنامج.
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بحضور رئيس الجامعة وقياداتها
جامعة قطر تكرم المتفوقين والمتميزين من خريجيها  وطلبتها

بفندق  املجل�س  قاعة  وذلك يف   ، وخريجيها  طلبتها  من  واملتفوقني  للمتميزين  تكرميا  غداء  اجلامعة حفل  نظمت 

�ضرياتون الدوحة ، وح�رصت احلفل د. �ضيخة بنت عبداهلل امل�ضند رئي�س جامعة قطر ، وال�ضادة نواب رئي�س جامعة قطر 

، والطلبة املكرمني وعائالتهم. 

وانق�سم املكرمون الذين بلغ عددهم 175 طالب وطالبة، اإىل 3 فئات 

التميز   و�سام  على  احلا�سلون  اخلريجون  الطلبة  وهم  الأوىل  الفئة   ،

 3.5 معدلتهم   بلغت  ممن  املتفوقون  واخلريجون   ،  12 وعددهم 

الطلبة واخلريجون  واأخريا  154 طالب وطالبة،  واأكرث وبلغ عددهم 

القيادة  جانب  وت�سمل  الأكادميية  غري  الأن�سطة  يف  املتميزون 

الطالبية، واخلدمات الطالبية ، والأن�سطة الريا�سية، وبلغ عددهم 9 

طالب. 

وافتتحت حفل التكرمي الأ�ستاذة الدكتورة �سيخة بنت عبداهلل امل�سند 

رئي�ص جامعة قطر، والتي قالت يف كلمة لها اإن من دواعي �رسوري اأن 

اأرحب بكم يف هذه املنا�سبة ال�سعيدة ، وحقيقة فاإن من اأعز املنا�سبات 

على العاملني يف جمال التعليم ، هي تلك املنا�سبات التي جتمعني 

اهتمام جامعة قطر  امل�سند على  �سيخة  د.  واأكدت   ، الطلبة  باأبنائي 

بالطالب، وقالت بهذا اخل�سو�ص اإن الطالب حمور عملنا يف اجلامعة، 

وهو حجر الأ�سا�ص، والركن، الذي حوله تدور كل جهودنا ، وعملية 

التطوير ال�سامل التي بداأت منذ عدة �سنوات، والتي تهدف بالأ�سا�ص 

اإىل اإعداد خريج متميز قادر على مواجهة التحديات ، واأ�سافت قائلة 

كما اأن متيزكم اليوم يدفعنا لتقدمي الأف�سل، وبذل املزيد من اجلهد، 

�سواء لكم اأو لالأجيال القادمة ، كما اإن جدكم واجتهادكم وتفوقكم ، 

�سيتعدى تاأثريه عليكم اإىل املجتمع ، واملحيط الأو�سع.

واأ�سارت د .امل�سند اإىل اأن �سوق العمل واأي�سا الدرا�سات العليا اأ�سبحت 

اكرث تناف�سية،  وخاطبت املكرمني قائلة اأنتم بتفوقكم اأ�سبحتم اأكرث 

قدرة على خو�ص غمار املناف�سة، واملناف�سة حتتاج اإىل ما هو اأكرث 

اجلاد  والعمل  املثابرة،  الإ�رسار،  الدافعية،  اإىل  ، حتتاج  التفوق  من 

والدوؤوب. 

ومن جانبه  اأعرب  د. عمر الأن�ساري نائب رئي�ص اجلامعة ل�سوؤون 

الطالب عن �سعادته وفرحته، وقال جنتمع اليوم يف منا�سبة جميلة ، 

اأ�سبحت تقليدا �سنويا، لنحتفي مبجموعة متميزة من خريجي جامعة 

للمكرمني  بالتحية  وتقدم  املتميزين،  وطالبها  املتفوقني،  قطر 

وذويهم على جهودهم التي بذلوها ليبلغوا هذا اليوم املميز يف حياة 

اأي خريج اأو طالب.

�سعادتهم  عن  املكرمني  الطلبة  من  اأعرب جمموعة  املنا�سبة  وبهذه 

ملوا�سلة  اإ�رسارهم  عن  واأعربوا  بجامعتهم،  وفخرهم  الإجناز،  بهذا 

م�سوار التميز.

فكان اللقاء الأول مع اخلريجة رمي فهد خري، واحلا�سلة على و�سام 

اأعربت عن  3.97 حيث  الهند�سة، مبعدل  كلية  لتخرجها من  التميز، 

�سعورها حلظة التكرمي، باأنه مزيج ما بني الفخر والفرح، بح�سد ثمار 

حت�سيل  �سبيل  يف  واملثابرة،  باجلد  مليئة  مت�سلة،  �سنوات   4 جهد 

العلم والثقافة، لالرتقاء بجامعتنا، ووطننا، واأمتنا.

خريجي  اأحد  وهو  بالل،  م�سطفى  حممد  اخلريج  اأعرب  جانبه  ومن 

فرحته  عن  الطالبية  اخلدمات  جائزة  على  حا�سل  الهند�سة،  كلية 

الغامرة هذا اليوم، والتي تاأتي بعد جهد وعمل ا�ستمر لعدة �سنوات، 

العالقات  باإدارة  الوقت  ذات  يف  ويعمل  يدر�ص  كان  اأنه  وخا�سة 

اكت�ساب مهارات  �ساعده كثريا يف  الذي  الأمر  باجلامعة،  اخلارجية 

واأكد بالل على   ، �ستعينه غدا على مواجهة احلياة  وخربات جديدة، 

حبه جلامعته، واأعرب عن �سكره لها، كما قال باأن كل دقيقة وحلظة، 

مرت عليه اأثناء درا�سته، �ستظل معه عرب م�سوار احلياة، فاإنها حلظات 

جميلة لن يطويها الن�سيان اأبدا.

اخلدمات  جائزة  على  احلا�سل  ال�سويدي  حممد  تركي  اخلريج  وقال 

بفارغ  تخرجي  يوم  اأنتظر  وكنت  غامرة،  ب�سعادة  اأ�سعر  الطالبية 

اأتقدم  اآخر يل نحو الأمام ، كما  ال�سرب ، وجاء التكرمي مبثابة دافع 

بال�سكر جلامعتي، وكل من كان له دور يف اإجنازي. 

الآداب  كلية  من  عورتاين  نهاد  هدى  املتفوقة  اخلريجة  واأكدت 

بقية زمالئها وزميالتها،  ال�سعادة مثلها مثل  �سعور  ، على  والعلوم 

يف  تطمح  هي  بل  احلد،  هذا  عند  يتوقف  ل  طموحها  باأن  واأ�سافت 

تقول  كما  فاحلياة  الوقت،  ذات  يف  والعمل  العليا،  درا�ستها  اإكمال 

ق�سرية، و�ست�سعى ل�ستغالل كل حلظة يف حتقيق املزيد من الإجناز.

ال�رسيعة  كلية  من  متفوقة   ، املراغي  عبداهلل  �سارة  اخلريجة  اأما 

والدرا�سات الإ�سالمية، فقالت: باأنها �ستتذكر �سديقاتها، والتفا�سيل 

ال�ساتذة  واأي�سا  اجلامعية،  درا�ستها  اأثناء  بها  مرت  التي  اليومية 

الأفا�سل الذين قاموا بتدري�سها، واأكدت على اأن هدفها من الدرا�سة 

هو خدمة دينها ووطنها، و�ست�سعى جاهدة لإكمال درا�ستها العليا.

الإدارة  الوحيدي خريجة متفوقة من كلية  وتقدمت اخلريجة �سلوى 

قطر،  جامعة  جلامعتها،  القلب  ومن  اجلزيل  بال�سكر  والقت�ساد 

وخ�ست به الأ�ساتذة والأ�سدقاء، واأ�سارت اإىل رغبتها باحل�سول على 

املاجي�ستري والدكتوراه  يف جمال القت�ساد.

اأما اخلريجة �سفاء اأمري عرب ، خريجة القانون بتفوق، فعربت عن 

التي  قطر  لدولة  بال�سكر  وتقدمت  الإجناز،  بهذا  وفخرها  �سعادتها 

الفرتة يف  �سنوات، وخلفت هذه   5 درا�ستها، ملدة  اأثناء  ا�ست�سافتها 

اأعماقها ذكريات لن تن�سى، و�ستحملها معها لالأبد، اإىل بلدها مملكة 

البحرين.  

 / اإعالم  تخ�س�ص   ، الغامن  حممد  كمام  املتفوقة  اخلريجة  واأكدت 

م�سن،  لعمل  نتيجة  حتقق  واأنه   ، الإجناز  هذا  اأهمية  على  اإجنليزي 

وجد ومثابرة، و�سعيدة لأنها بثت الفرح يف نفو�ص عائلتها، كما اأنها 

تعد نهاية �سعيدة لق�ستها مع جامعة قطر.

واأعرب في�سل حممد الكوهجي وهو خريج متفوق من كلية القانون 

اأي�سا  وتقدم   ، واحلزن  الفرح  بني  ما  املتذبذبة  امل�ساعر  ذات  عن   ،

جهودهم  على  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  جلميع  والتقدير  بالتحية 

احلثيثة وعملهم الدوؤوب مع الطلبة، واأكد الكوهجي باأنه دوما �سيظل 

يتذكر يومه الأول يف جامعة قطر ، حيث كان ذلك اليوم مبثابة بداية 

جديدة حلياته وانطالقة نحو امل�ستقبل.
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عزيزة الهاشمي
أطمح أن أكون باحثة في مجال التاريخ أو منقبة اثرية

اخلريجة عزيزة تخرجت من كلية اآداب وعلوم بتخ�ض�س تاريخ - جغرافيا حا�ضلة على تقدير جيد جداً مرتفع تتحدث 

عن جتربتها وتخ�ض�ضها وعن اأجواء اجلامعة قبيل التخرج وتر�ضل عدد من كلمات ال�ضكر والمتنان لكل من كان له 

الف�ضل يف جناحها بعد اهلل عز وجل.

على  يعينني  �سوف  تخ�س�سي  اإن  الها�سمي  عزيزة  اخلريجة  تقول 

طريق  عن  م�سداقيتها  ومدى  التاريخية  والأحداث  احلقائق  معرفة 

املعارف  يك�سبني  ،حيث  والوقائع  لالأحداث  املف�سل  التحليل 

ال�سعوب  حا�رسة  وقائع  مع  جمرياتها  ربط  خالل  من  التاريخية 

كانت  �سواء  املختلفة  النظر  وجهات  معرفة  خالل  من  وم�ستقبلها 

درا�ستها نظريًا ككتب الأولني اأو من خالل الرحالت امليدانية ملواقع 

الآثار ، لهذا اأجد "اأن ال�سعوب التي ل تاريخ لها ل وجود لها "، لأنها 

تعترب العمود الفقري لالأمم وقيام احل�سارة، بوجودها حتيى تاريخها 

وتنتع�ص ح�سارتها وبانعدامها تنقطع �سلتها باحلا�رس وامل�ستقبل 

، كما �سعت جامعة قطر لتطوير تخ�س�ص التاريخ عن طريق ابتعاث 

ح�سور  على  طلبتها  وت�سجيع  قطر  خارج  العلمية  للرحالت  الطلبة 

الندوات واملوؤمترات املتعلقة بالتاريخ ومنقبي الآثار، اإ�سافة لذلك 

فقد �سعت اجلامعة لتطوير مدارك طلبة التاريخ عن طريق ت�سجيعهم 

يف تقدمي البحوث العلمية مب�ساندة اأ�ساتذة التاريخ ،و�سبب اختياري 

الثانوية حيث كنت  اأيام  للتخ�س�ص حبي و�سغفي كان يراودين من 

اأع�سق التواريخ وتاريخ ال�سخ�سيات واأحداثها .

والداي  تقول  عزيزة  فاإن  درا�ستها  م�سوار  لها يف  الأ�رسة  دعم  وعن 

يل  املتوا�سل  ودعائهما  علي  بر�ساهما  لتفوقي  الأكرب  الدافع  هما 

، وعباراتهما التي كنت اأ�سمعها منهم ومن كل من حويل) اأنت اأملنا 

فبوقوفهم  التفوق  لنيل  وحفزتني  اأ�سعدتني  حيث  بتفوقك(  – اأوؤمن 
بجانبي �سهلوا كل ال�سعوبات التي اعرت�ست طريق تفوقي .

وكتب  وال�سالمي  ال�سيا�سي  التاريخ  عن  مقالت  اأقراأ  وا�سافت 

هيكل  ح�سنني  وحممد  ل�سالبي  التاريخية  والأحداث  ال�سخ�سيات 

وطارق العريان ملا يحملون من فكر معا�رس يواكب فكرنا باأ�سلوب 

ا�ستمتع  مثل  واملهارات  البداع  كتب عن  اقراأ  وكذلك   ، تقليدي  غري 

بحياتك لعبدالرحمن العريفي.

متاأثرة  �سخ�سيتي  �سقل  يف  اجلامعة  اأثرت  لقد  عزيزة  وت�سيف 

اأمني  لكي  الفر�سة  اجلامعة  ومنحتني   ، علومها  غزارة  و  بقيمها 

مواهبي واأطلق قدراتي بتي�سري ان�سطة للطالب اجلامعي ودوام جزئي 

وم�ساعدات مالية بالإ�سافة اإىل جو مالئم له ، واأفتخر بتخرجي من 

اأما عن معظم   ، اأعرق اجلامعات  اإحدى  التي تعترب من  جامعة قطر 

نف�سي  يف  كبرياَ  اأثرا  لها   كان  تقول  فاإنها  در�ستها  التي  املقررات 

لها ب�سمة وا�سحة يف  ففي احلياة اجلامعية كانت هنالك مقررات 

فهم تخ�س�سي مثل داخل التخ�س�ص مثل التاريخ ال�سالمي وتاريخ 

ومن  وغريها   عمرانية  وت�رسيعات  م�رس  وتاريخ  الأو�سط  ال�رسق 

خارج التخ�س�ص مقرران هما و"علم النف�ص "و"الن�سان والبيئة " ول 

اأن�سى الأخ الدكتور فهد اجلمايل الذي لزمني طوال �سنوات درا�ستي 

بتوجيهاته و�سوؤاله فهو مل يرتدد يف م�ساعدتي يف كل ما احتاجه من 

معلومة اأو ا�ستف�سار فكان خري معني يل لذا اتوجه له بال�سكر اجلزيل 

�رسين  ود.  العمادي  حممد  د.  وهم  اأمثاله  من  �ساندين  من  ولكل  له 

املن�ساوي ود. حمجوب الزويري ود.ابراهيم �سهداد ود.يا�رس ال�سمار 

وغريهم من الأ�ساتذة الأفا�سل .

وتقول اإن جامعة قطر �سعت يف احل�سول  على العتماد الأكادميي يف 

بع�ص التخ�س�سات وت�سعى يف اأن تكون واحدة من اأعرق اجلامعات 

العاملية ، حيث ت�سهد تطورا كبريا يناف�ص اجلامعات الأخرى من حيث 

الطالبية وفر�ص عمل بدوام  التقنيات واخلدمات  اأحدث  انها وفرت 

جزئي وغريها من المكانات التي وفرت للطالب اجلو املالئم ليك�سب 

من خاللها احتياجاته ، وتختتم عزيزة حديثها قائلة اإن الدولة ت�سهد 

منواً �رسيعًا يف كل املجالت وتخ�س�سي من التخ�س�سات التي نالت 

اهتمام كبرياً واأعتقد اأن وطني  بحاجة اإىل عقول �سابة لبناء م�ستقبل 

الوطن، وما اأنا اإل واحدة من هوؤلء، فاأمتنى اليوم الذي اأرى دولتي 

املال  متتلك  فهي   ، املجالت  �ستى  يف  املتقدمة  الدول  م�ساف  يف 

والعقل وال�سيادة واحلكمة ، ول ينق�سها �سوى عمل واجتهاد اأبنائه، 

واأطمح اأن اأكون باحثة يف جمال التاريخ اأو منقبة اثرية.
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جوزيف حسكور
الشغف بالعلم والمعرفة هما الدافع األساسي لتفوقي

اأ�رصته يف  الدرا�ضي ودعم  ادارة الأعمال  يف هذا احلوار يتحدث اخلريج املتفوق جوزيف حول تخ�ض�ضه ماجي�ضتري 

موا�ضلة درا�ضته العلمية ويعترب املاجي�ضتري يف ادارة الأعمال املكمل الطبيعي مل�ضريته املهنية التي بداأها كمهند�س 

وجواز عبوره نحو التطور والرتقي يف عمله احلايل يف القطاع امل�رصيف.

يقول جوزيف اإن دعم زوجتي وت�سحياتها وت�سجيع اأولدي يل كان 

دافعا اأ�سا�سيا بالن�سبة يل لإمتام عامني ونيف من الدرا�سة بنجاح بل 

بتفوق ، واأنا على ثقة باأن درجة املاجي�ستري �ستفتح يل اآفاقا جديدة 

كانت مقفلة من قبل يف جمال عملي ، وعن هواياته يقول جوزيف 

اإن كرة القدم متعتي يف اأوقات الفراغ القليلة والتاريخ اأقرئه لأفهم 

احلا�رس واأ�ست�رسف امل�ستقبل ، ويف احلقيقة مل اأعد اأجد الوقت لقراءة 

باإدارة  املتخ�س�سة  املجالت  يف  املقالت  بقراءة  اأكتفي  بل  الكتب، 

امل�ساريع واجلودة والقت�ساد.

وي�سيف قائاًل  اأعمل كمدير رئي�سي للم�ساريع يف ق�سم العمليات يف 

اأوقات  كامل  بتكري�ص  قمت  وقد  قطر،  دولة  يف  الكربى  البنوك  اأحد 

 ، املطلوب  التوازن  على  املحافظة  اأجل  من  للدرا�سة  تقريبا  فراغي 

كما اإنني وجدت دولة قطر وجامعتها الوطنية حققتا يل حلما كان 

بالن�سبة يل �سعب املنال قبل و�سويل اىل اأرا�سي الدولة للعمل ، وعن 

اأهم املقررات التي در�سها والأ�ساتذة الذين تعامل معهم يف اجلامعة 

 Corporate مقرر  اأ�ستاذ  جلون  بن  ه�سام  الدكتور  اأذكر  يقول 

 Fooled by فمن �سمن فعاليات هذا املقرر قراأت كتاب  Finance
Randomness   لكاتبه ن�سيم طالب الذي اأثر بي تاأثريا كبريا حتى 
هذه اللحظة وجعلني اأنظر لالأمور والأحداث التي متر اأمامي بطريقة 

اأهم  املاجي�ستري  ر�سالة  اأعترب  فاإين  اإجنازاتي  اأهم  عن  اأما   ، خمتلفة 

ما حققت يف اجلامعة اذ قدمت بحثا يف القت�ساد عن املناف�سة يف 

القطاع امل�رسيف على م�ستوى دول اخلليج ال�ست .

الأعمال  ادارة  يف  ما  اأهم  اإن  للطالب  ن�سيحته  جوزيف  وي�سيف 

 ، واملنطقي  العملي  والتطبيق  بالواقع  والنظريات  العلم  ربط  هو 

يف  العربة  بل  للنظريات  الببغائي  لرتداد  نفع  ل  الأعمال  جمال  يف 

يوفق  اأعمال  الأعلى هو كل رجل  مثلي  اأن  واعترب   ، ال�سليم  التطبيق 

بني امل�سلحة العامة واخلا�سة ، وعن ايجابيات الدرا�سة يف جامعة 

قطر يقول املاجي�ستري يف جامعة قطر هو منوذج م�سغر عن املجتمع 

اقامة  الربنامج  هذا  يل  اأتاح  وقد  ومقيميه  مبواطنيه  قطر  دولة  يف 

عالقات �سداقة متينة مع كثريين من ثقافات واخت�سا�سات خمتلفة 

جتاه  بامل�سوؤولية  الأعمال  ربط  هو  الربنامج  مرتكزات  اأهم  واأحد   ،

املجتمع والبيئة، وبالتايل فان هذه امل�سوؤولية هي ال�سمانة باأن اأي 

عمل �ساأقدم عليه ان كان من خالل الوظيفة اأو يف عملي اخلا�ص فهو 

�سيكون يف خدمة املجتمع و بالتايل الوطن . 

قائاًل  التفوق  على  احل�سول  خطوات  عن  بالك�سف  حديثه  ويختتم 

و  املحا�رسات  خالل  النقا�سات  فتح  و  باحل�سور  اللتزام  يجب 

وربط  املحا�رسين  من  املعلومات  من  قدر  اأكرب  اأخذ  على  الرتكيز 

املعلومات النظرية باحلياة العملية واعطاء الوقت الالزم والأولوية 

يف اأوقات الفراغ لقراءة املقررات اأول باأول ومن ثم التح�سري اجليد 

واملعرفة  بالعلم  ال�سغف  يبقى  ذلك  كل  وفوق   ، لالمتحان  واجلدي 

الدافع الأ�سا�سي للتفوق.
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جهاد بستي 
اأرغب يف فتح �رصكة حما�ضبة وتدقيق

اخلريجة جهاد ب�ضتي ابنة كلية الإدارة والقت�ضاد تخ�ض�س حما�ضبة / مالية ، دخلت التخ�ض�س لتوفر فر�س العمل 

يف حياتي وجتد ان والداها وا�ضاتذتها هم الأ�ضخا�س الذين علموها معنى الجتهاد والعمل الدوؤوب.

هي  و  املحا�سبة  ان  تخ�س�سها  عن  ب�ستي  جهاد  اخلريجة  تقول 

، يعنى بت�سجيل و تبويب  الدارة و القت�ساد  احد تخ�س�سات كلية 

نظام  وفق  القت�سادية  الحداث  متثل  التي  العمليات  و  املدخالت 

احلديث  القت�ساد  يف  لأهميته  التخ�س�ص  هذا  اخرتت  قد  و  معني 

حيث تعتمد معظم ال�رسكات على املعلومات املحا�سبية لتقييم الأداء 

العمل خلريجي  فر�ص  توفر  و  الطلب  كذلك كرثة  القرارات،  اتخاذ  و 

العمليات  و  للح�سابات  حبي  و  ميويل  اإىل  اإ�سافة  التخ�س�ص،  هذا 

الريا�سية ، لذلك اطمح يف اكت�ساب اخلربة الالزمة يف ميدان عملي 

مع حتقيق التميز الوظيفي و الرتقاء يف �سلم الوظيفة ، وبف�سل اهلل 

تعاىل اأول، ثم الدعم الكبري الذي وفره يل الأهل ا�ستطعت ان اأح�سل 

درا�سيا  جوا  يل  يوفرون  دائما  الأهل  كان  حيث  التفوق،  هذا  على 

مالئما مع توفري جميع امل�ستلزمات و الحتياجات التي �ساعدتني 

ان  كما  التقدير  و  ال�سكر  جزيل  فلهم  الدرا�سية  م�سريتي  يف  كثريا 

والعمل  اجلد  يديه  على  تعلمت  الذي  الكرمي  والدي  هو  الأعلى  مثلي 

اأهم  وعن  �سيء،  كل  يف  الأوىل  باملراكز  اإل  الر�سى  وعدم  الدوؤوب 

هواياتها تقول اأحب القراءة و تعلم اللغات الجنبية وال�ستماع اىل 

قراءة  واأحب  ال�سلة،  كرة  و  وال�سباحة  الأفالم  م�ساهدة  و  املو�سيقى 

الق�س�ص والوقائع التاريخية، واأكرث الكتاب الذين اقرا لهم هم: اأحالم 

م�ستغامني، اأجاثا كري�ستي، فيكتور هوغو و نيكول�ص �سبارك�ص.

تربيت  علميا  �رسحا  يل  بالن�سبة  قطر  جامعة  متثل  جهاد  وتقول 

ما  ثم  تعاىل  اهلل  وبف�سل   ، فيه  الأكادميية  درا�ستي  على  وح�سلت 

توفره اجلامعة من مرافق واأ�ساليب تعليمية متطورة ومناهج درا�سية 

متميزة يقدمها دكاترة مقتدرون ا�ستطعت حتقيق هديف وهو التميز 

والتفوق الأكادميي، ففيها ا�ستطعت درا�سة بع�ص املقررات التي �سوف 

تفيدين يف حياتي العلمية والعملية مثل مقررات املحا�سبة )املحا�سبة 

املتو�سطة، املحا�سبة الدارية، التدقيق املايل( واأهم الدكاترة الذين 

حلمي  الدكتور  هندي،  نظام  الدكتور  هم  العلمية  حياتي  يف  اأثروا 

الهمامي ، الدكتور خالد اخلاطر،الدكتور ه�سام بن جلون و الدكتورة 

رنا �سبح( ، واأهم اجنازاتي اجلامعية هي احل�سول على قائمة العميد 

كل الف�سول الدرا�سية، التدري�ص يف مركز دعم الطالب، وامل�ساركة يف 

العديد من الأن�سطة الطالبية منها القرية الثقافية ، لذلك اأن�سح طالب 

تخ�س�سي بالجتهاد والدرا�سة اأول باأول والرتكيز مع الدكاترة اأثناء 

املحا�رسات وال�ستفادة من ال�ساعات املكتبية مع احلر�ص على اأكرب 

قدر ممكن من ا�ستغالل مرافق اجلامعة من مكتبة ومعامل وغريها.

اإن  قائلة  درا�ستها  م�سوار  يف  اتبعتها  التي  اخلطوات  جهاد  وت�رسح 

اأثناء  الرتكيز  هي  الأكادميي  التفوق  لتحقيق  اأتبعها  التي  اخلطوات 

التعلم  الدكاترة،  من  ممكن  قدر  باأكرب  وال�ستفادة  املحا�رسات 

الذاتي والدرا�سة اأول باأول مع اإدارة وتوزيع الوقت على املواد ح�سب 

درا�ستي  اإكمال  اإىل  اأطمح  التفوق  هذا  فبعد كل  وال�سعوبة،  الأهمية 

دور  لها  جامعة  يف  در�ست  فلقد   ، الدكتوراه  درجة  على  واحل�سول 

كبري يف حياتي فالتعلم على يد اأ�ساتذة مقتدرين باأ�ساليب تعليمية 

الدرا�سة  متطورة ومناهج درا�سية ممتازة مع جو عام م�ساعد على 

وتفوقًا ف�سكرا  اأكرث متيزاً  والتفوق مفعم بالن�ساط واحليوية جعلني 

جزيال جلامعة قطر على ما قدمته لنا.
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أحمد إبراهيمي 
الهندسة نشطت عقلي ومن هواياتي العمل الصحفي 

اخلريج اأحمد خريج تخ�ض�س هند�ضة ميكانيكية يحدثنا يف هذا احلوار عن تخ�ض�ضه وعن الدعم الأ�رصي الذي رافقه 

طيلة م�ضواره الأكادميي وعن اآماله وطموحاته امل�ضتقبلية التي بناها اأثناء فرتة الدرا�ضة يف اجلامعة. 

التخ�س�سات  اأحد  وهو  ميكانيكية  هند�سة  تخ�س�سي  اأحمد  يقول 

اإعطاء  اإىل  يهدف  التخ�س�ص  وهذا  الهند�سة،  كلية  يف  املطروحة 

م�سمم  وهو  عمله،  جمال  يف  لها  يحتاج  التي  الأ�سا�سيات  الطالب 

عدد غري حمدود  وهناك  العمل،  �سوق  احتياجات  مع  يتالءم  بحيث 

�سبب  عن  اأما   ، التخ�س�ص  هذا  داخل  الفرعية  الخت�سا�سات  من 

كيفية  مبعرفة  م�سغوف  �سغري  منذ  فاأنا  التخ�س�ص  لهذا  اختياري 

عمل الآلت امليكانيكية والكهربائية، اأحب الت�سميم والبتكار وحل 

والأحباب  الأهل  وم�سورة  ال�ستخارة  بعد  ارتاأيت  لذلك  امل�سكالت، 

واأهل الخت�سا�ص اأن هذا التخ�س�ص هو الأن�سب بالن�سبة يل، كذلك ل 

يخفى على اأحد باأن هذا التخ�س�ص هو الأكرث طلبا يف جمالت العمل 

على م�ستوى قطر والعامل.

وعن دعم اأ�رسته يقول اإبراهيمي لقد كان لالأهل الف�سل الأكرب علي 

بعد اهلل �سبحانه وتعاىل فيما اأنا عليه الآن، واأكرث من قدم يل الدعم 

دور   – اهلل  حفظها   – للوالدة  كان  فقد  الوالدان،  هما  وامل�ساندة 

العلم والتفوق والتميز، وقد كانت تتابع  كبري يف تربيتي على حب 

املدر�سة  فيه  دخلت  يوم  اأول  من  وذلك  باأول  اأول  العلمي  حت�سيلي 

وتبني  التميز  على  حتثني  دائما  كانت  اليوم،  هذا  تخرجي  وحتى 

الذي  الكالم  اليوم  اأذكر حتى هذا  اأزال  اأهمية ذلك مل�ستقبلي ول  يل 

كانت تقوله يل عندما كنت اأرف�ص حل الواجب واأنا يف ال�سف الأول 

ما  اأي�سا يف  كبري  – دور  اهلل  – حفظه  للوالد  كان  وقد   ، البتدائي 

اأنا عليه اليوم، لقد كان يبذل من الوقت واجلهد والهم لكي يوفر يل 

ولإخوتي بيئة منا�سبة ت�ساعدنا على التطلع اإىل م�ستقبل م�رسق، ل 

اأزال اأذكر تلك الأيام التي كان يعود فيها من العمل مرهقا وجمهدا 

له  قرة عني  اإىل  تعبه هذا  يتحول  اأن  اأمل يف  وكله  الظهرية  يف حر 

جيدا،  تعليما  اأتلقى  حتى  املال  من  الكثري  اأنفق  لقد  امل�ستقبل،  يف 

ا�ساأل اهلل تعاىل اأن يجزيهما خري اجلزاء على كل معروف �سنعاه يل 

ولإخوتي واأن يجعل ذلك يف موازين ح�سناتهم ، ل اأن�سى كذلك دور 

اإخوتي وم�ساعدتهم يل على الدوام، وكذلك دور جدي وجدتي وخايل 

وخالتي يف اإر�سادي وت�سجيعي على موا�سلة امل�سوار بنجاح.

ال�سحفي  العمل  واأع�سق  والقراءة  ال�سباحة  اأحب  اإبراهيمي  ويقول 

حول  التقارير  وعمل  املقالت  كتابة  ذلك  ومن  اأنواعه  بجميع 

البارزة  ال�سخ�سيات  الأحداث والندوات اجلارية وعمل مقابالت مع 

املتعلقة  التاريخية  املو�سوعات  يف  القراءة  واأحب   ، املجتمع  يف 

بالأمة، واأكرث ما اأحب القراءة فيه هو �سرية النبي حممد – �سلى اهلل 

عليه و�سلم - ، اأحب اأي�سا قراءة املو�سوعات العلمية وخ�سو�سا ما 

واحلفاظ  املتجددة  والطاقة  وم�ستقبلها  الطاقة  باأنواع  منها  يتعلق 

على البيئة. ل اأتابع كتابا معينني، بل اأقراأ كل ما اأره مفيدا وممتعا 

بغ�ص النظر عن الكاتب.   

ويقول عن طموحه وجامعته اأطمح اإىل العمل يف بيئة م�ساعدة على 

الت�سميم  عملي  جل  يكون  اأن  واآمل  القدرات،  وتنمية  الذات  تطوير 

الوطن  خدمة  على  عملي  جمال  ي�ساعدين  اأن  اأمتنى  كما  والبتكار، 

واملجتمع واإيجاد احللول لكثري من امل�سكالت، كما ان جامعة قطر 

متثل يل احلا�سن الأول للفكر والبتكار، فمن خالل ال�سنوات اخلم�ص 

واملعرفة  العلم  من  الكثري  على  ح�سلت  اجلامعة  يف  ق�سيتها  التي 

ودرو�ص احلياة. 
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حنين طوق
اخترت تخصص اللغة االنجليزية بمحض الصدفة ! 

حنني خريجة كلية الآداب والعلوم تخ�ض�س لغة اجنليزية – اعالم ، تطمح للعمل و اكمال درا�ضتها و�ضول للدكتوراه 

لتخدم وطنها الثاين قطر وترد بع�ضا من العرفان باجلميل ، ون�ضيحتها لطالبات التخ�ض�س قراءة ال�ضحف الأجنبية 

لكت�ضاب عدد كبري من املفردات وامل�ضطلحات التي تفيدهن يف جمال درا�ضتهن وعملهن.

اأنوي  ال�سدفة! فقد كنُت  التخ�س�ص مبح�ص  تقول حنني اخرتت هذا 

بعد اإنهاء درا�ستي يف املرحلة التاأ�سي�سية اأن األتحق بكلية ال�سيدلة، 

اإّل اأن درا�ستي الجنليزية يف املرحلة التاأ�سي�سية اأتاحت يل الفر�سة 

تعلمت  و  اللغة الجنليزية يف جميع جمالت احلياة،  اأهمية  ملعرفة 

باأن اللغة الجنليزية هي مفتاح التوا�سل مع العامل اخلارجي املتقدم 

يف دولة قطر، فقررت بعد ال�ستخارة و ا�ست�سارة الأهل وذوي اخلربة 

اخرتت  و  الجنليزية،  اللغة  ق�سم  العلوم  و  الآداب  بكلية  التحق  باأن 

يف  الوظيفية  جمالته  لتعدد  الإعالم  جمال  يف  الفرعي  التخ�س�ص 

�سوق العمل يف الدولة.

–اأطال  لوالدي  ثّم  اأخرياً،  و  اأوًل  الف�سل هلل  الف�سل كل  وتقول حنني 

اهلل يف عمريهما- و جدتي الغالية و اأخوتي يف م�سريتي الأكادميية 

اإىل  التوجيه  و  الن�سح  و  الإر�ساد  و  الدعم  اأهلي كل  ،فقد وجدت من 

ما  حتقيق  �سبيل  يف  املثابرة  و  الجتهاد  و  اجلد  على  احلّث  جانب 

اأ�سبو اإليه،كما هيئوا يل البيئة املنا�سبة للمذاكرة و التح�سيل العملي، 

وما كنت لأكمل م�سريتي الأكادميية يف جامعتي الغالية لول دعاء 

لتح�سيل  الكرميني  والدّي  دعاء  و  عمرها-  يف  اهلل  اأطال   – جدتي 

اأن�سى ح�سور والدّي مناق�سة م�رسوع  التفوق. و ل  هذا امل�ستوى من 

تخرجي يف اللغويات حيث �سجعني و عزز ثقتي بنف�سي اأمام احل�سور.

اأكرث  من  الدرا�سة  كانت  الأكادميية،  رحلتي  :خالل  حنني  وت�سيف 

فراغي  اأوقات  يف  القراءة  اأهوى  اأنني  اإّل   ، اأمار�سها  التي  الهوايات 

الطالع  بغر�ص  املتعددة  اللكرتونية  املواقع  ت�سّفح  اأحب  كما   ،

ي�سعى  جامعي  طالب  لكل  ن�سيحتي  هذه  و  اخلارجي،  العامل  على 

للتفوق باأن يو�سع اآفاقه و مداركه من خالل الت�سفح اللكرتوين ذلك 

قراءة كتب  و  تنح�رس يف ح�سور حما�رسات  ل  الإن�سان  ثقافة  لأن 

جامعية فح�سب،كما اإنني مهتمة و ب�سكل كبري يف قراءة كتب متعددة 

التخ�س�سات و املجالت فتارة اأقراأ كتب يف الفل�سفة احلياتية ككتاب 

التخ�س�سات  من  فهي  اللغويات  علم  يف  كتب  اأقراأ  تارة  و  ال�رس«،   «

التي اأع�سق الإبحار فيها وتارة اأخرى اأقراأ روايات باللغتني العربية 

و الإجنليزية اأو قد اأبحر يف بحور ال�سعر العربي القدمي منه واحلديث 

ل�سغفي باللغة العربية اأي�سًا،غالبًا، ل اأتابع كّتابًا بعينهم و ل اأ�سنف 

قراءاتي اإل على اأ�سا�ص مو�سوعي. 

درا�ستي  اإكمال  اإىل  اأتطلع  الواقع  يف  حنني  تقول  طموحها  وعن 

الأكادميية يف احل�سول على درجتي املاج�ستري و الدكتوراه اإن �ساء 

اهلل لأحقق ما كنت اأحلم به منذ �سغري باأن اأكون متميزة يف جمال 

العمل كما كنت ،وبف�سل اهلل، متميزة يف جمال الدرا�سة منذ طفولتي ، 

واأطمح اأن اأكون مرتجمة اأو خبرية يف املجال الإعالمي مما يتيح يل 

توظيف طاقاتي العلمية يف املجالت العملية ،واأوؤمن باأن الرتجمة 

اإذا ما قورنت بالعمل الإعالمي با�ستطاعتها اأن تقرب الثقافات بني 

�سعوب العامل املختلفة. 

 وقالت باخت�سار و اإيجازجامعة قطر هي منزيل الثاين،فقد ق�سيت 

باأف�سل  فيها  والتقيت  حياتي،  اأيام  اأجمل  اجلامعة  هذه  رحاب  يف 

ال�سديقات وتعلمت على اأيدي اأكرث الهيئات التدري�سية كفاءة، تعلمت 

يف هذه اجلامعة الكثري، فهي متثل مدر�سة حياتية،ولي�ست اأكادميية 

اأن  الذي علمني  فح�سب،جامعة قطر بالن�سبة يل هي وطني الأ�سغر 

اأحب وطني الأكرب دولة قطر احلبيبة، ففي حرمها و اأروقتها، تطورت 

علميا و عمليا و اجتماعيا، و بعد تخرجي و خالل بحثي عن وظيفة 

مالئمة، حر�ست كل احلر�ص اأن اأعمل يف جامعة قطر لأرد لها ولقطر 

بع�سا من العرفان باجلميل. 
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تحقيق

منها  قطر  جامعة  يف  ق�سيتها 

قائمة  يف  البقاء  على  قدرتي 

رئي�ص  نائب  وقائمة  العميد 

�سنوات  الأربع  طوال  اجلامعة 

 ، به  اأفخر  اإجنازا  تعترب  فهي 

منحة  على  ح�سويل  وكذلك 

يف  كامل  درا�سي  ف�سل  لدرا�سة 

الوليات  يف  لويزيانا  جامعة 

وبالتاأكيد  الأمريكية  املتحدة 

ن�رسة  حترير  يف  عملي 

اأخبار  عن  اأ�سبوعية  اإلكرتونية 

ي�سدرها  كان  والعلوم  الآداب 

اجلامعة  يف  الإعالم  ق�سم 

بالإ�سافة اإىل عملي يف �سحيفة »�سوت اجلامعة« ال�سهرية ، وكذلك 

اأقام  والذي  الإعالم  لق�سم  التابع  ال�سحافة  نادي  موؤ�س�سي  من  كنت 

العديد من الأن�سطة والفعاليات املهمة يف اجلامعة ، وكذلك انتخبت 

كممثلة مل�سار الإذاعة والتلفزيون يف املجل�ص الطالبي لق�سم الإعالم، 

و�ساركت يف العمل على بحثني اأكادمييني مهمني يف جمال الإعالم 

الوليات  ويف  قطر  جامعة  يف  الإعالم  اأ�ساتذة  من  جمموعة  مع 

املتحدة الأمريكية ويف اأ�سرتاليا . 

�سفا  ليال  اخلريجة  وقالت 

من�سور تخ�س�ص علوم حا�سب 

رائع  �سعور  التخرج  �سعور  اإن 

يف  واأنا  طويل  وقت  مر  لقد   ،

ل�سعور  واإنه  املرحلة،  هذه 

تنهي  اأن  بالإجناز  جميل 

وبهذه  بنجاح  املرحلة  هذه 

الطالب  جمعها  التي  اخلربات 

نقلتنا من  التي  املرحلة  اإنها   ،

مرحلة  اإىل  املدر�سية  املرحلة 

يف  وامل�ساهمة  العملية  احلياة 

طموحي  ،ومن  ومعنويًا  ماديًا  النف�ص  على  والعتماد  املجتمع  بناء 

تخ�س�سي  جمال  عن  املزيد  اأتعلم  واأن  العليا  درا�ساتي  اأكمل  اأن 

كانت  لقد   ، والوظيفي  العلمي  م�ستواي  يف  والرتقي  فيه،  والتعمق 

اأعد  فلم  �سخ�سيتي  تغريت  فقد  انتقالية  مرحلة  اجلامعة  يف  رحلتي 

الناجحة  الجتماعية  العالقات  من  العديد  وبنيت  كال�سابق  خجولة 

مع زمالئي من الطالب و�سديقاتي وغريهم العديد من النا�ص الذين 

واأ�سعى  بها،  قمت  التي  والن�ساطات  العمل  خالل  من  عليهم  تعرفت 

ثم  ومن  املاج�ستري  درجة  على  لأح�سل  العليا  درا�ساتي  اإكمال  اإىل 

احل�سول على وظيفة تفيدين يف بداية حياتي العملية وتك�سبني خربة 

جديدة يف املجال العملي خا�سة يف جمال تخ�س�سي، اأما عن �سبب 

مبمار�سة  الكبري  ل�سغفي  فذلك  احلا�سب  علوم  لتخ�س�سي  اختياري 

اأي عمل متعلق به ، لقد كنت منذ �سغري اأهوى تعلم اأي �سيء يتعلق 

باأجهزة احلا�سب والإلكرتونيات وكيفية عملها ، كما اإنني مهتمة اأكرث 

بتعلم اجلزء الداخلي الربجمي داخل هذه الأجهزة.

وقال اخلريج اأمري داريو�ص 

اإدارةواقت�ساد- تخ�س�ص 

توافر  لول  انه  ت�سويق 

الظروف الطيبة يف اجلامعة 

ملا  املر�سدين  ون�سائح 

بني  التوفيق  ا�ستطعت 

ودرا�ستي  كموظف  عملي 

يوم  يل  ميثل  اجلامعة،  يف 

م�ساركتي  بداية  التخرج 

يف م�سرية التنمية والعطاء 

لبناء الوطن املعطاء ورقيه 

وقد  فر�ص،  احلياة  فاإن   ،

ل  فر�سة  اجلامعة  منحتنا 

الدرا�سة باأق�سامها، كما زودتنا من ينابيع  تقدر بثمن وهي فر�سة 

علمها حتى و�سلنا اإىل ما نحن عليه اليوم ف�سكرا لها.

جمانة  اخلريجة  وقالت 

تاريخ  تخ�س�ص  الها�سمي 

كانت  لقد  جغرافيا   –
بخطى  مرت  �سنوات 

على  فيها  متوكلة  �سابرة 

اأن اهلل  اهلل تعاىل، وموؤمنة 

اأح�سن  من  اأجر  ي�سيع  ل 

احل�سن  العمل  وكان  عماًل، 

مبلوراً بالدرا�سة واملثابرة 

تعليمات  ومتابعة 

خطوت  اأن  ما  الأ�ساتذة 

جامعة  يف  خطاي  اأوىل 

قطر نظرت اإىل امل�ستقبل وحلظة التخرج على اأنها بعيدة جدا، ق�سيت 

وعندما  ب�رسعة،  مرت  ولكنها  والتعب  اجلد  اجلميلة بني  الأيام  تلك 

ومل  مرت  قليلة  اأياما  كانت  وكاأنها  اأعتقد  الذكريات  �رسيط  ا�ستعيد 

تكن �سنوات، وما تو�سلنا اإليه اليوم هو بداية م�سوار جديد، ول اأزيد 

قوًل على ما قاله ابن القيم اجلوزية:  "من املحربة اإىل املقربة"..
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هند  اخلريجة  قالت  جانبها  من 

علوم  تخ�س�ص  الأ�ستاذ  ح�سن 

اإجناز  اأكرب  اإن  طبية  حيوية 

املدر�سة  يف  كنت  عندما  حققته 

هو ح�سويل على معدلت مرتفعة 

من بداية درا�ستي وحتى تخرجي 

من الثانوية العامة حيث ح�سلت 

واجتيازي   %96.2 ن�سبة  على 

لمتحان التوفل من اول حماولة 

الذي  والتحاقي بالق�سم اجلامعي 

وهو  به  التحق  ان  امتنى  كنت 

العلوم احليوية الطبية اما بالن�سبة للجامعة فان اكرب اجناز حققته 

والجتهاد  اجلد  من  �سعبة  �سنوات  بعد   3.5 مبعدل  تخرجي  هو 

مبثابة  كان  الذي  التخرج  م�رسوع  اإىل  بالإ�سافة  العملي  والتدريب 

كان  والذي  فيه  مرحلة  بكل  جدا  ا�ستمتعت  والذي  يل  بالن�سبة  حتد 

القلب  عقاقري  لبع�ص  القلب  مر�سى  ا�ستجابة  �سعف  عن  يتحدث 

الطبية ب�سبب خلل جيني يف انزميات الكبد وح�سويل فيه على درجة 

رائعة  تكوين �سداقات  اأي�سا هو  الجنازات  اعتربه من  امتياز،ومما 

اقول كلمة يف حق جامعة  اأن  واأريد  قلبي  اعتربها عزيزة جدا على 

قطر، ان لول وجودك ماكنت ح�سلت على الدرجة العلمية املرموقة 

التي ح�سلت عليها الآن ، كما ان ذكرياتي يف تلك اجلامعة ذكريات 

رائعة لن ان�ساها ابدا ، باخت�سار جامعة قطر تعني يل كل �سيء فاأنا 

بفخر  واأ�سعر   ، الآن  عليه  اأنا  ما  كنت  ملا  وجودها  لول  اأ�سلفت  كما 

من  يعترب  ق�سم  يف  اجلامعية  درا�ستي  اأمتمت  كوين  كبريين  واعتزاز 

�سهادتي  فلدي  بالطمئنان  واأ�سعر  قطر.  جامعة  يف  الق�سام  اأقوى 

بناء  يف  ي�ساعدين  يدي  يف  �سالح  مبثابة  اعتربها  التي  اجلامعية 

م�ستقبلي.

وقال اخلريج عي�سى جا�سم الق�سا�سي املهندي تخ�س�ص تاريخ وعلم 

اإجناز حققته عندما كنت طالبًا متميزاً يف  اأكرب  باأن  اعترب  اجتماع 

 ، مرتفع  بتقدير  العامة  الثانوية 

ومن جانب اجلامعة فاإين اأرى باأن 

�سهادتي اجلامعية متثل يل �سمانا 

يل  ت�سمن  لأنها  كلها  حياتي  يف 

على  ح�سويل  جانب  اإىل  عملي 

اأي�سًا  وهي  عالية  وظيفية  درجة 

ال�سخ�سية  حياتي  يف  يل  �سمان 

حيث اأ�سبحت ا�ستمتع بفكر وثقافه 

علمية جيدة ، ويعود الف�سل يف ذلك 

اإىل دعم اأ�رستي التي قدمت يل الدعم 

على  الت�سجيع  خالل  من  الكامل 

اجلامعية  الدرا�سة  يف  ال�ستمرار 

الدرا�سي  اجلو  تهيئة  خالل  من  املمكنة  امل�ساعدة  يل  تقدم  وكانت 

يل  تعني  كانت  التي  اجلامعية  رحلتي  ،وخالل  للدرا�سة  املنا�سب 

ال�سيء الكثري بذلت كل جهد من اأجل احل�سول على هذه ال�سهادة ولقد 

تاأكد لدي باأنه ل يوجد �سيء ا�سمه م�ستحيل يف هذه احلياة ولن اأن�سى 

هذه املرحلة اأبداً وبعد كل ذلك فاأنا الآن اأ�سعر باأين اأ�سعد رجل على 

وجه الأر�ص واأطمح اإن �ساء اهلل للح�سول على املاج�ستري والدكتوراه 

وقالت اخلريجة مرمي �سامي عبده تخ�س�ص اإجنليزي اإعالم لقد برزت 

العديد  يف  امل�ساركة  خالل  من  قطر  جامعة  يف  ومواهبي  قدراتي 

تاأليفي  ق�سائد من  بن�رس  ، وقمت  والثقافية  الرتفيهية  الن�سطة  من 

فعالة  �سخ�سية  اأكون  اأن  فا�ستطعت  وامل�سابقات،  املنا�سبات  خالل 

يف كل من اجلامعة وال�سكن الطالبي من خالل امل�ساعدة يف تنظيم 

كعمل  للطالبات  امل�ساعدة  اأقدم  كنت  كما   ، والفعاليات  املنا�سبات 

تطوعي مما اأدى اإىل �سقل �سخ�سيتي وتقوية عالقاتي مع املجتمع، 

اأ�رسي فّعال خالل درا�ستي كمعظم الأ�رس  اأحظ بدعم  يف احلقيقة مل 

الأخرى وذلك لأن مبادئ عائلتي تقوم على ع�سامية الفرد اأي يجب 

على الفرد ان يكون ع�سامي يبني نف�سه بنف�سه وم�سوؤول عن نف�سه 

ويح�سن اختياراته ويعرف اأين تكمن م�سلحته واحلمد هلل انتهى بي 

احلال ك�سخ�سية فعالة يف املجتمع وم�سوؤولة وجديه حتمل اهدافها 

اأ�سكر والداي على ح�سن تربيتي وثقتهما  اأن  اأريد  وطموحاتها لذلك 

العلم لأن هذه  اأبناء  �ساأفتقد احلياة اجلامعية و�سحبه  اأين  بي، كما 

اإن�سان لأنها متهده للحياة  اأي  اأهم الفرتات التي مير بها  الفرتة من 

اأطمح  فاإين  املجتمع وعن طموحاتي  فعال يف  فردا  ليكون  العملية 

لبناء  التدري�ص  جمال  يف  اأما  اأعمل  واأن  العليا  درا�ساتي  اأنهي  باأن 

اأجيال ون�رس العلم فهي من اأرقى املهن اأو العمل يف �سبكة اجلزيرة 

الإخبارية لنقل احلقائق و�سنع التاريخ.

اإن  اأ�رسف نا�رس حممد ح�سن تخ�س�ص هند�سة مدنية  وقال اخلريج 

الذي  اأن امل�رسوع  اأكرب اجناز حققته يف جامعة قطر يف نظري هو 

�ساركت به مع زمالئي حممد ماجد قنيبي وعبداهلل �سميم يف م�سابقة 

للهند�سة  املفتوح  اليوم 

عام  الثانية  لل�سنه  املدنية 

)2011(  قد حاز على املركز 

25 م�رسوع قد  الأول من بني 

�ساركوا به جمموعات خمتلفة 

اأن  اأرى  كما   ، الطالب  من 

بالتاأكيد  اجلامعية  ال�سهادة 

مل�ستقبلي  �سمان  هي 

قطر  جامعة  اإن  خ�سو�سا 

تعترب من اجلامعات املعرتفة 

من  وت�سنف  وعامليًا  عربيًا 

اجلامعات املرموقة اأي�سًا ، اأما عن دور اأ�رستي يف كل هذا امل�سوار 

الدرا�سة  الأكرب من حيث احلث على  الدور  اإن لأ�رستي  ففي احلقيقة 

مالئم  مناخ  وعمل  واملعنوي  املادي  والدعم  التعليم  وموا�سلة  

للدرا�سة يف املنزل ، وهذا الدعم كان يل ولأخوتي حتى ندرك مدى 

اأهمية التعليم وال�سهادة يف امل�ستقبل حيث اأننا نعي�ص يف ع�رس يجب 

اأن تتميز به عن غريك علميا لكي جتتاز م�ساعب احلياة.

وتلفزيون  اإذاعة  اإعالم  تخ�س�ص  جود  حممد  ليلى  اخلريجة  وقالت 

ل اأ�ستطيع اأن اأخت�رس كل ما حققته يف اجلامعة باإجناز واحد فاأنا 

اأعترب اأين حققت العديد من الإجنازات على مدار الأربع �سنوات التي 
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خريجو دفعة 2011 من طلبة وطالبات جامعة قطر » اليوم يبدأ المستقبل «
فرحة النجاح والتخرج من اجلامعة.. �ضعور ل يعرف قيمته اإل من عا�ضه ، فهو ثمرة من ثمار الجتهاد و�ضهر الليايل 

امل�ضنية ، ففرحة التخرج مكافاأة للطالب على ما بذله من العزم وال�رصار تغ�ضل كل �ضقاء وكبد اليام املا�ضية التي 

حتمل بني طياتها بداية الو�ضول اىل القمة، فالرهبة من المتحانات و التح�ضيل العلمي لطاملا قيدت كل طالب علم 

ولو كانت عابرة ، ولكنها يف النهاية جاءت حتمل يف طياتها الفرحة وال�ضعادة وال�ضا�س مل�ضتقبل متني كان حلما 

يراود �ضاحبها يف غالب اليام. » احلرم اجلامعي « التقت نخبة من خريجي وخريجات دفعة 2011 من جامعة قطر 

ليتحدثوا لنا عن اآمالهم واأحالمهم و�ضنواتهم يف اجلامعة ، حيث متازجت احالمهم وخميلتهم وروؤيتهم للم�ضتقبل 

باملعادلت الريا�ضية ونظريات العلوم الن�ضانية يف اأروقة اجلامعة وممراتها وقاعات املحا�رصات .

اأحمد  �سميم  عبداهلل  اخلريج  قال 

ميكنني  مدنية  هند�سة  تخ�س�ص 

حققته  اجناز  اكرب  بان  القول 

اأثناء الدرا�سة اجلامعية هو متكني 

النف�ص وذلك عن  التغلب على  من 

املحبوب  برتك  اإرغامها  طريق 

باأنه  علما  املق�سود  اإىل  للو�سول 

مل يكن من ال�سهل ذلك، فبعد ف�سل 

اهلل واملحاولة تلو الأخرى متكنت 

الإجنازات  �سمن  ومن  ذلك،  من 

الثقة بالنف�ص  اأي�سا  التي حققتها 

فكلما كنت اقرب من حتقيق ما ميكن قوله باحللم كانت ثقتي بالنف�ص 

اإىل  الو�سول  اأي فرد  باإمكان  انه  تزداد �سيئا ف�سيء فاأدركت حينها 

اأهدافه ومبتغاه ب�رسط توفر العزمية ال�سادقة والإرادة احلقيقية ، ول 

�سك باأن ال�سهادة اجلامعية تعترب من اأهم الو�سائل امل�ساعدة للفرد يف 

حتقيق ما يرنوا اإليه اإل اأنها لي�ست كل �سيء، فاين اأجد باأن ال�سهادة 

يف حد ذاتها ل ميكنها �سمان العمل اإن مل يكن لدى حاملها الإ�رسار 

للو�سول اإىل هدفه ، كما اأنني حظيت اأثناء م�سواري الدرا�سي بالدعم 

فيه  اأنا  ما  اإىل  الو�سول  اهلل يف  بعد  للوالدين  الف�سل  وكان  الأ�رسي 

واملعنوية  املادية  م�ساندتهما  خالل  من  يل  العون  كانا  فهما  الآن 

يل يف تخطي العقبات التي كنت اأواجهها خالل م�سريتي التعليمية، 

ولن اأن�سى ف�سلهما علي يف جعلي متفرغا للعلم فلهما مني كل ال�سكر 

والمتنان. 

الكحلوت  �سريين  اخلريجة  وقالت 

اإن  اجنليزي-اعالم  تخ�س�ص 

اأكرب اإجناز حققته هو عندما كنت 

الطالبات  الفرحة على وجوه  اأرى 

اأ�ساعدهن   اأن  ا�ستطعت  الالتي 

لأن  جناحهن،  من  جزءاً  واأكون 

اأكرب  النا�ص و عمل اخلري هو  حب 

اأن  واأجد    ، احلياة  اإجناز يف هذه 

يعد  ل  �سهادتي  على  ح�سويل 

كل  لأن  احلياة  هذه  يف  �سمانًا 

و�سهادتي  وجل  عز  اهلل  بيد  �سيء 

تدعمني للح�سول على وظيفة، لأين در�ست تخ�س�سًا مطلوبا يف دولة 

اأنا اأفتخر باأنني تخرجت و عملت باجلامعة مع عميد كلية  قطر ، و 

الهند�سة الدكتور مازن ح�سنة الذي �ساعدين يف احل�سول على اخلربة 

الالزمة يف جمال العمل، كما كان لأ�رستي الف�سل الكبري من بعد اهلل 

يف جناحي ، فدعاء اأمي واأبي كان يدعمني و يحثني على املثابرة 

اأن اأهدي فرحة تخرجي  اإل  و ال�ستمرار، ويف هذا املقام ل ي�سعدين 

لأمي الغالية واأبي الفا�سل، فلهم مني عظيم �سكري وجزيل امتناين.

وقال اخلريج حممد ماجد قنيبي تخ�س�ص هند�سة مدنية ان جامعة 

الكيان  هي  )جامعتي(  قطر 

اأي�سًا  وهي  ي�سمنا  الذي  الكبري 

تعلمنا  ففيها  والعمل  العلم  رمز 

طاقاتنا  انطلقت  ومنها  وتربينا 

اأقول  اأن  واأحب   ، اإبداعاتنا  و 

جامعتي  يا  »دمِت  جلامعتي 

يحقق  �رسحًا  و  لطموحنا  نب�سًا 

، لقد اخرتت  اأحالمنا«  اأهدافنا و 

لرتباطه  العلمي  تخ�س�سي 

الريا�سيات  مبادتي  الوثيق 

املرحلة  يف  خا�سة  العلمي  ميويل  متثالن  كانتا  واللتان  والفيزياء 

الثانوية ، ول اأخفيكم عن �سعوري فهو �سعور مزدوج بني ال�سعادة و 

التي تلقى على عاتقنا جتاه  الإح�سا�ص بامل�سوؤولية،اإنها امل�سوؤولية 

واإخال�ص  واجتهاد  بجٍد  العمل  علينا  ُيحتم  وهذا   ، وطننا  و  ديننا 

قادرين  اأع�ساًء  اأ�سبحنا  نحن  فالآن   ، وجل  عز  للموىل  اإر�ساًء 

اأوتينا من  الأمام بكل ما  اإىل  العطاء و خدمة املجتمع ودفعه  على 

البداية  نقطة  البكالوريو�ص متثل يل  �سهادة  باأن  علمًا   ، َجلد  و  قوة 

مل�سواري الدرا�سي و العلمي و العملي، فال�سكر هلل تعاىل اأوًل ، ثم اإىل 

مل  الذين  املدنية  الهند�سة  ق�سم  يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  جميع 

احلثيثة  واأي�سًا على جهودهم  اإلينا  امل�ساعدة  تقدمي  ياألوا جهداً يف 

لالأهمية  واملحمودة التي بذلوها لالرتقاء بالتعليم و املعرفة نظراً 

البالغة التي يتمتع بها التعليم ودوره املنتظر يف �سياغة م�ستقبل 

دولة قطر يف الوقت الراهن .
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اخلريجني  اأهنئ  اأن  ي�سعدين  بداية 

لي�س فقط على النجاح الذي حققوه، 

بل كذلك على م�ضيهم يف الدرب الذي 

باإ�رصار  النجاح  هذا  اإىل  اأو�ضلهم 

وعزمية، فبذلوا اجلهد الكبري، وكانوا 

اأكمل  على  حتملوها  مل�ضوؤوليٍة  اأهاًل 

العلم  غمار  خا�ضوا  واقتدار.  وجه 

وراء  وف�ضال  يوم،  بعد  يوما  مبثابرة 

جهدهم  ثمرة  قطفوا  حتى  ف�ضل، 

النفي�ضة.

ولأ�رصكم،   ، لكم  اأقولها  مربوك  األف 

ت�ضافر  فلول  لأ�ضاتذتكم،  واأي�ضا 

لهذا  و�ضلنا  كنا  ملا  جميعا  اجلهود 

اليوم.

كان  الأقل،  على  �سنوات  اأربع  قبل  الدرا�سي  م�سواركم  بداأمت  عندما 

منذ  عاملنا  غريت  عظيمة  واأحداث  كبرية  تغريات  خمتلفًا.  عاملنا 

جل�ستم على مقاعد الدرا�سة يف جامعة قطر لأول مرة: اأزمة اقت�سادية 

يفتح  عربي  ربيع  باأ�رسها،  جمتمعات  مالمح  ر�سم  تعيد  عاملية 

من  مبزيج  حمفوف  جمهول  م�ستقبل  نحو  م�رساعيها  على  الأبواب 

زلزل،  التغيري،  يف  امل�ساركة  اإىل  والنزعة  والأمل  والتفاوؤل  القلق 

حمافل، كوارث، جناحات كلها توؤكد جمدداً ورمبا اأكرث من اأي وقت 

م�سى اأن التغري هو ال�سيء الوحيد الثابت يف هذه احلياة.

اأبواب امل�ستقبل وهي على ثقة  ويف هذا املناخ، تفتح لكم جامعتكم 

باأن العلم الذي ت�سلحتم به �سيمكنكم من خو�ص معرتك احلياة بثقة 

املهنية  فر�سكم  �ستح�سن  اجلامعية  ال�سهادة  اأن  من  بالرغم  وجناح. 

اأمر مهم، لكن فائدة العلم لي�ست  وظروفكم املعي�سية، وهذا بالتاأكيد 

اقت�سادية فح�سب. نحن نوؤمن باأن خريجي جامعات مثل جامعة قطر 

البتكارية،  الفكرية  واملمار�سات  التحليلية،  القدرات  لديهم  تر�سخت 

خالل  وذخرهم  دليلهم  �ستكون  التي  ال�سليم  التحكيم  على  والقدرة 

هذه  ي�ستقبل  اإذ  العربي  عاملنا  اإن  بالتغيري.  مفعمة  حياة  م�سرية 

الطاقات  النوع من  اأم�ص احلاجة لهذا  الواعدة يف  الغام�سة  املرحلة 

والقدرات وقطر اإذ تخطو بثقة نحو م�ستقبل زاخر الطموحات النبيلة، 

تعتمد عليكم لإكمال امل�سوار. 

الأدوات  لكم  قدمت  اجلامعة  بداية.  هو  ما  بقدر  نهاية  لي�ص  التخرج 

مدى  التعلم  موا�سلة  من  متكنكم  التي  والبحثية  واملعرفية  الفكرية 

احلياة.  فبدون التعلم امل�ستمر، قد يجد الواحد منكم نف�سه بعد فرتة، 

املعلوماتية،  الثورة  ظل  يف  الآخرون.  �سبقه  وقد  حرية،  يف  واقفًا 

والنفتاح على العامل، والتعلم عن بعد، وفر�ص التعليم الغري م�سبوقة 

بل  مواكبني  الريادة  يف  دائما  تكونوا  اأن  لكم  قطر  يف  املتوفرة 

جامعة  من  متميزون  خريجون  اأنتم  ومكانكم.   لزمانكم،  و�سابقني 

متميزة فكونوا اأهال لهذا النتماء.

هنيئًا لكم هذا النجاح، ومنه تتوجهون نحو جناحات اأكرب واأكرب

 اإن �ساء اهلل.

ا.د.�سيخة بنت عبداهلل امل�سند 

رئي�ص جامعة قطر
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Anniversary 
of the Gulf Cooperation Council:
Achievements and Prospects 

مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية في الذكرى الثالثين: 
مسيرة وحصيلة

Department of International Affairs
and Gulf Studies Program

Ibn Khaldoon Hall (22nd Nov.) 
Conference Hall – Administration Building (23rd Nov.)
22-23 November 2011 
8:30am – 4:30pm 



اليوم يبدأ المستقبل..
عدد خا�ص _ حفل تخريج دفعة 2011

الحرم الجامعي
نوفمرب 2011 
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