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السالم عليكم ورحمة اهلل، 

أرحب بكم في العدد الحادي والعشرين من نشرة شؤون الطالب بجامعة قطر والتي تصدر في نهاية العام األكاديمي 
2015/2014 والذي شهد خالله قطاع شؤون الطالب العديد من األحداث والفعاليات الهامة، وعلى رأسها تخريج دفعة 2015 

من طالبنا وطالباتنا، وذلك تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، وتشريف 
وحضور سمو الشيخ عبد اهلل بن حمد آل ثاني، نائب األمير، رئيس مجلس األمناء بجامعة قطر، لحفل البنين، وبتشريف 

ورعاية سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو األمير لحفل البنات.

وانطالقًا من رؤية قطاع شؤون الطالب والتي نسعى من خاللها إلى خلق بيئة تعزز من نجاح الطلبة، بتقديم برامج مبتكرة 
ثراء خبرتهم التعليمية وتطورهم الشخصي، فقد قبلت الجامعة  وخدمات ذات كفاءة عالية، من شأنها تشجيع مشاركة الطلبة واإ
ما يقارب من 350 طالب وطالبة قطريين لفصل خريف 2015 في الخيار األول للكلية التي يرغبون بالدراسة فيه، ويأتي 

ذلك ضمن برنامج القبول المشروط والمبكر الذي يهدف إلى استقطاب الطلبة القطريين المتفوقين في الثانوية العامة الستكمال 
دراستهم في جامعة قطر. واستكمااًل لبرنامج القبول المبكر والمشروط، فقد نظمت الجامعة لقاًء تعريفيًا خاصًا بالطلبة المقبولين 
في هذا البرنامج من أجل اتاحة الفرصة لهم للتعرف على الخدمات الجامعية والسياسات واللوائح األكاديمية، ومقابلة المرشدين 

وممثلي الكليات وزمالءهم في الدراسة، إضافة إلى تسجيل المواد الدراسية للفصل خريف 2015.

يحرص قطاع شؤون الطالب على تفعيل دور الطالب وزيادة مشاركته في الحياة الطالبية الجامعية والسعي إلكسابه المهارات 
الالزمة لصقل مواهبه وقدراته. وخالل هذا الفصل الدراسي، فقد تميز طالبنا في عدد من الفعاليات والمناسبات خالل هذا 
العام األكاديمي، ولعل من أهمها مشاركاتهم الفاعلة في القرية الثقافية »باب رزق«، والبطولة الدولية لمناظرات الجامعات 

باللغة العربية، وانتخابات المجلس التمثيلي الطالبي بدورته الثالثة، وتألق طالبنا في البطولة الثالثة لمناظرات الجامعات وغيرها 
الكثير. 

وتأتي انتخابات المجلس التمثيلي الطالبي لهذا العام لتؤكد على أهمية مشاركة الطالب في عملية اتخاذ وصناعة القرار وتحمل 
المسؤولية والسعي لحل المشكالت، حيث تنافس أكثر من 90 مرشحا ومرشحة من مختلف كليات الجامعة على عضوية 

المجلس في انتخابات الدورة الثالثة. وفي أول اجتماعات المجلس المنتخب، تم انتخاب الطالب محمد اللخن المري ممثل كلية 
اآلداب والعلوم كأول رئيس للمجلس، والطالب أحمد آل ثاني ممثل كلية القانون نائبا له.  وأود هنا أن أؤكد بأننا سنعمل على 

يصال  تقديم الدعم والتوجيه الالزمين للمجلس لكي يكون قادرًا على تحقيق أهدافه المنشودة، والمتمثلة في خدمة مصالح الطلبة واإ
أصواتهم للجهات المعنية في الجامعة.

خالصهم وتفانيهم في العمل وقدرتهم على  إن نجاحنا في تقدم كل ما يصب في مصلحة الطالب هو نتاج جهود موظفينا واإ
العمل بروح الفريق الواحد. ولمكافئة هذه الجهود الكبيرة فقد كرم القطاع خالل اللقاء السنوي لقطاع شؤون الطالب الفائزين في 

جوائز تكريم الموظف وهم السيد ميلود ويري لجائزة خدمة العمالء، والسيدة أمل العطاونة لجائزة اإلتقان في العمل، والسيدة 
شيرمين ابراهيم لجائزة التطوير والمبادرة. 

كلمة العدد العناوين الرئيسية
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وفي كلمتها بالمناسبة أكد األستاذة الدكتورة شيخة بنت عبد 
اهلل المسند رئيس جامعة قطر أن الجامعة حققت ، بفضل اهلل 
ثم فضل دعم سمو األمير ، نجاحاٍت كثيرة سواء على صعيد 

التوسع في البرامج األكاديمية كّمًا وارتقائها نوعًا، أو على 
صعيد النشاط البحثي الذي حقق أحد أعلى معدالت النمو في 
المنطقة والذي تبلورت أولوياته لتصبَّ في االولويات الوطنية 

المعلومات والعلوم  في مجاالت االستدامة والصحة و تكنولوجيا 
الهوّيِة الوطنيِة والخطاِب  التي تركز بدوِرها على  االجتماعية 

المعاصر. االسالمي 
وتحدثت عن أولويات الجامعة  حيث أكدت أن األولويات 

االستراتيجية تتمركز  حول أربع محاور هي: تعزيز تجربة 
المتميِّز ورفع  العلمي  الجامعية و تشجيع االنتاج  الطالب 

أكاديميٍة عالمية،  بناِء سمعٍة  المؤسسية و  الفاعليِة  مستوى 
المعايير  وهذه األولويات تتطلب جميعها االستقاللية في وضع 

الُمنظم. المؤسسي  والعمل  االكاديمية 
وخاطبت الخريجين قائلة : » يحق لكم اليوم أن تفخروا بما 

اللحظة  إلى هذه  لتصلوا  التي تحديتموها  أنجزتموه وبالصعاب 
الفارقة في حياتكم، وأقول لحظة فارقة، ألنها بداية لمسيرة 
جديدة تأخذون أولى خطواتها اليوم مسلحين بما قدمته لكم 

جامعتكم من معارف ومهارات وخبرات.«

نوعا أوارتقائها  كّمًا  البرامج  في  التوسع  صعيد  على  سواء  كثيرة  نجاحاٍت  حققنا    : المسند  شيخة  د.   •
قطر جامعة  في  عملنا  يدور  حولها  التي  المحورية،  النقطة  يمثل  التخرج  حفل   : األنصاري  عمر  د.   •

بحضور سمو الشيخ عبد اهلل  بن حمد آل ثاني  نائب األمير، ورئيس مجلس أمناء جامعة قطر، أقيم   يوم 
 1423 2015، حيث خرجت الجامعة  األربعاء الموافق  20مايو المنصرم حفل تخريج طالب جامعة قطر، دفعة 

382 خريجا و1041 خريجة . خريجا وخريجة منهم 

من جهته، قال د. عمر األنصاري، نائب رئيس الجامعة لشؤون 
الطالب، إن تشريف سمو الشيخ سمو الشيخ عبد اهلل  بن حمد 

آل ثاني  نائب األمير لحفل تخريج البنين، يعَبر عن دعم 
بما  المتعلم،  الواعي  للتعليم، ولبناء اإلنسان  الرشيدة  القيادة 

يحقق رؤية قطر الوطنية 0302.
وأضاف: »حفل التخرج بحد ذاته يمثل النقطة المحورية، التي 
حولها يدور عملنا في جامعة قطر، حيث إن كل ما نقوم به 

من مهام وتطوير يهدف في نهاية المطاف إلى تخريج كفاءات 
وطنية مبدعة قادرة على المساهمة في تحقيق نهضة الوطن«.
كما احتفلت الجامعة يوم الخميس الموافق 12 من شهر مايو 

الشيخة جواهر  الطالبات بحضور سمو  بتخريج  الماضي، 
بنت حمد بن سحيم آل ثاني، حرم صاحب السمو أمير البالد 
المفدى، حيث قامت سمو الشيخة حرم سمو األمير، بتوزيع 

قامت  فيما  المتفوقات،  الطالبات  الشهادات والجوائز على 
الدكتورة شيخة بنت عبداهلل المسند بتوزيع الشهادات على 

الخريجات.
بالمناسبة عبرت المسند عن فرحة جامعة قطر  وفي كلمتها 
برعاية وتشريف حرم سمو األمير لهذه االحتفالية، في داللة 

للتعليم العالي وألبناء  القيادة الرشيدة  واضحة على اهتمام ودعم 

وبنات جامعة قطر. وقالت مخاطبة الخريجات : »ما من شك 
أنكن تخرجن اليوم إلى مشهد تختلف مالمحه عما كان عليه 

قليلة، فقد عصفت  الجامعية قبل سنوات  بالدراسة  التحقتن  حين 
واالقتتال  السياسية  النزاعات  وبمنطقتنا رياح  أجمع  بالعالم 

واألزمات االقتصادية، ومع أننا ننعم باألمن واالستقرار 
السياسي والرخاء االقتصادي؛ إال أن واقع العولمة وارتباط 

يجعل  واجتماعيا  اقتصاديا  البعض  ببعضها  والمناطق  الشعوب 
من الصعوبة أن ننعزل عن هذه التغيرات أو عن عواقبها، وكل 
هذا يعني أنكن ستخرجن إلى خيارات وتحديات قد تختلف عما 

كنتن تتوقعنه في بداية المشوار الدراسي«.

جامعة قطر تخرج الدفعة الثامنة والثالثين من خريجيها 

للخريجين جماعية  صورة 

الخريجين تكريم 

حرم سمو األمير شهدت حفل تخريج الطالبات
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لشؤون  قطر  جامعة  رئيس  نائب  األنصاري  عمر  الدكتور  قال 
نقلة نوعية على  الماضي  العقد  الجامعة حققت خالل  إن  الطالب 
أن  شك  وال  والواقعيين،  المنصفين  كل  باعتراف  األصعدة  جميع 
هذا التغيير إلى األفضل ما هو إال نتاج جهد مخطط له استغرق 
كثيرا من الوقت، ونتيجة للصمود أمام التحديات الكبيرة التي مرت 
على  قادر  عمل  فريق  بناء  استطاعت  قيادة  تحت  الجامعة،  فيها 
جاء  النظير.  المنقطعة  والمثابرة  التحديات  ومجابهة  الجاد،  العمل 
للعام  الطالب  شؤون  لقطاع  السنوي  اللقاء  في  كلمته  خالل  ذلك 

األكاديمي 2015/2014 الذي عقد أمس األحد بقاعة ابن خلدون 
في جامعة قطر. 

وأوضح األنصاري بأن الجامعة سوف تواصل مسيرة التنمية والبناء، 
مشيرا إلى أن الناس األكثر نجاحا هم الذين يتعاملون مع التغيير 
كانوا  ن  واإ باألشخاص  ترتبط  ال  المؤسسات  إن  حيث  بإيجابية، 
في  والتأثير يصب  العمل  بأن هذا  القناعة  لكن  أشخاصا مؤثرين، 
هو  الصدر  يثلج  ما  أن  موضحًا  أجلها،  ومن  المؤسسة  مصلحة 
وتحقيق  والتطور  االستمرارية  على  قادرة  عمل  أنظمة  لبناء  سعينا 

رؤية ورسالة الجامعة.
وأضاف الدكتور األنصاري أن العلم والمعرفة والمهارات التي يكتسبها 

منتسبي  بها  يقوم  التي  الكبيرة  الجهود  ثمار  هي  الجامعي  الطالب 
قطاع شؤون الطالب، مؤكدًا على أهمية الدور المحوري والجوهري 
الذي يقوم به منتسبي القطاع في تقديم الخدمات والتسهيالت التي 

من شأنها تحقيق النجاح الطالبي.
وأشار الدكتور األنصاري إلى أن إدراك الموظفين للدور المحوري 
تحقيق  من  القطاع  لتمكين  ومساعًدا  محفًزا  عاماًل  يعد  بهم  المناط 
رسالته ورؤيته، موضحا أن العمل في قطاع شؤون الطالب بطبيعته 
ممتعا  كان  ن  واإ الطالب  مع  التعامل  ألن  ومشقة،  جهدًا  يتطلب 
إرضاء  بين  التوازن  فخلق  مريحا،  دائما  ليس  أنه  إال  عامة  بصفة 
الطالب وتعليمه ليس باألمر السهل واليسير. مؤكدًا على أن الطالب 
األنشطة  مع  التفاعل  للتعلم من خالل  في محطات  يمر  الجامعي 
المراكز  من  واالستفادة  الجامعة،  تقيمها  التي  والفعاليات  الطالبية 
والوحدات التي تهتم بتطوير الجانب األكاديمي لدى الطالب وتقدم 

الدعم الالزم له. 
فرص  في  المشاركة  على  أيضا  الموظفين  األنصاري  حث  كما 
بموظفين  الصدد  هذا  في  مشيدا  والشخصي،  المهني  التطوير 
يعملون في القطاع استطاعوا أن يطوروا أنفسهم من خالل االنخراط 

في برامج أكاديمية مختلفة ونالوا شهادات في مجاالت متعددة ولم 
يؤثر ذلك على أدائهم في العمل؛ بل جعلهم أكثر نجاحا وكفاءة في 

د. عمر األنصاري: الجامعة حققت خالل العقد الماضي نقلة 
نوعية على جميع األصعدة

خالل اللقاء السنوي لقطاع شؤون الطالب بجامعة قطر
عملهم، مبينا أن إتقان العمل والسعي في أدائه على أكمل وجه، هو 

جزء من عملية تطوير المهارات.
كلمة  روحي  حسام  الخريج    / الطالب  قدم  اللقاء  فعاليات  وخالل 
الطالب،  شؤون  لقطاع  الجامعة  طالب  نظرة  عن  فيها  تحدث 
وقطاع  عام  بشكل  الجامعة  مع  تجربته  عن  بالتحدث  بدأ  حيث 
شؤون الطالب بشكل خاص واحتكاكه بقطاع شؤون الطالب وهو 
استفاد  الذي  األكاديمي  اإلرشاد  ثم  الثانوية،  المدرسة  في  مازال 
برنامج  الطالبية، وعمله في  اختيار تخصصه، واألنشطة  منه في 
الطالب  لشؤون  الجامعة  رئيس  نائب  بمكتب  الطالبي  التوظيف 
والذي استفادة منه كثيرا وشكل نقلة نوعية في حياته المهنية. كما 
تطرق إلى استفادته من مركز دعم تعلم الطالب في التغلب على 
عن  معبرًا  الدراسة،  أثناء  تواجهه  كانت  التي  األكاديمية  المشاكل 
فخره وسعادته بتخرجه هذا العام من الجامعة وموجهًا شكره لكل من 
كانت له مساهمات كبيرة في تقديم الدعم والمساعدة له من جميع 

دارات قطاع شؤون الطالب. أقسام واإ
الفائزين  الموظفين  األنصاري  عمر  الدكتور  كرم  اللقاء  نهاية  وفي 
حيث   ،  2015/2014 األكاديمي  للعام  الموظف  تكريم  بجوائز 
حصلت السيدة أمل العطاونة، محلل أبحاث أول على جائزة اإلتقان 
السيدة شرمين  بها  ففازت  والمبادرة  التطوير  جائزة  أما  العمل،  في 
خدمة  جائزة  كانت   فيما  الرياضيات،  معمل  وحدة  رئيس  إبراهيم، 
العمالء من نصيب السيد ميلود ويري، أخصائي عالقات مجتمعية 

ودولية. 

وبلغ  أكاديمية  شهادات  نالوا  الذين  الموظفين  األنصاري  كرم  كما 
عددهم نحو 15 موظفا وموظفة، منهم سبعة نالوا درجة الماجستير 
أبو حانيان،  اربي  وهم : عبداهلل حمران، منى جامع، مي سليم ، 
على  حصل  فيما  بسيتي،  جهاد  محمد،  اهلل  سيف  الكستي،  غنى 
شهادة البكالوريوس كل من : دينا الفالسي، فهد ال سحاق، علي 
فاطمة  الغانم،   نور  ثاني،  ال  مها  حصلت  بينما  عبدالرحمن، 
احمد على  شهادة شؤون  السيد  العمادي، عبير موسى،  ومحمد 

الطالب من جامعة حمد بن خليفة.

الطالب حسام روحي

األنصاري يلقي كلمته د. عمر 
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رئيس الجامعة يكرم الفائزين بجوائز الحياة الطالبية في حفل 
التميز 

كرم سعادة الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر الفائزين بجوائز 
الحياة الطالبية للعام األكاديمي 2014-2015 في حفل التميز والذي 
أقيم على شرف خريجي دفعة 2015 المتفوقين والمتميزين أكاديميًا 
الطلبة  أمور  وأولياء  الكليات  وعمداء  الرئيس  نواب  بحضور  وذلك 

الفائزين. 

وقد فاز بجائزة القيادة الطالبية محمد أحمد المري، وآمنة أحمد مبروك، 
ومريم عبدالعزيز الدرهم، كما فاز بجائزة األندية والمنظمات الطالبية 
توفيق أسامه عبدالغفار ومنى محمد سليمان، وحصل على جائزة العمل 
الطالب  بجائزة  وفاز  الشمري،  متعب  وأسماء  كاكه  زكريا  التطوعي 

الرياضي جعفر عبدالحميد وسمية يحيى المدهون. 

وبهذه المناسبة أكد الدكتور عمر االنصاري نائب رئيس الجامعة لشؤون 
المشاركة  على  الطلبة  تحفيز  في  الجوائز  هذه  أهمية  على  الطالب 

للتنمية  فرص  من  فيها  بما  الطالبية  الجامعية  الحياة  في  الفاعلة 
الشخصية وصقل المهارات وبناء القدرات القيادية، مضيفًا أن الجامعة 
البرامج  في  والمشاركين  المتميزين  الطلبة  بتكريم  كبيرًا  اهتمامًا  تولي 
واألنشطة الالصفية، كونها تدعم الجوانب األكاديمية للطالب وتثري 
لجوائز  المرشحين  أن عدد  والعملية. مضيفًا  الشخصية  من خبراتهم 
الحياة الطالبية للعام األكاديمي 2014-2015 بلغ أربعين مرشحا من 

طالب وطالبات الجامعة. 

وأوضح األنصاري أن جوائز الحياة الطالبية للسنة األكاديمية 2014-
2015 تنقسم إلى أربع فئات وهي جائزة القيادة الطالبية وتمنح لطالب 
الجامعية،  الطالبية  الحياة  في  متميزة  قيادية  قدرات  أظهروا  وطالبة 
وجائزة األندية والمنظمات الطالبية وتمنح لطالب وطالبة من أعضاء 
المنظمات الطالبية ممن كانت لهم إسهامات واضحة في تحقيق أهداف 

استمرارية  تدعم  فرص  وخلق  إليها،  ينتمون  التي  الطالبية  المنظمة 
المنظمة، إضافة إلى جائزة العمل التطوعي وتمنح لطالب وطالبة ممن 
ساهموا بشكل فاعل في األعمال التطوعية الجامعية، وجائزة الطالب 
الرياضي وتمنح لطالب وطالبة ممن ساهموا بشكل فاعل في األنشطة 

الرياضية الجامعية.

الجامعة  رئيس  نائب  مساعد  اليافعي  اهلل  عبد  السيد  قال  جانبه  من 
للحياة الطالبية والخدمات، إن جميع طلبات الترشيح واختيار الطلبة 
الفائزين تخضع لعملية تقييم من قبل اللجنة المشرفة على جوائز الحياة 
الطالبية، وذلك وفقًا لمعايير وشروط محددة، باإلضافة إلى المعدل 

التراكمي للطالب في الجامعة. 

الطالبية للجوائز  التعريفية  الحملة  من  جانب 

جائزة القيادة الطالبية

كلية اآلداب والعلوممحمد احمد المريبنين

بنات
كلية اإلدارة واالقتصادآمنة أحمد مبروك

كلية اإلدارة واالقتصادمريم عبدالعزيز الدرهم

جائزة األندية والمنظمات الطالبية

كلية اإلدارة واالقتصاد توفيق أسامه عبدالغفاربنين

كلية الصيدلةمنى محمد سليمانبنات

جائزة العمل التطوعي

كلية اآلداب والعلومزكريا  كاكهبنين

كلية اآلداب والعلوم أسماء متعب الشمريبنات

جائزة الطالب الرياضي

كلية اإلدارة واالقتصادجعفر عبدالحميدبنين

كلية اآلداب والعلومسمية يحيى المدهونبنات

أربعين مرشحا من طالب وطالبات   2015-2014 الحياة الطالبية للعام األكاديمي  المرشحين لجوائز  بلغ عدد 
في  بفاعلية  والمساهمين  المتميزين  الجامعة  وطالبات  طالب  تكريم  بهدف  الجوائز  هذه  وأعدت  الجامعة، 

الطالبية. واألنشطة  الجامعية  الحياة  مجاالت  مختلف 

ٕاعالن نتائج الفائزين بجوائز الحياة الطالبية

التميز جانب من حفل 
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أشاد الدكتور عمر األنصاري نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب 
بنزاهة العملية االنتخابية للمجلس التمثيلي الطالبي للدورة الثالثة واجتهاد 
الطلبة لالنخراط والمشاركة في هذا المشهد الديموقراطي. وقال األنصاري 

خالل إعالن نتائج االنتخابات: »لعّل أهم ما ُيميز انتخابات المجلس 
هذا العام هو استخدام النظام اإللكتروني في إجراء عملية التصويت، 

حيث تمّكن الطالب من اإلدالء 
بأصواتهم إلكترونيا عن طريق 

نظام الخدمة الذاتية )بانر(، 
الفتا إلى أن استحداث نظام 

التصويت االلكتروني للمرة األولى 
في الجامعة كان له دور كبير 
في تشجيع الطلبة للتصويت 

للمرشحين وقال: »شهدت 
انتخابات الدورة الثالثة نقلة نوعية 
في عدد الطلبة المنتخبين مقارنة 

باألعوام الماضية«. 

ِوأشار األنصاري إلى أن عدد المرشحين في هذه االنتخابات وصل إلى 
29 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، مؤكدًا أن الطلبة الذين تم 

اختيارهم لعضوية المجلس الطالبي في هذه الدورة ُمقبلون على مرحلة 
تكليف وليست تشريف وسيقع على عاتقهم الكثير من المسؤوليات التي 

خالص وتفاني. يجب تأديتها بكل أمانة واإ

أسماء الفائزين في انتخابات المجلس التمثيلي الطالبي:

االسمالكلية

كلية اآلداب والعلوم 

حليمه علي الخوار

جواهر مردف المري

اسامة علي داري

محمد احمد المرى

كلية اإلدارة واالقتصاد
مريم راشد السليطى

جابر مسعد العجي

كلية التربية
صفيه المبارك

محمد سعد الخالدي

كلية الهندسة
ساره طارق عبدالرحمن

ايهاب محمد مقداد

كلية القانون
امنه جابر المري

احمد نوح آل ثاني

رضوى عبداهلل االنصاريكلية الصيدلة

والدراسات  الشريعة  كلية 
اإلسالمية

عبير جهاد الموسى

محمد علي االبرش

انتخابات الدورة الثالثة للمجلس التمثيلي الطالبي 2015
-  د. األنصاري: الفوز باالنتخابات تكليف وليس تشريف 
-  وصلت نسبة التصويت في بعض الكليات ٕالى %23

انتخب المجلس الطالبي التمثيلي محمد أحمد المري رئيسا للمجلس وأحمد 
نوح آل ثاني نائبا له، وذلك خالل االجتماع األول للدورة الثالثة والذي 
عقد يوم الخميس الموافق 30 من شهر أبريل الماضي بمبنى القبول 

والتسجيل، وبحضور الدكتور عمر األنصاري نائب رئيس الجامعة لشؤون 
الطالب.

وافتتح الدكتور األنصاري االجتماع بالتأكيد على دور المجلس في جامعة 
قطر وأهميته في توصيل صوت الطالب للجهات المعنية داخل الجامعة، 

موجها في هذا الصدد الشكر والتقدير ألعضاء الدورة السابقة على الجهود 
التي بذلوها في سبيل تفعيل دور المجلس واالعالء من شأنه. 

وأوضح أن المجلس الطالبي أصبح بقيادة طالبية كاملة، معربا عن 
إيمانه الراسخ بأن المجلس سيبقى دائمًا صوت الطالب المسموع، كما أكد 

أن قطاع شؤون الطالب سيقدم الدعم والتوجيه الالزمين للمجلس لكي 
يكون قادرًا على خدمة مصالح طلبة جامعة قطر.

وبدوره قال محمد المري رئيس المجلس التمثيلي الطالبي المنتخب إن 
عطاء  نما المساواة بين آراء الجميع واإ مهمة الرئيس ليست التفرد بالرأي واإ
الكل المساحة الكافية للتعبير عن آرائهم بدون انحياز أو ترجيح كفة على 

أخرى، فرئاسة المجلس هي قيادة أكثر منها إدارة. وأوضح أن من أهم 
التحديات التي تواجه المجلس هي مهمة تثقيف الطالب بالدور المنوط 
به، حيث إن الكثير من الطالب يختزل عمل المجلس في حل المشاكل 

من دون التفاعل مع المجلس إال في حال وجود مشاكل خاصة بهم، 
مشددا على ضرورة أن يشارك الطالب في تطوير المجلس من خالل 

تقديم المقترحات.

وأضاف المري: »إن أهم ما يميز هذه الدورة هو تفاعل الطالب الكبير 
مع انتخابات المجلس سواء على مستوى المشاركة أو الوعي الطالبي 
المتزايد بأهميته وضرورة تفعيل دوره، حيث بلغت نسبة المشاركة في 

بعض الكليات 23%، كما أن التفاعل الكبير مع صفحة المجلس على 
مواقع التواصل االجتماع دليل واضح على تزايد الوعي لدى الطلبة بأهمية 

المجلس والدور المنوط به، لذلك أقول لطالب الجامعة ثقوا بمجلسكم 
التمثيلي. »

من جانبه قال أحمد نوح آل ثاني نائب رئيس المجلس التمثيلي إن وعي 
يمانهم بأن المجلس الطالبي قادر على التغيير، هو سر  الطلبة وثقافتهم واإ

نجاح المجلس في دورته الحالية والدورات السابقة، موضحا أن الطلبة 
أساس التغيير ومساهمتهم بإبداء الرأي والنقد البناء هي إحدى األساليب 
الهامة التي يستخدمونها لهذا الغرض، الفتا إلى أن المجلس يعزز مبدأ 

الشورى واالحتذاء بقوله تعالى: )وأمرهم شورى بينهم(. 

وعن اآللية التي يتبعها المجلس في إيصال صوت الطالب قال أحمد: “ 
نستعين بخبرات أعضاء المجلس السابق ونحتذي بخطاهم في استخدام 

اآلليات الفعالة التي تساهم في إيصال صوت الطلبة ونطور بعض 
الجوانب التي تحتاج إلى تطوير”، مشيرا إلى أن انتخاب رئيس المجلس 

ونائب له هي خطوة ايجابية من شأنها الرفع من المستوى اإلداري 
والتنظيمي للمجلس. 

محمد المري أول رئيس للمجلس التمثيلي الطالبي

-  أحمد نوح آل ثاني من كلية القانون نائبًا للرئيس
التمثيلي الطالبي أصبح بقيادة طالبية كاملة -  د. عمر األنصاري: المجلس 

أحمد نوح آل ثاني نائب رئيس المجلس 

المجلس رئيس  المري  محمد 

 الفائزين في انتخابات المجلس التمثيلي

النظام   استخدام 
في  اإللكتروني 

التصويت عملية 

انتخابات الدورة الثالثة للمجلس التمثيلي الطالبي 2015
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وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور عمر األنصاري نائب رئيس 
الجامعة لشؤون الطالب عن سعادته باستقبال هذه الدفعة من 

المشروط  القبول  برنامج  المقبولين ضمن  والطالبات  الطلبة 
والمبكر، وقال: سنسعى من خالل هذا اللقاء ليس فقط إلى 

تعريف الطالب على الخدمات الطالبية والسياسات الجامعية ، 
األكاديمي، وتمكينهم  النجاح  بمهارات تحقيق  تعريفهم  إلى  نما  واإ

بالجامعة. السنة األولى  التعلم في  واكسابهم خبرات 
وقال الدكتور األنصاري بأن هذه المبادرة تدعم رسالة الجامعة 

الرامية إلى إعداد خريجين أكفاء قادرين على المساهمة بفاعلية 
في شتى المجاالت بما يخدم رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك 

من خالل توفير بيئة تعزز من نجاحهم، وتقديم برامج مبتكرة 
وخدمات ذات كفاءة عالية، من شأنها تعزيز مشاركة الطلبة 

الشخصي.  وتطورهم  التعليمية  خبرتهم  ثراء  واإ

وفي كلمتها بالمناسبة، قالت  الدكتورة حصة صادق عميد 
كلية التربية في الجامعة: يسعدنا الترحيب بكن في رحاب 

المبكر في  القبول  جامعة قطر وتهنئتكن على اجتياز مرحلة 
المتميزة  النخبة  استقبال هذه  بالفخر على  الجامعة، مما يشعرنا 

من الطالبات، والذي ينبغي أن يشعركن بالفخر والتفاؤل تجاه 
الجامعي. مستقبلكم 

وأوضحت الدكتورة حصة صادق: إن هذه التجربة األولى التي 
المتميزين من مختلف  الطلبة  تخوضها جامعة قطر الستقطاب 
اللقاء لتعريفهم بالجامعة من خالل  مدارس الدولة، وتنظيم هذا 

النظر والتجربة عن طريق الفقرات التوعوية واإلرشادية التي 
تصب في إلمام الطالب بجامعته قبل االنتظام في قاعاتها. 
ومن جانبها قالت األستاذة نوف الكواري مدير إدارة القبول 

القبول المبكر يتيح للطالب االنضمام  في الجامعة: إن برنامج 
إلى الكلية التي يرغب بالدراسة فيها بناء على رغبته األولى 

القدرة االستيعابية للطلبة، مؤكدة أن على الطلبة  وذلك بحسب 
تسليم كشف  ومنها  القبول  متطلبات  استيفاء جميع  المقبولين 
درجات شهادة الدراسة الثانوية األصلي مصدقا ومعتمدا من 
الجهات المختصة قبل انتهاء المدة المحددة بتاريخ 2 يوليو 
2015، مشيرة إلى أن جميع المتقدمين للقبول في الجامعة 

الذين لم يتمكنوا من التقديم على القبول المشروط والمبكر أو 
استيفاء الشروط الخاصة به، ال تزال لديهم فرصة التقديم قبل 

الموعد النهائي للقبول بتاريخ 2 يوليو 2015.

وأضافت الكواري بأن جامعة قطر وللمرة األولى أتاحت القبول 
الحاصلين  القطريين  وأبناء  القطريين  للطلبة  والمبكر  المشروط 
على نسبة 85% في الصف الحادي عشر والفصل األول من 

الجامعة، و  لمختلف كليات  للمتقدمين  الثاني عشر  الصف 
المستندات  تسليم  الطب، وبشرط  لكلية  المتقدمين  للطلبة   %95

النهائي. الموعد  قبل  المطلوبة 
المقبولة في كلية الطب:  المهندي  المها سعد  وقالت الطالبة 

إنها لبشرى سارة حينما يصلنا اإلشعار عن قبولنا في الجامعة 

وما زلنا على مشارف التخرج من المرحلة الثانوية، وهذا مما ال 
تتميز به الكثير من الجامعات األخرى في داخل البلد وخارجه. 

فيما قالت الطالبة نورة سفر الشهواني المقبولة في كلية 
بالحرص وتحمل  الجامعة  المبكر في  القبول  القانون: يشعرني 

تقدمت  التي  النسبة  بنفس  الثانوية  المرحلة  المسؤولية حتى اجتاز 
إلى الجامعة بها، وذلك ألحتفظ بمكانتي في صفوف الطلبة 

بعدها  المدرسية وما  المرحلة  في  أكاديميا  والمتفوقين  المتميزين 
الجامعة. في 

للطلبة المقبولين في برنامج القبول المشروط والمبكر

قطاع شؤون الطالب  ينظم اللقاء الجامعي األول

دكتورة حصة صادق

المشروط  القبول  برنامج  ضمن  المقبولين  القطريين  للطلبة  األول  الجامعي  اللقاء  الطالب  شؤون  قطاع  نظم 
الدراسي  األولى للفصل  350 طالب وطالبة على خيار كليتهم  العامة، حيث تم قبول  الثانوية  والمبكر لطلبة 

الدراسة والتعرف على  الكليات وزمالء  الفرصة للطلبة لمقابلة أساتذة  اتاحة  اللقاء ٕالى  2015، وهدف  خريف 
الخطة  األكاديمي وشرح  اإلرشاد  ٕالى حصولهم على  باإلضافة  األكاديمية،  االكاديمية وغير  الجامعية  األنشطة 

2015 والمشاركة في جولة تعريفية  القادم خريف  المرشد األكاديمي، والتسجيل في مقررات الفصل  الدراسية مع 
الجامعي.  الحرم  في 

الجامعي األول اللقاء  جانب من 
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وسط أجواء تراثية بهيجة افتتح الدكتور عمر األنصاري نائب 
رئيس الجامعة لشؤون الطالب يوم األحد الموافق 15 /مارس/ 

2015، الموسم الثامن لفعاليات القرية الثقافية )باب رزق(، 
وحضر افتتاح القرية كل من السيد حمد سالم مجيغير مدير إدارة 

الشؤون الشبابية بوزارة الشباب والرياضة الراعي الرسمي للقرية 
الثقافية هذا العام، وسعادة السفير البحريني السيد وحيد مبارك 
سيار، إضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم و طلبة الجامعة وعدد 

من أصاحب السعادة الدبلوماسيين العاملين في الدولة. 
وتهدف فعاليات القرية الثقافية إلى تعريف المجتمع الداخلي 

والخارجي على اإلرث الثقافي لطلبة الجامعة، وذلك من خالل 
األجنحة والفعاليات الثقافية المقامة للدول المشاركة والتي يمثلها 
طالب وطالبات يعكسون من خاللها رؤيتهم لتقاليد وقيم بلدانهم 

المختلفة.  الثقافية 
وفي تصريح له بالمناسبة أكد الدكتور عمر األنصاري على دور 

القرية الثقافية الفعال في اكتساب طلبة الجامعة مهارات التعارف، 

كونها حدثا طالبيا سنويا فريدا يثري الحرم الجامعي بأنشطة 
وفعاليات متعددة تعكس جانبا كبيرا من تراث وثقافة البلدان 

المشاركة، موضحا أن هذا الحدث يأتي في إطار تأكيد الجامعة 
على هويتها العربية وانتمائها الُقطري مع االنفتاح على ثقافات 

الشعوب األخرى، مؤكدا أن جامعة قطر جزء من المشهد التعليمي 
الفكري والحضاري العربي والعالمي.

وقال إن قيمة القرية الثقافية العالية تتمثل في رسالتها وأهدافها 
وهي التعريف بحضارات الشعوب 

وثقافاتهم، مشيرا إلى التنّوع الثقافي 
الكبير في القرية، مضيفا: » ال شك 

أن هذا المشهد الفلكلوري الثقافي 
الذي يجمع بين ثقافات مختلفة 

ومتنوعة سيثري الحصيلة الثقافية 
والعلمية للطالب.«

من جهته ثمن سعادة السفير وحيد 
مبارك سيار الجهد الكبير والمتميز 
الذي بذلته األجنحة المشاركة من 

أجل عكس ثقافة بلدانهم بشكل 
مميز، الفتا إلى أن هذا الحدث األكبر لالطالع على ثقافة وتراث 
الشعوب، موجها في هذا الصدد الشكر لجامعة قطر على تنظيم 

هذا الحدث الفريد من نوعه. 
من جانبها قالت األستاذة سلوى زينل رئيس قسم الفعاليات السنوية 

إن هذه النسخة من القرية الثقافية تتميز بالتنظيم الجيد، حيث 
تم االستعداد لها على مدى أشهر لتكون بالمستوى المطلوب، 

مشيرة إلى أن عنوان القرية »باب رزق« جاء ليسلط الضوء على 
مصادر الرزق ومحركات االقتصاد في التراث الشعبي للبدان 

المشاركة، مبدية سعادتها خالل العمل مع الطالب المتطوعين 
لما لمسته من روٍح رياضية وتعاون مشترك بين أعضاء األجنحة 

المشاركة خالل فترة التحضير للفعالية.
وتنوعت فعاليات القرية الثقافية باب رزق 2015، ما بين أنشطة 

الثقافية مكسب للجامعة القرية  الرائع بين الطالب في  االندماج  اليافعي:  -  عبداهلل 
-  أكثر من 30 جناح شاركوا في باب رزق 

القرية الثقافية 2015 تسلط الضوء على مصادر الرزق في التراث 
الشعبي

تحت شعار »باب رزق« 

ثقافية وعروض فلكلورية وفقرات فنية ومسرحية وعروض لألزياء 
التقليدية، وتم اختيار شعار القرية الثقافية« باب رزق » بغية 
تمثيل األسواق الشعبية للبلدان المشاركة، حيث عمد الطلبة 

المشاركون إلى تصميم أجنحتهم على شكل أسواق شعبية مصغرة، 
وضمت القرية الثقافة هذا العام 13 جناحا عند البنين، فيما بلغ 

عدد األجنحة المشاركة في قسم البنات 17 جناحا.
بحضور السيد عبد اهلل الشنظور مساعد نائب رئيس الجامعة 

لشؤون الطالب اختتمت فعاليات القرية الثقافية 2015، في قسم 

البنين مساء يوم الخميس 19 من شهر مارس المنصرم، حيث 
استمتع الجمهور بالعروض المسائية والمسرحيات الختامية التي 
قدمها كل من الجناح المصري والسوري، واليمني، والصومالي، 

والقطري، وشهد الحفل الختامي حضور لجنة التحكيم الموقرة 
وعدد من المسؤولين وأعضاء هيئة التدريس والطلبة والزوار 

الكرام.
وفي سياق إعالن النتائج النهائية للقرية، فاز الجناح المصري 

بالمركز األول على مستوى المعارض،  فيما حل الجناح 

الصومالي في المرتبة 
الثانية، في حين فاز 

الجانح اليمني بالمركز 
الثالث، أما على مستوى 

العروض المسائية فقد فاز كل من العرض السوداني والفلسطيني 
والسوري بجائزة أفضل العروض التمثيلية والمسرحية لهذا العام.

وأكد األستاذ عبد اهلل اليافعي أن إدارة األنشطة الطالبية قد 
أوصلت رسالتها المتمثلة في إبراز الثقافات والتعريف بالحضارات 

المختلفة للبلدان المشاركة، موضحا أن االندماج الرائع بين 
الطالب وتكامل الجنسيات المتعددة ضمن القرية الثقافية مكسب 

للجامعة، مثمنا الدور الذي قامت به اللجنة الطالبية المنظمة 
للقرية الثقافية ودورها في ترجمة أفكار ومقترحات الطلبة إلى واقع 

ملموس رغم العبء الدراسي لديهم.
وفي حديثه عن المشاريع المستقبلية قال األستاذ اليافعي إن األيام 

القادمة ستشهد نقلة نوعية على صعيد األنشطة الطالبية، حيث 
تعمل اإلدارة على زيادة الفعاليات من خالل تفعيل دور األندية 
الطالبية، ال فتا إلى أن األنشطة الطالبية هي جزء أساسي في 

حياة الطالب الجامعي ومكمل للعملية التعليمية. وفي مشهد 
رائع اعتلت جميع األجنحة والمعارض المشاركة منصة المسرح 

ملوحين بأعالم بلدانهم وسط جو سادت فيه الفرحة والحماس 
والمرح.

القرية يفتتح  االنصاري  عمر  الدكتور 

تفاعل كبير في عرس الختام

الجناح  تتويج   
بالمركز  المصري 

األول 
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نظم مركز دعم تعلم الطالب  فعالية »يوم الرياضيات«، وهو 
نشاط سنوي يهدف إلى دفع الطلبة لتقدير علم الرياضيات، 

وحثهم على المشاركة في عملية التعلم وذلك من خالل أنشطة 
متنوعة.

شارك في هذه الفعالية أكثر من 200 طالبة من كليات 
الجامعة، ويؤكد هذا الحدث على دور الجامعة في دعم الطلبة 

العلمية، إذ تتيح الجامعة لكل طالب فرصة  لتحقيق أهدافهم 
للنجاح والتميز عبر خدمات دعم ومساندة أكاديمية، لكي 
للمنافسة في سوق  التي تؤهلهم  المهارات والقدرات  يكتسبوا 

العمل.
تضمن الحدث عددًا من األنشطة المسلية مثل مسابقة بعنوان 

»أنا عبقري في الرياضيات«، والتي فازت بها سيرين كوبا ومريم 
عبدالمنعم من كلية الهندسة، ومنة اهلل وائل من كلية اآلداب 

والعلوم، كما تضمن الحدث عرضًا بعنوان »مواهب قسم الدعم 
األكاديمي«، وعددًا من األلعاب المسلية.

وقالت األستاذة جينيفر مورجان دولمان، مدير مركز دعم 
تعلم الطالب: »يدعم المركز تعلم الطالب رسالة جامعة قطر 
التعليمية من خالل تقديم برامج وخدمات عالية الجودة بهدف 

تعزيز مشاركة الطلبة في عملية التعلم. وفي هذا اإلطار، يعتبر 
»يوم الرياضيات« فرصة مهمة لعرض خدمات المركز«.

في إطار سعيه لتنمية مواهب الطلبة واكتشاف قدراتهم في مجال 
الرياضيات، قام معمل الرياضيات التابع لمركز دعم تعلم الطالب 
بتنظيم فعالية تحت شعار »الغاز الرياضيات«، وضمت مجموعة 
واسعة من المسابقات والفعاليات الترفيهية التي هدفت إلى إضفاء 
أجواء من المرح والتنافس اإليجابي بين طالب الجامعة من خالل 
العاب والغاز مرتبطة بالرياضيات، كما هدفت الفعالية إلى توعية 
طالب جامعة قطر بالخدمات التي يقدمها المركز وتحفيزهم على 

استغالل هذه الخدمات من أجل رفع مستواهم األكاديمي.
عمر،  ماجد  عبدي  وهم:  الفائزين  تكريم  تم  الفعالية  نهاية  وفي 
ومحمد  الربضي،  سامر  وسليم  عواد،  محمد  وأحمد  أحمد،  ونافد 
محمد  ومحمود  إسماعيل،  ومحمد  األحمر،  وبراء  صالح،  الخير 
األمين. وقد عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في مثل هذه البرامج 

الفائدة والمتعة.  التي تمزج بين 

مركز دعم تعلم الطالب ينظم يومًا للرياضيات 

»الغاز الرياضيات« ... مسابقة تعليمية ذات طابع ترفيهي    

بمشاركة 200 طالبة ..

البكالوريوس  باستقبال طلبات طلبة مرحلة  التسجيل  إدارة  قامت 
الذين تم طي قيدهم ألسباب أكاديمية والراغبين في إعادة 

االلتحاق بالجامعة للفصل الدراسي خريف 2015 وذلك من 
خالل نظام الخدمة الذاتية »البانر« وذلك في الفترة من 5 إلى 

16إبريل المنصرم .
وأوضح السيد ناصر العوامي المري، مدير إدارة التسجيل في 
الجامعة أن طلب إعادة االلتحاق متاح للطلبة الذين لم يمض 

على طي قيدهم عام أكاديمي واحد، مؤكدًا على أن تقديم طلب 
إعادة االلتحاق ال يعني بالضرورة الموافقة عليه، حيث تقوم 
واتخاذ  المقدمة  الطلبات  وتقييم جميع  بمراجعة  لجنة مختصة 
القرارات المناسبة بشأنها، حيث يمكن للطلبة الذين تم إعادة 

التحاقهم العودة إلى الكلية التي تم طي قيدهم منها. 
وقال المري بأن طلب التقديم لهذا العام كان عن طريق نظام 

الخدمة الذاتية بانر، حيث تمكن الطلبة من الدخول إلى النظام 
باستخدام معلومات الدخول الخاصة بهم ومن ثم تعبئة الطلب 
المقدمة  الطلبات  بدراسة  المختصة  اللجنة  قامت  إلكترونيًا. كما 

اللجنة. بقرار  المتقدمين إلعالمهم  والتواصل مع 
وأشار المري إلى أن جميع المقررات الدراسية والمعدل 

التراكمي الذي حصل عليه الطالب قبل طي القيد من جامعة 
قطر ستبقى في سجله األكاديمي لالستفادة منها، مع إعادة 

التحاقه على االنذار األول فقط، حيث سيمنح الطالب فصلين 
دراسيين لرفع معدله التراكمي إلى 4.00/2.00. مشيرًا إلى أن 
تقديم الطالب إلعادة االلتحاق يعني قدرة الطالب على مباشرة 

الدراسة بداية من الفصل القادم. 

إدارة التسجيل تستقبل الطلبة الذين تم طي قيدهم ألسباب 
أكاديمية 
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عقد قسم المنح الدراسية بإدارة القبول، اجتماعا مع الطلبة الحاصلين 
على منح دراسية ربيع 2015، وهدف االجتماع إلى تعريف الطلبة 
بسياسة المنحة وشروط االستمرار فيها، إضافة إلى تعريف الطلبة 
بالميزات التي يقدمها القسم للطلبة المستفيدين من المنح الدراسية. 
عدة  تناول  عرضا  الدراسية  المنح  قسم  قدم  االجتماع  بداية  وفي 
ميزة  تعد  التي  الدراسية  بالمنح  بالتعريف  بدأ  حيث  هامة،  محاور 
في  للدراسة  المتقدمين  من  القطريين  للطالب غير  الجامعة  تقدمها 
جامعة قطر، وتشمل حصول الطالب على تعليم مجاني في الجامعة 
تلك  ومن ضمن  وشروطها،  المنحة  نوع  على  تعتمد  أخرى  ومزايا 
إضافة  مجاني  بشكل  للطالب  والمواصالت  السكن،  توفير  المزايا 

إلى تذاكر السفر السنوية وغير ذلك.
كما أوضح القسم للطلبة خالل االجتماع أن المنح الدراسية تنقسم 

إلى منح داخلية وهي المنح التي تقدمها الجامعة للطلبة الموجودين 
الرسوم  من  اإلعفاء  وتشمل  أسرهم  مع  والمقيمين  قطر  دولة  في 
الجامعة  تقدمها  التي  المنح  فهي  الخارجية  المنح  أما  الدراسية، 
ويكونون  الجامعة،  في  الدراسة  بغرض  الدولة  يأتون  الذين  للطلبة 
الجامعي  السكن  مثل  األخرى  المزايا  بعض  وتشمل  كفالتها  على 

وتذاكر السفر واإلعفاء من رسوم الكتب.
المنحة  في  االستمرار  شروط  على  الطلبة  تعريف  خالل  تم  كما 

الدراسية، حيث ال يحق للطالب التقدم مرة أخرى في حال تم إيقاف 
منحته الدراسية وذلك لعدم تحقيقه شروط استمرارية المنح الدراسية.
ومن أهم شروط االستمرار في المنح الدراسية أال يقل عدد الساعات 
مكتسبة،  ساعة   15 عن  دراسي  فصل  كل  نهاية  في  المجتازة 
دراسي عن  كل فصل  نهاية  في  التراكمي  الطالب  معدل  يقل  وأال 
4.00/2.50، على أن تكون أقصى مدة يحق للطالب فيها االحتفاظ 
بالمنحة هي المدة المحددة للتخرج من التخصص األكاديمي إضافة 
إلى الفصول التي يقضيها الطالب في السنة التأسيسية وبحد أقصى 

فصلين دراسيين.
وفي نهاية االجتماع قام القسم بالرد على استفسارات الطلبة المتعلقة 
نذار الساعات المكتسبة وغيرها، كما وقع  بإنذار المنحة الدراسية واإ

الطلبة على شروط الستمرار في المنح الدراسية المختلفة. 

من الجدير بالذكر أن الجامعة تقدم عددا كبيرا من المنح الدراسية 
اإلسالمي  العالم  منح  منها:  العالم،  أنحاء  مختلف  من  للطالب 
األداء  ومنح  العلمي،  للتفوق  األمير  سمو  ومنح  األخرى،  والدول 
المتميز، ومنح أبناء العاملين في الجامعة، إضافة إلى منح سكان 
الخليجي  التعاون  مجلس  أبناء  ومنح  القطريين  أبناء  ومنح  قطر، 

وغيره.

قسم المنح يعقد اجتماعا مع الطلبة الحاصلين على منح 
دراسية

للتواصل  العامة  الثانوية  لطلبة  قيمة  فرصة  المفتوح  اللقاء  ويعتبر 
بشكل مباشر مع أعضاء هيئة التدريس في التخصصات والكليات 
المختلفة عن قرب للرد على استفساراتهم وميولهم الجامعية، وتقديم 
ُيجسد  كما  مشجعة،  تعليمية  بيئة  وخلق  للطلبة  والتسهيالت  الدعم 
أحد أبرز رسائل الجامعة للتواصل مع المجتمع الخارجي واستقطاب 
وبحثًيا  أكاديمًيا  وتأهيلهم  الوطنيين  الطلبة  من  ممكن  عدد  أكبر 
لإلسهام في تطوير دولة قطر بعد تخرجهم. و قد حضر هذا العام 
بدعوة من قسم التوجيه و اإلرشاد جميع مدارس الثانوية في الدولة 

بما فيها المدارس الخاصة للبنين و البنات.
اإلرشاد  قسم  رئيس  الهتمي  سمية  قالت  بالمناسبة،  لها  كلمة  وفي 
بمشاركة  واإلرشاد  التوجيه  قسم  »يقوم   : القبول  إدارة  في  والتوجيه 
مباني  عن  للطلبة  تعريفية  بجولة  الجامعة  في  المواصالت  قسم 
الجامعي  الحرم  في  جولة  خالل  من  بكلياتها  المتمثلة  الجامعة 
عطاء المعلومات الالزمة عن التخصصات التي تقدمها، واإلدارات  واإ

وتبعاتها«. المتخصصة 

واوضحت الهتمي أن اليوم المفتوح يجمع طالب وطالبات الثانوية 
المفاهيم  يقربون  الذين  والكليات،  العلمية  لألقسام  بممثلين  العامة 
الطالب  ليدرك  البرامج،  طبيعة  عن  شرحا  ويقدمون  للطلبة، 
مختلف األبعاد للتخصص، باإلضافة إلى أنهم يجيبون عن جميع 

االستفسارات.

والتي تهدف  العامة  الثانوية  المفتوح لطلبة  اليوم  القبول على مدى يومين متتاليين فعالية  ٕادارة  نظمت 
الجامعة و شروط  التي تطرحها  التخصصات  للتعرف على  أمورهم  العامة وأولياء  الثانوية  ٕالى استقبال طلبة 

الجامعة. في  للقبول  والمبكر  المشروط  القبول  على  التعرف  وكذلك  التخصصات  لتلك  القبول 

إدارة القبول تنظم يوًما مفتوًحا لطلبة المدارس الثانوية 

الثانوية الطلبة  قبل  من  كبير  ٕاقبال 

1617



لقاء مفتوح للتعريف بالخدمات الجامعية

القبول  إدارة  نظمت  متتاليين  يومين  مدى  السياق وعلى  نفس  وفي 
والجامعية  الطالبية  بالخدمات  الجدد  الطلبة  لتعريف  مفتوحًا  لقاًء 
والذي شاركت فيه العديد من اإلدارات واألقسام التي تقدم خدمات 

طالبية في الجامعة.
وقال السيد علي بو كمال من إدارة القبول، بأن تنظيم اليوم المفتوح 
للطلبة  التعريفي  اللقاء  لبرنامج  استكمااًل  يأتي  الجامعية  للخدمات 
الجامعة،  الحذف واإلضافة في  فترة  انتهاء  بعد  نظم  الجدد، حيث 
وذلك ليتمكن الطالب من التعرف على الخدمات الجامعية. وأضاف 
بأن الفعالية شهدت إقباال كبيرا من الطلبة لالستفسار عن الخدمات 
من  واف  شرح  إلى  الطالب  استمع  حيث  منها،  االستفادة  وطرق 
الكتب  الطالبية،  األنشطة  شملت  التي  واألقسام  اإلدارات  ممثلي 
الغذائية،  والخدمات  األكاديمي،  والدعم  والمواصالت،  الدراسية، 
من  وغيرها  والمكتبة  الدراسية،  والمنح  والتسجيل  القبول  دارتي  واإ

األقسام التي تقدم الخدمات في جامعة قطر.

اليوم  بأن  الطالب  شؤون  قطاع  من  بنات  نور  قالت  جهتها  من 
المفتوح أتاح الفرصة لتعريف الطالبات باألقسام والخدمات المختلفة 
الطالبية وتوضيح كيفية  الشكاوي  القطاع ومنها نظام  يقدمها  التي 
باإلضافة  األكاديمية.  وغير  األكاديمية  الشكاوي  وأنواع  استخدامه 
إلى تعرفيهن بنظام توجيه الطالب والذي بدوره يقوم بربط أعضاء 
في  للمساهمة  واإلداريين  األكاديميين  والمرشدين  التدريس  هيئة 
األقسام  أو  المراكز  إلى  توجيههم  خالل  من  الطلبة  نجاح  تحقيق 

يحتاجونه خالل  قد  الذي  والدعم  المساعدة  للحصول على  المعنية 
الجامعية. مسيرتهم 

بدورهم أبدى عدد من الطلبة الجدد عن مدى استفادتهم من الخدمات 
التي تقدمها الجامعة كما أشادوا بدقة المعلومات والشرح الذي تلقوه 

جاء  إنه  محمد  حمزة  الطالب  يقول  حيث  واألقسام،  اإلدارات  من 
لمعرفة طريقة تغيير التخصص ومواعيد التقديم عليه.

الخدمات  مركز  على  تعرف  بأنه  فقال  محمد  قاسم  الطالب  أما 
المهنية الذي يساعد الطالب على معرفة مجاالت ومتطلبات سوق 
العمل والتخصصات العلمية المطلوبة فيه، كما أعجب كثيرا بنظام 
الكتب  استعارة  من  الطالب  يمكن  والذي  للمكتبة،  الذاتية  الخدمة 
وقواعد  المراجع  من  العديد  من  واالستفادة  إلكترونيًا  وتمديدها 

االلكترونية. البيانات 

األكاديمي  اإلرشاد  قسم  الرحمن من  األستاذة ميسون عبد  وقالت   
يقدم  القسم  إن  الفعالية  خالل  لها  كلمة  في  والعلوم  اآلداب  بكلية 
للطالب الخطط التي تمكنهم من إكمال دراسته في الزمن المناسب 
األكاديمية،  اإلنذارات  أو  القيد،  طي  مثل  لعوائق،  التعرض  دون 
دخوله  بداية  من  الطالب  يرافق  األكاديمي  اإلرشاد  أن  مضيفة 

للجامعة وحتى تخرجه منها. 
من  االستفادة  طرق  الجدد  للطالب  ميسون  األستاذة  بينت  كما 
العديد  تقدم  الجامعة  أن  مضيفة  الجامعة،  تقدمها  التي  الخدمات 
المزيد  الجامعة  في  توجد  حيث  لطالبها،  المادية  الخدمات  من 
تغطية رسومه  في  منها  االستفادة  للطالب  يمكن  التي  األقسام  من 
يقدم  الذي  الدراسية  المنح  قسم  المثال  سبيل  ومنها على  الدراسية، 
لحالة  تبعا  المنح  هذه  وتتنوع  للطالب  الدراسية  المنح  من  العديد 

الطالب.
وأضافت األستاذة ميسون أن لدى الجامعة العديد من المراكز التي 
الدراسية أن يتوجه  المنح  تتوفر فيه شروط  الذي ال  للطالب  يمكن 
إليها، مثل، مركز الخدمات المهنية، الذي يمكن للطالب من خالله 

الحصول على عمل جزئي في أوقات فراغه، كذلك يمكن للطالب 
أن يستفيد من الراتب الشهري الذي يقدمه صندوق الطلبة.

وفي سياق متصل تحدث األستاذ محمد السيد من قسم دعم الطالب 

القسم  أن  ذكر  حيث  للطالب،  القسم  يقدمها  التي  الخدمات  عن 
الخدامات للطالب، مثل تقوية الطالب في بعض  العديد من  يقدم 
المواد التي لديهم ضعف فيها، وقد اتخذ المركز جميع اإلجراءات 
لكي يستفيد الطالب من هذا البرنامج بأكبر قدر ممكن، حيث إن 

المركز يستقطب الطالب الحاصلين على تقدير عال في المواد التي 
يقدمون الدعم فيها، وكذلك المعدل التراكمي بشكل عام.

من جانبه تحدث اإلعالمي محمد الجفيري عن أهمية تحديد الهدف 
لدى الطالب، حيث قال إنه على الطالب أن يحدد هدفه، ويعرف 
أن  للطالب  ينبغي  كما  تحقيقه،  في  تساعده  التي  الطرق  جميع 
وتابع  ناجحا.  إنسانا  يكون  لكي  قوته،  ونقاط  نقاط ضعفه،  يعرف 
الهدف،  تحديد  أهمية  في  الشخصية  تجربته  عن  متحدثا  الجفيري 
حيث قال ذات يوم سمعت إعالنا في إحدى اإلذاعات يقول »ساعة 
تخصصك«  في  خبيرا  تجعلك  سنوات   5 لمدة  أسبوعيا  القراءة  من 
خبيرا  أصبحت  وفعال  هدفي  هنا وضعت  من  لجفيري  يقول  وفعال 

في تخصصي.
من الجدير بالذكر أن مركز اإلرشاد األكاديمي ينظم هذه الفعالية 
الخدمات  على  اطالعهم  أجل  من  الجدد  للطالب  دورية  بصفة 

المتاحة لهم داخل الكلية، وفي الجامعة بشكل عام.

مركز اإلرشاد األكاديمي ينظم فعالية »هال وغال«

اآلداب والعلوم لطالبها سواء ما يتعلق  التي تقدمها كلية  بالخدمات  ٕالى تعريف الطالب  الفعالية  وهدفت 
التي تقدمها الجامعة  أو وحدة دعم الطالب، باإلضافة ٕالى تعريف الطالب بالخدمات  باإلرشاد األكاديمي، 

عام. بشكل 

الفعالية من  جانب 

الجدد الطلبة  اقبال كبير من 
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البطاقات الجامعية بتجربة استراتيجية جديدة لتسهيل  قام قسم 
 - التعريفي  اللقاء  في  الجدد  للطلبة  الجامعية  البطاقة  تسليم 
االستراتيجيات  أفضل  من  أنها  النتائج  وأثبتت   ،2015 ربيع 
البطاقات  لطباعة  التجهيز  تبدأ عملية  اآلن.  إلى  التي طبقت 
يبدأ  حيث  الجدد،  للطلبة  القبول  نتائج  إعالن  فور  الجامعية 
والتواصل  التنسيق  خالل  من  التعريفي  للقاء  بالتجهيز  الفريق 
النموذج  عبر  الشخصية  صورهم  إلرسال  الجدد  الطلبة  مع 

اإللكتروني.
صورهم  بإرسال  الجدد  الطلبة  من  كبير  عدد  قام  وفيما 
التي  استفساراتهم  لحل  القسم  مع  وتواصلوا  ومعلوماتهم 
الطالب  باقي  إخطار  تم  فقد  الصور،  تحميل  أثناء  واجهوها 
في  معهم  شخصية  صورة  بإحضار  صورهم  يرسلوا  لم  الذين 
الذي  المتنقل  األستوديو  في  التصوير  أو  التعريفي  اللقاء  يوم 
اللقاء  في  الجامعية  للبطاقة  الطالب  لتصوير  نصبه  يتم 

لتعريفي.  ا
البطاقات  عمل  فريق  يقوم  السابقة  المراحل  جميع  في 
لتجهيز  مراحل  بعدة  يمر  ومتواصل  دؤوب  بجهد  الجامعية 
منها  الجامعية،  البطاقة  على  طباعتها  تتم  أن  قبل  الصور 
ثم  ومن  معينة،  آلية  عبر  الصور  وتخزين  الضوئي  المسح 
أهمها  ومن  المطلوبة  للمواصفات  الصورة  مطابقة  من  التأكد 
مع  والتناسق  الرسمية  طابع  تعطي  التي  البيضاء  الخلفية 
ألوان البطاقة الجامعية، بعدها يأتي دور فريق اإلعالم داخل 
البرامج  خالل  من  الصور  جودة  تحسين  على  للعمل  القسم 
الجاهزة  الصور  تدخل  كالفوتوشوب، وأخيرًا  لذلك  المخصصة 
وتوزيعها  البطاقات  طباعة  تتم  ثم  ومن  البطاقات،  نظام  إلى 
قبل  من  استقبالها  تم  التي  القوائم  حسب  مجموعات  على 

بشكل  التعريفي  اللقاء  إدارة  يتولى  الذي  المتطوعين  فريق 
ومنظم.  مرتب 

البطاقة  تسليم  تم  حيث  بالنجاح،  الفريق  جهود  تكللت  قد  و 
التعريفي  اللقاء  الذين حضروا  الطالب  96% من  لـ  الجامعية 
ربيع -2015، و ذلك العتماد فريق قسم البطاقات الجامعية 
المتاحة« بحيث  الموارد  على سياسة »االستفادة األفضل من 
الطالب  وعدد  والطابعات  الكمبيوتر  أجهزة  من  يستفيد 
العاملين المحدودين لعمل أفضل ما يمكن خالل فترة وجيزة. 
وقد أعرب كثير من الطالب عن سرورهم بسهولة تعامل قسم 
في  القسم  أهداف  أهم  يعكس  مما  معهم  الجامعية  البطاقات 
ويعتبر  هذا  للطالب.  الموصولة  الجامعية  الخدمات  تسهيل 

الطلبة  لجميع  إلزاميًا  أمرًا  الجامعية  البطاقة  على  الحصول 
وسيلة  توفير  في  أهمية  من  لها  لما  الجامعة  في  المقيدين 
إلى مجموعة  أيضًا في تسهيل وصولهم  بالطالب و  للتعريف 

للطالب. المقدمة  والخدمات  المرافق  من  كاملة 

تحسين خدمة تسليم البطاقات الجامعية للطلبة الجدد

الطالب لتصوير  المتنقل  األستوديو 

العلمي  التميز  يوم  في  قطر  جامعة  خريجي  من  ثمانية  كرم 
حضرة  رعاية  تحت  للتعليم  األعلى  المجلس  ينظمه  والذي 
البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 
حمد  بن  اهلل  عبد  الشيخ  سمو  وتشريف  اهلل،  حفظه  المفدى، 
خريجي  فئة  ضمن  تكريمهم  ويأتي  األمير.  نائب  ثاني  آل 
إلى  دفعة  الخريجين  إعطاء  في  يساهم  والذي  الجامعات 
البالد  لخدمة  والنجاح  التقدم  من  المزيد  في  ورغبة  األمام 

كاًل من:  القائمة  وتحقيق رؤيتها. و ضمت 
كلية  وطالب  السليطي،  خليفة  فاطمة  الصيدلة  كلية  طالبة 
الفهيدة،  ونوف  الحبابي  حمد  اإلسالمية  والدراسات  الشريعة 
الحاصلين  الحر  يوسف  المهندي وضال  أسماء  الهندسة  كلية 
على الميدالية الذهبية لمعدل تراكمي 3.65 فما فوق، وآخرين 
من  ابتداًء  تراكمي  لمعدل  البالتينية  الميدالية  على  حصلوا 
و  الهندسة  كلية  من  األنصاري  سارة  مثل  فوق  فما   3.61

القانون.   كلية  السليطي  العنود 
تميز  أبدوه من  لما  الدكتوراه  تكريم بعض حاملي  تم  كما 

خالد  اهلل  عبد  الدكتور  ومنهم  والعملية،  العلمية  رحلتهم  في 
بقسم  مساعدين  أساتذة  المعاضيد  علي  نور  والدكتورة  العلي 
أستاذة  المال  مريم  الدكتورة  إلى  إضافة  الكمبيوتر،  هندسة 

والعلوم.  اآلداب  كلية  التاريخ  بقسم  مساعدة 

وقد أعربت األستاذة شيخة عبد اهلل المسند رئيس جامعة قطر 
نحن  قائلة:«  الجامعة  بطالب  وفخرها  سعادتها  مدى  عن 
الجاد،  عملهم  مجهوداتهم،  على  المتميزين  بطالبنا  فخورون 
بتوفير  الجامعة  التزام  مدى  توضح  والتي  الممتازة  وانجازاتهم 
مهاراتهم  وتطوير  قدراتهم  الكتشاف  لطالبها  مشجعة  بيئة 
واتقدم  جميعا،  لكم  مبارك  القيمة.  المعرفة  على  والحصول 

الوظيفي«. ومستقبلكم  لحياتكم  التمنيات  بأطيب 
الجائزة،  هذه  حول  رأيهم  عن  المتميزين  الطلبة  سؤال  وعند 
قالت الطالبة سارة األنصاري أن هذه الجائزة تعكس طموحها 
في  والمساهمة  الخبراء  المهندسين  فئة  إلى  لالنضمام  وهدفها 

.2030 للعام  رؤيتها  وتحقيق  قطر  وتنمية  تطوير 
الذهبية  بالميدالية  الفائز  الحبابي،  مسفر  تركي  الطالب  أما 
قال:« إن تكريمي بعد فوزي بالجائزة هو شرف كبير لي، بل 
وأن  دراستي،  في  والتفوق  الجهد  من  مزيد  لبذل  قوي  ودافع 
والرابع  المحاسبة  األول على طلبة تخصص  بالترتيب  تخريج 
اإلنجازات  أفضل  أحد  اعتبره  واالقتصاد  االدارة  كلية  على 
بتكريم حضرة صاحب  تكللت  والتي  في مسيرتي  التي حققتها 
الخريجين  كأحد  لي  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

قطر«. جامعة  من  المتميزين 

تكريم خريجو جامعة قطر في يوم التميز العلمي ...

2021



الخميس  يوم  اقطر  بجامعة  خلدون  ابن  قاعة  احتضنت 
الموافق 5 مارس محاضرة فكرية قيمة تحت شعار » معادالت 
طارق  الدكتور  المعروف  المفكر  قدمها  الحياة«،  في  النجاح 
عميد  مصطفوي  إيمان  الدكتورة  بحضور  وذلك  السويدان، 
نائب  الشنظور مساعد  اهلل  عبد  والسيد  والعلوم،  اآلداب  كلية 
رئيس الجامعة للحياة الطالبية، إضافة إلى حشد من أعضاء 

الجامعة.  وطالبات  وطالب  التدريس  هيئة 
وتناول الدكتور طارق في محاضرته عدة محاور من ضمنها 
الفشل وضرورة التعلم من خالله، إضافة الى عوامل النجاح 
كل  أن  إذن  وذاته،  نفسه  مع  اإلنسان  ينجح  أن  أبرزها  ومن 
أهم  من  العالقات  أن  كما  له،  يحدث  عما  مسؤول  إنسان 
األخرى،  الجوانب  على  تطغى  اال  أن  بشرط  النجاح  عوامل 
ينجح اإلنسان وهو فاشل في عالقته  قيمة أن  مضيفا: » ما 

به.« بالمحيطين 

وأشار في هذا الصدد إلى دراسة علمية أظهرت أن الطالب 
يكون  فيما  متوسطة،  وظائف  يشغلون  الغالب  في  المتفوقين 
األنشطة  في  انخرطوا  الذين  الطلبة  من  القياديين  معظم 
عالقات  بناء  من  وتمكنوا  المختلفة  األكاديمية  غير  الطالبية 
ذلك  انعكس  لو  حتى  الدراسة،  مقاعد  على  تواجدهم  أثناء 
من  أنه  على  مؤكدا  الدراسية،  معدالتهم  على  سلبي  بشكل 

االثنين. بين  يجمع  أن  للطالب  األفضل 
مستويات  أنها  مبينا  العالقات  عن  حديثه  في  واستطرد   
العالقة  أن  موضحا  آخر،  على  مستوى  يتعدى  أال  ويجب 
الوالدين، ثم األرحام، ثم  العالقة مع  تليها  مع اهلل هي األهم 

عالقة  على  األصدقاء  عالقة  تطغى  أال  وينبغي  األصدقاء 
الرحم وال العالقات مع الناس على العالقة مع اهلل.

بالتدريج،  تبنى  العالقات  أن  إلى  السويدان  طارق  د.  وأشار 
إال أن قطعها يكون دفعة واحدة، كما حذر من بناء العالقات 
عرف  من  رأسهم  على  األشخاص،  من  النوعيات  بعض  مع 

أنه كذاب.
كما انتقد الدكتور طارق خالل المحاضرة عددا من الممارسات 
يثار  ما  ضمنها:  من  المجتمع  في  الخاطئة  واالعتقادات 
غير  األشخاص  بعض  واقتحام  والهالة،  الطاقة  علم  حول 
المتخصصين مجال الدورات المتخصصة في مجال اإلبداع، 
أو  خارجية  أمور  على  الحياة  في  الفشل  تعليق  إلى  إضافة 
غيبية مثل الجان، واستخدام الدين والعلم ألغراض الشعوذة.
كما خصص الدكتور طارق جزءا من محاضرته للحديث عن 
أهم المهارات التي يجب على الباحث عن النجاح في الحياة 
التحدث،  من  أهم  تعد  التي  السمع  مهارة  ومنها:  امتالكها، 
في  األبحاث  من   %  80 إن  حيث  اإلنجليزية  اللغة  وتعلم 

اللغة.  بهذه  تكتب  العالم 
من  عمره  إلى  أعمار  إضافة  يمكنه  اإلنسان  بأن  وأوضح 
أعظم  أن  إلى  واإلنجاز مشيرا  العطاء  المزيد من  بذل  خالل 
فالكتاب  واالنتشار،  باالستمرارية  يتميز  الذي  هو  العطاء 
تلفزيوني،  برنامج  من  استمرارية  أكثر  المثال  سبيل  على 
والمعيار األخير الهام في العطاء هو العمق والتأثير. واختتم 
اهلل  مع  العالقة  أهمية  على  بالتأكيد  محاضرته  السويدان 

اآلخرة. للدار  والعمل 

محاضرة للدكتور طارق السويدان حول معادالت النجاح في الحياة 

المحاضرة د. طارق السويدان يلقي 

اليافعي يكرم د. طارق السويدان عبداهلل 

تنظيم برنامج الرابح االكبر

بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية

نظم قسم الرياضة والترفيه في إدارة االنشطة الطالبية بالتعاون 
الثاني  الرابح االكبر بموسمه  الطبية برنامج  مع مؤسسة حمد 
 ،2014 عام  االول  الموسم  في  مميزة  نتائج  تحقيقه  بعد 
من طالب  الزائدة  االوزان  البرنامج مخصص ألصحاب  هذا 
السمنة  والتخلص من  لمساعدتهم على خفض وزنهم  الجامعة 
بمساعدة فريق طبي متخصص  افضل  الزائدة والتمتع بصحة 

االكبر  الرابح  برنامج  يقوم  الزائدة،  السمنة  مجال  في 
في  المشتركين  جميع  بتدريب 

بشكل  الرياضة  الصاالت 
ممارسة  على  مجاني 
مع  بانتظام  الرياضة 
كما  المختصين،  المدربين 
العمل  فريق  يقوم  وايضًا 
لتطبيق  المشتركين  بتوجيه 

باإلضافة  الصحية  الغذائية  الحميات 
والورشات  المحاضرات  تنظيم  الى 
الصحي  الغذاء  كيفية  حول  لتثقيفهم 

تغذية. اخصائي  بمساعدة 
يقارب  ما  االول  الموسم  في  شارك 

فقد  الزائدة،  االوزان  صاحبات  من  طالبة   30
معظمهن ما يقارب اكثر من 10 % من الوزن الزائد 

للموسم  االول  المركز  ان  كما  المطلوب،  الهدف  وهو 
لذلك  نتيجة  كلغ،   17 يقارب  ما  خسرت  قد  كانت  االول  

فتم  الثاني  الموسم  في  المتقدمين  من  كبيرًا  اإلقبال  كان  فقد 
رفع عدد المشتركين ليصل الى 70 مشترك منهم بنين وبنات 
وااللتزام  المتواصل  التدريب  من  اشهر   6 وبعد  وموظفات،  
صاحبة  نجحت  فقد  مذهلة  نتائج  حققنا  مختلفة  بحميات 
المركز األّول  بخسارة 27 كغ من وزنها اما صاحبة المركز 
من  واكثر  كغ   22 الثالث  والمركز  كغ   22 خسرت  الثاني 
ثلث المشتركات خسرن ما يقارب10 كغ من وزنهن وهذا ما 

. التوقعات  فاق 
حفل  فى  المشتركات  تكريم  تم  وقد 
تحت   2015 مايو  الخميس14  يوم 
حياة«  أسلوب  »الصحة  شعار: 
التالية  بالجوائز  المشتركات  وفازت 
واشتراك  سنة،  لمدة  اشتراك  وهي 
 3 لمدة  واشتراك  اشهر،   6 لمدة 
 THE« وذلك في صالة الصالة  نفس  في  اشهر 
VENUE« وهي صالة رياضية مميزة وراقية للياقة 

قطر. في  البدنية 
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بحضور وتشريف وزير العمل والشؤون االجتماعية

مركز الخدمات المهنية  ينظم الملتقى المهني التاسع

أيام  ثالثة  مدار  على  بجامعة  المهنية  الخدمات  مركز  نظم 
المهني  الملتقى  المنصرم،  إلى 12 مارس   9 الفترة من  خالل 
التاسع، حيث تفضل سعادة السيد عبد اهلل الخليفي وزير العمل 
المسند،  اهلل  عبد  بنت  شيخة  والدكتورة  االجتماعية،  والشؤون 
عدد  بحضور  وذلك  المعرض  فعاليات  بافتتاح  الجامعة  رئيس 
من أعضاء هيئة التدريس وموظفي وطالب وطالبات الجامعة.
التدريبية،  بالفرص  الطالب  تعريف  إلى  المعرض  وهدف 
على  الطالب  ومساعدة  العمل  سوق  في  المتاحة  والوظيفية 
لمستقبله،  والتخطيط  المهنية،  للحياة  واضحة  رؤية  بلورة 
وتطوير عالقته مع ارباب العمل، وكذلك معرفة التخصصات 

المطلوبة من قبل المؤسسات، والشركات في الدولة.
وقالت الدكتورة شيخة المسند رئيس الجامعة في كلمة االفتتاح، 
إن المعرض يعد فرصة ثمينة لتبادل األفكار حول احتياجات، 
وتوقعات األطراف المعنية من طالب وتربويين وارباب عمل، 
التعليم،  قطاع  بين  الناجحة  الشراكة  يعكس  المعرض  أن  كما 
في  بدأت  المهنية  المعارض  أن  إلى  مشيرة  العمل،  وقطاع 

الجامعة قبل أكثر من عشرين عاما.
في  طالبها  يلقاه  الذي  بالقبول  تفخر  الجامعة  أن  وأضافت 
المزيد من  تتلقى  الجامعة أصبحت  أن  العمل، موضحة  سوق 
فازت  التي  بالجوائز  تفخر  أنها  كما  شركائها  قبل  من  الدعم 
تكن  لم  النجاحات  تلك  أن  متتاليتين مضيفة  بها خالل سنتين 

صرارهم على التميز والنجاح. لتتحقق لوال مكافحة الطلبة، واإ
العمل  وزير  الخليفي  اهلل  عبد  الدكتور  سعادة  قال  جهته،  من 
الجامعة  تنظمه  الذي  المعرض  إن  االجتماعية،  والشؤون 
سوق  يزود  حيث  بمكان،  األهمية  من  يعتبر  دورية  بصفة 

يحتاجها. التي  والكفاءات  بالخبرات،  العمل 
 وأكد الخليفي حرص وزارته على العمل مع مختلف المؤسسات، 
على  تعمل  الوزارة  أن  كما  الخاص  القطاع  في  والشركات 
تشجيع هذا القطاع، وتقدم له الحوافز الضرورية، وتعمل على 
حيث  بيروقراطية،  معوقات  من  طريقه  يعترض  ما  كل  إزالة 
لذلك  التنمية،  في  رئيسا  شريكا  يعتبر  الخاص  القطاع  إن 
تعمل الوزارة على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات في هذا 

القطاع. 
العمل،  تشريعات سوق  تطوير  إلى  تسعى  الدولة  أن  وأضاف 
بما يضمن حقوق كل من العامل، وصاحب العمل ويوفر البيئة 
المناسبة لدفع عجلة النمو والتقدم، لهذا جاءت موافقة صاحب 
السمو أمير البالد المفدى على التعديالت التي أدخلت مؤخرا 

على سوق العمل.
من جانبها، أوضحت مها المري رئيس مركز الخدمات المهنية 
أن المعرض يساعد الطلبة في اإلجابات على األسئلة العالقة 
كما  التدريب،  أو  بالتوظيف  المتعلقة  تلك  سواء  أذهانهم،  في 
احتياجات سوق  للطالب فرصة االطالع عن كثب على  يتيح 
أن  يمكنه  التي  الوظائف  على  التعرف  من  ويمكنه  العمل، 

الجامعة. أثناء دراسته في  يشغلها 
المهني ينظم بصفة دورية من قبل  الملتقى  بالذكر أن  الجدير 
بالوظائف،  الطالب  تعريف  بهدف  المهنية  الخدمات  مركز 
الشروط  وكذلك  العمل،  سوق  في  الموجودة  التدريب  وفرص 

تتطلبها. التي 

وتخلل الملتقى كلمة ملهمة لإلعالمي محمد سعدون الكواري، إعالمي 
شرف  ضيف  كان  والذي  الرياضية،   Bein Sports قنوات  بشبكة 
وعن  النجاح  عن  ملهمة  كلمة  بإلقاء  قام  حيث  العام،  لهذا  الملتقى 
الصعوبات التي واجهها في حياته العملية والتي كانت سببًا رئيسيًا لما 

وصل إلى من نجاح كبير في مشواره المهني.
كما شهد الملتقى هذا العام اإلعالن عن الفائزين بالنسخة األولى من 
جائزة التوظيف الطالبي لعام 2015، والتي استحدثها مركز الخدمات 
المهنية بهدف تكريم الطلبة المتميزين والذين يعملون تحت مظلة برنامج 
بالجائزة كل من عبداللهي  التوظيف الطالبي في الجامعة. وقد فاز 

سيدي أحمد وغادة تيسير أبو أمونة بعد منافسة شديدة مع عدد كبير 
من الطلبة، حيث ترشح للجائزة عدد 35 طالب وطالبة.

وذكرت السيدة مها المري مدير مركز الخدمات المهنية بأن هذا الملتقى 
يهدف بشكل رئيسي إلى تسليط الضوء على برنامج التوظيف الطالبي 
والشروط الالزمة لاللتحاق به، إضافة إلى عرض اإلحصائيات السنوية 
للبرنامج والخطط القادمة من الدورات والورش العملية التي تساهم في 
تطوير مهارات الطلبة العاملين بنظام التوظيف الطالبي وتساعد في 

تهيئتهم بشكل مناسب لالنخراط في سوق العمل في المستقبل.
وتحدثت السيدة مريم السعيدي مهندس نظم مهنية عن طريقة الترشح 
للجائزة واختيار الفائزين فيها، حيث إن المرحلة األولى كانت تتمثل في 
قيام الطلبة الذين رغبوا بترشيح أنفسهم للجائزة بتعبئة الطلب اإللكتروني 
في نظام الخدمة الذاتية )بانر( خالل الفترة من 16 إلى 27 نوفمبر 
2014، أما المرحلة الثانية فقد شملت التأكد من استيفاء المترشحين 
لجميع شروط الجائزة وتأهيل المترشحين النهائيين للمرحلة األخيرة والتي 
يتم فيها عمل مقابالت مع لجنة متخصصة من الموظفين العاملين في 
الجامعة في تاريخ 11 يناير 2015، وأخيرًا اإلعالن عن الفائزين في 

ملتقى طلبة التوظيف.
حملة  بتنظيم  قام  قد  المهنية  الخدمات  مركز  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
إعالنية لملتقى طلبة التوظيف في عدة مباني داخل الحرم الجامعي 
لمدة اسبوعين وذلك بهدف تعريف الطلبة ببرنامج التوظيف الطالبي 

والشروط الخاصة للتسجيل به. 

مركز الخدمات المهنية ينظم ملتقى طلبة التوظيف الثالث

الماضي، وذلك  فبراير  التوظيف في شهر  الثالثة من ملتقى طلبة  النسخة  المهنية  الخدمات  نظم مركز 
الجامعة لشؤون الطالب،  رئيس  الكواري والدكتور عمر األنصاري نائب  بحضور اإلعالمي القطري محمد سعدون 

العاملين بنظام  الموظفين والطلبة  الطالب وعدد من  الجامعة لشؤون  رئيس  نائب  والسادة مساعدي 
الطالبي. التوظيف 

الكواري سعدون  محمد 

الطالبي التوظيف  بجائزة  الفائز  تكريم 
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مفتوحا  يوما  الطالبية  األنشطة  بإدارة  المائية  الرياضات  قسم  نظم 
لعروض الغوص بعنوان »اكتشف الغوص« وذلك بالتعاون مع أمن 

السواحل والحدود ومركز »بوسايدون للغوص«، وقوة األمن الداخلي 
وذلك  الحر،  للغوص  قطر  ومركز  للغوص  ريد  ومركز  )لخويا( 
 .2015 أبريل   9 الموافق  األربعاء  يوم  المائية  الرياضات  بمجمع 
وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود جامعة قطر في توفير بيئة تعليمية 
الرياضة  ممارسة  على  وتشجيعهم  للطلبة  واحد  آن  في  وترفيهية 

واالهتمام بالجانب الرياضي والصحة البدنية.
وهدفت الفعالية إلى توفير فرصة مميزة لجميع الفئات العمرية من 
الطلبة للتعرف على األنشطة المتعلقة بالغوص وأنواعها، من خالل 
أجنحة مخصصة لتقديم العروض والخدمات في مجال الغوص من 
األمن  وأدوات  الغوص  لمعدات  خاصة  وتجهيزات  تدريبية  دورات 

والسالمة.
وتخللت الفعالية عروضا تدريبية وعروض االسكواتر المائية نظمها 
تعليمية  برامج  إلى  إضافة  )لخويا(  الداخلي  األمن  قوة  من  فريق 
الغوص  معدات  ألحدث  وعرض  الغوص  تجربة  بخوض  للراغبين 

ومستلزماته.
كما قامت لخويا بتدريب 70 طالبا من خالل برنامج اكتشف الغوص 
وتّم تقديم شهادات معتمدة للطلبة المشاركين. كما شارك فريق آخر 
من أمن السواحل والحدود بتقديم عرض عن كيفية عمل الغطاس 
اآللي وفوائده في انتشال الحطام في عمليات البحث واالنقاذ. كما 
تجربة  في  تفاعلية  أنشطة  في  للمشاركة  للجمهور  الفرصة  أتيحت 

الغوص لمدة قصيرة ومشاهدة عروض الطيران الشراعي. 
وبهذه المناسبة، قال الكابتن مجدي عبد الحليم مدرب رياضي في 
الغوص  »يعتبر  الغوص:  اكتشف  فعالية  على  والمشرف  الجامعة 
لها  أن  كما  الماضي،  في  اللؤلؤ  الستخراج  األجداد  مارسها  مهنة 
أهمية بالغة في العصر الحديث وذلك في مجاالت البحث العلمي 

والمجاالت العسكرية والسياحية وغيرها. 

ومن جهته، بّين فهد الهاجري مالزم ثاني من فريق البحث واإلنقاذ 
القطري بقوة األمن الداخلي )لخويا( بأن برنامج لخويا تضمن تقديم 
عروض رفع األوزان من تحت سطح الماء باستخدام أجهزة حديثة 
كما  الغواصين.  بين  والتخاطب  االتصال  لطرق  وعرض  ومتطورة 
أوضح المالزم الهاجري بأن لخويا تطرح برامج تدريبية متخصصة 
الجامعة  طلبة  من  مجموعة  تخريج  تم  حيث  الجامعة،  لمنتسبي 

عطائهم رخصة الغوص. واإ

يوم مفتوح لعروض الغوص تحت شعار »اكتشف الغوص«

نظمه قسم الرياضة والترفيه 

فريق أمن السواحل والحدود

فريق جامعة قطر يتوج بطاًل للنسخة األولى من بطولة كأس 
الجامعات    

توج فريق جامعة قطر مساء يوم الخميس الموافق 12/مارس/2015، 
بطاًل للنسخة األولى من كأس الجامعات التي نظمها االتحاد القطري 
بالتعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وذلك بعد 
فوزه على فريق كلية قطر للطيران بهدف دون رد، في المباراة النهائية 

التي جمعت بينهما في المدينة التعليمة. 
وكان فريق الجامعة قد تأهل على حساب كلية شمال األطلنطي في 
مقابلة النصف النهائي بنتيجة هدفان لصفر، فيما تأهل فريق كلية 
قطر للطيران على حساب جامعة نورت وسترن بنتيجة ثالثة أهداف 

الثنين بعد األشواط اإلضافية.
سجل هدف الفوز العب فريق الجامعة الطالب حازم سالم من تسديد 
اثنين  مسافة  على  الجامعة  فريق  عليه  حصل  خطأ  إثر  ثابتة  كرة 
وثالثين مترا لتستقر الكرة بالمرمى على يمين حارس الفريق المنافس، 
وذلك بعد ظن الجميع أن المباراة متجهة لألشواط اإلضافية، حيث لم 

يتبقى على نهاية الشوط الثاني إال ثالث دقائق.
وبهذه النتيجة أطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة ليعبر فريق 
الجامعة العبين وجمهورا، عن فرحتهم بتحقيق هدف في الوقت القاتل 

والفوز بالكأس.
تألق  شهد  الذي  الثاني  الشوط  السيما  ومثيرة  قوية  المباراة  جاءت 
وأتيحت  عاليا،  تكتيكيا  فنيا  مستوى  الطرفان  أظهر  حيث  الفريقين، 
الفريقان  منها  سجل  لو  التي  الفرص  من  العديد  الشوط  هذا  خالل 

لخرجت المباراة بعدد أكبر من األهداف.
كلية  فريق  حصل  حيث  الجوائز،  توزيع  حفل  أقيم  المباراة  وبعيد 
الفضية ومبلغ عشرة آالف لاير كجائزة  الميدالية  قطر للطيران على 
الوصيف، فيما حصد فريق الجامعة الميدالية الذهبية وكأس البطولة 
إضافة إلى جائزة المركز األول وهي عبارة عن شيك بقيمة عشرين 

ألف لاير قطري.

قسم دعم الكتابة ينظم لقاًء تعريفيًا لطالبات الجامعة

في إطار سعيه للتعريف بالخدمات التي يقدمها لطالب وطالبات الجامعة، 
قام قسم دعم الكتابة التابع لمركز دعم تعلم الطالب بقطاع شؤون الطالب 
بتنظيم لقاء ترحيبي بطالبات الجامعة، وذلك يوم األحد الموافق 22 فبراير 
بمبنى أعضاء هيئة الدريس، وهدف اللقاء إلى تعريف الطالبات على البرامج 
التي يقدمها المعمل، وطرق حجز المواعيد مع أخصائي الكتابة، إضافة إلى 
تاحة الفرصة لهن لاللتقاء  شروط وقوانين االستفادة من خدمات المعمل، واإ

بالمختصين والمدرسين األقران. 
وقالت األستاذة دانا شعبان رئيس قسم دعم الكتابة بالمعمل إن الهدف من 
اللقاء هو تعريف الطالبات بأخصائيي وأخصائيات الكتابة في المعمل، إضافة 
إلى أخذ فكرة عن البرامج التي يقدمها المركز لطالب وطالبات الجامعة والتي 
تصب كلها في مساعدة الطلبة على تحسين مهاراتهم الكتابية والتغلب على 
المشاكل الكتابية، وذلك من خالل حصص تبلغ كل منها 30 دقيقة، مشيرة 
إلى أن المعمل يقدم أيضا ورش عمل متعددة المواضيع لمساعدة الطلبة على 

التزود بالمهارات الالزمة لكتابة األبحاث والتقرير العلمية بطريقة أكاديمية.
برامج  من ضمنها  جديدة  برامج  يقدم  المعمل  أن  دانا  األستاذة  وأوضحت 
تقدم بناء على توصيف المقررات االنجليزية التي درست في الجامعة، وذلك 
لمساعدة الطالب على كتابة واجباتهم، كما يقدم المركز العيادات الكتابية 
لمعالجة المشاكل الكتابية التي يواجهها الطالب الجامعي في اللغة العربية 

واالنجليزية.

وتم خالل الفعالية تعريف الطالبات على السياسات والقوانين التي عليهن 
أنشطة  الفعالية  تخللت  كما  المعمل،  خدمات  من  لالستفادة  بها  االلتزام 
ومسابقات ذات طابع ترفيهي شملت مباراة شعرية، ومسابقات ثقافية متنوعة 
في اللغة واألدب والرياضيات، كما تم توزيع الهدايا والجوائز على الطالبات.

يشار إلى مركز دعم تعلم الطالب  يعمد إلى إشراك الطالب في عملية 
تعلمهم، ودعم أهدافهم األكاديمية، والشخصية والمهنية، من خالل التركيز 
على مهارة التفكير النقدي المستقل، والتفاعل اإليجابي مع العاملين بالمركز 
والطلبة األقران، مما يكسب الطلبة المهارات الضرورية والالزمة التي تجعل 

منهم متعلمين ناجحين طوال حياتهم.
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ورش عمل حول أسس الكتابة باللغة اإلنجليزية

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسة الورش التي ينظمها المركز كل فصل 
دراسي، وذلك بهدف مساعدة الطلبة على اكتساب المهارات والخبرات 
الالزمة لتحقيق النجاح وتأهيلهم لالنضمام إلى سوق العمل. إذ تشمل 
هذه الورش مواضيع مختلفة تغطي كافة الجوانب التي يحتاج  إلى 
معرفتها الطالب في مجال الكتابة بشكل عام، من أجل تطوير مهاراتهم 
الكتابية والوصول إلى مستوى معرفي يؤهلهم للمضي قدما في مسارهم 

العلمي والعملي.
لتحقيق  الطلبة  بدعم  الجامعة  التزام  الورش في إطار  تأتي هذه  كما 
أقصى إمكاناتهم والوصول إلى أهدافهم األكاديمية والمهنية وتطلعاتهم 

الشخصية، عبر دعمهم بالخدمات األكاديمية وغير األكاديمية.
وقد قدم هذه الورشة مجموعة من األساتذة واألخصائيين من المركز في 
أيام مخصصة للطالب وأخرى للطالبات، شارك فيها واحد وعشرون 

طالبا وأربع وأربعون طالبة.
تعلم  دعم  مركز  ينظمها  التي  والورش  األنشطة  على  تعليقها  وفي 
هذه  »تأتي  المركز:  مدير  دولمان،  مورجان  جينيفر  قالت  الطالب، 
الورشة ضمن سلسلة من ورش الكتابة  التي ينظمها المركز، والمصممة 
لتعليم أسس ومهارات الكتابة باللغة اإلنجليزية  لطلبة السنة األولى، 
باإلضافة  إلى تعزيز وتطوير مهارات الكتابة لطلبة البكالوريوس ، إذ 
الكتابة وتطويرها، على تحقيق  الطلبة على اكتساب مهارات  يساعد 

النجاح في المواد التي تدرس باللغة اإلنجليزية، وعلى اكتساب المهارات 
واألدوات الالزمة للتواصل الفعال مع زمالئهم وأقرانهم في سوق العمل، 

في المستقبل.«
ومن جانبها وفي ذات السياق قالت االستاذة دانا عائشة قاسم شعبان، 
التي ينظمها  العمل  بالمركز: »تهدف ورش  الكتابة  رئيس قسم دعم 
المركز بشكل عام، وورشة »الجمل الناقصة والجمل الطويلة » بشكل 

خاص، إلى مساعدة ودعم طلبة السنة األولى وطلبة البكالوريوس في 
إيجاد حلول للمشاكل والصعوبات التي تواجههم بالنسبة للكتابة باللغة 
اإلنجليزية. كما أنها تهدف إلى تشجيع الطلبة وحثهم على زيارة معامل 

الكتابة والقيام بتطبيق ما اكتسبوه في قاعة التدريس.«
وعلق الطلبة المشاركون في الورشة: »لقد استفدنا كثيرا من هذه الورشة، 
إذ تعلمنا الكثير من المعلومات القيمة التي ساعدتنا على معرفة كيفية 
صياغة الجمل الصحيحة باللغة اإلنجليزية، وذلك من خالل مساعدتنا 
على إدراك أخطائنا وطرق تصحيحها. نحن نتطلع إلى المشاركة في 
من  المزيد  الكتساب  المركز،  ينظمها  التي  األخرى،  العمل  الورش 

المهارات وتطوير قدراتنا.«

، ورشة عمل حول أسس الكتابة  التابع لمركز دعم تعلم الطالب  نظم قسم دعم الكتابة باللغة اإلنجليزية، 
السنة  »، وذلك بهدف دعم ومساعدة طلبة  الطويلة  الناقصة والجمل  »الجمل  اإلنجليزية بعنوان  باللغة 
صحيحة  جمل  صياغة  على  ومساعدتهم  اإلنجليزية،  باللغة  الكتابة  في  صعوبات  يواجهون  الذين  األولى 

الدرس. قاعة  في  اكتسبوها  التي  المعلومات  وتطبيق  اإلنجليزية  باللغة 

ورشة عمل حول استراتيجيات تنظيم الوقت وترتيب األولويات   

ضمن ورش الدعم األكاديمي التي يقدمها لطالب جامعة، قام مركز دعم تعلم 
الطالب ورشة نقاشية بعنوان »جدول دراسي فعال« قدمها أخصائي الدعم 
األكاديمي محمد السيد، وهدفت الورشة إلى تعريف الطلبة بالصعوبات التي 
قد يواجهونها في تخصصاتهم، واستراتيجيات تنظيم الوقت وتحديد األهداف 
الدراسية، إضافة إلى تعريف الطلبة على  ورش للغة اإلنجليزية التي يقدمها 

المركز وطرق االستفادة منها.
وتناول مقدم الورشة عدة محاور من أهمها: التخطيط، ووضع األولويات، 
وسبل اكتشاف الطالب  لقدراته مما يمكنه من تنظيم المواعيد وترتيب أولوياته 
بالشكل السليم، كما أشار إلى أن الوصول لتحقيق األهداف يصبح ممكنا من 
خالل اتباع بعض األساسيات مثل إدراك الطالب الحتياجاته ومعرفة مواعيد 
التسليم، إضافة إلى التركيز على الهدف والسعي للوصول إليه وتحليل النتائج 

المتوقعة.
األساسيين  المفتاحين  على  الضوء  بتسليط  المدرب  قام   الورشة  وخالل 
لتنظيم الوقت وهما التخطيط ووضع األولويات، موضحا أن الطالب مطالب 
بمعرفة قدراته وتدوين مواعيده أثناء وضع جدوله الدراسي. كما تطرق إلى 
قواعد الوصول إلى األهداف وأهمها: معرفة مواعيد التسليم، ووضع قائمة 
لالحتياجات وذلك من خالل توقع المستقبل وتحليل النتائج المتوقعة والتركيز 

للوصول إلى الهدف.
ومن جهته عبر طالب الهندسة عمر مدحت عن رأيه 

في الورشة قائال:« كنت في أمس الحاجة 
لمن يعينني على تنظيم جدولي الدراسي« 
مشيرا إلى أنه غير متشائم من عدم النجاح 
في  فشلوا  فالعظماء  االولى،  المرة  في 
تجاربهم مرات عديدة إلى أن وصلوا في 

النهاية إلى مبتغاهم
المركز  برامج  أن  بالذكر  جدير 
الطالب  لمساعدة  صممت 
وذلك  وناجحًا  مستقاًل  ليصبح 
بتطوير مهاراته الدراسية وتعزيز 

للمقررات  فهمه  وزيادة  بنفسه  ثقته 
الدراسية وتشجيعه على النظرة اإليجابية 

تجاه التعلم وتحضيره للعملية التعليمية التي تمتد بامتداد الحيا، كما تعد مصدرًا 
لتطوير الطالب ومساعدتهم على التقدم والنجاح خالل مسيرتهم األكاديمية 

في الجامعة.

ورشة عمل تناولت سبل تعزيز وتطوير الذات 

تحت شعار »تعزيز الذات« نظم مركز اإلرشاد الطالبي ورشة عمل 
قدمتها األستاذة زينب المحمود وذلك في شهر مايو الماضي بمبنى 
المكتبة. وهدفت الورشة إلى تشجيع الطالبات على استكشاف وفهم 
ذواتهن بطريقة أفضل وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، إضافة إلى تزويدهن 
الشخصية  التي تساعد على تخطى عقبات ضعف  باالستراتيجيات 

والرضوخ للضغوط النفسية.
واستهلت األستاذة زينب الورشة بالتأكيد على دور الوطنية في تعزيز 
الذي  األمر   ، الوطني  بالحس   التحلي  إلى ضرورة  مشيرة  الذات، 
أن وجود  ، موضحة  مباشرة  بطريقة غير  الذات  تعزيز  من شأنه  
بحد  هو  المجتمع  في  معينة  لمرتبة  الوصول  على  والتصميم  النية 
ذاته تعزيز للذات. وأعطت بعض األمثلة الحية التي استطاعت من 

خاللها الربط بين النية للقيام بعمل معين والتصميم عليه.
كما تناولت أهم المعوقات التى تمنع اإلنسان من تعزيز ذاته، ومن 
للتفكير  اإلنسان  تدفع  والتي  السلبية،  باآلراء  الزائد  االهتمام  أبرزها 
بطريقة ال تخدم مصلحته، مشددة على ضرورة تحويل طاقة اإلنسان 

للتفكير  تدفعه  إيجابية  طاقة  إلى 
السليم. 

وقد نالت الورشة استحسان الطالبات، 
الشيخ  فاطمة  الطالبة  أشادت  حيث 

الورشة  لمقدمة  المميزة  بالطريقة 
المحمود  زينب  االستاذة 

األفكار  إيصال  في 
ثمنت  كما  والنصائح، 
االستفادة  الطالبات 

عن  عليها  حصلن  التي 
طريق حضورهن الورشة، حيث تقول الطالبة 
أميرة : » إن تعزيز الذات مهم للفرد فى جميع 
بمثابة  الورشة  هذه  وتعتبر   ، حياته  مراحل 
تخدم  قوية  شخصيات  لبناء  األساس  حجر 

المجتمع«.

مها قسم التطوير المهني  نَظَّ
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مجموعة ورش عمل وزيارات ميدانية لتطوير وصقل مهارات 
الطلبة

نّظم قسم التطوير المهني في مركز الخدمات المهنية عددًا من ورش 
العمل التدريبية والزيارات الميدانية خالل شهر مارس المنصرم، حيث 
الجوانب  في  الطلبة  مهارات  وصقل  تطوير  في  الورش  هذه  تسهم 
تساعدهم على  التي  الشخصية  والمهارات  القدرات  وتنمية  اإلبداعية 

النجاح في حياتهم الجامعية والعملية مستقباًل.
ومن ضمن الورش  التي نظمها المركز ورشة العادات السبع للشباب 
و  اليافعي،  صالح  المعتمد  المدرب  قدمها  والتي  فاعلية،  األكثر 
استمرت لمدة ثالثة أيام وشارك فيها 28 طالبة، حيث تطرق المدرب 
الموضوع د.  لمبتكر  الذاتية  السبع والسيرة  العادات  تاريخ نشأة  إلى 
السبع كال على  العادات  بمفاهيم  تعريفهم  الى  ستيفن كوفي إضافة 
حدة بعدة أساليب مستعينًا بالتمارين العملية والتربوية واألفالم العلمية 

والدرامية والتي كان لها األثر الكبير في زيادة تفاعل المشاركين.
كما نظم المركز ورشة عمل أخرى بعنوان »مهارة التواصل من خالل 
لغة الجسد« والتي قدمتها األستاذة فاتن عياش منسق عالقات سوق 
العمل، على مدى يومين وشارك فيها نحو 25 طالبة من مختلف 
مهارة  الطلبة  اكساب  إلى  الورشة  وهدفت  الدراسية.  التخصصات 
االتصال غير اللفظي والذي يعد أساس العالقات المهنية الناجحة، 
حيث يعد هذا النوع من االتصال أداة قوية من شأنها أن تساعد على 
التواصل مع اآلخرين ونقل المواقف الصعبة والتعبير عنها وتوصيلها 

لآلخرين بسهولة ويسر وبناء عالقات مهنية.

وقالت السيدة ندى العمادي رئيس قسم التطوير المهني، إن الورشة 
تهدف إلى المساهمة في تطوير المهارات الشخصية والمهنية للطلبة 
من خالل زيادة فاعلية العمل الجماعي إضافة إلى القدرة على تحمل 
الشخصي  المستويين  على  النتائج  وتحسين  الشخصية  المسؤولية 
قادة  إلى  العمل  الطلبة من مساهمين في  والمهني، وبالتالي تحويل 

حقيقيين.

مها قسم التطوير المهني  نَظَّ

قام  الطالبية،  األنشطة  دارة  واإ المعلومات  نظم  إدارة  مع  بالتعاون 
قاعات  داخل  عمل  ورشتي  بتنظيم  للطالب  العامة  الخدمات  قسم 
هذه  دور  تفعيل  بهدف  وذلك  الماضي،  مايو  اإلنترنت خالل شهر 
من  ممثلين  األولى  الورشة  قدم  وقد  حيوية.  أكثر  وجعلها  القاعات 
شركة مايكروسوفت تحت شعار »مزايا مايكروسوفت أوفيس 356« 
وهو برنامج مجاني لطلبة الجامعة، وذلك لتعريف الطلبة على مزايا 

هذا البرنامج وطرق االستفادة منه. 
كما تناولت ورشة عمل األخرى إتيكيت استخدام البريد اإللكتروني، 
حيث تم خالل الورشة إطالع الطالبات على الطريقة األمثل للتعامل 

مع البريد اإللكتروني.

ورش عمل حول مزايا مايكروسوفت أوفيس 356

مها قسم الخدمات العامة للطالب ... نَظَّ

نادي إدارة نظم المعلومات ينظم ورشة تحفيزية البتكار ألعاب 
الجوال 

على  وتعريفهم  االبتكار  على  الشباب  لتحفيز  سعيه  إطار  في 
إدارة نظم  نادي  قام  األلعاب،  المستجدات في مجال تطوير  آخر 
المعلومات بالتعاون مع شركة » قرناص« المتخصصة في مجال 
الجامعة خالل  بتنظيم ورشة عمل لطالب  الجوال،  ألعاب  تطوير 
مارس  والسابع من شهر  فبراير  والعشرين من شهر  الثامن  يومي 

الجاري بكلية اإلدارة واالقتصاد.
وهدفت الورشة إلى تثقيف طلبة الجامعة في مجال تطوير األلعاب 
ودورها الكبير في التأثير على المجتمعات الدولية من خالل تقديم 
إلى توعية  تفاعلي مؤثر، إضافة  رسائل وصور نمطية في وسط 

الصناعة.   هذه  لمثل  الكبيرة  التسويقية  باألهمية  الطلبة 
وخالل الورشة أبدى األستاذ حسين حيدر 

الفني بشركة قرناص إعجابه  المدير 
ى  طلبة بمستو

االستراتيجيات  الورشة وتطبيق  مقدم  الكبير مع  وتفاعلهم  الجامعة 
توقعاتهم،  فاق  األمر  هذا  أن  إلى  مشيرا  بسرعة،  تعلموها  التي 
كمية  وزيادة  التوقعات  سقف  رفع  إلى  بالشركة  حدى  الذي  األمر 

المعلومات في اليوم الثاني من الورشة.
المعلومات  نظم  نادي  الجماعي، رئيس  أعربت جوهرة  من جهتها 
عن سعادتها بمستوى الورشة، حيث إنها أول ورشة ينظمها النادي 
خالل هذا الفصل وقد فاقت كل التوقعات، مثمنة في هذا الصدد 
شأنه  من  الذي  الورشة،  مع  الكبير  الطالبات  وحماس  تفاعل 
النادي على المزيد من العطاء وتوسيع أنشطته، موضحة  تشجيع 
نظم  إدارة  تخصص  بأهمية  الطالب  توعية  هو  النادي  هدف  أن 
المعلومات وحاجة سوق العمل له، إضافة إلى الجانب 

الجميل.           التخصص  الممتع في هذا 

تحت شعار »ابتكر لعبة الجوال الخاصة بك«....
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في إطار جهوده الرامية إلى تقديم المساندة لطالبات الجامعة وتعزيز 
تحت  فعالية  بتنظيم  الطالب  تعلم  دعم  مركز  قام  بأنفسهن،  ثقتهن 
شعار »يوم الصحة األكاديمية«، وذلك على مدى ثالثة أياٍم خالل 
الفترة ما بين السابع من شهر أبريل وحتى يوم الخميس الموافق التاسع 
من نفس الشهر بمبنى األنشطة الطالبية بنات وساحة كلية العلوم. 
وقدمت ورش الفعالية كال من األستاذة مها بدوي واألستاذة ندى من 

قسم دعم تعلم الطالب.
وهدفت الفعالية إلى تحفيز طالبات الجامعة الكتشاف مدى صحتهن 
األكاديمي  التميز  لتحقق  تناسبهن  استراتيجيات  األكاديمية، وتطوير 
الذي يطمحن له، إضافة إلى تدريبهن على بعض المهارات المتعلقة 
بتنظيم الوقت وتدوين المحاضرات والستفادة القصوى من البرامج التي 

يقدمها المركز لطالب وطالبات الجامعة. 
وخالل الفعالية تم عمل تقييم أكاديمي منفرد لكل طالبة بهدف تعريفها 
كما  تنميتها،  وكيفية  تملكها  التي  الخاصة  الدراسية  المهارات  على 
ساعد التقييم الكثير من الطالبات على معرفة مواطن الضعف لديهن 

والتي قد تعيق تقدمهن أكاديميًا بغية العمل على تطويرها. 

الطالبات  على  األوراق  بعض  توزيع  أيضًا  الفعالية  شملت  كما 
طالبة  كل  حاجة  حسب 
تخطي  على  لمساعدتهن 

قد  والتي  المشكالت  بعض 
مثل  أكاديميًا  تعيقهن 
وآلية  الوقت  تنظيم 
دراسي  جدول  وضع 

صحيح وغيره.
بتقديم  الفعالية  واختتمت 
التوجيه األكاديمي  خدمة 
خالل  الطالبات  لبعض 
مواعيد  وتحديد  الفعالية 

الطالبات  لبعض  أخرى 
للحصول على نفس الخدمة 
داخل  فراغهن  أوقات  خالل 

مركز دعم تعلم الطالب.

مركز دعم تعلم الطالب ينظم يوم الصحة األكاديمية 

لتطوير الذات وسبل النجاح األكاديمي 

قام مركز دعم الطالب بمبنى األنشطة بنات بتنظيم ورشة عن فن 
أهم  إلى  تطرقت  التي  الزوبي،  الهام  األستاذة  تقديم  من  الخطابة 
والمنطق،  الوضوح  مثل  اتباعها  يجب  التي  الخطابة  استراتيجيات 
األستاذة  أشارت  كما  المادة.  والقراءة وكيفية تحضير  البحث  أهمية 
مثل  مراعاتها  يجب  عناصر  عدة  له  الخطابة  فن  أن  إلى  الهام 

فإن  ذلك،  إلى  إضافة  والتلقي.  المكان  طبيعة  الوقت،  المادة، 
تجذب  والتي  صفات  بعدة  يتسم  أن  عليه  الناجح  الملقي 
الجمهور له وتساعد على نقل الرسالة بوضوح منها استخدام 
اللغة السليمة، ونبرة   الصوت والثقة بالنفس. وحبيت هذه 

الورشة بحضور العديد من الطالبات الالتي ابدين اهتمامهن 

طرح  خالل  من  وتفاعلن  بالموضوع 
العديد من األسئلة على األستاذة 

الهام مثل كيفية تفادي 
التوتر ورجفة الصوت 

أثناء التقديم.

ورشة عمل بعنوان فن الخطابة

فـــن اخلطابــة
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