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كلمة العدد
يطيب يل اأن اأقدم لكم هذا العدد من ن�رشة �صوؤون الطالب، والذي ي�صدر بعد انتهاء فعاليات القرية الثقافية »بازار 2014« ،   

التي �صهدت الكثري من الأن�صطة الثقافية والرتاثية املميزة. وبهذه املنا�صبة اأهنئ الفرق الفائزة باملراكز الأوىل لهذا العام، واأ�صكر كل من 

اأ�صهم يف اجناح هذا احلدث املتميز. كما اأتقدم بخال�س ال�صكر والتقدير جلميع الطلبة واملوظفني الذين �صاركوا معنا باأقالمهم املتميزة 

يف الأعداد ال�صابقة من الن�رشة، واأرحب بالأقالم اجلديدة التي �صت�صهم يف اإثراء حمتوى هذا العدد. 

اأهم الفعاليات  اأبرزها: اليوم الريا�صي للدولة، الذي يعد اأحد  يزخر هذا العدد بتغطيات لعدد من الفعاليات الهامة، ولعل من   

الوطنية املعززة لن�رش مفهوم الثقافة الريا�صية، واأهمية ممار�صتها يف بناء �صحة الفرد واملجتمع، وقد نظم - يف ذلك ال�صدد - ق�صم 

الريا�صة والرتفيه باإدارة الأن�صطة الطالبية باجلامعة العديد من الفعاليات والأن�صطة الريا�صية والرتفيهية يف احلي الثقايف )كتارا(.

كما يت�صمن هذا العد اأخبار وتقارير حول ور�س عمل قيمة، على غرار ور�صة »المتحان مهارة واإدارة« التي نظمها مركز الإر�صاد الطالبي، 

وتهدف اإىل م�صاعدة الطالبات للتعرف على كيفية املراجعة ال�صحيحة وال�صتعداد لالمتحانات. وور�صة »اأ�رشار ال�صخ�صية« والتي قدمها 

ال�صتاذ حممد ح�صني العنزي اأخ�صائي ال�صحة النف�صية. كما نظم مركز دعم تعلم الطالب ور�صة عمل تدريبية حول مهارات التفكري الناقد، 

واأهميتها بالن�صبة للطالب اجلامعي وكيفية تطبيقها.

وي�رشين اأن اأذكر الطالب الأعزاء بفتح باب الرت�صيح للجوائز الطالبية غري الأكادميية للعام الدرا�صي 2014/2013، علمًا باأن   

املوعد النهائي لتقدمي طلبات الرت�صيح هو 24 اإبريل 2014. كما اأ�صجع كل من يرى نف�صه اأهاًل للجائزة اأن يرت�صح، و ير�صح زمالئه لإحدى 

الفئات الثالث للجائزة: جائزة القيادة الطالبية، جائزة اخلدمات الطالبية، وجائزة الطالب الريا�صي.

وبهذه الباقة القيمة من الأخبار والفعاليات واملقالت، ن�صع بني يدي القارئ الكرمي حمتوى هذا العدد، منوِّهني باأّن ا�صتمرارية   

هذا العمل تعتمد ب�صكل رئي�س على حتقيق التوا�صل معكم. 

عبداهلل محران
مدير التحرير



فـعالـيـات

و�صارك يف »بازار 2014« ثالثة وثالثني 

البنات،  ق�صم  ثمانية ع�رش يف  منها  جناحا 

البنني، ميثلون واحد  واأربعة ع�رش يف ق�صم 

الأجنحة  جميع  وتاألقت  بلدا،  وع�رشين 

بلدانها  تراث وثقافة  امل�صاركة يف عر�س 

وم�صوقة. مبهرة  بطريقة 

الأن�صاري:  عمر  الدكتور  قال  املنا�صبة  وبهذه 

تتمثل يف  العالية  الثقافية  القرية  قيمة  اإن 

بح�صارات  التعريف  وهي  واأهدافها  ر�صالتها 

الكبري،  الثقايف  ع 
ّ
والتنو وثقافاتهم  ال�صعوب 

الذين  الآخرين  النا�س  وروؤية  والتعاي�س 

فت�صتمر  والعتقاد  النطباع  يف  يختلفون 

الدنيا ل  اأن  الطالب  عجلة احلياة ليعرف 

اأن مهرجان  الأن�صاري  واأ�صاف  تتوقف عنده. 

للتدريب  الثمينة  الفر�س  من  اأي�صًا  يعد  القرية 

يحبها  جميلة  اأيام  وهي  الطالبي  والتطوير 

بع�صنا  مع  والتعاي�س  بالود  مليئة  اجلميع، 

البع�س.

زينل  �صلوى  الأ�صتاذة  اأكدت  من جهتها 

والربامج  ال�صنوية  الفعاليات  ق�صم  رئي�س 

التي  والفعاليات  الأن�صطة  كل  اأن  اخلا�صة، 

القرية هي جهود طالبية خال�صة،  اأقيمت يف 

الأن�صطة ندعم  اإدارة  واأ�صافت: »نحن يف 

الطالب«،  الطالبية وجناحنا هو جناح  اجلهود 

بالنجاح  كللت  الفاعلية  هذه  اأن  مو�صحة 

الطالب على  بف�صل جهود طاقم كبري من 

والوحدة  املنظمة،  الطالبية  اللجنة  راأ�صهم 

واأي�صا  املتطوعون  والطلبة  الإعالمية، 

القرية. يف  امل�صاركني 

بازار  الثقافية  القرية  فعاليات  وتنوعت 

اأن�صطة ثقافية وعرو�س  2014، ما بني 

وعرو�س  وم�رشحية  فنية  وفقرات  فلكلورية 

القرية  �صعار  اختيار  ومت  التقليدية،  لالأزياء 

الأ�صواق  متثيل  بغية  »بازار«  الثقافية 

الطلبة  عمد  حيث  امل�صاركة،  للبلدان  ال�صعبية 

�صكل  على  اجنحتهم  ت�صميم  اإىل   امل�صاركون 

القرية  فعاليات  قطر  جامعة  رئي�س  امل�شند  اهلل  عبد  بنت  �شيخة  الدكت�ر  افتتحت 

الثقافية » بازار 2014«، وذلك ي�م الحد امل�افق 23 من �شهر فرباير املا�شي. وح�رش 

مركز  رئي�س  ثاين  اآل  نا�رش  بنت  ن�رة  ال�شيخة  �شعادة  ال�رشف  القرية �شيف  افتتاح 

الطالب  ل�ش�ؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  الأن�شاري  عمر  والدكت�ر  والرتاث،  لله�ية  قطر 

اإدارة الأن�شطة الطالبّية والأ�شتاذة �شل�ى زينل  والأ�شتاذة اجلازي فطي�س املري مدير 

العاملني يف  ال�شعادة  اأ�شحاب  اإىل عدد من  اإ�شافة  ال�شن�ّية،  الفعالّيات  رئي�س ق�شم 

ال�شلك الدبل�ما�شي يف عدد من ال�شفارات يف الدولة. 

ضمن تشكيلة فلكلورية رائعة اتخذت شعار »بازار« 

القرية الثقافية تستلهم تراث األسواق الشعبية في 
جامعة قطر 
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فريق  كل  و�صمى  م�صغرة،  �صعبية  اأ�صواق 

بلده  �صعبي يف  �صوق  ا�صهر  با�صم  جناحه 

التي تباع  الب�صائع  ، وعر�صت مناذج من 

يف تلك الأ�صواق على غرار احلبوب والأواين 

واملالب�س  ال�صعبية  والأكالت  الفخارية 

وغريها.

 اختتام البازار بتكريم المتألقين 

»بازار  الثقافية  القرية  فعاليات  اختتمت 

2014«  وذلك بح�صور الأ�صتاذ عبد اهلل 

للحياة  اجلامعة  رئي�س  ناب  م�صاعد  ال�صنظور 

، والأ�صتاذة  �صلوى زينل  الطالبية واخلدمات 

والربامج  ال�صنوية  الفعاليات  ق�صم  رئي�س 

اإ�صافة  املوقرة،  التحكيم  ، وجلنة  اخلا�صة 

اإىل ح�صد غفري من طالب وطالبات اجلامعة 

الكرام. والزوار 

اأقيم على م�رشح  الذي  وانطلق حفل اخلتام 

بعر�صة  العليا  الإدارة  مبنى  بباحة  بازار 

ال�صباب  قدمها  كوفية  وبرق�صة  قطرية، 

اأبهر  عريق  م�رشي  فلكلور  تالها  الفل�صطيني، 

الإفريقي  ال�صعبي  الفلكلور  كان  كما  اجلمهور، 

حا�رشا على م�رشح بازار بقوة، حيث قدمت 

من  جميال  فلكوريا  عر�صا  اإفريقية  فرقة 

فيديو  ُعر�س  فيما  املبهر،  الفريقي  الرتاث 

القرية. �صاركت يف  التي  الجنحة  يظهر جميع 

العربية  اململكة  ويف نهاية احلفل توج جناح 

، فيما حل جناح  الأول  ال�صعودية باملركز 

اأما املركز  الثاين،  البحرين يف املركز  مملكة 

ال�صوداين،  اجلناح  ن�صيب  فكان من  الثالث 

اأعلنت  فقد  امل�صائية  العرو�س  �صعيد  على  اأما 

التحكيم فوز ثالثة عرو�س، وهي عر�س  جلنة 

والعر�س  البحرين،  ملكة  وعر�س  م�رش، 

ال�صوري.

اأبرز  من  الثقافية  القرية  فعاليات  وتعد 

الطالبية  الأن�صطة  اإدارة  تنظمها  التي  الأن�صطة 

وهي حدث طالبي مميز يرثي احلرم اجلامعي 

ويهدف  املختلفة،  ال�صعوب  بثقافات  عام  كل 

الداخلي واخلارجي على  املجتمع  تعريف  اإىل 

الثقايف لطلبة اجلامعة، وذلك من خالل  الإرث 

للدول  املقامة  الثقافية  والفعاليات  الأجنحة 

والطالبات  الطلبة  ميثلها  والتي  امل�صاركة 

الثقافية  بلدانهم  وقيم  لتقاليد  روؤيتهم  لعك�س 

املختلفة.



فـعالـيـات

وذكرت باأن الفعاليات �صاهمت يف توعية 

املجتمع باأهمية الريا�صة وما تلعبه من دور يف 

تربية املجتمعات والأفراد، وقد �صممت لت�صمل 

جميع منت�صبي اجلامعة من طالب وموظفني 

وخريجني ومن ذوي الحتياجات اخلا�صة. 

م�صيفة اأن الت�صور اخلا�س لهذه الفعالية مت 

و�صعه ل�صمان م�صاركة املجتمع اجلامعي 

بفئاته العمرية املختلفة ت�صامنا مع الدعوة 

الوطنية ومن اأجل امل�صاهمة يف رفع م�صتوى 

الكفاءة البدنية والفكرية للم�صاركني، مبا ي�صاعد 

يف اكت�صاف الكثري من املواهب والقدرات 

احلركية واملهارية، الأمر الذي ي�صهم يف اإعداد 

كوادر ب�رشية قادرة على امل�صاركة والتناف�س 

على امل�صتوى املحلي والدويل.

وقد تنوعت الفعاليات التي اأقيمت للبنني لت�صمل 

عدة اأن�صطة من بينها الطريان ال�رشاعي، وكرة 

الطائرة واألعاب التحدي، كما خ�ص�صت برامج 

للبنات مثل حمطات اللياقة، والهوكي وغريها 

وتخلل الفعاليات عر�س فيديو لأهم الأن�صطة 

الريا�صية التي تقام يف جامعة قطر.

من جهته قال الكابنت ميلود �صالح من ق�صم 

الريا�صة والرتفيه: اإن اأهم ما مييز هذا اليوم 

هو التفاعل اجلماهريي الكبري مع احلدث من 

خمتلف اأطياف املجتمع، موؤكداً على اأن الريا�صة 

ن ال�صحة والأخالق، والرتبية فهي اأ�صلوب 
ّ
حت�ص

حياة �صامل، م�صريا اإىل اأن هذا اليوم يدمج بني 

الكثري من املوؤ�ص�صات يف مكان واحد وحبذا لو 

كان الدمج اأي�صا على م�صتوى الفعاليات.

كما قال الكابنت ميلود اإن اإقامة احلفل يف 

كتارا يهدف اإىل الو�صول اإىل اأكرب �رشيحة من 

املجتمع، ويف هذا ال�صدد وجه الكابنت ميلود 

ال�صكر اإىل موؤ�ص�صة كتارا على تعاونهم، كما وجه 

ال�صكر اإىل الطلبة املتطوعني والذين بذلوا جهدا 

كبريا من اأجل اإجناح الفعاليات.

وذكر الكابنت ميلود اأن البلد الوحيد الذي 

يخ�ص�س يوما للريا�صة هو قطر وهذا يح�صب 

ل�صمو الأمري حفظه اهلل، م�صريا اإىل اأن الفعاليات 

التي تقام يف هذا اليوم لي�صت تناف�صية واإمنا 

ترفيهية وترويحية وهي ر�صالة �صمنية باأهمية 

الريا�صة يف احلياة.

أمن  مع  بالتعاون  فعاليات 
السواحل

وبدوره قال الكابنت وليد الد�صوقي من ق�صم 

الريا�صة والرتفيه: اأن الفعاليات كانت متنوعة 

الي�م  باأن  الطالبية  الأن�شطة  اإدارة  مدير  املري  فطي�س  اجلازي  الأ�شتاذة  �رشحت 

مفه�م  ن�رش  تعزز  التي  الهامة  ال�طنية  الفعاليات  من  واحدا  يعد  للدولة  الريا�شي 

الثقافة الريا�شية واأهمية ممار�شتها يف بناء �شحة الفرد واملجتمع. جاء ذلك مبنا�شبة 

تنظيم ق�شم الريا�شة والرتفيه باإدارة الأن�شطة الطالبية للعديد من الفعاليات والأن�شطة 

الريا�شية والرتفيهية يف احلي الثقايف )كتارا( احتفال بالي�م الريا�شي الثالث للدولة 

يف 11 من �شهر فرباير احلايل. 

احتفااًل باليوم الرياضي الثالث للدولة

مدير األنشطة الطالبية: اليوم الرياضي للدولة يعزز مفهوم 
الثقافة الرياضية
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وكثرية، كما مت التعاون مع وزارة الداخلية 

ممثلة يف اإدارة البحث والإنقاذ )اأمن ال�صواحل( 

حيث اأقيمت فعاليات يف اجلو والرب ويف البحر، 

وتنوعت الأن�صطة لت�صتوعب جميع اأطياف 

املجتمع، م�صريا اإىل اأن جناح جامعة قطر كان 

متميزا من بني اأكرث من 35 موؤ�ص�صة وجهة 

م�صاركة، من حيث العدد الكبري من الزوار يف 

هذا اليوم.

واأ�صاف الكابنت وليد اأن جناح جامعة قطر 

�صم اأق�صامًا خا�صة باألعاب الأطفال، كما اأقيمت 

م�صابقات حتدي ودفع العجالت وم�صابقات 

للطريان ال�رشاعي وكرة ال�صاطئ، بالإ�صافة اإىل 

م�صابقات التجديف واأجنحة خا�صة بالأمن 

وال�صالمة والغو�س.

الطبيعي  العالج 
اأما الأ�صتاذ فا�صل املال م�صوؤول العالج الطبيعي 

باجلامعة فقال: اإن م�صاركة وحدة العالج 

الطبيعي يف فعاليات اليوم تاأتي بعر�س 

اأجهزتها احلديثة وتقدمي ال�صت�صارات للح�صور 

ومتابعة اأي طوارئ قد ت�صتدعي التدخل.

واإ�صافة اإىل ذلك قدمت وحدة العالج الطبيعي 

يف ق�صم الريا�صة والرتفيه يف اإدارة الأن�صطة 

الطالبية، اأن�صطة خا�صة بامل�صنني، بالتعاون 

مع املوؤ�ص�صة القطرية لرعاية امل�صنني )اإح�صان(، 

حيث ذهب فريق من جامعة قطر لزيارة 

املوؤ�ص�صة، وتنظيم برنامج مب�صط للم�صنني 

خم�ص�س للعالج الطبيعي، وعدد من التمرينات 

العالجية وتوزيع عدد من الهدايا التذكارية.

وبدوره اأعرب الطالب اأحمد اإقبال من كلية 

الإدارة والقت�صاد عن �صعادته بفعاليات اليوم 

الريا�صي، م�صيفا اأن الألعاب املائية كانت من 

اأكرث الألعاب التي اأعجبته وذلك بحكم وظيفته 

كمنقذ يف م�صبح اجلامعة واأ�صاف اأن مهمته يف 

الفعالية كانت تتمثل يف م�صاعدة الأ�صخا�س 

الذين قد يواجهون م�صاكل اأثناء ال�صباحة.

اأما الطالب اأحمد حامد من كلية ال�رشيعة 

ومتطوع يف اليوم الريا�صي فقد ابدى اإعجابه 

بظهور جامعة قطر يف اأح�صن حلة من بنب جميع 

املوؤ�ص�صات امل�صاركة يف املهرجان، واأرجع ذلك 

لتكاتف جهود املنظمني وامل�رشفني والطالب 

املتطوعني وعملهم بروح الفريق الواحد.

الصحية والوجبات  الغذاء 
من جهة اأخرى �صارك ق�صم اخلدمات الغذائية 

وال�صيافة يف فعاليات اليوم الريا�صي وذلك 

عن طريق و�صع برنامج ريا�صي وغذائي 

متكامل �صمل منت�صبي جامعة قطر من الطالب 

واملوظفني وعائالتهم واخلريجني. حيث قدم 

الق�صم اأ�صنافا خمتارة من الأغذية ال�صحية 

كال�صندوي�صات املح�رشة من اخلبز الأ�صمر 

والفواكه الطازجة والع�صائر الطبيعية وال�صلطات 

املنوعة. 

يذكر اأن اليوم الريا�صي يقام يف الدولة للمرة 

الثالثة على التوايل منذ اأن اأ�صدر �صمو الأمري 

ال�صيخ متيم بن حمد اآل ثاين حفظه اهلل القرار 

الأمريي رقم )80( ل�صنة 2011 ب�صاأن اليوم 

لريا�صي للدولة، ون�س القرار على اأن يكون يوم 

الثالثاء من الأ�صبوع الثاين من �صهر فرباير من 

كل عام يومًا ريا�صيًا للدولة.
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القبول  اإدارة  ملدير  بكلمة  امللتقى  وا�صتهل 

اإن هذا  الأ�صتاذة نوف الكواري قالت فيها 

ورتابة  الروتني  لك�رش  فر�صة  يعد  امللتقى 

للتعارف بني  فر�صة  يعد  كما  املكتبي،  العمل 

اأهم  اأن  العمل، مو�صحة  اإطار  املوظفني خارج 

التفاهم  القبول هو  اإدارة  ما مييز العمل يف 

اإىل  اأدى  والتناغم بني خمتلف الأق�صام الذي 

م�صيفة  بالنجاح،  القبول  اإدارة  اأعمال  تكليل 

اإدارة القبول  اأن قبول التحدي هو ميزة يف 

م�صتمر،  ب�صكل  والتطور  الرتقاء  من  متكنها 

التحديات تتم  اإن مواجهة   « واأ�صافت قائلة 

لنجاح  ال�صبيل  اجليد وهو  التخطيط  من خالل 

امل�صكالت«.  وتفادي 

الإدارة  ال�صكر ملوظفي  الأ�صتاذة نوف  ووجهت 

العمل، وعلى ح�صورهم  تعاونهم يف  على 

�صاعدت  ملكاتب  ال�صكر  وجهت  كما  امللتقى، 

اإجناز مهامها وذكرت من  القبول على  اإدارة 

ومكتب  الطلبة  معلومات  نظام  مكتب  بينهم 

املواقع  والإداري وفريق  املايل  التن�صيق 

رئي�س  نائب  مبكتب  واملطبوعات  الإلكرتونية 

الأ�صخا�س  وجميع  الطالب،  ل�صوؤون  اجلامعة 

القبول من خمتلف  اإدارة  الذين تعاونوا مع 

اجلامعة. اإدارات 

والتوجيه  الإر�صاد  ق�صم  رئي�س  وبدورها حتدثت 

الق�صم  اإجنازات  اأهم  الهتمي عن  �صمية  الأ�صتاذة 

الق�صم  : م�صاركة  العام 2013، ومنها  خالل 

الق�صم على  التعريفي، حيث عمل  اللقاء  يف 

باللقاء  اخلا�س  ال�صتبيان  وتن�صيق  و�صع 

اإح�صائية  وعمل  نتائجه  وحتليل  التعريفي 

اأيام  لتقلي�س عدد  به، وو�صع خطة ومقرتح 

و�صع خطة  اإىل  بالإ�صافة  التعريفي،  اللقاء 

، واإر�صال ر�صائل  اللقاء  ومقرتح ملن مل يح�رش 

اللقاء  مبواعيد  امل�صتجدين  للطلبة  ق�صرية 

اللقاء  جدول  كذلك  الق�صم  وو�صع  التعريفي، 

اإ�صافة  اجلامعة،  موقع  على  وحتديثه  التعريفي 

ب�رشوط  اخلا�صة  العر�س  لوحات  تن�صيق  اإىل 

قاعة  وو�صعها يف  املطلوبة  والوثائق  القبول 

والبنات. للبنني  بالن�صبة  ال�صتقبال 

املدار�س،  لزيارات  �صمية  الأ�صتاذة  تطرقت  كما 

املدار�س  غالبية  بتغطية  الق�صم  قام  حيث 

الدولة،  داخل  واخلا�صة  امل�صتقلة  الثانوية 

بكل  واإعالمهم  املدار�س  بالتوا�صل مع  وقام 

واملتطلبات،  القبول  �صيا�صات  ما هو جديد يف 

نظام  واملدار�س على  اجلامعات  وتعريف 

اأن الق�صم قام  »Banner«، اإ�صافة اإىل 

والربامج  والإدارات  الكليات  مع  بالتوا�صل 

املدار�س،  زيارات  لو�صع جدول  الدرا�صية 

املقامة داخل  ومتثيل اجلامعة يف املعار�س 

وخارجها. الدولة 

رئي�س  قا�صم  منال  الأ�صتاذة  قالت  ومن جهتها 

بعمل حتديثات  قام  الق�صم  اإن  القبول  ق�صم 

الثالثاء  ي�م  وذلك  للعام 2014،  ال�شن�ي  القب�ل بجامعة قطر ملتقاها  اإدارة  نظمت 

امل�افق 21 يناير مببنى املكتبة اجلديدة، وح�رشت امللتقى مدير اإدارة القب�ل الأ�شتاذة 

اإىل  امللتقى  القب�ل، وهدف  اإدارة  الأق�شام وم�ظفي  روؤ�شاء  اإىل  اإ�شافة  الك�اري،  ن�ف 

اإىل  اإ�شافة   ،»2013« املن�رشم  العام  خالل  الإدارة  حققتها  التي  الإجنازات  عر�س 

تعريف امل�ظفني اجلدد على زمالئهم، واطالعهم على ا�شرتاتيجيات اإدارة القب�ل ب�شفة 

عامة وال�شرتاتيجيات املعتمدة يف كل ق�شم ب�شكل خا�س.

في الملتقى السنوي إلدارة القبول

رؤساء األقسام يثمنون ما تم التوصل إليه من إنجازات في 
العام المنصرم
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جديدة يف نظام »Banner«، حيث مت حتويل 

ب�صكل  اليدوي  �صكلها  من  الإدخال  عملية 

ب�صكل  الإدخال  اإىل عملية  لكل طالب  منفرد 

اأ�صبح  القرارات  اإدخال  اأن  جماعي، كما 

واإعطاء  الطالب،  ب�صكل جماعي جلميع  يتم 

اإلكرتوين دفعة واحدة  ب�صكل  القبول  قرارات 

اأنه مت رفع م�صتوى  اإىل  عرب النظام، م�صرية 

الدورية  الر�صائل  املتقدمني من خالل  ر�صى 

كتذكري  الطالب  حالة  ملتابعة  والتوا�صل 

وتذكريهم  امل�صتندات  با�صتكمال  الطالب 

اآلية  ا�صتحداث  اإىل  اإ�صافة  النهائية،  باملواعيد 

الأجنبية  ال�صهادات  ومعادلة  ملراجعة  جديد 

والتوا�صل مع جميع   Excel وتوثيقها عرب 

املعادلة. بنتيجة  لإعالمهم  الطالب 

الأ�صتاذة  الدرا�صية  املنح  ق�صم  رئي�س  اأما 

املنح  ق�صم  اإجنازات  اإن  فقالت  ال�صعدي  ميمونة 

 ، الطلبة  الوعي عند  متثلت يف رفع م�صتوى 

املفتوح  اليوم  فعالية  بتنظيم  الق�صم  قام  حيث 

التحويل  ق�صم  مع  بال�صرتاك  والبنات  للبنني 

وغريهم  درا�صية  منح  على  احلا�صلني  للطلبة 

الراغبني يف احل�صول على منح.  الطلبة  من 

الدوليني  الطلبة  ق�صم  الق�صم يف مع  �صارك  كما 

الدوليني  للطلبة  اأقيم  الذي  التعريفي  اللقاء  يف 

الطلبة  وتوعية  للتوا�صل  وذلك  املقبولني، 

م�صرية  خارجية،  درا�صية  منح  على  احلا�صلني 

الطلبة  التوا�صل مع  الق�صم رفع م�صتوى  اأن  اإىل 

باإكمال  للتذكري  التوا�صل  ر�صائل  باإر�صال 

اجلهات  ومع  النهائية،  واملواعيد  امل�صتندات 

ال�صفارات  جلميع  اجتماع  بعمل  اخلارجية 

الدرا�صية. املنح  اأمور  ملناق�صة 

اإجنازات  اإىل  الأ�صتاذة ميمونة  كما تطرقت 

النظام، حيث  العمل يف  اآلية  مهمة يف 

اآليًا عرب  اإعطاء قرارات املنح للطالب  يتم 

الطالب  توا�صل مع  ر�صائل  واإر�صال  النظام، 

النهائية،  واملواعيد  الناق�صة  بامل�صتندات 

النظام  من  البيانات  ا�صتخراج  يتم  بحيث 

ب�صكل  الإلكرتوين  الربيد  القرارات عرب  واإر�صال 

الرف�س. اأو  بالقبول  جماعي 

الأ�صتاذ نا�رش يو�صف عبيدان  وبدوره قال 

بتطوير  قام  الق�صم  اإن  التحويل  ق�صم  رئي�س 

التخ�ص�س  بتغيري  اخلا�س  الإلكرتوين  الطلب 

بع�س  اإ�صافة  والفرعي من خالل  الرئي�صي 

الإلكرتوين، وذلك بناء على  الطلب  القيود على 

فعلى  التخ�ص�س،  تغيري  ومتطلبات  �رشوط 

لطالب  ي�صمح  ل  النظام  اأ�صبح  املثال  �صبيل 

املتخ�ص�س  والطالب  التاأ�صي�صي  الربنامج 

الربنامج  يف  التخ�صي�س  طلب  على  بالتقدمي 

اأن  املقيد بها، مو�صحا  الكلية  العام يف نف�س 

املتقدمني خا�صة  تنظيم  �صاعد على  الأمر  هذا 

التخ�ص�س  ممن ل يفرقون بني طلب تغيري 

التخ�ص�س. حتديد  وطلب 

امل�صار بالتخ�ص�س  اأنه مت ربط  كما ذكر 

املمكن  اأ�صبح من غري  بحيث  الرئي�صي 

مرتبط  م�صار يف تخ�ص�س غري  اختيار  للطالب 

ترجمة  اإىل  بالإ�صافة  هذا  الرئي�صي،  بتخ�ص�صه 

العربية  باللغة  املكتوبة  الإر�صادات  بع�س 

تغيري  تقدمي طلب  عند  للطالب  تظهر  والتي 

لتخ�ص�س. ا

الأ�صتاذة  العليا  الدرا�صات  ق�صم  رئي�س  اأما 

اأنه مت رفع م�صتوى ر�صى  دمية �صالمة فقالت 

اإ�صدار  الطالب وذلك من خالل العمل على 

 2014-2013 العليا  الدرا�صات  لطالب  كتيب 

املنا�صبني  والت�صميم  املحتوى  وو�صع 

اخلارجية،  العالقات  اإدارة  مع  بالتن�صيق 

املتكررة  لالأ�صئلة  اإجراء حتديثات  اإىل  م�صرية 

الإجابات  العليا وو�صع  الدرا�صات  برامج  حول 

2013، مو�صحة  لها خلريف  النموذجية 

اأن رفع م�صتوى ر�صى الطالب مت من خالل 

والأق�صام. الكليات  جميع  مع  التعاون 

ي�صتطلع  فيديو  ملقاطع  عر�س  امللتقى  وتخلل 

اإدارة القبول بعنوان »حتدث عن  اآراء موظفي 

فيديو  اللقاء مقطع  نف�صك«، كما عر�س خالل 

ال�صعاب  تناول  فا�صلون«  »م�صاهري  بعنوان 

بارزة يف  �صخ�صيات  التي واجهت  والعوائق 

النجاح،  العربي حتى متكنوا من  والعامل  العامل 

على  اأ�صفت  باألعاب حتدي  امللتقى  واختتم 

الأفكار بني  امللتقى نوعا من املرح وتبادل 

املوظفني.
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وكان الهدف من الفعالية حتقيق توا�صل الطلبة 

مع املر�صدين الأكادمييني ذوي اخلربات الوا�صعة 

مبا ي�صمح ببناء عالقة وطيدة وقوية بني املر�صد 

والطالب يف جو ودي وغري ر�صمي وخارج حدود 

املكتب، اإ�صافة اإىل تعليم الطلبة وتعزيز قدراتهم 

على و�صع وتطوير وتنفيذ خططتهم الدرا�صية 

ومتابعة مدى �صحة اختيارات الطالب للمقررات 

التي يود الت�صجيل فيها.

 كما تعرف الطالب خالل اللقاء على املوارد 

وامل�صادر التي تدعمهم يف اجلامعة ومنها 

مركز دعم تعلم الطالب ومركز الإر�صاد 

الطالبي وغريها من املراكز اخلدمية، كما 

مثلت الفعالية فر�صة منا�صبة لتقدمي خدمات 

الإر�صاد ب�صورة مبتكرة اأكرث األفة للطلبة، كما مت 

تقدمي امل�رشوبات ال�صاخنة واملرطبات وبع�س 

الوجبات اخلفيفة التقليدية اأثناء �رشح املواد 

التي ينبغي على الطالب ت�صجيلها و�رشح العديد 

من الأخطاء ال�صائعة للت�صجيل.

وحر�صًا من الإر�صاد الأكادميي على تقييم 

خدماته فقد مت ا�صتبيان اآراء 264 طالب وطالبة 

بن�صبة 58% ممن �صاركوا يف هذه الفعالية وكانت 

النتائج م�صجعة واإيجابية ب�صكل كبري. 

وبني امل�رشفون يف الفعالية اأن مثل هذه 

ال�صتبيانات ت�صاعد دائما يف ا�صتطالع اآراء 

الطلبة والوقوف على الفجوة بني توقعات 

الطالب وبني م�صتوى الأداء الفعلي فيما يتعلق 

مبختلف اأبعاد اخلدمات التي يتم تقدميها، الأمر 

الذي يفيد يف معرفة اأوجه الق�صور يف جودة 

اخلدمة املقدمة والرتقاء بها، كما ي�صاعد مركز 

الإر�صاد الأكادميي بكلية الإدارة والقت�صاد على 

و�صع برامج حت�صني جودة اخلدمة.

اإلدارة ينظم فعالية بعنوان  اإلرشاد األكاديمي بكلية 
التوفيق« وفالك  تسجيلك  »شيِّك 

�شمن جه�ده الرامية اإىل تقدمي خدمات اإر�شادية وت�ع�ية ذات ج�دة عالية، من خالل 

تزويد الطلبة باملعل�مات ال�شحيحة وت�فري بيئة اآمنة يعرب فيها الطلبة عن مطالبهم 

الأكادميية وغري الأكادميية، فلقد نظم مكتب الإر�شاد الأكادميي يف كلية الإدارة والقت�شاد 

فعالية حتت عن�ان »�شيِّك ت�شجيلك وفالك الت�فيق« يف الفرتة ما بني 15 اىل 17 اأكت�بر 

2013 بح�ش�ر عدد كبري من الطالب والطالبات جتاوز 450 طالبا وطالبة. 

النعمعناصر االستبيان

4%96 %الطالب/الطالبة على دراية بمرشده األكاديمي

1%99%الطالب /الطالبة على دراية بخطتهم الدراسية 

0%100%الطالب /الطالبة حصلوا على جلسة إرشاد مفيدة 

24%76% مدة االنتظار 5 دقائق أو أقل 

83%17%مدة االنتظار 6 – 10 دقائق

95%5%مدة االنتظار 11 - 20 دقائق

97%3%مدة االنتظار أكثر من 20 دقيقة
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وبهذه املنا�صبة �رشحت د. �صيخة امل�صند رئي�س 

جامعة قطر باأن الهدف من هذا امللتقى هو 

تعريف وتثقيف الطلبة بالفر�س املهنية املتوفرة 

يف �صوق العمل، مما ي�صاعدهم على و�صع روؤية 

وا�صحة حلياتهم املهنية الطويلة وطرق التخطيط 

للم�صتقبل، كما يتيح امللتقى فر�صًا كبرية 

للطلبة لاللتقاء مبمثلي املوؤ�ص�صات وال�رشكات 

واجلهات امل�صاركة والتحدث معهم عن فر�س 

العمل املتوفرة ومتطلبات ال�صوق القطري يف 

جمال التوظيف يف امل�صتقبل، اإىل جانب فر�صة 

احل�صول على دورات تدريبية يف جمالت 

متنوعة، ويعد امللتقى املهني فر�صة مميزة 

مل�صوؤويل التوظيف ل�صتقطاب الكوادر الفعالة من 

خالل اللقاء املبا�رش مع الطلبة خالل احلدث.

وقد اأكد �صعادة الدكتور عي�صى �صعد اجلفايل 

النعيمي وزير التنمية الإدارية على اأهمية 

امللتقى يف جمع خمتلف القطاعات املهنية 

احلكومية واخلا�صة لعر�س الفر�س الوظيفية 

والتدريبية املتوفرة لديهم، بالإ�صافة اإىل 

م�صاعدة الطلبة يف التعرف على اجتاهات 

�صوق العمل خالل الفرتة املقبلة، الأمر الذي 

�صي�صاعدهم على حتديد م�صارهم الدرا�صي، م�صرياً 

اإىل اأهمية الدور الذي تتميز به جامعة قطر كاأحد 

اأهم اجلهات ال�رشيكة يف التنمية الب�رشية لدولة 

قطر، فخريجي جامعة قطر ُيعدُّون من اأف�صل 

اخلريجني ونراهم مميزين دائمًا يف قطاع العمل، 

فاجلامعة تهتم باجلانب النظري الكادميي، 

ويف ذات الوقت باجلانب العملي من خالل 

التدريب العملي وامليداين، كما اأثنى اأي�صًا على 

دور امللتقى يف دعم روؤية قطر الوطنية 2030 

يف التنمية الب�رشية من خالل دعم جهات العمل 

بالدولة لتحقيق خططها للموارد الب�رشية.

وذكرت الأ�صتاذة هيا العطية م�صاعد نائب رئي�س 

اجلامعة للتطوير والنجاح الطالبي باأن مركز 

اخلدمات املهنية يهدف من خالل تنظيم هذا 

النوع من الفعاليات اإىل تثقيف الطلبة من اأجل 

روؤية وا�صحة للحياة املهنية، وطرق التخطيط 

للم�صتقبل، وتطوير عالقات عمل ذات جودة 

مميزة بني الطلبة واأرباب العمل واخلريجني، 

لت�صجيع التعلم املتبادل ودعم برامج التنمية 

واخلدمات، كما يقدم املركز التوجيه والإر�صاد 

املهني للطلبة والطالبات بكافة م�صتوياتهم 

بحضور وزير التنمية اإلدارية ورئيس الجامعة

مركز الخدمات المهنية ينظم الملتقى المهني الثامن 
للرعاية والتدريب الطالبي 

نظم مركز اخلدمات املهنية امللتقى املهني للرعاية والتدريب الطالبي للعام الثامن 

العمل. ح�رش  �ش�ق  قطاعات  من خمتلف  جهة   54 من  اأكرث  ومب�شاركة  الت�ايل  على 

افتتاح امللتقى الذي اأقيم خالل الفرتة من 11 اإىل 14 ن�فمرب املا�شي �شعادة الدكت�ر 

بنت  �شيخة  والدكت�رة  الإدارية،  التنمية  وزير  النعيمي  اجلفايل  �شعد  بن  عي�شى 

جامعة  يف  امل�ش�ؤولني  من  عدد  اإىل  بالإ�شافة  قطر،  جامعة  رئي�س  امل�شند  عبداهلل 

امل�ؤ�ش�شات  قطاع  ميثل�ن  و�شي�ف  امل�شاركة  للجهات  الب�رشية  امل�ارد  ومدراء  قطر، 

والأعمال والتعليم يف دولة قطر.
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مل�صاعدتهم يف التعرف على قدراتهم ومهاراتهم 

اخلا�صة التي متكنهم من النجاح يف تخ�ص�س 

علمي معني، واملهن املرتبطة بهذا التخ�ص�س، 

وتعرف الطلبة بالتخ�ص�صات املطلوبة يف �صوق 

العمل احلالية وامل�صتقبلية.

واأ�صافت الآن�صة اأريج بوعجيلة رئي�س وحدة 

عالقات �صوق العمل اإىل اأن امللتقى املهني يف 

ن�صخته الثامنة قد جذب عدداً كبرياً من اجلهات 

التي وجدت مردوداً اإيجابيًا من خالل ا�صتقطاب 

الكفاءات من الطلبة واخلريجني اأو الذين هم على 

و�صك التخرج، فقد بلغ عدد اجلهات امل�صاركة 

لهذا العام 54 جهة من خمتلف القطاعات يف 

جمال الطاقة وال�صناعة وقطاع املال والأعمال 

والوزارات والهيئات واملوؤ�ص�صات احلكومية 

وقطاع التعليم وال�صحة والريا�صة. كما اأكدت 

على اأن التوا�صل مع جهات العمل م�صتمر طيلة 

العام، فمركز اخلدمات املهنية يعترب حلقة 

الو�صل بني الطلبة واخلريجني وبني جهات العمل 

املختلفة يف الدولة.

مبركز  مهني  مر�صد  زينل  غدير  الآن�صة  وقالت 

هذا  عمل  قد  املركز  باأن  املهنية  اخلدمات 

التي  الإعالمية  احلملة  تكثيف  على  العام 

خمتلف  يف  التواجد  خالل  من  الفعالية  �صبقت 

مطويات  وتوزيع  اجلامعة  ومباين  كليات 

امل�صاركة  اجلهات  اأ�صماء  على  حتتوي  خا�صة 

التوا�صل  و�صائل  اإىل  اإ�صافة  امللتقى،  يف 

من  الهدف  اإن  حيث  املختلفة،  الجتماعي 

الطلبة  لدى  الوعي  م�صتوى  رفع  هو  ذلك 

بتنظيم  اأي�صًا  املركز  قام  كما  احلدث.  باأهمية 

ال�صرية  كتابة  كيفية  عن  العمل  ور�س  من  عدد 

مقابالت  واإجراء  احرتافية  ب�صورة  الذاتية 

الناجحة. العمل 
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فـعالـيـات

وجاء اإعالن الفائزين يف الندوة الدولية للطب 

النف�صي والتي ُعِقدت يف فندق �صانت ريجي�س، 

حيث تاأهلت ثماين فرق للنهائيات منها ثالث 

فرق متثل جامعة قطر، وقد اأثنت اللجنة الفرعية 

الإكلينيكية للنظام ال�صحي على املبادرات 

الفعالة التي قدمت من قبل كل من: جامعة 

قطر، وجامعة كاجلاري-قطر، وجامعة �صمال 

الأطلنطي، وكلية »وايل كورنيل«.

وقد اأعرب فريق جامعة قطر عن �صعادته الكبرية 

بهذا الإجناز امل�صتحق ومدى ا�صتفادته من 

امل�صاركة يف امل�صابقة، �صمن فريق ت�صميم 

�صاهم ب�صكل فّعال يف ازدهار فكرة امل�رشوع.

وبهذه املنا�صبة تقدم فريق مركز الإر�صاد 

الطالبي بال�صكر اجلزيل جلميع الطلبة امل�صاركني 

يف امل�صابقة ال�صبابية واللجنة املنظمة لها، حيث 

اأعربت الأ�صتاذة هناء عمر مدير مركز الإر�صاد 

الطالبي عن �صعادتها بهذا ال�صتحقاق وعن 

فخرها مب�صتوى طالب جامعة قطر ووعيهم 

باجلانب املتعلق بال�صحة النف�صية، واأ�صافت اأن 

هذا الفوز هو ر�صالة خالدة قدمها طالب جامعة 

خلدمة بلدهم احلبيبة قطر وروؤيتها.

من جهتها اأبدت نور عبد النا�رش املن�صق الإداري 

يف املركز �رشورها بهذا الإجناز، واأ�صافت 

قائلة :« كم اأبهرين اإ�رشار فتياتنا على ت�رشيف 

اجلامعة بهذا الإجناز الذي يعد مدعاة للفخر بال 

�صك«.

وبدورها قالت املر�صدة النف�صية فاطمة حيدر اإن 

طالبات جامعة قطر خ�صن م�صمار التحدي رغم 

العبء الدرا�صي امُللقى على عاتقهن ومع ذلك 

متكّن من الو�صول اإىل القمة بنجاح.

كما اأكدت املر�صدة النف�صية بدرية العمادي على 

اأهمية امل�صابقة التي تعد فر�صة لكت�صاف مهارات 

وقدرات الطلبة، م�صرية اإىل اأن اجلامعة حتت�صن 

كفاءات من الواجب تنميتها واإخراج مكنوناتها، 

لتحتل ال�صدارة مثل ما حدث يف هذه امل�صابقة، 

مو�صحة اأن مركز الإر�صاد الطالبي قام بدوره 

كهمزة و�صل بني تلك القدرات الكامنة والفر�س 

املتاحة ل�صتثمارها وت�صجيعها على الإجناز، 

موؤكدة اأن امل�صابقة كانت فر�صة توا�صل رائعة.

ي�صار اإىل اأن هذه امل�صابقة هي مبادرة حملت 

معنى ال�رشاكة الوطنية بت�صافر اجلهود لدمج 

البحوث والتعليم والرعاية ال�صحية من اأجل 

حت�صني اخلدمة ال�صحية التي ُتقّدم للمر�صى، 

اإ�صافة اإىل عر�س حلول الرعاية ال�صحية 

املبتكرة، وقد ح�صل الطالب امل�صاركون يف 

امل�صابقة على الدعم من م�صت�صاري الطالب وعدد 

من خرباء الطب النف�صي بق�صم الطب النف�صي 

مبوؤ�ص�صة حمد الطبية.

طالبات كلية الصيدلة يحصدن المركز األول في مسابقة 
الصحة النفسية 

فاز فريق من طالبات كلية ال�شيدلة بجامعة قطر بجائزة املركز الأول يف امل�شابقة الطالبية 

الأوىل يف ال�شحة النف�شية التي نظمتها اللجنة الفرعية الإكلينيكية للنظام ال�شحي الأكادميي 

يف �شهر �شبتمرب املا�شي، حيث �شاركت طالبات جامعة قطر يف امل�شابقة مببادرة حتت �شعار 

»اكتئاب ما بعد ال�لدة« والتي تهدف اإىل امل�شاهمة يف تغيري نظرة املجتمع القطري ملر�شى 

ال�شحة النف�شية، وتتمح�ر فكرة امل�شابقة يف اختيار فكرة متميزة وتط�يرها، وحت�يلها اإىل 

واقع ي�شتفيد منه املجتمع.
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وافتتح الربنامج مدير برنامج اأمناط احلياة 

ال�صحية الدكتور حممد غيث الكواري، حيث مت 

التعريف بالربنامج واأهدافه وحمتوياته، كما مت 

حتديد قواعد امل�صاركة فيه، ومن ثم مت التعرف 

على ممثل كل كلية.

وهدفت الفعالية اإىل حتفيز الطالب على الن�صاط 

وت�صجيعهم على الهتمام بالريا�صة وامل�صي 

وجعلها اأ�صا�صية يف حياتهم اجلامعية اليومية. 

كما مت توفري عداد خطوات جماين حل�صاب 

اخلطوات اليومية، وتطبيق اإلكرتوين تفاعلي 

ميكن من متابعة تطور الأداء، اإ�صافة اإىل فح�س 

طبي �صامل جماين اختياري )مبا فيه موؤ�رش كتلة 

اجل�صم و�صغط الدم(، ودعم جماين من خالل 

املوقع الإلكرتوين، كما وفر الربنامج عن طريق 

املوقع الإلكرتوين روابط مفيدة عن الأن�صطة 

والتغذية ال�صحية والفعاليات امل�صتقبلية.

وقال الأ�صتاذ فا�صل املال –اأخ�صائي عالج 

طبيعي يف ق�صم البنني اأن الإقبال على الت�صجيل 

يف امل�صابقة يف جناح جامعة قطر كان كبريا 

حيث مت توزيع اأجهزة عداد اخلطوات على الطالب 

م�صيفا اأن الت�صجيل كان ب�صكل فوري حيث 

يتم ت�صجيل الطالب مبا�رشة عن طريق موقع 

امل�صابقة ومن ثم ت�صل الطالب ر�صالة على هاتفه 

وي�صتلم اجلهاز فورا.

وذكر املال باأن الربنامج اأطلق جمموعة من 

املبادرات املكّملة من �صمنها : توفري تطبيقات 

على الهاتف الذكي لقيا�س عدد اخلطوات التي 

يقوم بها امل�صتخدم، وتخ�صي�س عدد من احلدائق 

حتتوي على م�صارات للم�صي مو�صحة بعدد 

اخلطوات، وذلك مل�صاعدة اأفراد املجتمع الذين 

ل يحملون عداد امل�صي على و�صع هدف يومي 

للن�صاط البدين، بالإ�صافة اإىل اإطالق مبادرة 

متعلقة بزيادة الن�صاط البدين يف خم�س جامعات 

وكليات يف قطر، حلث الطلبة والأ�صاتذة على 

امل�صاركة وال�صتفادة من الربنامج.

منافسة للمشي مسافة 10 آالف خطوة يوميًا
زون  اأ�شباير  م�ؤ�ش�شة  رعاية  حتت  الطالبية  الأن�شطة  باإدارة  الطبيعي  العالج  وحدة  نظمت 

فعالية »�شحتك يف خط�تك«، حيث تعد الفعالية مناف�شة للم�شي مل�شافة 10 اآلف خط�ة 

ي�ميا اأو اأكرث والتي �شاركت فيها جامعة قطر، وجامعة �شمال الأطلنطي، وكلية املجتمع يف 

قطر، وجامعة كاجلاري يف قطر، وجامعة �شتندن، خالل الفرتة ما بني 5 دي�شمرب 2013، اإىل 

غاية 21 فرباير 2014.

ضمن فعالية »صحتك في خطوتك« 
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وتهدف الفعالية اإىل التوعية بتاأثري 

الإلكرتونيات على �صحة الطالبات من 

الناحية ال�صلبية والإيجابية، اإ�صافة اإىل 

ال�صليمة، والرتويج  التغذية  التذكري ب�صلوكيات 

لفوائد الوجبات ال�صحية، وقد �صمت الفعالية 

اأق�صام منها: ق�صم التعريف بالفعالية،  عدة 

وق�صم ا�صتبدال امل�رشوبات الغازية بالع�صائر 

الطبيعية وامل�رشوبات ال�صاخنة، بالإ�صافة اإىل 

ق�صم »عرب عن �صحتك« الذي من خالله قامت 

بع�س الطالبات بعر�س جتاربهن الناجحة 

يف اتباع نظام غذائي �صحي �صليم وتاأثري 

ذلك ب�صكل اإيجابي على حياتهن. كما تواجد 

ق�صم التطبيقات التي ت�صاعد يف حت�صني احلياة 

ال�صحية وغريها من الأق�صام ال�صحية املبتكرة 

واملنوعة. 

ويف ت�رشيح له باملنا�صبة ثمن الدكتور نظام 

هندي عميد كلية الإدارة والقت�صاد اجلهود 

املبذولة من قبل الطالبات يف اإقامة هذا النوع 

من الفعاليات، كما �صدد على �رشورة اهتمام 

الطالب ب�صحتهم الأمر الذي �صينعك�س اإيجابا 

على اأدائهم الدرا�صي، م�صيدا يف هذا ال�صدد 

بالنجاح الذي حققته الفعالية بف�صل جهود 

اأع�صاء نادي الإدارة والقت�صاد، كما قدم 

اقرتاحا باإقامة الفعالية ب�صكل �صنوي اإن اأمكن 

الأمر وذلك نظراً ملدى اأهميتها وحر�صًا منه 

على �صحة الطالب والطالبات.

الفعالية م�صاركة ملوؤ�ص�صة »�صبتار«  وتخللت 

 الريا�صي 
ّ
املتخ�ص�صة يف جراحة العظام والطب

يف قطر، حيث قدمت برناجما لنمط احلياة 

ال�صحي للطالبات وكيفية ممار�صة الطالبة 

اجلامعية حياتها اليومية ب�صكل �صحي من 

ناحية الأكل والتمارين اليومية، كما األقى 

الدكتور اإبراهيم اجلناحي من موؤ�ص�صة حمد 

الطبية حما�رشة عن ال�صحة تناولت اأهم 

اأ�صا�صيات الطعام ال�صحي وفوائده جل�صم 

الإن�صان، كما تطرقت املحا�رشة لطرق ممار�صة 

اأوقات النوم  الريا�صة ال�صحيحة، وتنظيم 

ال�صحي. 

ويف نهاية املحا�رشة اأ�صاد الدكتور اإبراهيم 

بالفعالية واعتربها فر�صة للطالبات ليتعرفن 

على اأ�صلوب حياة �صحي �صليم، م�صيفا اأن 

احلياة اجلامعية ل تقت�رش على الدرا�صة والعلم 

فقط، واإمنا هي تغيري منط احلياة، فيمكن اأن 

تتغري حياة طالبة جامعية اأكرث مما تتغري يف 

املنزل، �صواء كانت ب�صكل اإيجابي اأو �صلبي.

نادي اإلدارة واالقتصاد ينظم فعالية تحت شعار
»صحتك حياتك«

إيمانا منه بأهمية صحة الفرد والمجتمع

»�شحتك  فعالية  قطر  بجامعة  والقت�شاد  الإدارة  كلية  عميد  هندي  نظام  الدكت�ر  افتتح 

حياتك« التي قام بتنظيمها نادي كلية الإدارة والقت�شاد بالتعاون مع نادي املحا�شبة بدعم 

من اإدارة الن�شطة الطالبية، وذلك يف ي�مي الأربعاء واخلمي�س خالل الفرتة ما بني 27 اإىل 28 

من �شهر ن�فمرب املا�شي.
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نظمها نادي كلية الشريعة

اإن الأمة  ال�صيخ القرين خالل املحا�رشة  وقال 

ال�صماوية،  الإ�صالم  بر�صالة  تفتخر  الإ�صالمية 

العلم والإميان م�صريا  ارتباط  اأكد على  كما 

بع�صا،  بع�صهما  ويكمل  يفرتقان  ل  اأنهما  اىل 

»الإ�صالم  قائال:  الإ�صالم  اطمئنانه على  واأبدى 

الدول، وامل�صلمون يف كل  انت�رش يف جميع 

ق�صيتهم«. ين�صوا  مل  مكان 

اأنه لبد من العلم والإميان  كما بني القرين 

العلم على  اأن ينعك�س  معا و�صدد على �رشورة 

فاإنه  العلم  �صاأن طالب  الطالب فمهما عال 

النا�س. من  الذي ين�رشه بني  م�صوؤول على علمه 

اأن بر الوالدين �صبيل  اإىل  اأ�صار  اأخرى، فقد  جهة 

الإ�صالم  واأن  العلم واحلياة،  للتوفيق يف طريق 

الر�صالة  الإن�صان جم�صدة يف هذه  كفل حقوق 

العلم  طالب  واأن  جمعاء،  للب�رشية  ال�صامية 

بعلمه ول يطغى  الآخرين  ينفع  اأن  ينبغي عليه 

اإقران  اإىل  اإىل احلاجة  مهما عال �صاأنه، م�صريا 

وتطبيقه. بالأخالق  العلم 

القراءة  اإىل مو�صوع  ال�صيخ عائ�س  وتطرق 

القراءة منت�رش  اإهمال  اأن  اإىل  واأهميتها م�صريا 

ُبعد بينهم  العلم واأنه يوجد  اأو�صاط طالب  يف 

الغرب يويل اهتماما  القراءة، فيما جند  وبني 

اأنهم يقروؤون يف كل  كبريا للقراءة، حيث 

الأحوال ويف جميع الظروف ويف الطرقات 

القراءة  اأن  العامة، مو�صحا  النقل  ويف و�صائل 

والطالع هو ما جعل الغرب يرتقي ويطور.

كما �صدد على �رشورة تفعيل الأخالق يف 

اأزمة  الأمة من  العلم معلال ذلك مبا ت�صهده 

اأخالق  ال�صدد عظم  اأخالق م�صتح�رشا يف هذا 

الذي  الر�صول حممد �صلى اهلل عليه و�صلم 

اأمة  اأن  العطرة على ذلك، واأو�صح  ت�صهد �صريته 

للعاملني، حمذرا من خطورة  الإ�صالم رحمة 

والت�صدد  التطرف  الدين وخطورة  من  التحلل 

اأمة و�صطا والإ�صالم يدعو  الإ�صالمية  الأمة  لأن 

والفرح والعتدال.  البهجة  اإىل 

الثاين من  ال�صيخ عائ�س يف املحور  وتناول 

حت�صيله،  وو�صائل  العلم  ف�صائل  املحا�رشة 

اأنه  اإذ  ؛  العلم كبري  اأن ف�صل  حيث ذكر ف�صيلته 

اإىل  العلم طريق  الأنبياء، وطريق طلب  مرياث 

اإخال�س  العلم هو  واأهم و�صائل طلب  اجلنة، 

العمل هلل �صبحانه وتعاىل، واحلذر من طلب 

واملثابرة ولبد من  للمفاخرة، واجلد  العلم 

والجتهاد  واجلد  والتعب  وال�صهر  ال�صرب 

يزيد  العلم  اأن  مبينا  �صبيل حت�صيله،  يف 

والن�صاء  الرجال  بالعطاء، وهو واجب على 

بف�صل  م�صت�صهدا  بينهم،  فرق  �صواء ل  على حد 

اأم املوؤمنني عائ�صة ر�صي اهلل عنها،  علم 

اأنه  واأ�صاف  العلم عنها،  ال�صحابة  واأخذ 

الغرب وترك  العلوم املفيدة من  اأخذ  علينا 

كما  لديهم،  التي  وال�صلبيات  ال�صيئة  العادات 

التي  الكتب  اإىل بع�س  الطالب  ال�صيخ  وجه 

منها. ي�صتفيدون 

بو�صايا  املحا�رشة  عائ�س  ال�صيخ  واختتم 

التخ�ص�س  اتقان  ومنها:  العلم  لطالب 

َتَعاىل   َ اهللهَّ ))اإِّن  ال�رشيف  وا�صت�صهد باحلديث 

ُيْتِقَنُه ((، م�صريا  اأَْن  َعَماًل  اأَحدُكْم  َعِمَل  اإَِذا   ّ
ُيِحب

الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم �صجع  اأن  اإىل 

تخ�ص�صه،  يف  كاٌل  الفر�صة  واأعطاهم  ال�صحابة 

واملحافظة  النظام   : فهي  الثانية  الن�صيحة  اأما 

الزمن  امل�صلم يقد�س  اأن  الوقت، حيث  على 

الوقت ول ي�صيع وقته ول يهدره  ويقدر قيمة 

اأن  يف لي�س فيه فائدة، وعلى امل�صلم كذلك 

ال�صاأن  يكون منظما يف �صوؤونه يقتدي يف هذا 

كانوا  �صريهم وكيف  والنظر يف  بالعلماء 

اأوقاتهم. على  يحافظون 

العلم  لطالب  ر�صائل  ال�صيخ عائ�س  كما وجه 

“اأن ل يهنوا ول يحزنوا”،  ومن �صمنها 

اأمة  الإ�صالمية  الأمة  اأن  اأن يعلموا  وعليهم 

اأبى، كما دعاهم اإىل  اأم  و�صطا �صاء العامل 

اأف�صل  الرحيق من  ياأخذ  اأن يكونوا كالنحل 

اأف�صل  اختيار  فعليهم  واأح�صنها،  الأزهار 

يف  ي�صعد  امل�صلم  اأن  مبينا  واأح�صنها،  العلوم 

والعلم. بالإميان  هذه احلياة 

محاضرة لفضيلة الشيخ عائض القرني تحت شعار
»إقرأ بسم ربك«

نظم نادي كلية ال�رشيعة حتت اإ�رشاف اإدارة الأن�شطة الطالبية حما�رشة لل�شيخ الدكت�ر عائ�س 

رئي�س  نائب  الدكت�ر مازن عمر ح�شنه  ب�شم ربك«، وذلك بح�ش�ر  القرين حتت �شعار »اقراأ 

اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية، وعدد من م�ظفي ومنت�شبي وطالب اجلامعة.



اأ�صار فيها  وا�صتهل احلفل بكلمة للدكتور �صبتي 

اإىل اأهمية علوم احلا�صب اليوم ومدى تاأثريه 

يف حياة الأفراد واملجتمعات عرب التاريخ 

واملراحل التي تطور فيها حتى اليوم، حيث 

يتعاون العديد من العلماء والباحثني يف 

خمتلف اأقطار العامل من اأجل تطوير هذا العلم 

الذي مي�س حياة كل اإن�صان.

من جهته حتدث الدكتور حممد �صالح ع�صو 

هيئة التدري�س يف ق�صم هند�صة وعلوم احلا�صب 

باجلامعة عن اأهم الأمور التي حتفز طالب علوم 

احلا�صب يف اأن يكون متميزاً، حيث اأ�صار اإىل 

اأن جيل طالب علم احلا�صب يتوقع منهم الكثري 

مقارنة مع اجليل ال�صابق، حيث تتوفر لهم 

العالية وامل�صادر الإلكرتونية ال�صخمة،  التقنية 

والكثري من الفر�س التي مل تكن متوفرة �صابقا. 

واأ�صاف الدكتور حممد اأن الطلبة يتوقع منهم 

التحكم بهذه التقنية وامل�صاهمة يف تطويرها 

والإبداع فيها، كما اأ�صار اإىل اأن الربجمة لي�صت 

جمرد قواعد لغوية بحتة بل الربجمة مهارة 

عقلية ميكن تطويرها و�صقلها من خالل التعلم 

امل�صتمر وال�صتفادة من الأخطاء.

ومن ناحية اأخرى حتدث الدكتور اأوي�س قداوي 

ع�صو هيئة التدري�س يف الق�صم عن جمال 

الروبوتات، حيث اأو�صح اإىل اأنهم يهدفون 

اأن يكون اأحد امل�صارات التي �صتطرح يف 

تخ�ص�س علوم احلا�صب، كما اأ�صار اإىل اأن جمال 

الروبوتات ميثل طريقة ممتعة ونافعة لتطبيق 

مبادئ الهند�صة التي يتعلمها الطالب.

ويف معر�س م�صاركات الطالب حتدث الطالب 

كرمي فهمي اأحد الطالب املتميزين يف الربجمة 

عن بداياته وطريقته التي تعلم فيها الربجمة، 

حيث اأو�صح اأن الكتب م�صدر هام للغاية للتعلم 

حيث تغطي كل التفا�صيل الدقيقة اخلا�صة 

باملوا�صيع التي تناق�صها، كما اأنها متثل رحلة 

ممتعة يخو�س فيها املتعلم غمار ال�صتك�صاف 

والبحث بني دفتي الكتاب، واأكد على اأن 

التفوق يف جمال علوم احلا�صب والإبداع فيه 

لي�س مقت�رشاً على فئة معينة اأو فوق طاقة 

الأ�صخا�س العاديني ولكنه بحاجة اإىل انتظام 

و�صرب من اأجل حتقيق النتائج.

من جهتها حتدثت الطالبة يا�صمني حلواين 

التي �صاركت يف م�صابقة الكاأ�س التخيلي التي 

تنظمها �رشكة مايكرو�صوفت عن رحلتها مع 

تخ�ص�س هند�صة احلا�صب منذ اللحظة التي 

قررت اختياره وحتى تخرجها، حيث حتدثت 

عن الأ�صباب التي جعلتها تختار تخ�ص�صها 

وجتربتها يف اجلامعة، كما ن�صحت طلبة 

هند�صة وعلوم احلا�صب بال�صتمتاع بالتخ�ص�س 

عن طريق بناء التطبيقات وامل�صاركة يف 

والفعاليات. امل�صابقات 

كما تخلل الفعالية اأي�صًا عر�س لفيديو توعوي 

ي�صارك فيه م�صاهري العامل واملوؤثرون يف جمال 

التقنية اليوم حول اأهمية الربجمة و�رشورة 

تدري�صها يف املدار�س كمادة تعليمية، واأجريت 

على هام�س احلفل م�صابقة للح�صور ووزعت 

فيها اجلوائز على الفائزين.

احتفل نادي احل��شبة يف جامعة قطر باحلدث العاملي »اأ�شب�ع تعليم عل�م احلا�شب« وذلك 

من خالل تنظيم فعالية �شارك فيها رئي�س ق�شم هند�شة وعل�م احلا�شب الدكت�ر �شبتي ف�ف� 

وعدد من اأع�شاء هيئة التدري�س وطالب هند�شة وعل�م احلا�شب يف اجلامعة.

نادي الحوسبة يحتفل »بأسبوع تعليم علوم الحاسب« 

فـعالـيـات
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ح�صد منتخب اجلامعة لكرة الطائرة املركز الأول 

يف بطولة يورو روما العاملية للعام 2013، 

كما حظي منتخب اجلامعة لكرة ال�صلة باملركز 

الثاين يف نف�س البطولة التي اأقيمت بالعا�صمة 

الإيطالية خالل �صهر نوفمرب املا�صي، وذلك 

مب�صاركة عدة منتخبات من جامعات دولية 

خمتلفة من �صمنها: جامعات طرابل�س الليبية، 

وروح القد�س اللبنانية، واجلامعة الأمريكية 

ببريوت، وجامعة روما وغريها، حيث مت افتتاح 

بطولة )روما يورو �صبورت( يوم اخلمي�س املوافق 

14 من �صهر نوفمرب املا�صي.

و�صاركت جامعة قطر يف البطولة بفريق تكون 

من الطالب واملدربني وامل�رشفني، حيث �صم 

فريق املدربني الكابنت ميلود ويري، والكابنت 

وليد الد�صوقي والكابنت اأحمد الو�صالتي، 

والكابنت كرمي اأحمد علي، كما �صارك يف 

الإ�رشاف على املنتخبات كل من: الدكتور �صيف 

�صاهني املريخي، والأ�صتاذ فا�صل املال.

وقد اأكد اأع�صاء الفريق الإداري املرافق على 

اأهمية امل�صاركة يف هذه البطولة العاملية كما 

اأ�صادوا مبا قدمه فريق جامعة قطر من اأداء رائع 

مكنهم من ح�صد مراكز متقدمة يف البطولة، 

ومتنوا جلامعة قطر ومنتخباتها مزيدا من 

النجاح والتقدم يف البطولت القادمة. 

من جهته اأعرب طالب كلية الهند�صة وكابنت 

فريق اجلامعة لكرة الطائرة خالد �صامية عن 

�صعادته الغامرة بهذا الن�رش املبهر الذي حققه 

الفريق متفوقًا على عدد كبري من اجلامعات، 

واأرجع هذا الفوز اإىل الدعم الكبري الذي تلقاه 

املنتخب من اإدارة اجلامعة، وقطاع �صوؤون 

الطالب واجلهاز الإداري والفني املرافق. كما نوه 

خالد بالأداء الرائع الذي قدمه زمالوؤه، وتعاملهم 

مع التحدي والتاألق لتحقيق الن�رش جلامعتهم 

وبلدهم قطر.

وبدوره اأ�صاد الطالب مروان ناظم من كلية 

الرتبية بالأداء الذي قدمه فريقه يف كرة الطائرة، 

معربا عن فرحته العارمة مبا حققه من جناح 

مبهر، واأ�صاف قائال: اإن الن�صجام والتناغم بني 

اأع�صاء الفريق وكذلك الدعم الكبري من اجلامعة 

واجلماهري امل�صاندة للفريق كلها عوامل لعبت 

دوراً حا�صمًا يف حتقيق الفوز.
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خالل مشاركتهما في بطولة يورو روما 2013

منتخبا الجامعة للسلة والطائرة يحصدان المركزين األول 
والثاني
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وبعيد انتهاء املباراة قام ال�صيد هالل املهندي 

رئي�س جلنة تطوير دوري املدار�س واجلامعات 

بالحتاد القطري لكرة القدم، وال�صيد اإبراهيم 

العبيدي مدير �صوؤون الطالب مبوؤ�ص�صة قطر، 

بتكرمي الفائزين وتتويج الفرق يف حفل 

بهيج، وذلك بح�صور ممثلي الحتاد القطري 

لكرة القدم اإبراهيم �صاهني ال�صليطي وحمد 

الهاجري واأحمد العد�صاين، حيث مت ت�صليم فريق 

جامعة قطر “1” امليدالية الذهبية، وجائزة 

مالية بقيمة 40،000 ر. ق.، اإ�صافة اإىل درع 

دوري اجلامعات ملو�صم 2013-2014، 

كما �صلم فريق جامعة كاجلاري امليدالية 

الف�صية وجائزة مالية بقيمة 30،000 ر.ق 

وذلك حللولهم يف املركز الثاين، اأما امليدالية 

الربونزية فكانت من ن�صيب فريق جامعة قطر 

جائزة مالية قدرها  على  ح�صل  “3” والذي 

20،000 ر.ق.

كما مت ت�صليم جوائز الأداء الأف�صل يف البطولة، 

حيث ح�صد فريق جامعة قطر )1( جائزة اللعب 

النظيف وقدرها 5000 رق، اأما جائزة اأف�صل 

لعب فكانت من ن�صيب الالعب اأحمد �صالح من 

فريق كلية قطر لعلوم الطريان وقدرها 5000، 

فيما اأحرز طالب كلية الإدارة والقت�صاد 

اف البطولة  بجامعة قطر مهند بابكر لقب هدهَّ

وح�صل على جائزة قيمتها 5000 ر.ق، وذلك 

بعد ت�صجيله �صبعة اأهداف على مدار البطولة، 

اأما احلار�س جا�صم حممد من كلية املجتمع 

فقد حظي بجائزة اأف�صل حار�س خالل البطولة 

وقيمتها 5000 ر.ق.

ومن اجلدير بالذكر اأن هذه البطولة هي الأوىل 

لدوري اجلامعات واأقيمت برعاية اللجنة العليا 

قطر 2022، ونظمها الحتاد القطري لكرة 

القدم بالتعاون مع موؤ�ص�صة قطر، مب�صاركة 

12 كلية وجامعة يف قطر، وقد  من  فريقا   17

حظيت بقبول وح�صور جماهريي كبري.

اأقيمت خالل �شهر دي�شمرب  ت�ج فريق جامعة قطر »1« بلقب بط�لة دوري اجلامعات التي 

املا�شي ونظمها الحتاد القطري لكرة القدم. وجاء تت�يج فريق جامعة قطر »1« بعد ف�زه 

على فريق جامعة كاجلاري- قطر بثالثة اأهداف نظيفة يف املباراة النهائية التي اأقيمت على 

امللعب اخلا�س باملركز الرتفيهي مل�ؤ�ش�شة قطر، كما حل فريق جامعة قطر “3” يف املركز 

الثالث بعد ف�زه على كلية الطريان باأربعة اأهداف مقابل هدفني.

فريق جامعة قطر يتوج بلقب دوري الجامعات لكرة القدم 
لموسم 2014-2013



ومت خالل الزيارة تكرمي عدد من الالعبني 

حل�صولهم على احلزام الأ�صفر، حيث مت توزيع 

�صهادات التقدير على كل من: الطالب جابر 

املري، والطالب عبد العزيز نيانغ، والطالب 

عبداهلل نيانغ.

وقام ال�صيد يو�صف املهندي خالل الزيارة 

بتقدمي الدعم للنادي من الناحية الفنية والتقنية 

والإدارية، كما اأثنى على التوجه العام للدولة 

نحو الريا�صة، وخا�صة الريا�صات الفردية، 

م�صريا اإىل اأن لعبة التايكواندو لعبة اأوملبية مهمة 

وحتظى ب�صعبية كبرية، م�صددا على �رشورة 

ت�صجيع الالعبني ليتمكنوا من امل�صاركة يف 

بطولت عاملية وحملية. 

من جهته قال الكابنت �صعيد دياب مدرب نادي 

التايكواندو اإن هذه الزيارة تعد فر�صة لتعريف 

احتاد التايكوندو واجلودو باملواهب ال�صبابية يف 

جامعة قطر، واأ�صاف قائال: » اإن النادي يهدف 

لتعزيز روح الطلبة وحياتهم من خالل مترين 

العقل واجل�صم بتدريبهم على ريا�صة التايكواندو 

لتكوين فريق مميز للجامعة ميثله يف املناف�صات 

املحلية والدولية واإعدادهم الإعداد اجليد من 

خالل متدربني متخ�ص�صني يف هذه الريا�صة«.

اأما الطالب عبد اهلل نيانغ احلا�صل على احلزام 

الأ�صفر يف النادي فقال اإنه بالرغم من اأن 

النادي تاأ�ص�س حديثا يف اجلامعة اإل اأنه حقق 

جناحا ملمو�صا خالل فرتة وجيزة، وذلك بف�صل 

مدرب النادي املتميز واملعروف دوليا الكابنت 

�صعيد دياب، مو�صحا اأن ريا�صة التايكواندو 

من اأهم الريا�صات التي تعلم الدفاع عن النف�س، 

كما اأنها يف الوقت نف�صه مفيدة يف تربية البدن 

واملحافظة على اللياقة. 

وذكر عبد اهلل اأن املجموعة التي تتدرب يف 

النادي ب�صكل منتظم قليلة مقارنة مع عدد 

الطلبة امل�صجلني يف النادي، وحث زمالءه 

على امل�صاركة وح�صور التدريب ب�صكل منتظم 

لي�صتفيدوا من هذه الفر�صة النادرة، واأ�صاف 

قائال : » احلمد اهلل كل �صيء بداأ يتطور وبداأ 

البع�س يف التقدم يف الأحزمة وزيارة احتاد 

التايكوندو واجلودو اأ�صافت للنادي الكثري 

و�صجعتنا لتحقيق املزيد«.

وبدوره قال الطالب عبد العزيز نيانغ اإن ريا�صة 

التايكواندو متنح اجل�صم قوة ولياقة ج�صمية 

عالية، مو�صحا اأنه ان�صم للنادي يف �صيف 

2013، وقد �صهد النادي تقدما بارزا منذ ذلك 

احلني واأ�صاف: تعلمنا الكثري من الكابنت �صعيد، 

حيث اأبهرنا مبهاراته واأدائه املتميز وح�صن 

تعليمه.

وقال عبد العزيز اأنه من اأهم ما تعلم يف النادي 

هو اأن ريا�صة التايكواندو ل تعتمد فقط على قوة 

اجل�صم واإمنا على اأ�صياء اأخرى ل ميكن معرفتها اإل 

من خالل التطبيق والتدريب، مو�صحا اأن الكثري من 

اأع�صاء النادي مبتدئني يف التايكوندو اإل اأن البع�س 

منهم قد �صارك يف بطولت حملية وخارجية.

قطر وح�رش  التايك�ندو يف جامعة  لنادي  زيارة  واجل�دو  للتايك�اندو  القطري  الحتاد  نظم 

الزيارة كل من: الأ�شتاذ ي��شف املهندي ع�ش� جمل�س الحتاد، ومدرب منتخب »الب�م�شي« 

الكابنت بارك، والكابنت �شعيد دياب مدرب نادي التايك�اندو والأ�شتاذ يا�رش الق�ا�شمي من ق�شم 

التط�ير الطالبي واملدرب �شامل العبيدان واملدرب جمدي عثمان من ق�شم الريا�شة والرتفيه 

يف جامعة قطر اإ�شافة اإىل اأع�شاء النادي من الطلبة.

اتحاد التايكواندو والجودو ينظم زيارة لنادي التايكوندو 
بالجامعة
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حر�صًا منه على تعزيز مفهوم املعرفة العامة 

للخدمات واملرافق اجلامعية لدى طلبة جامعة 

قطر اأطلق ق�صم التوا�صل مع الطلبة خدمة 

)اكت�صف جامعة قطر( مع بداية ف�صل ربيع 

2014، تتيح هذه اخلدمة الفر�صة للطلبة اجلدد 

واحلاليني واأولياء الأمور للتعرف على مباين 

احلرم اجلامعي واخلدمات املقدمة فيه، وذلك 

من خالل جولت معلوماتية منظمة وم�صلية يف 

داخل احلرم اجلامعي.

يقوم بتقدمي اجلولت فريق من الطلبة العاملني 

بجامعة قطر، قام بتدريبهم موظفي ق�صم 

التوا�صل مع الطلبة، حيث طرح موظفو الق�صم 

اأربع ور�س عمل لتدريب الفريق وجتهيزه للقيام 

باجلولت على اأكمل وجه، وقد ا�صتمرت هذه 

الور�س من 19 اإىل 27 يناير 2014، حيث 

تناولت التعريف باملباين املتاحة يف احلرم 

اجلامعي والأق�صام املختلفة يف كل مبنى، مع 

�رشح مف�صل للخدمات املقدمة يف كل ق�صم، 

بالإ�صافة اإىل مهارات املر�صدين ال�صياحيني 

والتحديات التي تواجههم وكيفية التغلب على 

هذه التحديات، واأخريا قام الق�صم بتدريب الفريق 

على طريقة اإلقاء املعلومات وكيفية �صري اجلولة.

اأعلن ق�صم اخلدمات الغذائية وال�صيافة عن 

تد�صني موقعه الإلكرتوين اجلديد على العنوان 

 www.qu.edu.qa/foodservices

وتزامن ذلك مع بداية الف�صل الدرا�صي ربيع 

2014، حيث يقدم املوقع العديد من اخلدمات 

اجلديدة مثل حتديد اأماكن الكافترييات 

واملطاعم واآلت ال�رشاء الذاتي بالإ�صافة اإىل 

قوائم الوجبات ومنتجات اآلت ال�رشاء الذاتي، 

كما ميكن من خالل املوقع معرفة الختيارات 

ال�صحية من املنتجات الغذائية، والعرو�س 

الرتويجية يف اأي نقطة �رشاء، وي�صّهل املوقع 

اجلديد اأي�صًا عملية التوا�صل مع الق�صم لتقدمي 

القرتاحات واملالحظات حول اجلودة اأو ال�صعر 

اأو نوعية اخلدمة املقدمة من ال�رشكات.

كما اأطلق مركز الإر�صاد الأكادميي وا�صتبقاء 

الطالب موقعه الإلكرتوين اجلديد على العنوان 

www.qu.edu.qa/caar، حيث يقدم 

املوقع كم هائل من املعلومات والتي يحتاجها 

كل من الطالب، املر�صدين الأكادمييني، اأولياء 

الأمور، اأع�صاء هيئة التدري�س، واملوظفني 

واملتعلقة بالأمور الأكادميية وغري الأكادميية 

يف اجلامعة. ويهدف املوقع اإىل و�صول الطالب 

اإىل كل املعلومات التي يحتاجونها اأثناء حياتهم 

اجلامعية. كما يهدف املوقع اإىل تقليل ازدحام 

الطالب على مكاتب الإر�صاد الأكادميي خا�صة 

مع بدايات الف�صول الدرا�صية وبداية فرتة 

الت�صجيل املبكر، مما يوؤدي اإىل انزعاج الطالب 

ممن لديهم اأ�صئلة متكررة واعتيادية، كما �صيزيد 

من فر�س ح�صول الطالب الذين يحتاجون فعليًا 

للم�صاعدة باحل�صور �صخ�صيًا للمكتب يف الوقت 

املنا�صب. ويقدم املوقع معلومات التوا�صل 

مع املر�صدين، وامل�صادر واملوارد اجلامعية، 

كما يقدم معلومات اإر�صادية للطالب مق�صمة 

بح�صب و�صع الطالب كونه طالبا جديدا، اأو 

طالبا منتظما اأو طالبا على و�صك التخرج. كما 

ي�صتعر�س املوقع معلومات الإر�صاد الأكادميي 

بح�صب الكلية التي يدر�س بها الطالب.

خدمة جديدة يطلقها قسم التواصل مع الطلبة

إطالق مواقع إلكترونية جديدة للخدمات الغذائية واإلرشاد 
األكاديمي 
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اأعلن مركز اخلدمات املهنية خالل �صهر دي�صمرب 

املا�صي عن تد�صينه للن�صخة الثانية من برنامج 

التاأهيل املهني الإلكرتوين، وتاأتي هذه البادرة 

عقب توقيع جامعة قطر لتفاقية مع وزارة 

الت�صالت وتكنولوجيا املعلومات لطرح باقة 

من الدورات املعتمدة يف جمالت عديدة منها: 

تكنولوجيا املعلومات، ريادة الأعمال، اإدارة 

املوارد الب�رشية، ال�صكرتارية، مهارات التوا�صل 

الفّعال، العرو�س التقدميية والت�صميم وغريها 

من الدورات املتنوعة واملتعلقة باملقررات 

الدرا�صية املختلفة يف جامعة قطر، حيث يهدف 

الربنامج اإىل �صقل مهارات الطالب وتعزيز 

قدراته الذاتية واإثراء م�صريته املهنية.

وذكرت الأ�صتاذة هيا العطية م�صاعد نائب 

رئي�س اجلامعة للتطوير والنجاح الطالبي باأن 

هذه ال�صتمرارية للربنامج تاأتي بعد النجاح 

الباهر الذي حتقق يف الن�صخة الأوىل منه عام 

2012، حيث �صيتم تقدمي عدد 200 رخ�صة 

لطلبة وخريجي جامعة قطر باللغتني العربية 

والإجنليزية، واأن تقدمي مثل هذا النوع من 

اخلدمات ياأتي اإميانُا من مركز اخلدمات املهنية 

باأهمية تدعيم م�صتوى التعليم وتخريج طلبة 

ذو كفاءات علمية ومهنية عالية، اإ�صافة اإىل 

اأن توافر مثل هذه الدورات على الإنرتنت �صوف 

ميكن الطلبة من النتفاع بها دون التقّيد مبكان 

معني اأو زمان حمدد، كما اأنهَّ مركز اخلدمات 

املهنية يحر�س ب�صكل دائم على اإر�صاء اأف�صل 

ال�صبل لتاأهيل طالب جامعة قطر مهنيُا، وبالتايل 

فاإن 

هذا 

التدريب املهني 

�صيمكننا من اإعداد جيل من اخلرجني املهيئني 

للتناف�س يف �صوق العمل.

وذكرت الآن�صة اأريج بوعجيلة رئي�س وحدة 

عالقات �صوق العمل باأن الن�صخة الأوىل من 

برنامج التاأهيل املهني اللكرتوين قد لقت 

جناحًا كبرياً، حيث بلغ عدد امل�صجلني يف 

الربنامج 184 طالب وطالبة من خمتلف 

كليات اجلامعة، وو�صل عدد الزيارات للموقع 

1156، بينما تباين عدد الدورات املجتازة بني 

ل هذا  الطلبة ليبلغ اأق�صاها 25 دورة، وي�صكِّ

العدد دلياًل على جناح واإقبال الطلبة 

على مثل هذه النوعية من الربامج 

الإلكرتونية.

ن النسخة الثانية من برنامج التأهيل  الخدمات المهنية يُدشِّ
المهني اإللكتروني

مع بداية الف�صل الدرا�صي ربيع 2014، افتتح 

ق�صم اخلدمات الغذائية مطعم ميني بايت�س يف 

جممع املطاعم والذي يقدم وجبات �صغرية 

ذات جودة عالية واأ�صعار خمف�صة ل تتجاوز 

5 ريالت، وياأتي هذا امل�رشوع دعمًا لرغبة 

الطالب يف مزيد من التنويع يف قوائم الوجبات 

 )Mini Bites( باأ�صعار مدرو�صة. ت�صم قائمة

اأ�صنافًا جديدة من ال�صندوي�صات، احللويات 

والع�صائر الطبيعية وال�صلطات بت�صكيالت 

مميزة تنا�صب جميع الطلبة. 

افتتاح مطعم ميني بايتس )Mini Bites( في مجمع المطاعم



�صمن �صعي اإدارة القبول اإىل حت�صني وتطوير 

اخلدمات املقدمة للطلبة اجلدد، فقد قامت 

الإدارة موؤخرا باإ�صافة عدد من التح�صينات 

يف نظام القبول الإلكرتوين على نظام 

اخلدمة الذاتية )بانر(. حيث اأ�صبح باإمكان 

الطلبة حتديد واختيار الكلية التي يرغبون 

بها اإ�صافة اإىل حتديد اربع كليات اأخرى 

ح�صب الأولوية، مما يتيح لهم فر�صة القبول 

يف اإحدى هذه الكليات البديلة يف حال 

عدم قبولهم يف الكلية الأوىل التي تقدموا 

للقبول فيها. كما يتيح النظام تعديل ترتيب 

اختيارات الطالب للكليات الأربع ح�صب رغبته 

وذلك خالل فرتة التقدمي وقبل املوعد النهائي 

للقبول. 

كما قامت اإدارة القبول بعد اإدخال هذه 

التح�صينات على النظام، باإعالن القرارات 

جلميع املتقدمني دفعة واحدة بحيث تكون 

القرارات النهائية، على عك�س اآلية القبول يف 

الفرتات ال�صابقة والتي كان يتم الإعالن عن 

القرارات على مرحلتني، بحيث يقوم املتقدم 

باختيار كلية واحدة فقط بطلب القبول 

الإلكرتوين، ويف حال عدم قبول الطالب يف 

الكلية املرغوبة يتم حتويله للمرحلة الثانية 

باختيار 3 كليات بديلة من قائمة يتم 

حتديدها للطالب، وكانت هذه الآلية تتطلب 

الوقت واجلهد الكبريين من ق�صم القبول.

ي�صار اإىل اأن هذه الآلية اجلديدة مت البدء 

بتطبيقها ابتداًء من الف�صل الدرا�صي ربيع 

2014، وقد لقت ردود فعل اإيجابية من 

املتقدمني والأق�صام املختلفة بجامعة 

قطر و�صوف يتم تطبيقها يف فرتات القبول 

القادمة.

خم�صني  عدد  الطلبة  �صندوق  ق�صم  ا�صتلم 

عيد  ال�صيخ  مركز  من  حممول  حا�صب 

اجلامعة.  لطالب  دعما  وذلك  الجتماعي 

)رحمه  الكعبي  عبداهلل  املهند�س  قام  وقد 

الجتماعي  عيد  ال�صيخ  مركز  مدير  اهلل(، 

اليافعي،  عبداهلل  لل�صيد/  الأجهزة  بت�صليم 

للحياة  اجلامعة  رئي�س  نائب  م�صاعد 

الفا�صلة/  بح�صور  واخلدمات  الطالبية 

الطلبة  �صندوق  ق�صم  رئي�س  اليزيدي،  نورة 

العالقات  مدير  الدخيل-  حممد  وال�صيد/ 

الجتماعي. عيد  ال�صيخ  مبركز  العامة 

�صكره  عن  اليافعي  عبداهلل  ال�صيد/  واأعرب 

على  الجتماعي  عيد  ال�صيخ  ملركز  اجلزيل 

للم�صوؤولني  بال�صكر  وتوجه  التربع،  هذا 

لتوثيق  الطيبة  املبادرة  تلك  على  باملركز 

املركز.  مع  التعاون 

)رحمه  الكعبي  عبداهلل  املهند�س/  وقال 

اآيل حممول  50 جهاز حا�صب  اإن تقدمي  اهلل( 

لطالب  دعم  لتوفري  ب�صيطة  منحة  يعد 

املحدود يف  الدخل  اجلامعة من ذوي 

التقنيات  ا�صتخدام  من  ومتكينهم  املجتمع، 

يف  ي�صهم  مما  اليومية  حياتهم  يف  احلديثة 

اجلامعية. حياتهم  وت�صهيل  تطويرهم 

قسم صندوق الطلبة يتسلم دعما من مركز الشيخ عيد 
االجتماعي
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تحسينات في طلب القبول اإللكتروني للطلبة الجدد



افتتح ق�صم اخلدمات الأولية مركز الطباعة 

والت�صوير اجلديد داخل مبنى املكتبة بق�صمي 

البنات والبنني خالل ف�صل اخلريف 2013، 

حيث مت التعاقد مع ال�رشكة العاملية كويك 

كوبي والتي تقدم للطلبة وامل�صتفيدين خدمات 

الطباعة والتغليف والطباعة عن طريق 

النرتنت وغريها من اخلدمات املكتبية باأ�صعار 

يف متناول اجلميع. ويقوم ق�صم اخلدمات 

الأولية بالإ�رشاف على هذه اخلدمة للتاأكد من 

ر�صى امل�صتفيدين على اخلدمات املقدمة. هذا 

و�صيتم افتتاح فروع اأخرى ملركز الت�صوير 

قريبا يف مباين الأن�صطة الطالبية للبنني 

والبنات.

كما د�صن ق�صم اخلدمات الأولية باإدارة 

اخلدمات الطالبية خدمة املفقودات 

واملوجودات والتي يقوم الق�صم من خاللها 

بت�صنيف املفقودات واإرجاعها لإ�صحابها 

داخل احلرم اجلامعي يف حال التعرف عليهم 

مع مراعاة احلفاظ على اخل�صو�صية بالتعاون 

مع ق�صم الأمن اجلامعي. 

وميكن ملنت�صبي اجلامعة الإبالغ عن اأي 

اأغرا�س مفقودة من خالل زيارة ق�صم اخلدمات 

الأولية مبنى الن�صاط الطالبي بنات وبنني اأو 

عن طريق املوقع الإلكرتوين للخدمة على موقع 

اجلامعة، حيث يقوم �صاحب البالغ بتعبئة 

ا�صتمارة عند اإيجاد\فقدان غر�س ما. ويف حال 

عدم التعرف على اأ�صحاب هذه املفقودات بعد 

مرور فرتة زمنية حمددة، يقوم الق�صم بالتربع 

اأو اإتالف املوجودات بعد التوا�صل مع املعنيني 

يف اجلامعة اأو اجلمعيات اخلريية يف الدولة.

الخدمات األولية يفتتح مركزا للطباعة والتصوير ويدشن خدمة 
المفقودات 

ك�صف ق�صم التحويل باإدارة القبول عن 

اإح�صائية تتعلق باأعداد الطلبة املتقدمني 

للتحويل ، ودرجة البكالوريو�س الثانية 

يف جامعة قطر ربيع 2014، وتاأتي هذا 

الإح�صائية يف اإطار التطورات التي اأجراها 

الق�صم موؤخرا  ومنها : اإعداد منوذج »قرار جلنة 

التحويل« والذي يتم اإرفاقه مع م�صتندات 

الطلبة املحولني وطلبة درجة البكالوريو�س 

الثانية بعد مراجعتها يف جلنة التحويل 

ليكون مرجعا يو�صع يف ملف املتقدم يلخ�س 

و�صعه والقرار الذي ح�صل عليه.

وت�صري الإح�صائية اإىل قبول طلبات تغيري 

التخ�ص�س125  طالبا و 315 طالبة يف 

خمتلف كليات اجلامعة، كما ت�صري الإح�صائية 

اإىل قبول 27 طالبا من كلية املجتمع يف قطر 

وطالب واحد من كلية �صمال الأطلنطي، و9 

طالب من جامعات اأخرى، و4 طالب لدرا�صة 

درجة البكالوريو�س الثانية يف جامعة قطر.

ي�صار اإىل اأن ق�صم التحويل ي�صع �رشوطا 

ومعايري لقبول الطلبة الراغبني يف التحويل 

من كلية اإىل اأخرى داخل اجلامعة ومن اأهم 

هذه ال�رشوط اأن  يكون الطالب قد اجتاز ما 

ل يقل عن 30 �صاعة مكت�صبة  ومبعدل ل 

يقل عن 2.50/4.00 ، و األ يكون الطالب 

قد اجتاز اأكرث من 60 �صاعة مكت�صبة، مع 

يجتاز الربنامج التاأ�صي�صي ب�صورة كاملة اأو 

مت اإعفاءه منه ب�صكل كامل بناء على �رشوط 

الإعفاء من الربنامج التاأ�صي�صي، اإ�صافة اإىل 

حتقيق الطالب ل�رشوط الق�صم الذي �صيحول 

اإليه وح�صوله على املوافقة.

قسم التحويل يكشف عن إحصائيات طلبات التحويل خالل 
ربيع 2014
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ورش عـمـل

قدمت الور�صة الأ�صتاذة فاطمة حيدر املر�صدة 

النف�صية يف ق�صم الإر�صاد الطالبي، والتي �رشحت 

ال�صغوطات التي تعيق حتقيق الأهداف، وكيفية 

النهائية ب�صكل منظم  ال�صتعداد لالمتحانات 

وفعال ملخ�صة ذلك يف ثالث مراحل وهي: 

مهارات التلقي اجليد للدرو�س واملعلومات، 

وطرق احلفظ ال�صحيحة واأ�صاليب وتقنيات 

املراجعة اجليدة. 

ونبهت الأ�صتاذة فاطمة امل�صاركات اإىل 

�رشورة تنظيم الوقت الذي 

له الأثر الكبري 

يف حتقيق 

النجاح 

يف 

المتحانات. كما �صجعت الطالبات على ا�صتثمار 

الوقت الذي يتميزن فيه بالن�صاط والرتكيز يف 

احلفظ واملراجعة، مو�صحة اأن فرتة ال�صباح 

هي الفرتة املف�صلة لتلقي وحفظ ومراجعة 

املعلومات، كما اأن فرتة امل�صاء منا�صبة اأي�صا 

ولكنها تختلف من �صخ�س لآخر. كما اأ�صارت 

الأ�صتاذة فاطمة اإىل اأهمية املراجعة اجلماعية 

بني الطالبات التي بدورها ت�صاهم يف جعل 

اجلميع يتبادل املعلومات والأ�صئلة وبذلك 

اأعلى ن�صب ال�صتفادة.  تتحقق 

كما اأكدت على اأهمية التفاوؤل يف حياة الإن�صان 

حيث يعد اأمرا �رشوريا لبد منه لال�صتمرار يف 

العمل واجلد واملثابرة، واإ�صافة اإىل ذلك الدعاء 

مع الإخال�س لكونه ميثل و�صيلة روحانية 

مهمه تدفع نحو التفاوؤل والإقبال على الدرا�صة، 

مو�صحة اأن اأهمية الدعاء حني يدعو الإن�صان 

ربه بالتوفيق والتي�صري يف جميع �صبل احلياة، 

كما قال قدوتنا �صلى اهلل عليه و�صلم :« اعقلها 

وتوكل« اأي: خذ بالأ�صباب واعمل واجتهد مع 

التوكل وتفوي�س الأمر هلل �صبحانه وتعاىل.

ويف ختام الور�صة اأ�صادت الأ�صتاذة 

فاطمة بدور احل�صور الالفت 

والعدد الكبري من 

الطالبات يف 

امل�صاركة 

الفعالة.

ورشة عمل بعنوان »االمتحان  .. مهارة وإدارة«
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مهارة   - »المتحان  بعن�ان  ور�شة  املا�شي  دي�شمرب  �شهر  يف  الطالبي  الإر�شاد  مركز  نظم 

واإدارة«، اأقيمت ال�ر�شة يف مكتبة اجلامعة وح�رشها عدد كبري من الطالبات، وهدفت ال�ر�شة 

اإىل م�شاعدة الطالبات للتعرف على كيفية املراجعة ال�شحيحة وال�شتعداد لالمتحانات. 



يف بداية الور�صة تناول الأ�صتاذ حممد العنزي 

ق�صية ال�صغط النف�صي مو�صحا اأن م�صدره لي�س 

تلبية احلاجات املتعلقة بالإن�صان اإمنا تلبية 

حاجات الآخرين، م�صريا اإىل اأن هذا الأمر ل يعني 

اأن نتجاهل الآخرين لأن ذلك يوؤدي اإىل الرنج�صية 

والأنانية، حيث اأن الكثري منا يعرف الكثري عما 

حوله لكنه ل يعرف �صيء عن ذاته.

و�رشح الأ�صتاذ العنزي دوافع ال�صخ�صية وق�صمها 

اإىل دوافع مكت�صبة واأخرى فطرية واأعطى اأمثلة 

على كل نوع، فدوافع الأكل وال�رشب فطرية، فيما 

دوافع القراءة والكتابة مكت�صبة، م�صريا اإىل اأن 

الدافع املكت�صب ميكن اأن ي�صبح فطريا. وحتدث 

يف هذا ال�صدد عن كيفية اكت�صاف الإن�صان 

ل�صخ�صيته، مبينا اأن الكثري منا قد ل يكت�صف 

�صخ�صيته ورمبا يتمكن من ذلك ولكن ب�صكل 

متاأخر، و�رشب على ذلك مثال بالتابعي اجلليل 

طاو�س ابن كي�صان الذي بداأ طلب العلم وعمره 

يناهز الت�صعني، وهذا دليل على اأن الإن�صان قد ل 

يكت�صف �صخ�صيته اإل متاأخرا، مو�صحا اأن الفرد 

قد يكت�صف �صخ�صيته من خالل �صعوره اخلا�س اأو 

ت�صور الآخرين له، اأو تاأويله لت�صور الآخرين له، 

وقد يكون ت�صور الآخرين له خاطئ.

كما تطرق مقدم الور�صة اإىل اأخطاء التفكري 

ومنها: التعميم، حيث اأن الإن�صان دائما يحكم 

على نف�صه بالف�صل من خالل ف�صله يف جانب 

واحد يف حياته، موجها ن�صيحة اإىل الطالبات 

يف حتري الدقة وجتنب التعميم، اأما اخلطاأ 

الثاين فهو التعظيم وهو من الأخطاء ال�صائعة 

التي منار�صها يف حياتنا ب�صكر كبريا، فاملوازنة 

تتطلب عدم التعظيم وعدم الت�صغري اأي�صا، 

واخلطاأ الثالث التخمني فال بد اأن يكون تخميننا 

منطقيا ول نلجاأ لتف�صري الأ�صياء ب�صلبية بدون اأن 

يكون هناك اأي حقائق تدعم هذا ال�صتنتاج.

ويف املحور الثاين من الور�صة تناول الأ�صتاذ 

العنزي مو�صوع الثقة بالنف�س ومن عالمتها 

التوازن بني العقل والعاطفة، وعدم العتماد 

على العاطفة يف اإ�صدار القرارات، واحل�صا�صية 

املتوازنة بحيث ل نخ�صع لبع�س الأمور املادية 

والنف�صية، مثل الأكل والنوم وغريها، مو�صحا اأن 

املرح يعد نوعا من اأنواع الثقة بالنف�س، وكذلك 

ال�صري بخطى ثابتة وقامة منت�صبة.

وتخلل الور�صة تدريبات عملية على العوامل التي 

توؤثر يف حكمنا على الآخرين، وقد لقت الور�صة 

ا�صتح�صان الطالبات، حيث عربوا عن �صكرهم 

ملقدم الور�صة الأ�صتاذ ح�صن العنزي، كما وجهوا 

ال�صكر كذلك ملركز الإر�صاد الطالبي على مثل 

هذه الور�س املفيدة التي اأ�صهمت يف م�صاعدتهم 

على تخطي �صعاب وعوائق كثرية يواجهنها يف 

حياتهن.

االستاذ محمد العنزي يقدم ورشة بعنوان »أسرار الشخصية« 
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نظم مركز الإر�شاد الطالبي ور�شة عمل حتت �شعار » اأ�رشار ال�شخ�شية » والتي قدمها ال�شتاذ 

مبنى  املا�شي يف  ن�فمرب  �شهر  وذلك يف  النف�شية،  ال�شحة  اأخ�شائي  العنزي  حممد ح�شني 

املكتبة ، حيث ح�رش ال�ر�شة عدد كبري من طالبات جامعة قطر. 



ورش عـمـل

حيث  حماور،  عدة  على  الور�صة  وا�صتملت 

عن  الور�صة  يف  امل�صاركني  ب�صوؤال  ا�صتهلت 

ميكن  وكيف  وتعريفه،  الناقد  التفكري  ماهية 

حيث  ما،  تفكري  على  ناقد  و�صف  اإطالق 

اإجابات  تفاوتت 

الناقد  التفكري  اأن  اإىل  خل�صت  لكنها  احل�صور 

الذي  املو�صوعي  التقليدي  غري  التفكري  هو 

يف  امل�صتقبلية  والنظرة  التحليل  على  ي�صتمل 

الراهن  الواقع  مع  والتعامل  �صيحدث  ما  توقع 

التفكري  هذا  واأن  اإرها�صاته،  بكل 

على  مبني  ممنهج  تفكري 

ثابتة  واأ�صول  قواعد 

مناذج  على  قائمة 

العملي  الواقع  من 

جناحها  ثبت  قد 

العملي. الواقع  يف  وفاعليتها 

عند  الطالب  اأن  اإىل  حممد  الأ�صتاذ  اأو�صح  كما 

ي�صتعمل  اأن  اإىل  بحاجة  للتخ�ص�س  اختياره 

يكون  حيث  املنطقي،  التفكري  من  النوع  هذا 

وفر�س  ميوله  على  مبني  للتخ�ص�س  اختياره 

حني  اأننا  اإىل  واأ�صار  التخ�ص�س،  لهذا  العمل 

املعلومات  بتقييم  نقوم  التفكري  هذا  منار�س 

على  ت�صاعدنا  هل  نت�صاءل  بحيث  لدينا،  التي 

اأم ل. اأهدافنا  اإىل  الو�صول 

الناقد  التفكري  اأن  على  الور�صة  مقدم  واأكد 

النظر  وجهة  منها  عديدة  عنا�رش  على  ي�صتمل 

يتم  الذي  املو�صوع  حول  والأ�صئلة  والغاية 

حتدث  �صوف  التي  واملتتاليات  فيه،  التفكري 

والرباهني  التف�صريات  اإىل  بالإ�صافة  ذلك،  بعد 

بني  الناقد  التفكري  فوائد  وحول  والفر�صيات، 

على  ي�صاعد  الناقد  التفكري  اأن  حممد  الأ�صتاذ 

يف  ال�صتقاللية  وعلى  ال�صحيح،  القرار  اتخاذ 

والتزان  النف�س  يف  والثقة  والراأي،  التفكري 

التفكري. يف 

النقا�صات  من  العديد  الور�صة  �صهدت  وقد 

بع�س  ا�صت�صهد  حيث  احل�صور  من  واملداخالت 

ا�صتخدموا  التي  املواقف  ببع�س  الطالب 

يف  الأثر  له  كان  الذي  الناقد  التفكري  فيها 

ال�صحيح. القرار  اتخاذ  على  م�صاعدتهم 

واأهميتها  الناقد  التفكري  مهارات  ح�ل  تدريبية  عمل  ور�شة  الطالب  تعلم  دعم  مركز  نظم 

اأخ�شائي  ال�شيد  الأ�شتاذ حممد  ال�ر�شة  قدم  تطبيقها،  وكيفية  اجلامعي  للطالب  بالن�شبة 

اأكادميي. دعم 

نظمها مركز دعم تعلم الطالب

ورشة عمل تناولت مهارات التفكير الناقد وسبل تطبيقها
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ال�صيدة مها املري رئي�س وحدة  وذكرت 

باأن  امل�صاندة  واخلدمات  الطالبي  التوظيف 

التدريبية  الور�صة  هذه  بتنظيم  يقوم  املركز 

اأن عدد امل�رشفني  يف كل ف�صل درا�صي، حيث 

باأهمية  نوؤمن  اأننا  كما  م�صتمر،  ب�صكل  يزداد 

دور امل�رشفني يف عملية تطوير وحت�صني 

الربنامج، فهم جزء ل يتجزاأ من جناحه، 

الور�صة  اأننا نهدف من خالل هذه  كما 

امل�رشفني  اآراء  ومناق�صة  ال�صتماع  اإىل 

يف  م�صاعدتنا  �صاأنها  من  التي  واقرتاحاتهم 

وللطلبة  كم�رشفني،  لهم  اأف�صل  خدمات  تقدمي 

اإدارات وكليات اجلامعة. العاملني يف خمتلف 

نظم  مهند�س  ال�صعيدي  مرمي  ال�صيدة  وذكرت 

ت�صمنت عدة حماور  الور�صة  باأن  مهنية 

التح�صينات  عن  احلديث  مت  حيث  رئي�صية، 

للنظام  اإ�صافتها  مت  التي  والتعديالت 

اإ�صافة  الطالبي،  التوظيف  لربنامج  اللكرتوين 

للطلبة  املطروحة  التدريبية  الدورات  اإىل 

مبناق�صة  الور�صة  واختتمت  الربنامج،  يف 

خالل  تطبيقها  املركز  يعتزم  التي  املقرتحات 

باأن موظفي  اأي�صًا  القادمة. وذكرت  الفرتة 

املركز قاموا بعمل 11 ور�صة تدريبية يف 

واإدارات اجلامعة وذلك بهدف  اأق�صام  خمتلف 

امل�رشفني. على  الت�صهيل 

اأحد  الطالبي هو  التوظيف  باأن برنامج  يذكر 

اخلدمات  يقدمها مركز  التي  املميزة  الربامج 

بلغ عدد  قطر، حيث  لطلبة جامعة  املهنية 

توفريها خالل ف�صل  التي مت  الوظيفية  الفر�س 

اأن  )خريف 2013( 295 فر�صة وظيفية، كما 

الطلبة  على حتفيز  دائم  ب�صكل  يحر�س  املركز 

الأف�صل،  نحو  وال�صعي  التطور  على  املوظفني 

تقدمها  التي  الرتقاء باخلدمات  اإىل  اإ�صافة 

فئاتها  مبختلف  اجلامعة  وكليات  اإدارات 

وم�صتوياتها.

برنامج  والتدريبية مل�رشيف  الت�ع�ية  ال�ر�شة  قطر  بجامعة  املهنية  اخلدمات  مركز  نظم 

هذه  يف  �شارك  حيث  املا�شيني،  ون�فمرب  اأكت�بر  �شهري  خالل  وذلك  الطالبي  الت�ظيف 

الطلبة  57 م�ظف وم�ظفة من امل�رشفني على  الثانية  للمرة  املركز  التي يقيمها  ال�ر�شة 

العاملني يف الربنامج، وتاأتي هذه ال�ر�شة يف اإطار ال�شعي الدائم ملركز اخلدمات املهنية 

الطالبي.  الت�ظيف  برنامج  يف تط�ير 

الخدمات المهنية ينظم ورشة تدريبية لمشرفي برنامج 
التوظيف الطالبي
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مـــقـاالت

اإن التغيري ال�رشيع الذي منر به يف الوقت 

الثورة املعرفية وتطور  احلايل واملتمثل يف 

العامل مثياًل من  له  ي�صهد  الت�صال مل  تقنيات 

لذلك  قبل، فتاأثريه علينا يزداد يومًا بعد يوم، 

الهتمام  منا  يقت�صي  التغيري  هذا  مواجهة  فاإن 

من  امل�صتمرين  املهني  والتطوير  بالتدريب 

ال�صحيح،  امل�صار  اإىل  اأنف�صنا  توجيه  اأجل 

التناف�س  على  فقط  لي�س  قادرين  يجعلنا  بحيث 

والتفوق  بل  والبقاء 

. م�صتقبال

التطوير  يهدف 

النهو�س  اإىل  املهني 

الب�رشي  بالعن�رش 

العامل يف جميع 

كافة  وعلى  القطاعات، 

املالئم  الإعداد  واإعداده  امل�صتويات 

بكفاءة  واأداء مهامه  بدوره  للقيام 

التطوير  باأن  القول  ون�صتطيع  عالية، 

خمططة  عملية  هي  امل�صتمر  املهني 

واملهارات  الهتمامات  وتكييف  لتوظيف 

املطلوب،  التغيري  لإحداث  وال�صلوكيات  والقيم 

�صالمة  اأجل  وذلك من  البيئية  للموؤثرات  اإ�صافة 

وفعاليتها. وبقاءها  املنظمة 

امل�صتمر«  املهني  »التطوير  تعريف  وي�صمل 

هي: رئي�صية  م�صطلحات  ثالث 

ال�صخ�صية  املهارات  حت�صني  وهو  التطوير: 

حت�صني  وبالتايل  والأداء  والفنية  والعملية 

الوظيفي. امل�صتقبل 

املهارات  الرتكيز على  املهني: وهو 

املهني. بالدور  املتعلقة 

بالتعليم  وذلك  امل�صتمر: 

احلياة  والتدريب مدى 

اأو  العمر  مهما كان 

الوظيفي. الو�صع 

الذين  الأ�صخا�س  اأن  اإىل  الأبحاث  وت�صري 

على  يكونون  امل�صتمر  املهني  للتطوير  ي�صعون 

التميز  واإ�صباع رغبة  ال�صعادة  اأكرب من  قدر 

املهني  للتطوير  فاإن  لذا  الذات،  وحتقيق 

ال�صخ�س من  مُيّكن  اأنه  اأهمية كربى حيث 

بكفاءة وجودة  واملهام  بالأعمال  القيام 

التقنية  امل�صتجدات  مواكبة  اإىل  اإ�صافة  اأف�صل، 

ال�صخ�س  يوؤهل  اأنه  كما  املهنة،  يف  وال�صخ�صية 

ا�صتثمار  على  وي�صاعد  املهني  والتقدم  للرقي 

الفروق  ويعو�س  واملهارات  الكفاءة  وتوظيف 

بني ما مت درا�صته يف التعليم النظري وبني ما 

العملي. الواقع  تطبيقه يف  يتم 

املهني  التطوير  اأن  يوؤكد  بالطبع  وهذا 

بينهم  الرئي�صية  الو�صل  حلقة  ميثل  للعاملني 

؛ لأنه يوفر دعائم ت�صمن حت�صني  وبني اجلودة 

الأداء ورفع م�صتوى الميان بالأهداف وتعزيز 

مع  حتقيقها،  يف  بامل�صوؤولية  الإح�صا�س 

العمل اجلماعي يف  اأهمية روح  التاأكيد على 

ذلك. حتقيق 

التطوير المهني وعالم األعمال
بقلم : سحر الزوقري

مرشد مهني - مركز الخدمات المهنية
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عندما بداأ التفكري يف فعالية “كرك مع املر�صد الأكادميي” من 

قبل فريق مكتب الإر�صاد الأكادميي بكلية القانون، كان الهدف 

الأ�صا�صي هو اغتنام الفر�صة ملقابلة الطالب والتحدث معهم عن 

م�صاكلهم وخططهم الدرا�صية يف جو من املرح بعيدا عن الروتني 

اليومي بني جدران املكاتب، حيث ارتاأينا احلاجة اإىل الذهاب 

والو�صول للطالب بدًل من انتظارهم للقدوم اإلينا لت�صجيعهم 

على احلديث عن اأي مو�صوع موؤجل اأو ُمهمل ب�صبب زخم الأعباء 

الدرا�صية، خا�صة يف اأوقات المتحانات النهائية وانتهاء الف�صل 

 الدرا�صي.

بعد اأ�صابيع من التخطيط والتنظيم، مت التفاق على يومي 9 و 

10 من �صهر دي�صمرب املا�صي لعقد فعاليتي البنات والبنني على 

التوايل، وقد كان هاج�صنا الأكرب البتعاد عن الر�صمية والهتمام 

باأدق التفا�صيل لي�صعر الطالب اأن هذه الفعالية هي لهم فقط 

ول ميكن اأن تنجح من دون م�صاركتهم، وكانت البداية بت�صميم 

مل�صق مميز من قبل مر�صدنا املبدع الأ�صتاذ/ هادي املغازي 

.»Keep Calm & حيث ت�صمن عبارة »كرك مع مر�صدك

اأما فيما يتعلق مبكان تنظيم الفعالية، فقد حر�صنا على اختيار 

مكان قريب من احتفالت الطالب باليوم الوطني، لن�صاركهم 

فخر وفرحة الحتفال وتذكريهم اأن املر�صد الأكادميي موجود 

مل�صاندتهم يف كل خطوة ون�صاط يقومون به داخل املجتمع 

اجلامعي حتى واإن كان هذا الن�صاط ن�صاطا ترفيهيا ل�صقل 

مهاراتهم احلياتية بعيداً عن ال�صغوط الدرا�صية، وعند اتخاذ 

القرار بخ�صو�س توقيت الفعالية، مت التفاق على جعلها فعالية 

مفتوحة على امتداد اليوم لنتيح الفر�صة للجميع باملرور يف 

اأوقات فراغهم وال�صتمتاع بكوب من الكرك مع حديث مميز مع 

املر�صد .

بقدوم يوم الفعالية والإقبال والتجاوب الكبري من جميع الطالب 

البنات والبنني وبع�س اأع�صاء الهيئة التدري�صية، كان �صماع اآراء 

الطالب حول الفعالية هو مكافئتنا التي ل ُتقدر بثمن، فكان كل 

طالب خارج من ف�صله الدرا�صي يجد املر�صدين متواجدين يف 

ال�صاحة املقابلة للقاعة الدرا�صية، فيتوقف لإلقاء التحية وال�صالم 

ويجد نف�صه جال�صًا معنا يتحدث عن مقرراته الدرا�صية ومواكبة 

تطوره الأكادميي خالل الف�صل بب�صاطة ودون اأي تخطيط 

م�صبق، وبنقا�س عام مع املر�صد حول اخلطة الدرا�صية اأو القوانني 

واللوائح الأكادميية اجلديدة، يكت�صف الطالب اأنه تعلم �صيئا 

جديداً، لينهي زيارته لنا بالقول: »كنت اأعتقد اأين كنت اأعرف كل 

�صيء من زمالئي، ول حاجة يل لزيارتكم، ولكنكم اليوم اأو�صحتم 

يل الكثري من الأ�صياء التي كنت اأجلها، وعلى الرغم من اأنه 

يفرت�س بالطالب اأن يقوموا هم بزيارة املر�صد الأكادميي لكنكم 

اأنتم من جئتم اإلينا .. �صكراً لكم«.

وبعد اأن مل�صنا النتائج الإيجابية من تلك الفعالية، فقد قررنا 

اأننا وبال �صك �صنقوم بتكرار التجربة مع الطالب وب�صكل م�صتمر. 

فقد �صاهمت هذه الفعالية يف حتقيق الهدف الأ�صمى الذي ي�صعى 

لتحقيقه جميع مر�صدي جامعة قطر يف ظل الروؤية اجلديدة 

واملطورة ملركز الإر�صاد الأكادميي وا�صتبقاء الطالب األ وهي 

تغيري ال�صورة النمطية اخلاطئة عن كون املر�صد جمرد موظف 

ت�صجيل يخربك ما املقررات التي حتتاج اأن ت�صجلها يف كل ف�صل.

واإن كان هذا النوع من الفعاليات ي�صهم يف ا�صتقطاب �رشيحة 

هامة من الطالب الذين ل يزورون املكتب با�صتمرار لعتقادهم 

اخلاطئ اأنهم يعرفون كل �صيء ول يحتاجون هذه الزيارة، فاإننا 

�صنحر�س على العمل وال�صتمرار يف اإي�صال ر�صالتنا املتمثلة يف 

اأن الإر�صاد الأكادميي هو حق لكل طالب منذ اليوم الأول لدخوله 

اجلامعة وحتى و�صوله اإىل من�صة التخرج، و�صن�صتمر يف �صعينا 

لتعزيز دور الإر�صاد الأكادميي، كونه الدليل املهم للطالب يف 

تقييم خططهم الدرا�صية، ودرا�صة اإن كانت تلك اخلطط تزيد من 

جناحهم، وربط الطالب بجميع مراكز الدعم وم�صادر التعلم التي 

توفرها اجلامعة.

اإن كانت اإحدى خطوات ن�رش الوعي بثقافة الإر�صاد الأكادميي 

هي اخلروج من املكاتب للو�صول اإىل الطالب وك�صب ثقة اأكرب 

�رشيحة ممكنة منهم عن طريق الأن�صطة والفعاليات، فاإننا يف 

املقابل اأي�صًا نتابع عملنا يف مكاتب الإر�صاد لتقدمي كل الدعم 

والن�صح والإر�صاد الالزم لتذليل �صعوبات املرحلة اجلامعية 

واإي�صال جميع الطالب اإىل مرحلة التخرج بي�رش وفخر، لذا فقد 

حان الوقت لنخربكم اأعزاءنا الطالب اأن غايتنا هي دعمكم 

للح�صول على اأف�صل جتربة جامعية ممكنة، لذلك يحق القول 

 »�صكراً انكم جيتونا«.

»شكرًا ألنكم جيتونا«
بقلم : لينا أبو العال

مكتب اإلرشاد األكاديمي - كلية القانون
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مـــقـاالت

قدرة املخرتق  ب�صكل عام  يق�صد بالخرتاق 

اإىل هدف معني بطريقة  الو�صول  على 

املعلومات  بجمع  له  ت�صمح  غري م�رشوعة 

دون  امل�صتهدف  ال�صخ�س  عن  والبيانات 

احلماية  نتيجة �صعف  ذلك  ويتم  �صعوره، 

للمخرتق  يتيح  مما  امل�صتهدف،  ال�صخ�س  لدى 

النظام اخلا�س به، ويعد  الثغرات يف  ا�صتغالل 

الخرتاق عماًل غري قانوين لأنه يتم عنوة دون 

الخرين. رغبة 

اأن  النوع جند  وعند ت�صنيف الخرتاق ح�صب 

كلها  ن�صتعر�صها  اأن  ي�صعنا  ل  اأنواعًا كثرية  له 

اأهم نوع  يف هذا املقال، ولكن �صنتطرق اإىل 

الأجهزة واحلا�صبات. اخرتاق  واأخطرها وهو 

 هذا النوع من الخرتاق ميكن اأن تتعر�س 

امل�رشفية  واحل�صابات  ال�صخ�صية  الأجهزة  له 

وهناك  الإنرتنت،  على  الأ�صخا�س  وبيانات 

التج�ص�س  بها املخرتق بهدف  عدة طرق يقوم 

الأنواع  اإيجازها يف  البيانات وميكن  و�رشقة 

التالية:

:»Trojan« 1- أحصنة طروادة
او ما ي�صمى بالـ »patch« وهو عبارة عن 

امللفات، وقد  اأخطر  ملف تنفيذي يعد من 

البيانات املهمة وغري  اإىل �صحب كافة  يوؤدي 

الأمر  املهمة من اجلهاز امل�صتهدف، ول يقف 

عند هذا احلد، حيث باإمكان املخرتق من خالل 

اأو  الويب  اأن يتن�صت على كامريا  هذه امللفات 

بل  امل�صتهدف،  باجلهاز  اخلا�س  امليكرفون 

اإىل قدرته على رفع وحتميل  قد ي�صل الأمر 

، ليرتتب  ملفات من واإىل اجلهاز امل�صتهدف 

اأنظمة اجلهاز  عليه قدرة املخرتق على تدمري 

زر! ب�صغطة  امل�صتهدف 

:»IP Address«2- عن طريق الـ
يعرف  ما  اأو   ”IP“ الـ  عندما يكت�صف املخرتق 

العنكبوتية  بال�صبكة  اخلا�س  اجلهاز  بعنوان 

الذي ل ي�صرتك معه اأحد فيه - اإل اأجهزة 

– من خالله يقوم  الأغلب  ال�صبكة املحلية على 

تت�صل  التي  والربامج  املنافذ  بفح�س  املخرتق 

بجهازك، حيث ميكن  اخلا�صة  بالإنرتنت 

الثغرات  ا�صتغالل  الفح�س  له عن طريق هذا 

بالإنرتنت،  املت�صلة  الربامج  بهذه  اخلا�صة 

بيانات  على  ال�صتيالء  ي�صتطيع  وبالتايل 

اجلهاز والعبث فيها، متامًا كما يحدث مع 

»Trojan« لكن دون اإر�صال اأي ملف.

االجتماعية الهندسة   -3
:»Social Engineering«

اأو �صدها،  الثغرة التي ل ميكن عالجها  وهي 

بع�س  بها  ميتاز  التي  الرئي�صية  الو�صيلة  وهي 

التفكري  املخرتقني عن غريهم من حيث 

ي�صتطيعون  بحيث   ، ميلكونه  الذي  والدهاء 

التي متلك  ال�رشكات واملنظمات  اأكرب  خداع 

؟! الب�صيط  بامل�صتخدم  فكيف   ، نظم حماية 

املخرتق من خداع  يتمكن  الو�صيلة  بهذه 

ويقوم  امل�صتهدفة  املنظمات  اأو  الأ�صخا�س 

اأنها  باعتقادهم  بياناتهم  على  بال�صتيالء 

اأن يقوم  غري مهمة ، كمثال ب�صيط على ذلك 

�صخ�س حتى  معلومات عن  بجمع  املخرتق 

ب�صوؤاله  ، فيقوم  به  ال�رش اخلا�صة  يخمن كلمة 

اأولده وعمره وغريها... عن ا�صمه وا�صم 

والصفحات  الرسائل   -4
 :»Phishing« المزورة 

الهند�صة  على  رئي�صي  ب�صكل  يعتمد  النوع  هذا 

– حيث  ال�صابقة  النقطة  – يف  الجتماعية 

الكايف من  القدر  يقوم املخرتق بجمع 

خالل  من  امل�صتهدف  ال�صخ�س  عن  املعلومات 

اإر�صال �صفحات مزورة غري حقيقية، وهي 

اإىل  الأ�صل ملواقع حتتاج  عبارة ن�صخة طبق 

ملوقع  الدخول  �صفحة  كمثال  دخول  ت�صجيل 

.»Facebook« الجتماعي  التوا�صل 

وننتقل - بعد معرفة اأنواع واأ�صهر الأ�صاليب 

املتبعة يف الخرتاق- اإىل طرق الوقاية 

والتح�صن منها، فلكل طريقة من الطرق ال�صابقة 

و�صيلة للوقاية منها، فلو بداأنا باأح�صنة 

طروادة - البات�س - والذي ذكرنا اأنه عبارة 

عن ملف تنفيذي ُيدَمج مع برامج اأخرى كاأن 

يقوم املخرتق بدمج هذا البات�س مع برامج 

مفيدة مثل برامج حزمة office عند تثبيتها، 

عالم االختراق 
بقلم الطالب : عمر أبو حسان

كلية الهندسة - علوم حاسب
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فالو�صيلة الأمثل يف الوقاية من هذا النوع هو 

حتميل م�صادات الفايرو�صات وحتديثها يوميا 

لأن الفريو�صات ل تقت�رش على نوع واحد، 

بل اإنك يف هذه اللحظة واأنت تقراأ هذا املقال 

�صيكون قد خرج اإىل العامل 

فريو�س جديد يتخطى �صبل 

احلماية هذه، كما اأنه 

ينبغي عليك اأن تتاأكد 

من م�صدر الربامج 

التي تريد 

حتميلها، لذلك ين�صح بالتحميل من املواقع 

املوثوقة. الر�صمية 

 IP اأما التهديد الثاين وهو الخرتاق عن طريق

Address ، فهذه الطريقة تعد من الأ�صاليب 

املتقدمة يف الخرتاق، وللوقاية منها يجب 

اأن ل تقوم بفتح الروابط الإلكرتونية واملواقع 

املجهولة، فمن خاللها ي�صتطيع املخرتق معرفة 

الـ IP اخلا�س بك ، كما يجب عليك حتديث 

نظام الت�صغيل مثل الـ Windows ب�صكل 

دوري لأن ال�رشكة تقوم باإغالق ثغرات النظام 

التي ميكن للمخرتقني ا�صتغاللها والنفاذ منها.

اأما الأ�صلوب الثالث وهو الهند�صة الجتماعية 

والذي ذكرنا م�صبقا باأنه ل ميكن عالجه لأنه 

يعتمد على درجة ذكاء املخرتق واأ�صاليب 

اخلداع والت�صليل التي يتبعها، فيجب عليك اأن 

تكون متيقظًا لهذا اخلطر الذي قد تواجهه باأي 

وقت واأي مكان.

اأما الطريقة الخرية والتي تهدف اإىل �صيد 

الهدف باإر�صال ر�صائل خادعة ي�صتويل بها 

املهاجم على املعلومات والبيانات املهمة، 

فيمكن احلماية منها بب�صاطة وهي األ تفتح 

الر�صائل امل�صكوك بها والتي ت�صلك من 

اأ�صخا�س ل تعرفهم اأو تثق بهم، كما 

يجب عليك اأن تتاأكد 

من عنوان املوقع URL الذي تريد ت�صجيل 

اإليه. الدخول 

وهذه الطرق لي�صت الوحيدة بطبيعة احلال 

فاأ�صاليب الخرتاق والفريو�صات يف تطور 

وتقدم، لكن يف الوقت ذاته يتم معاجلتها 

واإنتاج امل�صادات لها.

ويف هذا ال�صدد يتحتم علينا يف اجلامعة من 

طالب واأع�صاء هيئة تدري�س وموظفني اأن 

ننتبه اإىل بع�س الر�صائل التي تر�صل من جهات 

جمهولة تطلب اإر�صال بيانات �صخ�صية اأو ا�صم 

امل�صتخدم وكلمة ال�رش، وهذا هو النوع الرابع 

من اأنواع الخرتاق »phishing« ، ويهدف 

املر�صل من هذه الر�صائل اإىل ال�صتيالء على 

معلوماتهم، لذلك يتوجب العلم اأن الدعم الفني 

يف خدمات تكنولوجيا املعلومات يف اجلامعة 

ITS helpdesk  ل لن يطلب معلوماتك 

ال�صخ�صية اأو معلومات الدخول اإىل بريدك 

الإلكرتوين واإن طلب منك �صيء فلن يكون عن 

طريق الربيد الإلكرتوين.
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انطالق تويتر قطاع شؤون الطالب تحت شعار:
 » تفاعلوا  لتتميزوا «

اطلق ح�صاب قطاع �صوؤون الطالب ها�صتاق )qu_positive#( لتحفيز متابعي تويرت لكتابة ون�رش عبارات اإيجابية 

والتي حتمل معاين وطاقات اإيجابية. 

التغريدة املميزة التي اخرتناها لكم للطالبة »اأ�ش�اق الكربي« -  تاأ�شي�شي عل�م بيئية

»اإذا اأردت اأن تنجح يف حياتك: فاجعل املثابرة �صديقك احلميم والتجربة م�صت�صارك احلكيم، واحلذر اأخاك الأكرب، 

والرجاء عبقريتك احلار�صة« .

@QU_SA :تابعونا على
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قطاع �ش�ؤون الطالب


