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تفضل حــضــرة صــاحــب السمو الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني 
أمير البالد املفدى، فشمل برعايته الكريمة حفل تخريج الدفعة 
الثانية واألربعني )دفعة 2019 ( من طالب جامعة قطر، الذي أقيم 

بمجمع الرياضات والفعاليات في الجامعة صباح أمس.
حضر الحفل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني 
الـــوزراء ووزيــر الداخلية، وســعــادة السيد أحمد  رئيس مجلس 
بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى وعدد من 
أصحاب السعادة الشيوخ، والــــوزراء، وأعــضــاء الهيئة اإلداريــة 
والتدريسية بالجامعة وأولياء أمور الطالب وضيوف الجامعة.

وقــد بــدأ الحفل بــآيــات عــطــرة مــن الــذكــر الحكيم تــالهــا الطالب 
عــبــدالــلــه يــوســف مـــن كــلــيــة الــهــنــدســة، بــعــدهــا عــــرض فــيــلــم عن 
مختلف إنــجــازات الجامعة خــالل 2019، والتصنيفات العاملية 
الــتــي حققتها، إضــافــة إلـــى دور الــجــامــعــة ورؤيــتــهــا فــي خدمة 

املجتمع والدولة وفق رؤية 2030.
ثــم ألــقــى ســعــادة الــدكــتــور حــســن راشــــد الـــدرهـــم رئــيــس جامعة 
ــاد فيها بــمــا تــشــهــده الــدولــة من  قــطــر كلمة بــهــذه املــنــاســبــة، أشـ
نهضة شاملة في جميع املجاالت، والتي ما كانت لتتحقق لوال 
تراكم جهود أبناء هذا الوطن ووقوفهم خلف قياداته منذ زمن 
املؤسس إلى وقتنا الراهن.. مشيرا إلى أن لجامعة قطر الشرف 
الكبير فــي املساهمة فــي هــذه النهضة عبر األجــيــال املتعاقبة 
مــن خريجيها والــذيــن نــجــدهــم الــيــوم فــي كــل مــوقــع مــن مــواقــع 
بناء الحياة، وهم يسهمون بأفكارهم وجهودهم في بناء وطن 

وموئل عزيز، لم يبخل على أبنائه يوما بغاٍل أو نفيس.
 ولفت رئيس الجامعة إلى أن جامعة قطر قد حققت في السنوات 
األخـــيـــرة بــفــضــل الـــلـــه تــعــالــى، ثـــم بـــدعـــم مــتــواصــل مـــن مجلس 
األمناء، مكانة متقدمة في قائمة أفضل الجامعات عامليا.. حيث 
احتلت الجامعة املركز مائتني وستة وسبعني حسب تصنيف 
التايمز  QS العاملي، واملركز أربعمائة وثمانية حسب تصنيف 

للتعليم العالي.
 ودعا الدكتور الدرهم األبناء الخريجني وهم يتسلمون شهادات 
تــخــرجــهــم أمــــام قــائــد مــســيــرة وطــنــنــا الــغــالــي، وبــرعــايــتــه، بــأن 
يتذكروا مسؤولياتهم تجاه الله والوطن واألمير، وكذلك تجاه 
أهاليهم في صنع مستقبل هذا الوطن ونهضته والحفاظ على 
النية، والعمل الجاد واملتقن،  قيمه ودوره ورسالته وبإخالص 
في كل ميدان يخوضونه، وفي كل موقع يتبوؤونه، وكل دور أو 

وظيفة يكلفون بالقيام بها.
الــطــالــب عبدالعزيز عبدالله العبيدلي مــن كلية  ألــقــى  وبــــدوره، 
القانون كلمة باسم الطلبة املتخرجني، نوه فيها بدور ومكانة 
جامعة قطر التي تعاضد فيها املــســؤول مــع الطالب ورجحت 
فيها كفة العمل املؤسسي، فكان نجاحها متكئًا على الشراكة 

الفاعلة وتمكني الشباب بما يتماشى مع رؤية عصر جديد.
وقال الخريج العبيدلي، »نقف أمامكم وقد عاصرنا التحوالت 
 كــفــوا لحمل 

ً
الــجــذريــة.. للسياسة الــقــطــريــة.. نقف أمــامــكــم جــيــال

 مسيرة جامعِة قــطــَر بما هي 
ً
ـال

ِّ
الــلــواء الثاني واألربـــعـــني.. مكـل

 بــارًا بقسمه الخالد.. بــأن تبقى بــالدي حــرة تسمو 
ً
أهــلــه.. جيال

بروح األوفياء«.
وأضــاف أن »أمامنا طموح كبير.. إرث موغل في العراقة.. رؤية 
املــهــزومــة.. شرف  املــأزومــة.. والنفوس  تتصاغر أمامها العقول 
حــــري بــنــا نــحــن خــريــجــو الــجــامــعــة الــوطــنــيــة أن نـــكـــون دعــاتــه 

وحماته«.
الــخــريــج العبيدلي فــي خــتــام كلمته، سمو األمــيــر، بأن  وعــاهــد 
ــمــــوذج املـــؤمـــن بــالــشــراكــة والــشــفــافــيــة..  يـــكـــون الــخــريــجــون األنــ

املتحمل للمسؤولية، الناشر ضياءه إلى العاملية.
م حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل  َكــرَّ عقب ذلــك 
املــفــدى، الطالب الخريجني املتفوقني والبالغ  ثاني أمير البالد 

عددهم 87 طالبا.
وكـــان ســعــادة رئــيــس جــامــعــة قــطــر قــد ســلــم الــشــهــادات للطالب 

الخريجني البالغ عددهم 752 طالبا في مختلف التخصصات.

      األمير يرعى حفل تخريج       طالب جامعة قطر 2019
87 خريجا متفوقا صاحب السمو يكرم                      

الدوحة - قنا

هــنــأ مــعــالــي الــشــيــخ عــبــد الــلــه بـــن نــاصــر بن 
خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الخريجني مــن جامعة قطر، وغــرد 

مــعــالــيــه عــلــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
تويتر »برعاية وتشريف سيدي سمو األمير 
الله، نبارك ألبنائنا وبناتنا خريجي  حفظه 

الـــ 42 من طــالب #جامعة_قطر الذين  الدفعة 
سيشاركوننا فــي تحقيق تطلعات قيادتنا 

الرشيدة و #رؤية_قطر.

 
ً
ــهــنــئــهــم وذويــــهــــم، ُمــتــمــنــني لــهــم مــســتــقــبــال

ُ
ن

ــة وطـــنـــنـــا الــغــالــي  ــعــ مـــشـــرقـــًا فــــي خـــدمـــة ورفــ
#قطر«.

رئيس الوزراء: أبناؤنا وبناتنا سيشاركوننا في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة
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الرئيسي خريج ماجستير  قــال سلمان باقع 
الحوسبة من كلية الهندسة، إن التخريج هو 
األكاديمي  التحصيل  نتاج لتعب سنوات من 
ــاث. والــــيــــوم تــشــريــف  ــ ــحــ ــ فــــي الـــجـــامـــعـــة واألبــ
ســيــدي حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم 
لنا  املفدى فخر  البالد  أمير  آل ثاني  بن حمد 
الــدولــة متمثلة في  إهــتــمــام  جميعًا ويــعــكــس 

التعليم. قيادتها بقطاع 
واكـــد الــخــريــج ســلــمــان بــأن الــجــامــعــة تحرص 
عــلــى تــقــديــم تــعــلــيــم ذي جـــــودة عـــالـــيـــة، وأنـــا 
درســـت الــبــكــالــوريــوس فــي الــجــامــعــة وحــالــيــًا 
املراكز  بــأن  املاجستير ونحن نشعر بالفخر 
املتقدمة التي تحرزها الجامعة في التصنيف 

العاملي.
ــاف إن الــجــامــعــة تــرفــد املــجــتــمــع بــطــالب  وأضــ
لــديــهــم الــخــبــرة الــعــلــمــيــة ســيــشــكــلــون إضــافــة 
أغــلــب  الــعــمــل، خــاصــة وأن  للمجتمع وســــوق 
الـــتـــخـــصـــصـــات عــلــيــهــا طـــلـــب عـــــال فــــي ســـوق 

املحلي. العمل 

الثمار قطف 

وقال ابراهيم عبدالرحمن يوسف املظفر والد 
أحــــد الــخــريــجــن، نــتــمــنــى الــتــوفــيــق البــنــائــنــا 
الخريجين في دفعة 2019 وأخص بالتهنئة 
إبـــنـــي عــبــدالــرحــمــن، والـــيـــوم إحــســاســي ملئ 
ــا أرى جــهــد الــجــامــعــة والـــطـــالب  ــ بـــالـــفـــرح وأنـ
اليوم هو بمثابة  يؤتي أكله. وحفل التخريج 

نتيجة لهذه الجهود ونبارك لهم التخرج.
لــهــم تعليما  قـــدمـــت  الـــدولـــة  إن  املــظــفــر  ــال  ــ وقـ
التعليمية  املرافق  بجودة عالية وانفقت على 
الجامعة  بشكل قوى، وبمجرد دخولك لحرم 
تـــعـــرف أن هـــنـــاك اهــتــمــامــا قـــويـــا مـــن الـــدولـــة 

التعليم.  بقطاع 
الطريق  أن قطر تسير في  إلــى  ذلــك يشير  كل 
للمساهمة في  الصحيح وابــنــاؤنــا جــاهــزون 
التنمية. وهناك تطور وتقديم خدمة  تحقيق 

جديدة ومتابعة لتطوير املجتمع القطري.

االجتهاد والمثابرة

ــي فـــرج الــكــربــي تخصص  ــال الــخــريــج رامــ وقــ
إعالم )اذاعة وتلفزيون( إن الشعور ال يوصف 
ــلــــوا لــهــذه  والــــطــــالب املـــتـــخـــرجـــن الــــذيــــن وصــ
اال مــن خالل  لــم يصلوا  اللحظة مــن حياتهم 
الــجــد واالجــتــهــاد واملــثــابــرة والــتــعــب والــيــوم 
هــــذا لـــيـــس نـــهـــايـــة وإنــــمــــا هــــو بــــدايــــة جـــديـــدة 
لــكــل طــالــب طــمــوح ونــتــمــنــي أن نــخــدم بــلــدنــا 
نــشــكــر جميع  أن  اال  املــحــافــل، وال يسعنا  فــي 
األساتذة بالجامعة على دعمهم ومساندتهم 

لنا.
واعــتــبــر الــخــريــج الــكــربــي أن خــريــجــي جامعة 
قــطــر أصـــبـــحـــوا جـــاهـــزيـــن لـــســـوق الــعــمــل قبل 
تخرجهم بمختلف تخصصاتهم، مسلحن 
بتعليم ذي جــودة عالية خاصة وإن جامعة 
قــطــر تــضــم أفــضــل الــجــامــعــات عــلــى مــســتــوى 

العربي وأنــا شخصيًا استفدت كثيرًا  الوطن 
الحالي  مــجــال عملي  فــي  التعلم  مــخــارج  مــن 
واملــنــاهــج الــتــي تــقــدمــهــا الــجــامــعــة مــن أفــضــل 

العربية. املناهج 
إن  املـــري،  وأوضـــح راشـــد عبداملحسن محمد 
للمثابرة واالجتهاد  الــيــوم تتويج  التخريج 
الــدراســة  املاضية تلقيت فيه  الــســنــوات  خــالل 
بأفضل الجامعات في قطر. وننتظر فرصتنا 
في السوق كخريجن جدد لنصبح مساهمن 
2030 وتنفيذ  الوطنية  في تحقيق رؤية قطر 
ــرد الــجــمــيــل  ــ مـــشـــاريـــع الــنــهــضــة فــــي قـــطـــر ونــ

للدولة التي قدمت لنا تعليم بجودة عالية.

قفزة نوعية

ــتــــي جــــاءت  ــري الــ ــ ــــدوســ ــعــــود الــ وقــــالــــت أم ســ
لــحــضــور تــخــريــج زوجـــهـــا، إن تــخــرج زوجــهــا 
اليوم جاء بعد مشوار طويل من االنقطاع عن 
الـــدراســـة والــتــواصــل ولــكــن بـــارادتـــه اســتــطــاع 
اليوم وساعدته  استكمال دراســتــه والتخرج 
جــهــة الــعــمــل الـــتـــي يــعــمــل فــيــهــا فـــي دراســـتـــه 
وكــــانــــت الـــجـــامـــعـــة مــــرنــــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــعــه 
فــي األيــــام الــتــي لــم يــســتــطــع أن يــحــضــر فيها 

للجامعة.
ــافـــت أم ســـعـــود، لــقــد انــبــهــرت بــالــتــطــور  وأضـ
الــكــبــيــر الـــــذي حــــدث فــــي جـــامـــعـــة قـــطـــر، وأنــــا 
خــريــجــة هـــذه الــجــامــعــة فــي 2004 ومــنــذ ذلــك 
ــورًا كـــبـــيـــرًا  ــ ــطـ ــ الــــتــــاريــــخ شــــهــــدت الـــجـــامـــعـــة تـ

وتمنيت أن ارجع وأدرس بها مرة أخرى وكل 
االلــكــتــرونــيــة للطالب  الــخــدمــة  بــمــا فيها  شــئ 
التعليم وتخصصات  وهناك قفزة نوعية في 

الجامعة.

المحافل الدولية

ــال الـــخـــريـــج مــحــمــد عـــلـــي الـــكـــربـــي خــريــج  ــ وقــ
الخطوة  بــدأت  الــقــانــون:  42 تخصص  الدفعة 
ــد 4 ســـــنـــــوات مـــــن الـــــدراســـــة  ــعــ الــــرئــــيــــســــيــــة بــ
املقبلة من حياتنا  املرحلة  وسنعمل في هذه 
في بناء الوطن ونرد الجميل ملا قدمه لها من 
دراســـة بمستوى دراســـة قـــوي، والــيــوم فرحة 

وغدًا عمل.
ــــاف أن جــامــعــة قــطــر تــقــدم لــهــم خــدمــات  وأضـ
ــلــــبــــي احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم، وبـــحـــكـــم  ــلـــيـــمـــيـــة تــ تـــعـ
القانون، فإنني فخور بقطاع  تخصصي في 
القانون في قطر التي حققت انتصارات قوية 
في املحافل الدولية ورأينا قضايا دولية ضد 
قطر بخصوص كأس العالم واملالحة البحرية 
واستطاعت االنتصار ونحن جــاهــزون لدعم 

بالدنا في مجال تخصصنا.
إن  القانون،  النعيمي خريج كلية  وقــال حمد 
السنوات املاضية يؤتي  انــجــازه خــالل  تــم  مــا 
ثــمــاره الــيــوم، ومــجــال الــقــانــون الـــذي درســتــه 
االفكار ولــدي خطط  به متعة خاصة ويغذي 
ــــدة فـــي هـــذا واتــطــلــع لــدراســة  مــســتــقــبــلــيــة واعـ

املاجستير والدكتوراه.

أكــد الــدكــتــور حسن بــن راشـــد الــدرهــم 
قـــــطـــــر، أن جـــامـــعـــة  رئـــــيـــــس جــــامــــعــــة 
ــل فــــي املــســاهــمــة  ــويـ ــاع طـ ــ قـــطـــر لـــهـــا بـ
ــة قــطــر عــبــر األجـــيـــال  ــ فـــي نــهــضــة دولـ
الذين تجاوز  املتعاقبة من خريجيها 
عددهم خمسن ألفا، مؤكدا أن الوطن 
يشهد نهضة شاملة تجلت في جميع 

املجاالت.
وقال الدكتور حسن بن راشد الدرهم، 
خـــالل كــلــمــتــه أمـــس فـــي حــفــل تخريج 
الـــدفـــعـــة الـــثـــانـــيـــة واألربـــــعـــــن )دفـــعـــة 
2019( من طالب جامعة قطر، إن هذه 
الــعــقــول الــتــي تــخــرجــت مـــن الــجــامــعــة 
ــل مـــوقـــع مــــن مـــواقـــع  مــــوجــــودة فــــي كــ
بناء الحياة، وهم يسهمون بأفكارهم 
وجهودهم في بناء وطن، مشيرا إلى 
أن حفل اليوم يحتفي بانضمام 3220 
من أبناء وبنات الجامعة لهذا الركب 
الكلي 752  البنن  املــبــارك، وبلغ عــدد 

منهم 87 متفوقا.
وأفــــــاد بــــأن جــامــعــة قــطــر تـــقـــدم نحو 
خــــمــــســــة وأربـــــــعـــــــن بــــرنــــامــــجــــا عــلــى 
مستوى البكالوريوس، ونحو أربعن 
بــرنــامــجــا فـــي الــــدراســــات الــعــلــيــا، في 
ــروع املـــعـــرفـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــ جـــمـــيـــع فـ
والــطــبــيــعــيــة، تــضــاهــي فـــي جــودتــهــا 
أفـــضـــل الـــجـــامـــعـــات الـــعـــاملـــيـــة، مــشــيــرا 
ــان،  ــ ــنـ ــ ــــب األسـ إلــــــى تـــأســـيـــس كـــلـــيـــة طـ
الــعــام أول دفعة من  واستقبالها هــذا 
طالبها، لتشكل بذلك الكلية العاشرة 

في جامعة قطر.

خطط التنمية

كما استعرض الدكتور حسن الدرهم، 
الـــــدور الــــذي تــلــعــبــه جــامــعــة قــطــر في 
دعم خطط التنمية للدولة ومحورها 
قائال، إن من بن تلك االدوار اإلنتاج 
املـــعـــرفـــي والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، والـــــذي 
ــلـــى أرض  عـ ــيـــر  ــأثـ تـ بــــأنــــه ذو  يــتــمــيــز 
الواقع، ويالمس احتياجات املجتمع 
القطري األساسية. كما يتميز بكونه 
إنــتــاجــا معرفيا يخلق قيمة مضافة 

للدولة في مختلف املجاالت.
ــار إلـــى جــهــود  ــذا الــســيــاق، أشــ وفـــي هـ
مركز قطر لالبتكار في النقل )كيومك( 
والـــــــــذي قــــــام بـــبـــنـــاء أنـــظـــمـــة وحـــلـــول 

ــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــويـ ــطـ ــتـ ــلـــة لـ مـــتـــكـــامـ
ــثـــر مــــن عـــشـــر مــنــصــات  نـــتـــج عــنــهــا أكـ
ــل مـــنـــصـــة الـــنـــقـــل  ــثــ تــــكــــنــــولــــوجــــيــــة: مــ
املــروريــة وبنك فريد  الذكي والسالمة 
املــروريــة يخدم املشاريع  للمعلومات 
الريل  الكبرى للهيئات الوطنية مثل 

وأشغال ووزارات الدولة.
وأوضــــح أن جــامــعــة قــطــر تــمــثــل بيت 
الخبرة الذي يرفد مختلف مؤسسات 
الـــدولـــة بــاالســتــشــارات الــعــلــمــيــة التي 
تساهم في صناعة السياسات العامة.
وأشـــار الــدكــتــور الــدرهــم إلــى الجهود 
ــــوث  ــحـ ــ ــبـ ــ ــد الـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــا مـ ــهـــ ـــ ــذل ــــبـــ الـــــــتـــــــي يـ
االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة املسحية 
فـــي دعــــم الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة وغــيــر 
الــحــكــومــيــة بـــدراســـات عــلــمــيــة تعتمد 
ــــودة  مـــيـــدانـــيـــة ذات جـ ــوث  ــحــ بــ عـــلـــى 
عالية، حيث يتناول املعهد دراســات 
تعد ذات أولوية بحثية في دولة قطر، 
كالتعليم والصحة، واألسرة، والهوية 
ــئــــة املــــــــال واألعـــــمـــــال  ــيــ ــة، وبــ ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
وغيرها من املسوح الشاملة السنوية 

ونصف السنوية.

ــتــــور حـــســـن بــــن راشــــد  وتــــحــــدث الــــدكــ
ــم رئــــيــــس جـــامـــعـــة قـــطـــر،خـــالل  ــ ــــدرهـ الـ
ــات الـــفـــكـــريـــة  ــامــ ــمــ ــتــ ــــن االهــ ــلـــمـــتـــه، عـ كـ
والــثــقــافــيــة لــجــامــعــة قــطــر، مــؤكــدا في 
ــر وهـــي  ــة قـــطـ ــعـ ــامـ ــذا املــــجــــال أن جـ ــ هــ
تــدرك أن من  الجامعة الوطنية لقطر 
تــولــي الجامعة  أن  اســتــحــقــاقــات ذلـــك 
الكافية الحتياجات املجتمع  العناية 
ــة والــفــكــر  ــويـ ــهـ املـــلـــحـــة فــــي قـــضـــايـــا الـ
والثقافة، تلك القضايا التي أصبحت 
ــرأي الــــعــــام الــقــطــري  ــ ــ الــــيــــوم تــشــغــل الـ
العربية، والتي ال  وعموم املجتمعات 
يمكن إال مواجهتها من خالل الطرح 

العلمي املوضوعي.
ــذا الــســيــاق أســســت  وأفــــاد بــأنــه فـــي هـ
جامعة قطر مركز ابن خلدون للعلوم 
الــذي يشكل  اإلنسانية واالجتماعية 
مــنــصــة عــلــمــيــة حـــواريـــة يــتــجــه إلــيــهــا 
الفكر  أبــنــاء املجتمع ملناقشة قضايا 
والـــثـــقـــافـــة، ويــتــجــه إلــيــهــا الــبــاحــثــون 
الـــدول ملناقشة القضايا  مــن مختلف 
ــنــــدوات  ــيــــة عـــبـــر الــ اإلقــلــيــمــيــة والــــدولــ
ــار  ــ واملـــــؤتـــــمـــــرات الـــعـــلـــمـــيـــة ضـــمـــن إطـ

علمي يضمن تعدد اآلراء واملنهجية 
الـــعـــلـــمـــيـــة، كــــمــــا يـــســـعـــى املـــــركـــــز إلــــى 
تــجــســيــر الـــعـــلـــوم االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــيــمــا 
بـــيـــنـــهـــا، وتـــوطـــيـــنـــهـــا وأقـــلـــمـــتـــهـــا فــي 

السياق العربي.

مسيرة الخريجين

أيــضــا،  الــتــخــرج  وخـــالل كلمته بحفل 
ــــور حــــســــن بـــــن راشـــــد  ــتـ ــ ــــدكـ خــــاطــــب الـ
الدرهم رئيس جامعة قطر الخريجن 
ــم لــــلــــوطــــن،  ــ ــكـ ــ ــزفـ ــ قــــــــائــــــــال:« ونــــــحــــــن نـ
ستخطون أولى الخطوات في حياتكم 
العملية، مسلحن بما تلقيتموه في 
جامعتكم من علوم، وما اكتسبتموه 
مــن مـــهـــارات وخـــبـــرات، تــقــودكــم بــإذن 
الــلــه تــعــالــى إلـــى الــنــجــاح والــتــفــوق«.. 
الــــــذي  املـــــســـــتـــــوى  مــــــؤكــــــدا أن »هــــــــــذا 
كــان له أن يتحقق لوال  أحرزتموه ما 
مثابرة أساتذتكم الذين بذلوا جهودا 
فــي تعليمكم وتــثــقــيــفــكــم وفــي  غــالــيــة 
صـــب خــبــراتــهــم الــعــلــمــيــة والــحــيــاتــيــة 
ــــي صـــقـــل مــهــاراتــكــم  بــــن أيـــديـــكـــم، وفـ

واكتشاف إبداعاتكم وقدراتكم، وإنه 
ملــن الــواجــب فــي هــذا املــوقــف أن أشيد 
بــجــهــودهــم املــخــلــصــة وتــفــانــيــهــم في 

أداء هذه األمانة الصعبة«.
لــيــســت  قــــطــــر  وأضـــــــــــاف أن جــــامــــعــــة 
ــي مــســيــرة  ــ ــرة فـ ــ ــابـ ــ مــــجــــرد مـــرحـــلـــة عـ
الــدراســة  الخريجن، تنتهي بانتهاء 
فيها والتخرج منها، بل هي املنطلق 
ــه الــخــريــج  ــيـ ــــذي يـــعـــود إلـ ــع الــ ــرجــ واملــ
إلــى االســتــزادة املعرفية،  كلما احتاج 
فالجامعة بأساتذتها وباحثيها وكل 
قطاعاتها ال يألون جهدا في خدمتكم 
متى ما كنتم في حاجة لالستزادة من 

املعرفة والعلم.
وفي ختام كلمته، قال الدكتور حسن 
بن راشد الدرهم إن » جامعة قطر قد 
أخذت على نفسها عهدا أن تكون على 
قــــدر الـــتـــحـــدي، وتــحــمــال لــلــمــســؤولــيــة 
الــوطــن ».. مضيفا أن الجامعة  تــجــاه 
ــهــــد دائـــــمـــــا وأبـــــــدا  ــعــ ــلــــى الــ ســـتـــظـــل عــ
النوعي،  التميز  ملتزمة بنهجها في 
النزاهة، واملحافظ على  والقائم على 
التنوع اإلثرائي، في بيئة من الحرية 
األكاديمية املسؤولة، ملؤها االبتكار 
الفعالة اقتصاديا  الــخــالق، والــريــادة 

ومجتمعيا.

كلمة الخريجين 

وفي كلمة الخريجن تحدث الخريج 
عــبــدالــعــزيــز الــعــبــيــدلــي عــن مــا قدمته 
جـــامـــعـــة قـــطـــر لــخــريــجــيــهــا مــــن عــلــوم 
نـــافـــعـــة وغــــــرس أثـــمـــر أفـــضـــل الــثــمــار 
وقـــــــال إنـــــه بـــعـــد جـــهـــد الـــخـــاطـــر وكـــد 
الــنــاظــر وعـــرق الــجــبــن وتــعــب اليمن 
الثمرات  الــذي تكسب فيه  الــيــوم  جــاء 

وتستقبل التهنئات.
ونـــــــــوه إلـــــــى إنـــــــه يــــحــــق ملـــــن صـــنـــعـــوا 
واقـــــع جــامــعــة قــطــر الـــفـــرح والـــســـرور 
مشيدا بواقع جامعة قطر ومكانتها 
قــائــال: واقــع جامعة قطر هــو العملية 
ــة.. املــفــضــيــة إلـــى  ــقـ ــيـ ــدقـ الــحــســابــيــة الـ

النتائج الصحيحة.. 
واخــــــتــــــتــــــم الــــــخــــــريــــــج عـــــبـــــد الــــعــــزيــــز 
العبيدلي كلمته بقوله نقف أمامكم 
الـــيـــوم مــحــامــن ومـــهـــنـــدســـن، قــضــاة 
ــــن بــــاحــــثــــن وســــدنــــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ودبـ
ألصالتنا العربية وثقافتنا اإلسالمية 

وهويتنا الوطنية.

50 ألف خريج وخريجة على       امتداد مسيرة جامعة قطر   
42 بالجامعة.. الدكتور الدرهم:              خالل حفل تخريج الدفعة                     

¶  حسن الدرهم

¶  سلمان باقع الرئيسي ¶  حمد النعيمي¶  راشد عبدالمحسن محمد المري ¶  محمد علي الكربي¶  ابراهيم عبدالرحمن يوسف المظفر

:» أولياء أمور وخريجون لـ» 

خريجو جامعة قطر إضافة حقيقية لسوق العمل ويساهمون بالتنمية
الدوحة -  
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ــعـــة  ــامـ ـــــت جـ
َّ
احـــــتـــــل

املـــــركـــــز 276  قــــطــــر 
ــا لتصنيفات 

ً
طــبــق

 QS ــــــــــســــــــــة مــــــــــؤسَّ
لــلــجــامــعــات   Quacquarelli Symonds
ة لعام 2020، وأصبَحت واحدة  العامليَّ
ــا فــي  ــ

ً
ــن ــُســ ــر الــــجــــامــــعــــات تــــحــ ــ ــثـ ــ مـــــن أكـ

ا عن 
ً
 قفزت 56 مركز

ُ
التصنيفات، حيث

العام املاضي 2019 الذي كانت فيه في 
املركز 332.

وفي تصريٍح لُه حول هذا اإلنجاز، قال 
سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم 
 مذهلة 

ٌ
ها قفزة

َّ
رئيس جامعة قطر: »إن

 جميًعا 
ُ
في التصنيف الجامعي، ونحن

ـــهـــا تعكس 
َّ
فـــخـــورون بــهــا لــلــغــايــة؛ ألن

نــجــاح اتــجــاهــاتــنــا واســتــراتــيــجــيــتــنــا. 
ــا الـــقـــيـــادي في  نــحــن مــلــتــزمــون بـــدورنـ
ــا  ــالـــي فــــي قـــطـــر وبــــدورنــ ــعـ الــتــعــلــيــم الـ
ــنــــويــــري فـــــي مــجــتــمــعــنــا املـــحـــلـــي.  ــتــ الــ
وبــتــوفــيــر أعــلــى مــســتــوى مـــن الــفــرص 
ـــاء هـــيـــئـــة الـــتـــدريـــس  ــــضــ لـــطـــابـــنـــا وأعـ

واملجتمع«.
ــدرت جــامــعــة قطر  ــ فـــي عـــام 2017، أصـ
ــدة خــــمــــس ســــنــــوات  ــ ــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ملـ
، والـــتـــي حـــددت  لـــأعـــوام 2022-2018 
طرق تحقيق التميز املستمر في األداء 
ة للتعليم  والبناء في املجاالت الرئيسيَّ
والـــبـــحـــث واملـــؤســـســـة واملــــشــــاركــــة، مع 
ــة قطر  ــ مــــراعــــاة خــطــط وتــطــلــعــات رؤيـ

الوطنية 2030.
وبدوره قال الدكتور درويش العمادي 
ــة والــتــطــويــر في  رئــيــس االســتــراتــيــجــيَّ
ــًدا  جـــامـــعـــة قـــطـــر: »نـــحـــن فــــخــــورون جــ
َمـــة فــــي تــصــنــيــفــات  بــمــكــانــتــنــا املـــتـــقـــدِّ
 QS Quacquarelli Symonds مؤسسة

د مجدًدا  لعام 2020، وهي شهادة تؤكَّ
ــة   جــامــعــة قــطــر هـــي جــامــعــة وطــنــيَّ

َّ
أن

ــــدة فـــي مــجــال التعليم  ــة رائـ أنــمــوذجــيَّ
ـــز  ــيُّ ــمـ ــتـ ــدة لـــتـــحـــقـــيـــق الـ ــ ــاهــ ــ ــَعــــى جــ ــســ تــ
الــتــعــلــيــمــي. فــفــي وقــــت قــصــيــر نسبًيا 
الــُحــُصــول على  الــجــامــعــة، مــن  تمّكنت 
ــــة  ــرامـــج الــــدراســــيَّ ــبـ ــلـ ــٍر دولـــــــــي، لـ ــقــــديــ تــ
الـــتـــي تــطــرحــهــا ســــــواًء عــلــى مــســتــوى 
الــبــكــالــوريــوس أو الــــدراســــات الــُعــلــيــا. 
ــا 

ً
ـــا تـــقـــدًمـــا مــلــحــوظ

ً
لــقــد شــهــدنــا أيـــض

ــنـــشـــورة في  ــة املـ فـــي الـــبـــحـــوث الــعــلــمــيَّ
ة والــتــي ترتبط  أرقـــى املــجــات العلميَّ

باألولويات الوطنية«.

ة 2019 مؤتمر الُهويَّة الوطنيَّ

نظمت جــامــعــة قــطــر ممثلة فــي معهد 
الــبــحــوث االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 
ــة الــوطــنــيــة  ــهـــويـ املـــســـحـــيـــة؛ مـــؤتـــمـــر الـ
 مــن: 

ٌ
ــل ــ ُكـ ــد حــضــر الــفــعــالــيــة  2019، وقــ

ــــور حــــســــن بـــــن راشـــــد  ــتـ ــ ــدكـ ــ ســـــعـــــادة الـ
الـــدرهـــم رئــيــس جــامــعــة قــطــر، ســعــادة 
الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري 
وزير الدولة، سعادة الدكتور إبراهيم 
النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم 
العالي، سعادة الدكتور صالح النابت 
رئــيــس جــهــاز الــتــخــطــيــط واإلحـــصـــاء، 
ــن الـــســـيـــد  ــ ــــسـ األســــــــتــــــــاذ الــــــدكــــــتــــــور حـ
رئـــيـــس مــعــهــد الـــبـــحـــوث االجــتــمــاعــيــة 
واالقــتــصــاديــة املسحية بجامعة قطر 
وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس 
والــطــلــبــة واملــهــتــمــن ومــمــثــلــي وســائــل 

اإلعام.
وهدف املؤتمر إلى تحليل واقع الهوية 
الــوطــنــيــة فـــي قــطــر مـــن خــــال تــحــديــد 

مفهوم الهوية الوطنية بطريقة علمية 
ــيـــان أبـــعـــادهـــا املــخــتــلــفــة والــتــعــرف  وبـ
على محددات الهوية الوطنية وسبل 
تعزيزها. وشـــارك فــي املؤتمر حوالي 
ــوا مــــجــــمــــوعــــة مــن  ــلــ ــثــ مــ ــا  ــ ــاركـ ــ ــــشـ 20 مـ
األكـــاديـــمـــيـــن والــبــاحــثــن مـــن جــامــعــة 
قطر، باإلضافة إلى مشاركن من عدة 
جـــهـــات بــــالــــدولــــة، وتــضــمــنــت مـــحـــاور 
ــر الــــتــــالــــي: مـــــحـــــددات الـــهـــويـــة  ــمــ املــــؤتــ
الــوطــنــيــة الــقــطــريــة ودور الــتــعــلــيــم في 

تعزيز الهوية الوطنية في قطر. 

تنفيذ مشروع لحماية 
سالحف منقار الصقر

يــنــفــذ مــركــز الــعــلــوم الــبــيــئــيــة بجامعة 
قطر مشروًعا لحماية ساحف منقار 
الـــصـــقـــر بــتــمــويــل مــــن قـــطـــر لــلــبــتــرول، 
ــذا املـــشـــروع الـــرائـــد الــدكــتــور  ويـــقـــود هـ
حمد بن عبد الرحمن آل سعد الكواري 
مدير املركز مع فريق من املتخصصن 
والفنين باملركز. ويأتي هذا املشروع 
ضــمــن أولـــويـــات واهــتــمــام املؤسستن 
بــأهــمــيــة حــمــايــة الــحــيــاة الــفــطــريــة في 
دولــة قطر والــحــافــظ عليها. وقــد عمل 
كـــل مـــن مـــركـــز الـــعـــلـــوم الــبــيــئــيــة وقــطــر 
للبترول منذ مطلع عام 2002 بمتابعة 
ســاحــف مــنــقــار الــصــقــر فــي الــســواحــل 
القطرية وســد النقص فــي املعلومات 
املــتــوفــرة عنها والعمل على استعادة 
ــذه الـــســـاحـــف ملـــوائـــلـــهـــا بـــنـــاء عــلــى  هـــ
ــذ في  ــ ــة الــعــلــمــيــة مـــع األخـ ــ أفـــضـــل األدلــ
االعــــتــــبــــار بـــالـــخـــصـــائـــص الــطــبــيــعــيــة 

املرافقة لبيئاتها.

ــًيـــا مــن  ــبــــول 37 مـــقـــتـــرًحـــا بـــحـــثـ ــم قــ ــ تـ
جامعة قطر سيتم تمويلها مــن قبل 
الـــصـــنـــدوق الـــقـــطـــري لـــرعـــايـــة الــبــحــث 
الـــــــــــدورة 24  فـــــي   )QNRF( ــمـــي ــلـ ــعـ الـ
لــبــرنــامــج الـــخـــبـــرة الــبــحــثــيــة لــلــطــاب 
ــن أصـــــل 97  الـــجـــامـــعـــيـــن )UREP( مــ
ــارب  ــقـ ــا يـ ــ مـــقـــتـــرحـــا وذلـــــــك بــتــكــلــفــة مـ
773000 دوالر أمــريــكــي )2,8( مليون 

ريال قطري. 
يعد برنامج الخبرة البحثية للطاب 
الــبــرامــج الرئيسية  الــجــامــعــيــن أحـــد 
ــدوق الـــقـــطـــري  ــنــ ــتــــي يـــقـــدمـــهـــا الــــصــ الــ

ــة الـــبـــحـــث الــعــلــمــي ومــصــمــًمــا  ــايـ لـــرعـ
لــتــحــقــيــق أهـــدافـــه فـــي تــطــويــر الــبــنــيــة 
التحتية لأبحاث فــي قطر مــن خال 
ــاس الــبــحــث الــعــلــمــي على  ــ ــاء أسـ إنـــشـ
املــســتــوى الــجــامــعــي. يــوفــر الــبــرنــامــج 
فــــرصــــة رائــــعــــة لـــلـــطـــاب الــجــامــعــيــن 
لــتــجــربــة الــبــحــث الــعــلــمــي واملــشــاركــة 
في العمليات املختلفة لبناء املهارات 
املــهــنــي للطاب.  األســاســيــة للتطوير 
وتماشًيا مع رؤية الصندوق القطري 
ــة قطر  ــ لــرعــايــة الــبــحــث الــعــلــمــي ورؤيـ
الــوطــنــيــة 2030، أطــلــقــت شـــركـــة شل 

والــصــنــدوق الــقــطــري لــرعــايــة البحث 
الــعــلــمــي مـــًعـــا دورة بــرنــامــج الــخــبــرة 
البحثية للطاب الجامعين الجديدة؛ 
ــتـــطـــويـــر فــي  بـــهـــدف دعـــــم الـــبـــحـــث والـ
الباد وتهدف هذه املبادرة إلى إنشاء 
رابــطــة جــديــدة بــن شــركــة شــل ودولــة 
قطر من خال إقامة تعاون فعال بن 
الـــصـــنـــدوق الـــقـــطـــري لـــرعـــايـــة الــبــحــث 
الـــعـــلـــمـــي وشــــركــــة شــــل فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
ــدرات مــــن خـــال  ــ ــقـ ــ ــنــــاء الـ بــالــبــحــث وبــ
شراكة محتملة لدعم برنامج الخبرة 
البحثية املرموقة للطاب الجامعين.

2020 276 لعام  جامعة قطر تحصل على المركز 
في تصنيفات مؤسسة QS العالمية

37 مقترحا بحثيا سيتم تمويلها  قبول 
من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي

باحث من جامعة قطر يفوز بالميدالية الذهبية 
في معرض جنيف الدولي لالختراعات

حصل الدكتور إبراهيم عبد اللطيف املسلماني من مكتب البحث العلمي والدراسات العليا 
في جامعة قطر على امليدالية الذهبية عن اختراعه )املنتشل البحري( وذلك من معرض 
جنيف الدولي لالختراعات في دورته السابعة واألربعني الذي عقد في مدينة جنيف خالل 
الفترة 10 - 14 إبريل، وقد حضر حفل توزيع الجوائز سعادة املندوب الدائم لدولة قطر 
البحري( جهاًزا يستخدم  املتحدة بجنيف. وُيعتبر اختراع )املنتشل  األمــم  لدى مكتب 
البحر، وقد صمم بحيث يقلل من  )القراقير( من قاع  أقفاص الصيد  لإلمساك بحبال 
االحتكاك بسطح القاع، وبالتالي يقلل من عملية تدمير وجرف قاع البحر والذي يتكون 
اللؤلؤ، وّيذكر  البحرية ومحار  من كائنات حساسة، مثل: الشعاب املرجانية واألعشاب 
أن وزارة البلدية والبيئة سوف توقع اتفاقية استخدام جهاز )املنتشل البحري( وتوزيعه 

على الصيادين في الدولة.

طالبة تحصل على أفضل مشروع 
في مجال البيئة

الثاني ألبحاث  العاملي  شــارك ثمانية طالب من مختلف كليات جامعة قطر في املؤتمر 
املرحلة الجامعية في أملانيا في الفترة من ٢٣ ولغاية ٢٥ مايو ٢٠١٩.

التي  العليا في جامعة قطر  البحث والدراسات  ا الستراتيجية قطاع 
ً
 ويأتي ذلك تحقيق

النسخة األولــى من  بــأن  الطلبة من مختلف التخصصات، علما  إلــى دعــم أبحاث  تهدف 
املؤتمر كانت في قطر عام 2016 وهذه هي النسخة الثانية 

للطالبة  البيئة مــن خــالل بحث  أفــضــل مــشــروع فــي مــجــال  وحصلت جامعة قطر على 
الــعــلــوم الصحية، حيث تبلورت  الطبية بكلية  الحيوية  الــعــلــوم  كاميليا عمر مــن قسم 
السواحل  الــواقــع على  البحثية حــول اكتشاف صنفني جديدين من االسفنج  دراستها 

القطرية كما أن الدراسة أثبتت احتواءهما على مضادات حيوية.

فوز طالبات الجامعة في المسابقة 
السنوية العاشرة للمهارات الصحية

شاركت ست طالبات من كلية الصيدلة في جامعة قطر في املسابقة السنوية العاشرة 
للمهارات املتعلقة بالصحة واملقامة في كلية شمال األطلنطي في دولة قطر. وأبدت طالبات 
نَّ من إحراز عدٍد من املراكز األولى في املسابقة. 

ّ
ا حيث تمك

ً
كلية الصيدلة تميًزا ملحوظ

وقد ضمت الفعالية طلبة التخصصات الصحية من مختلف الجامعات في قطر، منها: 
جامعة كالجاري، جامعة وايل كورنيل، جامعة قطر، وكلية شمال األطلنطي. 

برنامج البيرق إنجازات متعددة
العديد من اإلنجازات والنجاحات املتعددة،  العام  البيرق بجامعة قطر هذا  حقق برنامج 
 Cultivating حيُث استهل البيرق هذا العام األكاديمي بإحراز الجائزة البرونزية في فئة
Curiosity من بني 1150 مشروعا تعليميا مقدما في 17 فئة من مختلف أنحاء العالم 
في مسابقة Reimagine Education التي نظمت في مدينة سان فرانسيسكو بالواليات 
املتحدة األمريكية، علًما بأن البيرق هو أول برنامج قطري يحقق هذا الفوز على مدار ثالث 
سنوات متتالية في فئات مختلفة، كما قام البرنامج بعمل عرض تقديمي في هذه املنصة 

العاملية؛ لنشر املنهج العلمي املبتكر الذي يتبناه مع الطلبة املشاركني. 

إنجازات جامعية
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يعد مركز العلوم البيئية 
بـــجـــامـــعـــة قـــطـــر أحــــــد أهـــم 
مراكز األبحاث في منطقة 
الخليج. تأسس املركز في 
عام 1980 ومنذئٍذ، اكتسب املركز سمعة ريادية 
الــعــلــوم التطبيقية مــواكــبــا النهضة  فــي مــجــال 
ــم ما  ــة قـــطـــر. إن أهــ ــ الــعــلــمــيــة الــثــقــافــيــة فـــي دولـ
يعنى به املركز ويوليه جل اهتمامه هي البيئة 
وحماية مكوناتها الطبيعية والحفاظ عليها 
بتسخير كــافــة اإلمــكــانــات العلمية والبحثية 
من اجــل تنمية مستدامة تصون وتحمي هذه 
ــات األنــظــمــة  ــ ــدراسـ ــ املـــكـــونـــات. وتــشــمــل هــــذه الـ
الــدراســات  البيئية ومــكــونــاتــهــا املختلفة مــثــل 
البحرية ودراسة جودة الهواء واملياه الجوفية 
والغطاء النباتي والكائنات الحية.  كما يركز 

على الدراسات املتعلقة بتقييم األثر البيئي.
تمثل سفينة األبــحــاث القطرية )جــنــان(، وهي 
مكرمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، حلما تحقق 
بالنسبة للباحثني القطريني املتخصصني في 
مــجــال الـــدراســـات الــبــيــئــيــة وخــصــوصــا البيئة 
الــبــحــريــة بصفه خــاصــة ملــا تــحــويــه مــن أجــهــزة 
ومــعــدات ومختبرات بحثية حديثة ومتقدمة 
فـــي مـــجـــاالت عــلــوم الــبــحــار واملــحــيــطــات. ومــن 
املــؤمــل أن تعطي السفينة دفــعــة قــويــة للبحث 
ــاالت الــبــيــئــيــة املــخــتــلــفــة فــي  ــجــ الــعــلــمــي فــــي املــ
دولــه قطر، كما يمكنها أن تعزز مجال البحث 

والدراسات البيئية البحرية بالتعاون مع دول 
املنطقة في الخليج العربي واملناطق املجاورة 

مثل بحر العرب والبحر االحمر.

تراث قيم

ترث السفينة )جنان( تراثا قيما من الدراسات 
والبحوث األساسية بدأتها السفينة السابقة 
ــبـــحـــار( الـــتـــي ســاهــمــت فـــي دراســــة  )مــخــتــبــر الـ
املياه القطرية منذ ما يزيد على الثالثة عقود. 
تــم تصنيع سفينة األبــحــاث »جــنــان« مــن قبل 
أحــــد أعـــــرق مــصــانــع الــســفــن االســـبـــانـــيـــة وهــي 
شركة )فريري( في مدينة فيجو ذات الخبرات 
الــواســعــة فــي بــنــاء سفن األبــحــاث، وشـــارك في 
التصميم واالشراف لجنة من مركز علوم البيئة 
لتطابق املواصفات الخاصة بالبيئة القطرية. 
ت سفينة االبحاث )جنان( بالخدمة عهدًا 

ّ
ُدشن

جــديــدًا مــن البحث العلمي باستقطاب علماء 
الـــدول العاملية ليضيفوا  مــن قطر ومــن بعض 
رصيدًا جديدًا من األبحاث والدراسات املتعلقة 
باملياه القطرية أو املياه االقليمية لدول الخليج 
ــا الــطــبــيــعــيــة كـــمـــا وضــعــت  ــهــ ــرواتــ ــربـــي وثــ ــعـ الـ
السفينة كل إمكاناتها ومختبراتها املتطورة 
لــتــدريــب الــطــلــبــة وعــلــمــاء املــســتــقــبــل مــمــا ُيــعــد 

مصدر فخر واعتزاز لقطر وشعبها.
وتمتلك دولـــة قــطــر إرثـــا بــحــريــا غنيا وبيئات 
ــلــــوم الــبــيــئــيــة  ــز الــــعــ ــركــ ــة. إن مـــهـــمـــة مــ ــنـــوعـ ــتـ مـ

تتلخص في فهم وحماية هذه املوارد الطبيعية 
الثمينة لفائدة املجتمع القطري.

ان مركز العلوم البيئية باعتباره مركز البحوث 
ــرائـــد فـــي قــطــر لـــذا فــإنــه يــضــع كــافــة  الــبــيــئــيــة الـ
إمكانياته العلمية وخبراته في خدمة الباحثني 
 عالية الجودة في علوم البحار 

ً
إلنجاز بحوث

فــيــزيــاء وكيمياء املحيطات  )بــمــا فــي ذلــك علم 
ــات الــــبــــريــــة( ومــــســــانــــدة الـــــدراســـــات  ــنــ ــائــ ــكــ والــ
ــــرى )عـــلـــوم األرض  والــبــحــوث فـــي الــعــلــوم األخـ

والجو وبيئات الغطاء النباتي(.
 يعمل املركز أن يكون ذا شأن علمي متقدم على 
املستوى املحلي واإلقليمي والدولي في تقديم 
الخدمات البحثية والتدريبية املتعلقة بالبيئة 
ودعــــم الــتــســهــيــالت لــلــقــيــام بــأبــحــاث مــتــداخــلــة 
التخصصات.  تقديم دراســـات بيئية متقدمة 
جدًا وعالية الجودة »صديقة للبيئة«، ومعايير 
كــامــلــة لــأمــن والــســالمــة فـــي جــمــيــع الــخــدمــات 
التي تتم في معامل املركز. كما يهدف للريادة 
الــبــحــوث العلمية االســاســيــة والتطبيقية  فــي 
املــهــام  الــبــيــئــة. وإنــجــاز جميع  املتعلقة بــعــلــوم 
الــعــلــمــيــة والــبــحــثــيــة بــمــعــايــيــر عــالــيــة شــعــارهــا 
»الـــســـالمـــة أواًل«. وإنــــجــــاز مـــشـــاريـــع األبـــحـــاث 
ذات الــتــخــصــصــات الــبــيــئــيــة وتــشــجــيــع الــعــمــل 
الجماعي. وتوفير الخبراء لحل املشاكل املعقدة 
في مجال البيئة البحرية واألرضــيــة.  وإنجاز 
أعــمــال بحثية مميزة وتسهيل القيام بها في 
مجاالت غاية في األهمية تناقش املشاكل في 

البيئة املحلية. وخدمة املجتمع وزيــادة الوعي 
العام من خالل التدريس والتدريب واستخدام 
التكنولوجيا. توسيع دائــرة الفئات املستفيدة 
من خدمات املركز. والتعاون مع املراكز البحثية 

اإلقليمية والعاملية.

469 طالبا وطالبة يدرسون 
في برنامج التميز األكاديمي 

ــامـــج  ــرنـ ــــرج هـــــــذا الـــــعـــــام 6 طـــــــالب مـــــن بـ ــــخـ تـ
التميز لُيصبح مجموع خريجي البرنامج 
147 طــالــًبــا، وانــتــشــر الــبــرنــامــج فــي املجتمع 
الجامعي بشكٍل واسع، حيث يضّم 469 طالبا 

وطالبة في العام األكاديمي 2017 – 2018. 
وُصـــمـــم بــرنــامــج الــتــمــيــز األكـــاديـــمـــي للطلبة 
املــتــمــيــزيــن واملـــتـــفـــوقـــني أكـــاديـــمـــًيـــا الــراغــبــني 
بخوض تجربة أكاديمية ثرية. وقد تّم إطالق 
هذا البرنامج في خريف 2009 بأربعة طالب. 
الــتــمــيــز األكــاديــمــي بجامعة  يعتبر بــرنــامــج 
ــلـــى مــســتــوى  ــدة عـ ــ ـــرائــ ــ ــج الـ ــرامــ ــبــ ــر مــــن الــ قـــطـ
املنطقة والعالم، وقد ُصمم خصيصا للطلبة 
الـــبـــاحـــثـــني عــــن الــتــمــيــز واإلبــــــــــداع. وتــســتــنــد 
فكرة هــذا البرنامج على توفير بيئة فكرية 
خصبة واســتــثــنــائــيــة للطالب تــســاعــده على 
استكشاف إمكاناته وميوله الفكرية وتحقيق 
أهــدافــه وتطلعاته وتــعــزيــز رغــبــتــه ودوافــعــه 
الــذاتــيــة لــتــطــويــر وصــقــل كــافــة مــهــاراتــه مثل 
الــجــمــاعــي وتعزيز  الــنــقــدي والــعــمــل  التفكير 
استفساراته العلمية، وذلك من خالل املناهج 
املــتــعــددة التي يتم  الــدراســيــة والتخصصات 
خاللها إعداد الطالب ملواجهة العالم املتغير 
ــــن مــعــايــيــر الــقــبــول  ــنـــه. ومـ ــــزء مـ ــــذي هــــو جـ الــ
فـــي الــبــرنــامــج حـــصـــول الــطــالــب عــلــى مــعــّدل 
ــال يــؤهــلــه لــاللــتــحــاق بــالــبــرنــامــج.  تــراكــمــي عـ
ويـــوفـــر الـــبـــرنـــامـــج لــلــطــلــبــة مــنــهــجــا دراســـيـــا 
متعدد التخصصات لتحفيزهم على االبتكار 
واإلتــقــان، كما ُيسهم فــي تخريج طلبة على 
ــي مـــجـــال الـــبـــحـــث الــعــلــمــي.  مـــســـتـــوى عـــــال فــ
ويهدف برنامج التميز األكاديمي برسالته 
إلــى اعتبار البرنامج  إلــى التوصل  السامية 
خيارا جذاًبا للطالب ذوي القدرات األكاديمية 
العالية وتحقيق التنافس على مستو عال في 
مؤسسات التعليم العالي في قطر وتوظيف 
قدرات الطلبة املؤهلني في البرنامج بالشكل 
الــصــحــيــح وملـــــس األثــــــر عـــلـــى املــــــدى الــبــعــيــد 
وجــذب أعضاء هيئة التدريس املتخصصني 
للمساهمة فــي بــنــاء بيئة غنية بالتحديات 
الـــفـــكـــريـــة والـــحـــصـــول عـــلـــى املــــــــوارد الـــالزمـــة 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى الــبــيــئــة الــخــصــبــة أكــاديــمــيــا 
وتهيئتها للطلبة وأعــضــاء هيئة التدريس 
وطــرح مناهج متعددة التخصصات وكذلك 
الــتــي تحفز الطالب على استخدام  األنشطة 

قدراته الفكرية على أكمل وجه.

سفينة األبحاث »جنان«.. دفعة قوية 
للبحث العلمي وتراث بحري قيم

حلم تحقق للباحثين القطريين المتخصصين في الدراسات البيئية
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ـــــــــر عـــــــــــــــــدٌد مــــن  عـــــــــبَّ
ــجــــي جـــامـــعـــة  ــريــ خــ
قطر دفعة 2019 من 
مــخــتــلــف بــرامــجــهــا 
ــتــــهــــم الـــــعـــــارمـــــة بـــمـــنـــاســـبـــة  عــــــن فــــرحــ
تــخــرجــهــم وتــحــقــيــق واحــــــدة مـــن أهـــمِّ 
األمنيات التي يتطلع إليها أيُّ طالب 
عـــلـــم، كـــمـــا تـــقـــدمـــوا بـــالـــشـــكـــر لــجــمــيــع 
منتسبي الجامعة، من إدارة وأساتذة 
ــم بـــالـــدعـــم  ــانــــدوهــ وزمـــــــــاء، الــــذيــــن ســ
ــدة، كــمــا كــشــفــوا  ــاعـ والــتــشــجــيــع واملـــسـ
عـــن خــطــطــهــم املــســتــقــبــلــيــة واملــشــاريــع 
الــتــي يــرغــبــون بإنجازها فــي حياتهم 

العلمية واملهنية واالجتماعية.

شغفي للهندسة

قــالــت الــخــريــجــة الــعــنــود فــهــد آل ثاني 
ــة الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــنــــدســ ــهــ )تــــخــــصــــص: الــ
ــنــــظــــم( إن أكـــبـــر اإلنــــــجــــــازات الــتــي  والــ
ــنــــاء دراســــتــــي هــي  حــصــلــت عــلــيــهــا أثــ
إنــــجــــازات صــقــل الــشــخــصــيــة ومــعــرفــة 
أهمية الوقت وتأثيره على التحصيل 
الدراسي باإلضافة إلى تنظيم الوقت 
وتــرتــيــب الــيــوم والــحــضــور فــي الوقت 
ــال الـــبـــحـــثـــي.  ــ ــجـ ــ ــر املـ ــويــ ــطــ ــدد وتــ ــ ــحـ ــ املـ
الشهادة الجامعية هي الخطوة األولى 
ملــســتــقــبــل زاهــــي وســــاح لــلــوقــوف في 
وجــــه املـــصـــاعـــب، الـــشـــهـــادة الــجــامــعــيــة 
ــام الـــطـــالـــب وتـــوســـع  ــ تــفــتــح اآلفـــــــاق أمــ

خياراته في الحياة. 
وأضـــافـــت آل ثـــانـــي: درجـــاتـــي الــعــالــيــة 
فــي مــادتــي الفيزياء والرياضيات في 
املرحلة الثانوية كانت سبب اختياري 
لكلية الهندسة وبسبب حبي وشغفي 
لـــلـــهـــنـــدســـة الـــصـــنـــاعـــيـــة والـــتـــصـــمـــيـــم 
امليكانيكي باستخدام أفضل البرامج 
الــعــاملــيــة اخـــتـــرت تــخــصــص الــهــنــدســة 
قــلــُت شــكــرًا فشكري لن  الصناعية. إن 
يــوفــيــكــم، حــقــا ســعــيــتــم فـــكـــان الــّســعــي 
مـــشـــكـــورًا كـــل الــشــكــر والـــتـــقـــديـــر بحق 
الــجــامــعــة والــعــامــلــني فيها والقائمني 
عليها في مساعدتهم الطاب لتحقيق 

احامهم وطموحاتهم«.

عالقات مهنية

وقالت الخريجة وطفة رمضان محمد 
من تخصص إذاعة وتلفزيون: »تعني 
لي جامعة قطر الكثير، إذ أنها عملت 
ــر شــخــصــيــتــي  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ عــــلــــى صــــقــــل وتـ
ومــؤهــاتــي بــشــكــٍل كــبــيــر، فــبــاإلضــافــة 
إلى الحصيلة العلمية التي تحصلت 
الــجــامــعــة أكــســبــتــنــي  عــلــيــهــا، أرى أن 
ــة مــــــن الــــعــــاقــــات  ــمــ ــة ضــــخــ ــوعــ ــمــ ــجــ مــ
املهنية واإلنــســانــيــة، كــمــا عملت على 
تطوير مــهــارتــي مــن خــال الفعاليات 
واملـــــبـــــادرات الـــتـــي كــنــت أشــــــارك فيها 

بشكٍل مستمر. 

حقوقي وواجباتي

وبدورها قالت الخريجة فاطمة خليفة 
الــحــداد مــن تخصص القانون:  جاسم 
»إن شهادة القانون تعتبر كضمان لي 
ملعرفة حقوقي وواجــبــاتــي باإلضافة 
إلى االملام بالقوانني املطبقة في الدولة 
والتي تساعدنا في مساعدة اآلخرين 
ــى حــــقــــوقــــهــــم فـــمـــنـــاط  ــلــ ــلــــحــــصــــول عــ لــ
وظيفتنا هي تحقيق العدل واملساواة 

ي فخورة جدًا 
ِّ
بني أطراف املجتمع. وإن

بــأنــنــي حــصــلــت عــلــى الــبــكــالــوريــوس 
فــي القانون مــن جامعة قطر وبمعدل 
جيد جًدا مرتفع، وأطمح إلى استكمال 
ــات الــعــلــيــا والــــحــــصــــول عــلــى  ــ ــدراســ ــ الــ
ــة الـــدكـــتـــوراه فـــي الـــقـــانـــون الــعــام  ــ درجـ
الله تعالى، كما أطمح للعمل  إن شــاء 
ــائـــف الــقــانــونــيــة في  فـــي إحـــــدى الـــوظـ
الدولة والحصول على أعلى املناصب 
ــانـــت فــــي مــهــنــة املـــحـــامـــاة أو  ســـــــواًء كـ
فــــي الـــوظـــائـــف الــحــكــومــيــة كــالــقــضــاة 

والنيابة العامة وغيرها.

الخطط المستقبلية

ومن جانبه قال وليد محمود أبوعيطة 
خريج تخصص الهندسة الكهربائية: 
»كانت جامعة قطر املرحلة األبــرز في 
حياتي األكاديمية، حيث قمُت برسم 
الخطط املستقبلية فــي هــذه املرحلة، 
كــمــا تــعــتــبــر الــجــامــعــة بــيــتــي الــثــانــي، 
حـــيـــث كـــنـــت أقــــضــــي مـــعـــظـــم ســـاعـــات 
 بعض 

َّ
يومي في هذه الجامعة، بل إن

الــتــخــرج، كنا نضطرُّ  ــام، فــي سنة  األيــ
للبقاء في الجامعة حتى طلوع شمس 
الــيــوم الــتــالــي، فــلــهــذا مــثــلــت الجامعة 
دوًرا كبيًرا من حياتي. وطموحي هو 
الوصول ألعلى درجة ممكنة من العلم 

والفائدة ونشر املعرفة. 

بوابة العبور

وبــــدورهــــا قــــال الــخــريــج رغــيــد محمد 
عـــدنـــان تـــايـــح مـــن تــخــصــص الـــشـــؤون 
الــدولــيــة: »الــشــهــادة الــجــامــعــيــة الــيــوم 
ــم مـــا يــمــلــكــه أي إنـــســـان، وهـــذه  هـــي أهـ
الـــشـــهـــادة هـــي بـــوابـــة الـــعـــبـــور األولــــى 
واألهـــم نحو ســوق العمل. ومــن خال 
شــهــادة الــبــكــالــوريــوس ســـوف أتــمــّكــن 
ا من استكمال دراستي والتقديم 

ً
الحق

على شــهــادة املاجستير. وفــي ظــل ما 
ض لـــه الـــيـــوم مـــن أزمــــــات تبقى  نـــتـــعـــرَّ
شـــهـــادتـــي الـــجـــامـــعـــيـــة فــــي تــخــصــص 
الــشــؤون الــدولــيــة أســـاس لفهم الــواقــع 
ــه والـــســـعـــي لــتــغــيــيــره إلـــى  ــاتـ ــريـ ومـــجـ
ــــال مــــجــــال األبــــحــــاث  األفــــضــــل مــــن خــ

والتدريس.«

شخصية جديدة

ــة جـــــــود مــحــمــد  ــريــــجــ ــــت الــــخــ ــرحــ ــ وصــ
سعيد الحسو من تخصص االقتصاد 
ــر هــــي بــيــتــي  ــطـ واملــــالــــيــــة: »جــــامــــعــــة قـ
ــانـــي وهــــــذا يــعــتــبــر أبـــســـط تــعــبــيــر  ــثـ الـ

ممكن أن يوصف هذه الجامعة، حيث 
أنني بنيت شخصية جديدة طموحة 
وقــويــة فــي هـــذا الــحــرم بــاإلضــافــة إلــى 
فـــي عـــلـــى أصــــدقــــاء الـــعـــمـــر. حــيــث  تـــعـــرُّ
أنــنــي أمــضــيــت بــهــا أجــمــل أربـــع سنني 
مـــن عـــمـــري، وقــــد عــلــمــتــنــي الــتــحــديــات 
التي واجهتها في الجامعة كيف أكون 
حكيمة نفسي وأن اتخذ قراراتي على 

ضوء املنطق والواقع والحكمة.«

أفكار جديدة

ــد مــن  ــ ــراشـ ــ وقــــالــــت الـــخـــريـــجـــة شـــــام الـ
ــيـــة جــامــعــة  تــخــصــص الــــشــــؤون الـــدولـ
قـــطـــر: »كـــانـــت مــنــزلــي الـــثـــانـــي، محطة 
رائعة، كانت أيام السعادة فيها كثيرة، 
ا كبيًرا في حياتي، كونت 

ً
كانت منعطف

من خاله مجتمعي الصغيرة الحالي، 
بنيت فيها أفكاري وسلحتني بُعتاد 
نكر 

ُ
أ الحياة العملية قبل العلمية. ال 

أنـــي كــنــت أســتــعــِصــي الــضــغــوط الــتــي 
 خال تسجيل 

ً
 لها خاصة

ُ
ض كنا نتعرَّ

املــــــواد ولـــكـــن كـــل ذلــــك يـــهـــون أمـــــام ما 
قدمته لي الجامعة لوصولي بالنهاية 
إلى التخرج بعقٍل جديد وحياٍة جديدة 
ــاٍر جــــديــــدة ومـــجـــتـــمـــٍع اكــتــســبــت  ــ ــكـ ــ وأفـ
فــيــه األصـــدقـــاء واألخـــــوات والــلــحــظــات 

الجميلة والذكريات السعيدة.«

األجيال القادمة

الــخــريــج محمد علي  قــال  ومــن جانبه 
املري من تخصص املحاسبة: »جامعة 
قطر تعني لي ولكل طالب فيها؛ البيت 
لــنــا مستقبلنا  الـــــذي يــحــقــق  الـــثـــانـــي 
القادمة،  ويسمح بــاالرتــقــاء بــاألجــيــال 
 أكـــبـــر انـــجـــاز حــقــقــه فـــي مــســيــرتــي 

َّ
إن

الدراسية في جامعة قطر هو التنظيم 
بــني الوظيفة خــارج الجامعة وجــدول 
املــحــاضــرات فــي الجامعة، فاستكمال 
املـــســـيـــرة الـــدراســـيـــة والـــحـــصـــول على 
الــجــامــعــيــة تــســمــح بالترقي  الــشــهــادة 
في الوظيفة إلى مناصب عليا وكذلك 
بـــأي وظيفة  تفتح األبــــواب لــالــتــحــاق 
ــا أراد ذلــــــك بــمــشــيــئــة  ــ مـ أخـــــــرى مـــتـــى 
 املــــعــــانــــاة فــــي بـــدايـــة 

َّ
ــالـــى. إن ــعـ الـــلـــه تـ

املـــشـــوار الـــدراســـي كــانــت كــبــيــرة وكــان 
ــن الـــصـــعـــب املـــــوازنـــــة بــــني الــوظــيــفــة  مــ
والـــدراســـة، ولــكــن الــوصــول إلــى نهاية 
املشوار والتغلب على جميع العقبات 

يعتبر نجاحا بحد ذاته.

مسيرتي العلمية

وقال الخريج تركي محمد مخدوم من 
 شهادتي 

َّ
تخصص: دعوة وإعام: »إن

 
َّ
ــا لـــــي، ألن ـ

ً
ــان ــمـ الـــجـــامـــعـــيـــة تــعــتــبــر ضـ

ا 
ً

العلم يرفع من شــأن صاحبه، وأيض
شهادتي تضمن لي الوظيفة، من بعد 
أمـــر الــلــه تــعــالــى، وتــتــيــح لـــي أن أكــمــل 
مسيرتي العلمية في الدراسات العليا 
فـــي درجـــتـــي املــاجــســتــيــر والـــدكـــتـــوراه. 
لــي الكثير الكثير،  جامعة قطر تعني 
فــهــي بــمــثــابــة الـــــروح وبــيــتــي الــثــانــي، 
 

َّ
فخال فترة دراستي كنت أقضي ُجل

وقتي فيها«. 

التحدي

وقال الخريج أحمد حمد من تخصص 
 أكثر 

َّ
سياسات- تخطيط - تنمية: »إن

انجاز حققته هو التحدي بني دراستي 
ــــروف حــيــاتــي الــعــمــلــيــة، فــإنــجــازي  وظـ
ــذه الــــظــــروف  ــ ــعـــديـــت هــ ــي قــــد تـ ــ هــــو أنــ

ه وحققت حلم 
َّ
بنجاح ولله الحمد واملن

التخرج املنشود. الشهادة الجامعية 
تعتبر ضمان وفخر للحياة العملية«.

إنجاز كبير

وأوضــــحــــت الــخــريــجــة نـــجـــود عيسى 
الــنــصــر مـــن تــخــصــص: إعــــــام- إذاعــــة 
وتــلــفــزيــون: »دراســـتـــي وتــخــرجــي من 
ا 

ً
ــه يــعــتــبــر انــــجــــاز ــ الـــجـــامـــعـــة بـــحـــد ذاتــ

 تــخــصــصــي يتطلب 
َّ
كـــبـــيـــًرا، وبـــمـــا أن

ــن املــــشــــاريــــع والـــعـــمـــل عــلــى  الـــكـــثـــيـــر مــ
مقاطع فيديو كثيرة ورصد تحليات 
ــان كـــل مـــشـــروع بــالــنــســبــة  مــتــنــوعــة، كــ
ا جديًدا، ومن املمكن أال 

ً
لي كان انجاز

ا كبيًرا ولكنُه بالنسبة لي 
ً
يكون إنجاز

ُر به«.
َ

 كبيٌر أفخ
ٌ
هو انجاز

أسلوب شيق

ــيـــان عـــلـــي أبـــو  وصــــرحــــت الـــخـــريـــجـــة بـ
ابــتــدائــي علوم  بــكــالــوريــوس  جميعان 
ــات: أن ســــبــــب اخـــتـــيـــارهـــا  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ وريــ
ــبــــب تــعــلــقــهــا  لـــلـــتـــخـــصـــص كــــــــان بــــســ
ــن أفـــضـــل  ــ ــت مـ ــانــ ــي كــ ــتــ بــمــعــلــمــتــهــا الــ
املعلمات ألسلوبها الشيق الذي جعل 
املــادة، وعند  جميع الطالبات يحبون 
دخــولــهــا للجامعة اخـــتـــارت أن يكون 
تخصصها تــربــيــة عــلــوم وريــاضــيــات 
ابــتــدائــي لتتبع منهجها فــي العملية 

التعليمية.

استكشاف الطاقات

وقالت الخريجة دانة صالح تخصص 
الــعــديــد من  أنــه هنالك  تربية كيمياء: 
اإلنــجــازات التي حققتها عندما كانت 

ــة، أهـــمـــهـــا االلــــتــــحــــاق بــبــرنــامــج  ــبـ ــالـ طـ
التوظيف الــطــابــي، وهــي فــرصــة جدًا 
مميزة وجميلة الستكشاف الطاقات 
الكامنة لدى الطاب، حيث أنها كانت 
تعطي دروســـا ملـــادة الكيمياء لطاب 
الجامعة ضمن برنامج الدعم الطابي 
لــكــلــيــة الــتــربــيــة، وهــــذا ســاعــدهــا على 
تكوين صــداقــات جــديــدة فــي الجامعة 

وأيضا ممارسة عملها كمعلمة. 
وعــبــرت الــخــريــجــة رهـــف محمد معتز 
تــوكــل عــلــوم بيولوجية عــن شعورها 
ــذه املـــرحـــلـــة بــوصــفــهــا أنــه  بــانــتــهــاء هــ
شعور مختلط، فتارة يغمرها شعور 
بــــالــــســــعــــادة وتـــــــــارة يـــغـــمـــرهـــا شـــعـــور 
إلــى الذكريات الجميلة التي  بالحنني 
حفرت في ذاكرتها وتارة أخرى تشعر 
بـــالـــخـــوف مــــن املــســتــقــبــل، وتـــفـــكـــر هــل 
ســتــكــون املــحــطــة املــقــبــلــة مـــن حياتها 
ســتــكــون بــجــمــال الـــتـــي ســبــقــتــهــا؟ أمــا 
عــن طموحها اآلن فــهــو االنـــخـــراط في 
الـــحـــيـــاة الــعــمــلــيــة واالنــــغــــمــــاس بــهــا، 
الــكــثــيــر عــن تخصصها  تطمح لتعلم 

عن قرب، فهو تخصص واسع. 

اجتياز مرحلة

وقـــال الــخــريــج ســامــر جــمــال تخصص 
الــهــنــدســة الــكــهــربــائــيــة ان أكــبــر انــجــاز 
انـــه استطاع  لــه كــطــالــب هــو  بالنسبة 
تـــجـــاوز عــقــبــات كــثــيــرة خــــال رحــلــتــه 
كطالب هندسة. وأكد على أن حصوله 
ــــن جــامــعــة  ــادة جـــامـــعـــيـــة مـ ــ ــهـ ــ عـــلـــى شـ
ــبــــات انــه  ــو يــعــتــبــر ضـــمـــان واثــ قــطــر هـ
قــــام بــاجــتــيــاز مــرحــلــة الــبــكــالــوريــوس 

الهندسة الكهربائية. 
ــلــــي عــبــد  وأضــــــــــاف الــــخــــريــــج عـــــــاء عــ
الحميد هندسه كهربائية: أن جامعة 

الــذي تعلم فيه الكثير  قطر هي املكان 
واملكان الذي تعرف فيه على الكثير من 
الناس. وأمضى فيها ست سنوات من 
عمره حيث كانت بمثابة بيته الثاني. 
ــــرت تــخــصــص الــهــنــدســة  ــتـ ــ وقــــــال »اخـ
ــا  الــكــهــربــائــيــة ألنــــي مــنــذ صـــغـــري وأنـ
أحــب األشــيــاء الكهربائية وكنت أحب 
الـــفـــيـــزيـــاء« وعـــبـــر عـــن شـــعـــوره الــجــيــد 
ــــت ســـنـــوات  والـــجـــمـــيـــل بـــإمـــضـــائـــه سـ
الـــدراســـي، وطــمــوحــه  لينهي مـــشـــواره 
هــو الــحــصــول عــلــى وظــيــفــة جــيــدة في 
املجال الهندسي الذي يهتم به، وهدفه 

هو الحصول على درجة ماجستير. 

فرح وتوتر

وقالت الخريجة رونــد محمود صيام 
مـــن تــخــصــص إنـــجـــلـــيـــزي- لــســانــيــات: 
 جــامــعــة قــطــر هـــي مــنــزلــي الــثــانــي 

َّ
»إن

واملكان الذي قضيت فيه أغلب أوقاتي، 
ــا تلك الجامعة الكثير  عشت فــي زوايـ
ــــف الـــتـــي رافـــقـــتـــهـــا مــشــاعــر  ــــواقـ ــن املـ مــ
ــرن والــــتــــوتــــر، عـــشـــت فــي  ــحــ الــــفــــرح والــ
تــلــك الــجــامــعــة جــمــيــع فــصــول الــســنــة، 
ــا أيــــــــــام حــــيــــاتــــي ملــــــــدة ٤  ــيــــهــ عــــشــــت فــ
ســـنـــوات مــتــواصــلــة بــحــلــوهــا ومــرهــا. 
ــام أصــبــحــت ذكـــرى  ــ واآلن كـــل تــلــك األيـ
ـــن جــانــبــهــا قــالــت  ــمــــل ذكـــــــرى. ومــ وأجــ
الخريجة أمل لطفي يوسف أحمد من 
 أكـــبـــر انــجــاز 

َّ
تــخــصــص الـــقـــانـــون: »إن

ي حققته في حياتي 
ِّ
أستطيع القول أن

الــجــامــعــيــة؛ هـــو الــــدراســــة الــجــامــعــيــة 
ــا فـــــــي ظـــــــل ظـــــــــــروف تــــوصــــف  ــهــ ــفــــســ نــ
ــا، حــيــث وجـــود  ــٍد مــ بــالــصــعــبــة إلــــى حــ
أوالدي، وجميعهم في مراحل دراسية 
مــخــتــلــفــة، ويــحــتــاجــون إلــــى االهــتــمــام 
ومـــتـــابـــعـــتـــهـــم دراســــــًيــــــا، إضــــافــــة إلـــى 

االشــــراف عــلــى الــبــيــت فــي كــافــة أمـــوره 
وذلـــك مــع دراســتــي فــي الجامعة التي 
كــانــت فـــي بــعــض الــفــصــول تــمــتــد إلــى 

الساعة الخامسة مساًء.

تجارب التطوع

ومــــن جــانــبــهــا قــالــت الــخــريــجــة هــديــل 
ــن تــخــصــص إعـــــام:  زيـــــــدان عـــطـــايـــا مــ
بــإنــجــازاتــي، تفّوقي دراســًيــا  »سعيدة 
وإدراجــي ضمن قائمة العميد وقائمة 
نائب رئيس الجامعة، وموازنة حياتي 
ــة مـــع مـــجـــال الـــتـــطـــوع، حيث  ــيـ الـــدراسـ
ــذا املــجــال  ة فـــي هــ ــدَّ ــ خــضــت تـــجـــارب عـ
مــنــذ عــامــي األول فـــي الــجــامــعــة حتى 
فصل التخرج. وقد أتاحت لي تجارب 
التطوع املختلفة الفرصة بشكل كبير 
لــصــقــل شــخــصــيــتــي، وســاعــدتــنــي في 
تــطــبــيــق مـــا أقــــوم بــدراســتــه فـــي مــجــال 

اإلعام على أرض الواقع.
وأوضــــــحــــــت الــــخــــريــــجــــة إســــــــــراء عــبــد 
الــرحــيــم دهــيــنــة مـــن تــخــصــص تــربــيــة 
ــلــــوم: »أن أكـــبـــر انــجــاز  ريـــاضـــيـــات وعــ
حــقــقــتــه خـــال املــرحــلــة الــجــامــعــيــة هو 
االنخراط في الحياة الطابية والحياة 
الــعــمــلــيــة حـــيـــث لــــم تــقــتــصــر املـــرحـــلـــة 
الجامعية لديها على الدراسة فقط، بل 
احــتــوت على املــشــاركــة فــي العديد من 
التطوعات والعديد من الفعاليات كما 
أنها تعرفت على الحياة العملية عن 

طريق العمل أثناء الدراسة. 
وقالت الخريجة آية يوسف تخصص 
انــــجــــاز  أكـــــبـــــر  إدارة واقـــــتـــــصـــــاد أن 
حـــقـــقـــتـــه فـــــي الــــجــــامــــعــــة هـــــو قـــدرتـــهـــا 
عــلــى تــغــيــيــر شــخــصــيــتــهــا حــيــث أنــهــا 
أكــثــر مــن السابق  اصبحت اجتماعية 
وقــــــادرة عــلــى تــكــويــن عـــاقـــات كــثــيــرة 
ــــل تخصصها  الــطــالــبــات مـــن داخـ مـــع 

وخارجه.

نهاية مشوار

ــد الـــحـــمـــيـــد  ــبــ ــلــــي عــ الــــخــــريــــج عـــــــاء عــ
هـــنـــدســـه كـــهـــربـــائـــيـــة قـــــال أن جــامــعــة 
الــذي تعلم فيه الكثير  قطر هي املكان 
واملكان الذي تعرف فيه على الكثير من 
الناس. وأمضى فيها ست سنوات من 
عمره حيث كانت بمثابة بيته الثاني. 
ــــرت تــخــصــص الــهــنــدســة  ــتـ ــ وقــــــال »اخـ
ــا  الــكــهــربــائــيــة ألنــــي مــنــذ صـــغـــري وأنـ
أحــب األشــيــاء الكهربائية وكنت أحب 
الـــفـــيـــزيـــاء« وعـــبـــر عـــن شـــعـــوره الــجــيــد 
ــــت ســـنـــوات  والـــجـــمـــيـــل بـــإمـــضـــائـــه سـ
الـــدراســـي، وطــمــوحــه  لينهي مـــشـــواره 

هــو الــحــصــول عــلــى وظــيــفــة جــيــدة في 
املجال الهندسي الذي يهتم به، وهدفه 

هو الحصول على درجة ماجستير.

تنظيم الوقت والعمل

ــال الــخــريــج عـــمـــار حــســن الــقــاضــي  ــ وقـ
تــخــصــص الـــهـــنـــدســـة الــكــهــربــائــيــة أن 
مـــشـــروع الــتــخــرج وكــمــيــة الــبــحــث عن 
ــلـــمـــيـــه تــخــصــه  مـــــصـــــادر ومــــــقــــــاالت عـ
لـــلـــوصـــول لــلــشــكــل الـــنـــهـــائـــي، وضــبــط 
النفس وتنظيم الوقت والعمل ضمن 
فريق هو أكبر إنجاز حققه عندما كان 
طالبا. وأضــاف أن الشهادة الجامعية 
تمثل لــه ضــمــان، ولــكــن يــجــب مواكبة 
كــل جديد فــي التخصص ألنــه يتطور 
مـــع الـــتـــطـــور الــتــكــنــولــوجــي. كــمــا عبر 
عــن شــعــوره بــســعــادة ال تــوصــف ألنــه 
وصل لحلمه وهدفه بعد طول انتظار 
وفــرح اهله وأثلج صدورهم بتخرجه 

ونجاحه والحلم أصبح حقيقة. 
ومـــن جــانــبــهــا قــالــت الــخــريــجــة فــريــال 
ــلـــوم  جـــــمـــــال الــــدلــــنــــســــي تــــخــــصــــص عـ
ــــرت هــــــذا الــتــخــصــص  ــتـ ــ الــــريــــاضــــة اخـ
ــه نـــاســـب مــيــولــهــا الــعــلــمــيــة كــذلــك  ــ ألنـ
ــي جـــامـــعـــة قــطــر.  ألنـــــه ال يـــطـــرح إال فــ
وأضــــافــــت الــدلــنــســي: إن أكـــبـــر إنــجــاز 
حققته هو ادراجها على قائمة العميد 
وحصولها على املركز الثاني ألفضل 
مشاريع التخرج في القسم. وتعتبر أن 
شهادتها الجامعية هي أهم انجاز في 

حياتها وأول خطوة نحو املستقبل.

أكبر إنجاز

وقـــــال الـــخـــريـــج مــحــمــد صــــاح األمـــني 
تخصص محاسبة: “كــان أكبر إنجاز 
حققته عندما كنت طالبا هــو عندما 
قــائــمــة عميد  تـــم ادراج اســمــي ضــمــن 
كــلــيــة اإلدارة واالقـــتـــصـــاد عــلــى مـــدار 
ــيـــني فـــي الــســنــة الــثــالــثــة  فــصــلــني دراسـ
ــازًا ألنـــنـــي كــنــت  ــ ــــجـ حـــيـــث اعـــتـــبـــرتـــه إنـ
ــن الـــصـــعـــوبـــات فــي  ــد مــ ــديـ ــعـ ــانــــي الـ أعــ
الــجــامــعــة واجــتــيــاز هـــذه الــصــعــوبــات 
ــازًا بــالــنــســبــة لــي  ــجــ ــتـــفـــوق يـــعـــد إنــ والـ
فهو تحد لذاتي وللظروف التي كانت 
ــي. وقـــــــال الــــخــــريــــج هــــادي  ــ مــحــيــطــة بــ
عاطف طيب تخصص قانون: »جامعة 
قــطــر فــي الــبــدايــة كــانــت مــرحــلــة وأريـــد 
االنتهاء منها لكن بعد انتهاء الدراسة 
أصبحت تعني الكثير بسبب أشياء 
تــعــلــمــتــهــا أو شــخــصــيــات قــابــلــتــهــا أو 
أصدقاء تعرفت عليهم في هذه املرحلة 
فجامعة قطر تعني الكثير بالنسبة 

لي.  تخصصي العلمي اخترته بسبب 
ــــاع عــــن الــتــخــصــص وتــحــفــيــز مــن  اطــ

العائلة.  

درجة االمتياز

ــــت الـــخـــريـــجـــة زهـــــــــراء اآللــــوســــي  ــالـ ــ وقـ
تخصص قانون: » لقد حققت العديد 
مــــن اإلنــــــجــــــازات خــــــال دراســـــتـــــي فــي 
جامعة قطر، أولها التفوق األكاديمي 
ــنـــوات الــتــي  ــع سـ ــ ــوال األربــ ــ املــتــتــالــي طـ
درســـت فيها مما جعلني على قائمة 
العميد وقائمة نائب رئيس الجامعة 
وحـــصـــولـــي عــلــى درجـــــة االمـــتـــيـــاز مع 
مــرتــبــة الــشــرف األولــــى عــنــد تــخــرجــي، 
باإلضافة إلى أنني أصبحت مساعدة 
تدريس في أحد مقررات كلية القانون. 
ــالــــت ســـــــارة شـــعـــان  ومــــــن جـــانـــبـــهـــا قــ
خــــريــــجــــة عـــــلـــــوم حـــــاســـــب بــــــــأن أكـــبـــر 
إنجاز حققته عندما كانت طالبة هو 
تعلمها ملهارات مختلفة منها التكيف 
والــتــعــامــل مـــع مــخــتــلــف الــشــخــصــيــات 
والظروف وذلــك عن طريق مشاركتها 
ــن األنـــشـــطـــة الــطــابــيــة  ــي الـــعـــديـــد مــ فــ
وتولي مناصب قيادية، لذا هي تشعر 
باالمتنان الشديد تجاه جامعة قطر 
الــتــي لــم تــكــن مــجــرد مــكــان تتلقى فيه 
الــشــهــادة  املــحــاضــرات للحصول عــلــى 

الجامعية فقط.

 :2019 كشفوا عن خططهم ومشاريعهم المستقبلية..                     خريجو دفعة 
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إصدار خاص بالتعاون مع جامعة قطر بمناسبة تخريج الدفعة 42

انـــطـــاقـــا مــــن كـــونـــهـــا مــؤســســة 
وطــنــيــة رائــــدة، تــواصــل جامعة 
قــطــر جــهــودهــا فـــي االســتــثــمــار 
واإلســــــــــهــــــــــام فـــــــي مـــــشـــــروعـــــات 
ودراســـــــــات بــحــثــيــة تـــخـــدم املـــجـــتـــمـــع. وبــاعــتــبــارهــا 
مؤسسة رائـــدة فــي توظيف التكنولوجيا الحديثة 
وعلى وعي تام بالشؤون البيئية، تسعى الوحدات 
ــداث  الــبــحــثــيــة املــســتــقــلــة فـــي جــامــعــة قــطــر نــحــو إحــ
تغيير على مستوى عــاملــي.  وتضم جامعة قطرات 
الــتــي تــســاهــم فــي تحقيق  املـــراكـــز البحثية  عــشــرات 
رسالة الجامعة في خدمة البحث العلمي والدراسات 
العليا وفيما يلي أهم املراكز البحثية بجامعة قطر ..

مركز البحوث الحيوية الطبية

يقوم مركز البحوث الحيوية الطبية على تحسني 
الصحة في قطر وذلك من خال التركيز على البحث 
والـــتـــدريـــب وتــقــديــم الـــخـــدمـــات فـــي مــجــال الــبــحــوث 
الــحــيــويــة الــطــبــيــة والــتــطــبــيــقــيــة فـــي ثــاثــة مــجــاالت 
الــغــذائــي، واألمـــراض  رئيسية هــي: أمـــراض التمثيل 
املعدية، وعلم الجينوم. يتعاون املركز مع أصحاب 
املصلحة والشركاء داخلًيا وخارجًيا، مثل: كليات 
الــتــجــمــع الــصــحــي، وكــلــيــة الــهــنــدســة، وكــلــيــة اآلداب 
ــاث األخـــــــرى،  ــ ــحـ ــ ــــى جــــانــــب مــــراكــــز األبـ والــــعــــلــــوم، إلــ
املـــواد املتقدمة.  الــعــلــوم البيئية ومــركــز  مــثــل: مــركــز 
وخــارجــيــا، يتعاون املــركــز مــع ُكــٍل مــن: جامعة حمد 
 ،)HMC( ومؤسسة حمد الطبية ،)HBKU( بن خليفة
الــبــلــديــة والــبــيــئــة )MME(، ووزارة الصحة  ووزارة 
الــعــامــة )MoPH(، ومــركــز ســــدرة لــلــطــب والــبــحــوث، 
وإكـــســـون مــوبــيــل، وجــمــعــيــة الــقــنــاص. ويـــكـــون هــذا 
الـــتـــعـــاون فـــي شــكــل مـــشـــاريـــع بــحــثــيــة مــشــتــركــة، أو 

خدمات فحص معملية أو مذكرات التفاهم.

مركز المواد المتقدمة
 

ــواد املــتــقــدمــة بـــإجـــراء بــحــوث قّيمة  ــ ُيــعــنــى مــركــز املـ
املـــواد املبتكرة بهدف دعــم التكنولوجيا  فــي مجال 
فــــي مــــجــــاالت مــخــتــلــفــة كـــالـــطـــاقـــة والـــبـــيـــئـــة. ويــضــع 
املــركــز على عاتقه مسؤولية رفــد املجتمع بمعرفة 
شاملة حــول العناصر الرئيسية األربـــع فــي مجال 
املـــواد والــهــنــدســة، وهـــي: التجهيز- التركيب،  عــلــوم 
والهيكلة، والخصائص، والتطبيقات، باإلضافة إلى 
إجراء بحوث في مجال تكنولوجيا النانو، وتركيب 
البوليمرات، وتركيب النانو، والحماية من التآكل، 
والتعدين، والتطبيقات الحيوية الطبية، والبيئة، 

والطاقة، واملواد املستدامة.  
ويستقطب املركز نخبة من أبرز العلماء والباحثني 
العامليني، كما يرفد القطاع الصناعي املحلي كقطاع 
ــاز وقـــطـــاع الــتــعــلــيــم الــتــقــنــي عــلــى وجــه  ــغـ الــنــفــط والـ

الخصوص بخبرات على مستوى عال من الجودة. 
ــز فـــرصـــة أمــــــام الـــطـــلـــبـــة وأعـــضـــاء  ــركــ كـــمـــا ُيـــتـــيـــح املــ
هــيــئــة الــتــدريــس لــانــخــراط فـــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي 
واملـــشـــاركـــة فـــي الــعــديــد مـــن املـــشـــروعـــات. وقــــد عقد 
املـــركـــز شـــراكـــات مـــع قــطــر لــلــبــتــرول، وأملــنــيــوم قــطــر، 
وقــطــر لــلــبــتــروكــيــمــاويــات، وشــركــة قــطــر لــإضــافــات 
البترولية املــحــدودة )كــفــاك(، وشــركــة قطر للفينيل 
املـــــحـــــدودة، وســتــيــل قـــطـــر، ومـــيـــرســـك أويــــــل، وقــطــر 
شـــل، وأوريـــكـــس، وشــركــة الــكــهــربــاء واملــــاء القطرية، 

إلــى شراكته مــع جامعات وهيئات  بــاإلضــافــة 
يــتــعــاون املركز  بحثية عــاملــيــة. كما 

ــز وكـــلـــيـــات جــامــعــة  ــراكـ مـــع مـ
قطر ككلية اآلداب والعلوم 

والهندسة والصيدلة ومركز العلوم البيئية ومركز 
أبحاث الغاز.  

وحدة المختبرات المركزية

تــقــدم وحـــدة املــخــتــبــرات املــركــزيــة كــافــة أنـــواع الدعم 
الفني والتقني والتحليلي واالستشارات والتدريب 
ألعضاء هيئة التدريس والباحثني والطلبة داخل 
الــقــطــري.  تحرص  جامعة قطر والقطاع الصناعي 
وحـــدة املــخــتــبــرات املــركــزيــة عــلــى تــحــديــث معاملها 
بصفة مستمرة مع اعداد جيد للكوادر القائمة على 

العمل بالوحدة. 
خــال الــعــام األكــاديــمــي 2018-2019، قــامــت الــوحــدة 
بتحليل 10,226 عينة مخبرية كما قدمت الوحدة 
الــدعــم واملــســاعــدة ملــا مجموعه 44 مــشــروًعــا ضمن 
بـــرنـــامـــج األولــــويــــات الــوطــنــيــة و8 مـــشـــاريـــع ضمن 
 

ً
برنامج خبرة األبــحــاث للطلبة الجامعيني، فضا

عــن 21 مــن املــشــاريــع الــداخــلــيــة. كما دعــمــت الــوحــدة 
مشاريع ملؤسسات خارجية، مثل: جامعة تكساس 
آنــد إم في قطر، ومؤسسة قطر وشركة إكسون  إيــه 
مــوبــيــل قــطــر وشــركــة كــونــكــو فيلبس وشــركــة قطر 

للخايا الشمسية التابعة ملؤسسة قطر. 
 

مركز العلوم البيئية

تتمثل مهمة مركز العلوم البيئية في فهم وحماية 
الــــتــــراث الـــثـــقـــافـــي الـــبـــحـــري الـــغـــنـــي وبـــيـــئـــة الــتــنــوع 
ــا بينّية في 

ً
الــحــيــوي فــي قــطــر. ُيــجــري املــركــز أبــحــاث

ــــد ونـــمـــذجـــة الــبــيــئــة الـــبـــحـــريـــة والـــبـــريـــة  مـــجـــال رصـ
املــركــز بعاقة قوية مع  والجوية فــي قطر. ويتمتع 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات والــهــيــئــات الــعــامــة والــخــاصــة 
بــغــرض مــواجــهــة الــتــحــديــات فــي مــجــال االســتــدامــة 
ــا عــدد مــن التعاون 

ً
البيئية. يوجد لــدى املــركــز أيــض

البحثي اإلقليمي والــدولــي فــي العلوم البيئية مع 
جامعات ومؤسسات حكومية مرموقة.

مركز أبحاث معالجة الغاز

يقوم مركز أبحاث الغاز الذي أنشأته كلية الهندسة 
في جامعة قطر في عام 2007 بالعديد من األبحاث 
فـــي تــوفــيــر حــلــول عملية  الــتــي تــســاهــم  التطبيقية 
للتحديات التي تواجه صناعة النفط والغاز. يرتكز 
مركز أبحاث الغاز على ثاثة محاور رئيسة: معالجة 
املياه املصاحبة للنفط والغاز واملياه املنتجة، انتاج 
ومعالجة الغاز الطبيعي، تحسني ودمج العمليات. 
باإلضافة إلى ذلــك، يمتلك مركز أبحاث الغاز ثاث 
وحــــــدات صــنــاعــيــة تــجــريــبــيــة ضــخــمــة هــــي: وحـــدة 
تجريبية الحتجاز ثاني أكسيد الكربون )بتمويل 
من VPR(، ووحدة تجريبية ملعالجة املياه املصاحبة 
لــلــنــفــط والـــغـــاز )مــمــولــة مـــن صـــنـــدوق قــطــر لتمويل 
األبحاث بمشاركة كونوكوفيلبس(، ومعامل تبادل 

حراري )بتمويل من شركة قطر لألسمدة(. 
يـــعـــمـــل املــــركــــز عــــن كـــثـــب مــــع جـــامـــعـــات فــــي جــمــيــع 
ــاء الـــعـــالـــم وشــــركــــات كـــبـــرى فـــي مـــجـــال أبــحــاث  أنـــحـ
النفط والــغــاز، مــثــل: تكساس إيــه آنــد إم )الــواليــات 
املتحدة األمريكية(، إمبيريال كوليدج لندن )اململكة 

جامعة ريجينا )كــنــدا(، املـــــتـــــحـــــدة(، 
جــامــعــة ماليزيا 
الوطنية 

)ماليزيا(، تشونغتشينغ جامعة الصني )الصني(، 
ــاز، وزارة الــبــلــديــة والــبــيــئــة،  قــطــر لــلــبــتــرول، قــطــر غــ
دولفني للطاقة، إكسون موبيل، وأوريــكــس جي تي 

إل.

مركز أبحاث حيوانات المختبر 

ــيـــوانـــات املــخــتــبــر املــنــشــأة  يــعــتــبــر مـــركـــز أبـــحـــاث حـ
األولـــى والــوحــيــدة فــي قطر التي تضم بيئة معقمه 
خالية من الكائنات املسببة ألمراض القوارض. وقد 
املــركــز وفــق معايير عاملية عالية لتزويد  تــّم إطــاق 
املجتمع العلمي فــي قــطــر بــخــدمــات تــربــيــة ورعــايــة 
بــيــطــريــة ذات جــــودة عــالــيــة لــحــيــوانــات املــخــتــبــر من 
نوع القوارض. يدعم املركز دور جامعة قطر الريادي 
الــعــلــوم الحيوية  فــي مــجــالــي التعليم والــبــحــث فــي 
الطبية والبيولوجية مــع التركيز على األولــويــات 
البحثية لجامعة قــطــر بشكل خـــاص وقــطــر بشكل 
ــــراض الــقــلــب واألوعـــيـــة الــدمــويــة  عـــام، كالسمنة وأمـ

والسرطان. 

مركز قطر للنقل 
والسالمة المرورية

ــة في  تـــأســـس مـــركـــز قــطــر لــلــنــقــل والـــســـامـــة املــــروريــ
الــرائــد الذي  سبتمبر 2012. ويعتبر املركز الوطني 
يساهم في دراسات متقدمة للنقل والسامة املرورية 
من خال البحث واالبتكار والتطوير واالستشارات 
والتعليم واملشاركات االجتماعية. ويهدف املركز إلى 
تعزيز البحوث املشتركة واملتعددة التخصصات في 
مجال النقل والسامة املرورية على املستوى املحلي 
والـــدولـــي مـــن خـــال تــوفــيــر الــتــوجــيــه واالســتــشــارة 

لتحسني سامة وكفاءة واستدامة النقل في قطر.

معهد البحوث االجتماعية 
واالقتصادية المسحية 

ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــد الـــــبـــــحـــــوث االجــ ــهــ ــعــ ــيـــــس مــ ــ ــأسـ ــ ــذ تـ ــ ــنـ ــ مـ
واالقــتــصــاديــة املسحية فــي عــام 2008، لعب املعهد 
 في وضع وتشكيل السياسات في قطر، 

ً
دوًرا فاعا

وأجــرى املعهد خال هذه الفترة أكثر من 50 دراسة 
ــدة حـــول مــواضــيــع متنوعة كالتعليم،  مسحية رائــ
واالنــفــاق الــعــام، والعمالة الــوافــدة، والــعــمــل، واملـــرأة 
والـــزواج وهــذا باإلضافة ملواضيع مرتبطة بموقف 

الجمهور من كأس العالم 2022. 

مركز القانون والتنمية 

يعّد مركز القانون والتطوير بوابة لتحقيق األهداف 
املــتــعــلــقــة بــالــقــانــون مـــن رؤيــــة قــطــر الــوطــنــيــة 2030 
واستراتيجية قطر الوطنية للبحوث. يقوم املركز 
بــإجــراء الــبــحــوث القانونية وأنــشــطــة بــنــاء الــقــدرات 
لتلبية احتياجات التنمية الوطنية في قطر. وهو 
الــتــخــصــصــات البينية  لــألبــحــاث ذات  ا 

ً
يــمــثــل مـــركـــز

في القانون والسياسة، ويغطي املجاالت األساسية 
لتحقيق نــمــوذج قطر املــســتــدام للتقدم االقتصادي 
الــبــشــريــة، مــع ضمان  والبيئي عـــاوة على التنمية 

ــتـــواصـــل مـــع األوســـــــاط األكـــاديـــمـــيـــة والــحــكــومــيــة  الـ
ق بالقانون والسياسة 

َّ
والقطاع الخاص فيما يتعل

في قطر. 

مركز ريادة األعمال 

تأسس مركز ريادة األعمال بكلية اإلدارة واالقتصاد 
في 2013، ويعمل املركز في عدد من املحاور املرتبطة 
بريادة االعمال والتي من أهمها تعزيز ثقافة ريادة 
األعمال من خال تنظيم مختلف الفعاليات، وتنمية 
مهارات وقــدرات رواد األعمال من خال تقديم عدد 
الــبــرامــج التعليمية والــتــدريــبــيــة، مــثــل: برنامج  مــن 
التدريب )إرادة( والبرامج التدريبية املهنية األخرى 
في مجال التسويق، والتمويل، واملحاسبة. وإدراج 
ريادة االعمال ضمن املقررات، وإجراء أبحاث علمية 
في مختلف مجاالت ريادة األعمال، وتقديم خدمات 
حاضنة األعــمــال والــتــي تتضمن احــتــضــان األفــكــار 
التجارية الواعدة واالستفادة من املوارد والخدمات.

مركز ابن خلدون للعلوم 
اإلنسانية واالجتماعية 

ــة  ــيـ ــانـ ــلـــوم اإلنـــسـ ــعـ ــلـ ــن خـــــلـــــدون لـ ــ ــ يـــعـــتـــبـــر مــــركــــز ابـ
واالجتماعية كيان بحثي تم إنــشــاؤه في في مايو 
الـــعـــلـــوم اإلنــســانــيــة  املـــركـــز مــعــنــي بــتــطــويــر   .2018
واالجــتــمــاعــيــة والــتــجــســيــر فــيــمــا بينهما واملــثــاقــفــة 
الحضارية، عبر تكوين جيل من الباحثني، وتعزيز 
البحوث املشتركة مــع كبار الباحثني الدوليني من 
الــبــاحــثــني. يهتم املركز  بــنــاء شبكة عاملية مــن  أجــل 
بعدة مجاالت بحثية، بما فيها العلوم االجتماعية 
واإلنسانية، دراســـات املناطق، والــدراســات األمنية 

واالستراتيجية.

مركز التنمية المستدامة

تّم إطاق هذا املركز تحت مظلة كلية اآلداب والعلوم 
بــهــدف إجـــراء بــحــوث تكنولوجية متطورة تتناول 
القضايا ذات الصلة بالبيئة والجوانب االقتصادية 
ــز خــبــرتــه األكــاديــمــيــة  ــركـ واالجـــتـــمـــاعـــيـــة. يـــوظـــف املـ
والتقنية لتناول التحديات التي تواجهها البيئة 
القطرية بغرض إيجاد حلول لها. وتغطي مجاالت 
ــائـــي، الــطــاقــة  ــن الــغــذائــي واملـ الــبــحــث فـــي املـــركـــز األمــ
املتجددة، إدارة املوارد الطبيعية، تقنيات الطحالب، 

وإدارة النفايات.

مركز دراسات الخليج 

الــتــابــع لكلية اآلداب  ــات الخليج  يــلــتــزم مــركــز دراســ
ــحــــوث األكــــاديــــمــــيــــة الـــتـــي  ــبــ ــر الــ ــويـ ــطـ ــتـ ــــوم بـ ــلـ ــ ــعـ ــ والـ
ــنـــاول مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج. وتـــتـــمـــحـــور اهــتــمــامــات  ــتـ تـ
املــركــز البحثية حــول مــجــاالت ثــاث رئيسية وهــي: 
الطاقة واالقتصاد، والسياسات واألمــن، والقضايا 

االجتماعية. 
من خال املزيج من األبحاث واألوســاط األكاديمية، 
يوفر مركز دراسات الخليج ملجتمعها فرصة فريدة 
للمشاركة مع كبار األكاديميني في هــذا املجال من 
خال ورش العمل والندوات ومحاضرات الضيوف 
واألهم من ذلك، من خال التجربة الغنية لفصولها 

الدراسية.

المراكز البحثية بالجامعة صروح علمية 
تقدم األبحاث وتخدم المجتمع

تغطي كافة مناحي الحياة وتواكب التطور الذي تشهده قطر
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قــــــــــــــدم مــــــســــــؤولــــــو 
جامعة قطر أطيب 
التهاني لخريجي 
دفعة 2019، واكدوا 
علي ضـــرورة مواصلة مسيرة التعليم 
وإن الجامعة تفتخر بنجاحهم وتتطلع 

ملزيد من االنجازات في املستقبل.
وبهذه املناسبة كانت ملسؤولي جامعة 
ــيـــس  قــــطــــر مـــــن الــــرئــــيــــس ونــــــــــواب الـــرئـ
ــداء كـــلـــيـــات كـــلـــمـــات مـــعـــبـــرة عــن  ــ ــمــ ــ وعــ
فــرحــهــم بــتــخــرج هـــذا الــعــدد الكبير من 
ــبــــات جـــامـــعـــة قـــطـــر حــيــث  ــالــ طـــــاب وطــ
ــن الـــقـــلـــب مــهــنــئــة  ــ جــــــــاءت كـــلـــمـــاتـــهـــم مـ
لــلــطــاب ونــاصــحــة لــهــم بــالــحــفــاظ على 
صــلــة وثــيــقــة بــجــامــعــتــهــم واالســـتـــفـــادة 
ــات املــــوجــــودة  ــانــ ــكــ مــــن الـــخـــبـــرات واإلمــ

بالجامعة حتى بعد تخرجهم. 

العلوم والمهارات
 

قــــال الـــدكـــتـــور حــســن بـــن راشــــد الــدرهــم 
رئيس جامعة قطر، »أعزائي الخريجني 
ــم تــــغــــادرون الــجــامــعــة  ــتـ يــطــيــب لـــي وأنـ
الــواســع لقطاعات العمل  نحو الفضاء 
املختلفة لتخدموا بلدكم املعطاء بعد 
الــضــروريــة  املــعــارف واملـــهـــارات  تلقيكم 
أتــقــدم لكم جميعا بــأصــدق التهاني  أن 
وأطيب التمنيات لكم بمستقبل مهني 
واعــد وهــي مناسبة لتأكيد أن جامعة 
قطر ستظل تــرحــب بكم متى مــا أردتــم 
االستزادة من العلوم واملهارات املختلفة 
حتى بعد تخرجكم بسنوات عديدة ألن 
الجامعة هي بيت الخبرة األول في قطر 

وهي ترحب بكم في كل وقت«. 
كما أود أن أجدد لكم تأكيدي أن الرؤية 
واالســتــراتــيــجــيــة والــهــيــكــلــة الــجــديــدة، 
الــتــي قــامــت الــجــامــعــة بــتــطــبــيــقــهــا منذ 
ــــوات والتــــــــــزال تـــســـيـــر عـــلـــيـــهـــا هــي  ــنـ ــ سـ
خــاصــة عــمــل جــــاد ودؤوب تـــم خــالــه 
ــاد، بـــالـــنـــجـــاح الــكــبــيــر الــــذي  ــرشــ ــتــ االســ
حققته الجامعة خال املرحلة السابقة، 
نــراه مناسبا للمرحلة  مضافا إليه مــا 
الحالية من أفكار تطويرية تسعى إلى 
الــتــحــول بــالــجــامــعــة إلـــى آفــــاق جــديــدة، 
لقناعتنا الراسخة بأن ديمومة النجاح 
ــتـــواصـــل لــتــقــديــم  مــرتــبــطــة بــالــســعــي املـ
األفـــضـــل للطلبة ولــلــجــامــعــة ولــوطــنــنــا 
الغالي قطر، وخاصة في ظل التغيرات 
ــلـــى املــــســــتــــوى املــحــلــي  ــديــــات عـ ــتــــحــ والــ

والعاملي.

جودة التعليم

ــاري نــائــب  ــال الـــدكـــتـــور عــمــر األنــــصــ ــ وقـ
رئــيــس الــجــامــعــة لــلــشــؤون األكــاديــمــيــة: 
 مــا وصلتم إليه 

ّ
أعــزائــي الخريجني، إن

اليوم في مسيرتكم األكاديمية يعكس 
مدى جودة التعليم الذي تقدمه جامعة 
قطر، ونحن نفتخر بكم وبما حققتموه 
ا من نجاحكم،  كما نفخر بأن نكون جزء
ونـــتـــمـــنـــى لــــكــــم الــــنــــجــــاح فـــــي تــحــقــيــق 

أهدافكم وطموحاتكم في املستقبل.
وأضــــاف الــدكــتــور خــالــد الــخــاطــر نائب 
ــلــــشــــؤون اإلداريــــــــــــــة: وأنـــتـــم  ــيــــس لــ ــرئــ الــ
تــتــخــرجــون مـــن الــجــامــعــة وتــحــصــلــون 
على الشهادة الجامعية يطيب أن أتقدم 
لكم أعــزائــي الخريجني بــأحــر التهاني 
وأطيب األمنيات لكم بتحقيق مستقبل 
ــا بــذلــتــه  مــــشــــرق، وال يــخــفــى عــلــيــكــم مــ
جامعتكم في كل جوانبها من جهد لكي 
تــصــلــوا إلــــى هــــذا املــســتــوى وتــحــتــفــلــوا 
بـــــهـــــذه الــــنــــتــــيــــجــــة وقــــــــد كــــــــان لـــجـــدكـــم 
واجتهادكم الدور الحاسم في وصولكم 
لـــحـــفـــل الــــتــــخــــرج، أجـــــــدد لـــكـــم تــرحــيــب 
الجامعة بالتعاون معكم وخدمتكم في 
املستقبل كخبراء وطاب دراسات عليا 

في املستقبل. 

عمل دؤوب

ــــش الـــعـــمـــادي  ــ ــاف الـــدكـــتـــور درويـ ــ ــ وأضـ
مدير مكتب االستراتيجية والتطوير: 
املــزيــد  إلـــى  نفتخر بنجاحكم ونــتــطــلــع 
الــتــي ستحققونها في  مــن اإلنـــجـــازات 
املــســتــقــبــل. أعــــزائــــي الـــخـــريـــجـــني، نــحــن 
نهنئكم بهذا اإلنجاز الذي يعكس مدى 
الـــدؤوب ومثابرتكم،  التزامكم وعملكم 

لقد اختبرتم خال مسيرتكم األكاديمية 
ــوانــــب وتــــحــــديــــات الــحــيــاة  مــخــتــلــف جــ
الـــجـــامـــعـــيـــة، واســـتـــطـــعـــتـــم أن تــحــقــقــوا 
مــتــطــلــبــات الـــجـــامـــعـــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الــشــهــادة الجامعية، فهنيئا لكم بهذا 

اليوم األغر.
وأتمنى ان تكونوا خير سفراء لجامعة 

قطر في بناء قطر املستقبل.

سفراء الجامعة

ــيـــد نــائــب  وأضـــــافـــــت د. مــــريــــم املـــعـــاضـ
ــات  ــدراســ رئـــيـــس الــجــامــعــة لــلــبــحــث والــ
ــيــــا: أعــــــزائــــــي الــــخــــريــــجــــني الــــذيــــن  ــلــ الــــعــ
نجحوا في إنهاء مسيرتهم الجامعية 
بنجاح وحققوا األمل لوطنهم وذويهم 
إن مــنــتــســبــي جــامــعــة قــطــر يــفــتــخــرون 
بنجاحكم، أنتم سفراء الجامعة الذين 
ســيــواصــلــون تــقــديــم أفـــضـــل مـــا لــديــهــم 
ــــن ســـيـــســـاهـــمـــون فــي  ــذيـ ــ لــلــمــجــتــمــع والـ
الــدولــة، نتمنى لكم كل  تطوير وتنمية 

التوفيق.

فخر قطر

وقـــــال الـــدكـــتـــور خـــالـــد الــخــنــجــي نــائــب 
رئيس الجامعة لشؤون الطاب: أعزائي 
الخريجني أود أن أهنئكم جميعا ونحن 
الــتــي ستبقى  الــلــحــظــات  تحتفل بــهــذه 
الــذاكــرة، نحن نفتخر بكم  محفورة في 
جميعا ونتمنى لكم النجاح في املرحلة 
الــقــادمــة مــن حياتكم، حيث ستقومون 
بــتــحــقــيــق أعـــلـــى  ــك  ــ ــن دون أدنــــــــى شـ ــ مـ
درجــــات التميز فــي مسيرتكم املهنية، 
وقــطــر تفخر بكم وتنتظر منكم املزيد 

في خدمتها. 
وقال الدكتور إيغون تفت نائب رئيس 
جــامــعــة قــطــر لــتــعــلــيــم الـــطـــب والــصــحــة 
وعميد كلية الطب بالجامعة: خريجي 
لــكــم كــل التهنئة والتقدير  دفــعــة 2019 
ــيـــدة يــســرنــي  ــة الـــســـعـ ــبـ ــنـــاسـ وبــــهــــذه املـ
قـــطـــر تــفــخــر  لـــكـــم إن جـــامـــعـــة  أقــــــول  أن 
بــنــجــاحــكــم وأنـــتـــم تــســتــعــدون لــخــوض 
مرحلة مهمة مــن حياتكم، ونفتخر أن 
ا من مسيرتكم  تكون جامعة قطر جــزء

األكاديمية.

خوض المعترك

الــدكــتــور إبــراهــيــم الــكــعــبــي عــمــيــد كلية 
الــخــريــجــني  اآلداب والـــعـــلـــوم »أعــــزائــــي 
والـــخـــريـــجـــات يــســعــدنــي أن أتـــقـــدم لكم 
بالتهنئة بهذه املناسبة وأقــول لكم أنا 
فخور جدا بما حققتموه من إنجازات، 
أنــتــم اآلن مــســتــعــدون لــخــوض معترك 
الــحــيــاة املــهــنــيــة. وأود أيــضــا أن أشــكــر 
ــوه لــكــم  ــدمــ ــا قــ أولــــيــــاء أمــــوركــــم عـــلـــى مــ
ــدة ودعــــــم خـــــال مــســيــرتــكــم  ــانـ ــسـ ــن مـ مــ

األكاديمية«. 
الـــدكـــتـــور آدم فـــضـــل الـــلـــه عــمــيــد كــلــيــة 
اإلدارة واالقتصاد باإلنابة: خريجينا 
ــقـــدم لــكــم بــأخــلــص الــتــهــانــي  ـــزاء أتـ األعــــ
ــام، لـــقـــد مــنــحــتــكــم  ــ ــهـ ــ ــم الـ ــازكــ ــلـــى إنــــجــ عـ
جامعة قطر كل امليزات الضرورية التي 
تحتاجون إليها في املرحلة القادمة من 
الــضــروري أن تبقوا  حياتكم، ولكن من 
على تواصل مع جامعتكم، وأن تكونوا 

ا فعاال من تطورها املتواصل.  جزء
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الـــعـــمـــادي عــمــيــد كلية 
الــتــربــيــة، أود أن أهــنــئ خــريــجــي دفــعــة، 
2019 وأرغــــب فــي الــتــأكــيــد لــكــم أعــزائــي 
الخريجني اســتــمــرار تعاوننا ودعمنا 
ــنــــا بــــكــــم وبــــمــــا تــطــمــحــون  ــقــــة مــ لــــكــــم ثــ
ــن إنـــــجـــــازات فــــي حــيــاتــكــم  لــتــحــقــيــقــه مــ
الشخصية واملهنية، هنالك العديد من 
الفرص املتاحة لكم، ونحن نتطلع إلى 
املزيد من اإلنجازات التي ستحققونها 

في املستقبل.

المعرفة والخبرات

ــيــــم األنـــــصـــــاري عــمــيــد  ــتــــور إبــــراهــ الــــدكــ
كلية الشريعة والـــدراســـات اإلســامــيــة: 
أعزائي الخريجني تعتبر هــذه اللحظة 
مــمــيــزة جــــدا فـــي حــيــاتــكــم ألنـــهـــا ثــمــرة 
نــجــاحــكــم، وأنـــتـــم تــســتــعــدون لــخــوض 
ــة مـــهـــمـــة ومـــلـــيـــئـــة بـــالـــتـــحـــديـــات  ــلـ مـــرحـ
فــي حــيــاتــكــم، أتــمــنــى أن تــســهــم املــعــرفــة 
ــرات الـــتـــي اكــتــســبــتــمــوهــا خــال  ــبـ والـــخـ
مسيرتكم األكاديمية في إثــراء حياتكم 

املــهــنــيــة والــشــخــصــيــة. وســتــكــون كلية 
الشريعة دائما تنتظر عطاءكم وتقدم 
لكم خبرتها حتى بعد تخرجكم منها 

والتحاقكم بأعمالكم املستقبلية. 
ــد كــلــيــة  ــيـ ــمـ ــــور خــــالــــد نــــاجــــي عـ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
الــهــنــدســة: أعــزائــي الــخــريــجــني أنـــا على 
املــهــارات  ثقة تامة أنكم ستستخدمون 
التي اكتسبتموها في الكلية لتحقيق 
النجاح في حياتكم املهنية، واالنضمام 
ــــى زمـــائـــكـــم خـــريـــجـــي جـــامـــعـــة قــطــر،  إلـ
حيث يتميز خريجو الكلية باألفضلية 
في التعيني من قبل أصحاب العمل عن 
غيرهم، ألنهم تلقوا تعليما استثنائيا 
يجمع بني التطبيق والنظرية وهو ما 
يؤهلهم لخدمة بلدهم واإلسهام القوي 

في نهضته. 

مفتاح النجاح

الــدكــتــورة أســمــاء آل ثــانــي عــمــيــد كلية 
العلوم الصحية: أعزائي الخريجني بما 
أنكم تستعدون لخوض املرحلة القادمة 
مــن حياتكم، فلتعلموا أن التعلم مدى 
الـــحـــيـــاة يــشــكــل مــفــتــاح الـــنـــجـــاح، نحن 
فـــي املستقبل،  إلـــى إنــجــازاتــكــم  نــتــطــلــع 
ونشجعكم على التواصل مع جامعتكم 
وزمائكم ومدرسيكم، كما نتمنى لكم 
كل التوفيق، ومستقبا مليئا بالصحة 

والنجاح.

لواء التميز

الــعــزيــز الخليفي  الــدكــتــور محمد عــبــد 
عــمــيــد كــلــيــة الـــقـــانـــون: خــريــجــو الكلية 
األعزاء نحتفل معكم اليوم بأهم مرحلة 
مــن مــراحــل مسيرتكم وإنـــه ملــن دواعــي،  
ســــــروري أن أتـــقـــدم بــخــالــص الــتــهــانــي 
القانون لكم على  نيابة عن أســرة كلية 
ــاز األكــــاديــــمــــي، تــتــخــرجــون  هــــذا اإلنــــجــ
لــواء التميز  مــن الكلية وأنــتــم تحملون 
الــقــانــونــي واالرتـــقـــاء إلـــى آفـــاق معرفية 

قة  .
َّ
 .قانونية خا

أعــــــزائــــــي الــــخــــريــــجــــني أنــــتــــم أمـــــــل قــطــر 
الـــواعـــد، وقـــد ســخــرت لكم  ومستقبلها 
ــات والــــكــــفــــاءات  ــانــ ــكــ ــل اإلمــ الـــجـــامـــعـــة كــ

البشرية لضمان تميزكم وريادتكم في 
املستقبل ولكي تكونوا ذخــرا لوطنكم 
الــتــطــور والتنمية الشاملة  فــي مسيرة 
التي تخوضها قطر.  ولعل أهم نصيحة 
أقدمها لك عزيزي الخريج هي أن تكون 
فاعا في محيطك، مؤثرا في مجتمعك، 
تحمل هــمــه وتــســعــى لنهضته ورقــيــه، 
وتعمل على تسخير معارفك القانونية 
ــمــــن شـــــــأن ذلـــــــك الـــتـــفـــاعـــل  ــه، فــ ــتــ لــــخــــدمــ
اإليجابي أن يخلق بالغ األثر في حياتك 
األكــاديــمــيــة واملــهــنــيــة مستقبا ويــتــرك 
عــظــيــم الــنــفــع عــلــى مــجــتــمــع.« الــدكــتــور 
مــحــمــد ديــــــاب عــمــيــد كــلــيــة الـــصـــيـــدلـــة: 
ــزاء ســتــبــدأ الــيــوم  أيــهــا الــخــريــجــون األعــ
ــديــــدة مــــن حـــيـــاتـــكـــم، عــلــيــكــم  مـــرحـــلـــة جــ
أن تــثــقــوا بــقــدراتــكــم وبــمــهــاراتــكــم التي 
تعتبر أســاس نجاحكم، ونحن نفتخر 
املــزيــد من  بكم ونثق بأنكم ستحققون 

النجاحات في مسيرتكم املهنية.

أكدوا على ضرورة مواصلة مسيرة التعليم واالستفادة من خبرات وإمكانات الجامعة بعد تخرجهم

مسؤولو جامعة قطر يهنئون خريجي دفعة 2019

¶  د حسن بن راشد الدرهم

¶  د إبراهيم األنصاري

¶  الدكتور خالد ناجي

¶  الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي

¶  د خالد الخاطر

¶  الدكتور عمر األنصاري

¶  أ.د مريم المعاضيد

¶  د أحمد العمادي

الدرهم:
 الجامعة ترحب 

متى ما أردتم 
االستزادة من 

العلوم والمهارات

د.عمر األنصاري: 
نجاحكم يعكس 

جودة التعليم 
الذي تقدمه 
جامعة قطر

الخاطر: الجامعة 
في خدمتكم 

مستقباًل كخبراء 
وطالب دراسات 

عليا

العمادي: نفتخر 
بنجاحكم ونتطلع 
لمزيد من اإلنجازات 

في المستقبل 

المعاضيد: أنتم 
سفراء الجامعة 

لتقديم أفضل ما 
لديكم للمجتمع 
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