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شؤون طالبية

تابعوا مؤسسة قطر على
twitter.com/QF , facebook.com/QatarFoundation
instagram.com/qatarfoundation , Snapchat username: QFSNAPS

الطالب يكتسبون مهارات التفاوض الق ّيمة
من خالل تدريب بجامعة جورجتاون في قطر

«يمكننا من خالل
تثقيف أطفالنا أن
ّ
نثقف المجتمع
بأسره ،ألن أطفالنا
سيقومون بعد ذلك
بتعليم عائالتهم
وأصدقائهم ،وحينئذ
يمكننا بكل ثقة أن
نبني جي ًلا مستقبل ًيا
أكثر قوة ووع ًيا»

الحياة الطالبية

صمم لتعليم المشاركين سبل حل القضايا المعقدة
تقمص األدوار ُ
تدريب ّ

إسماعيل نار

جامعة نورثو�سرتن يف قطر
ت�ؤهل الطالب مل�سارات مهنية
ناجحة يف جمال ال�صحافة

طالب أكاديمية قطر  -مشيرب
يتع ّلمون أهمية االستدامة في
فعالية مفعمة بالمرح

مقتطفات
تكريم طالب
جامعة كارنيجي
ميلون في
قطر في ندوة
«تكنوفيت»
 nشهدت ندوة «تكنوفيت»
بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا
تكريم ثالثة من خريجي جامعة
كارنيجي ميلون في قطر ،إحدى
الجامعات الشريكة لمؤسسة
قطر .وجذبت الفعالية حضو ًرا بلغ
حوالي  300شخص.
تحدث الخريجون صبيح بن
ّ
وسي ،وروخسار نياز ،وجيدا
موسى في الندوة التي أدارها
ماهر حكيم ،المدير العام لواحة
قطر للعلوم والتكنولوجيا
المنضوية تحت البحوث والتطوير
بمؤسسة قطر.
واحتفت الفعالية بقبول
الفريق في البرنامج المرموق
«ألكيميست» لتسريع تطوير
المشاريع التكنولوجية في
سيليكون فالي.
سيقضى الفريق ستة أشهر
هناك ،حيث سيعكف على تطوير
نموذج «ميتيس» لألعمال ،وهو
تطبيق يرشد طالب الجامعات
نحو االختيار األمثل للبرامج
بناء على شخصياتهم
التعليمية
ً
وتفضيالتهم واهتماماتهم،
إلى جانب بناء العالقات وجذب
المستثمرين.
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طالب أكاديمية قطر  -مشيرب يتع ّلمون
أهمية االستدامة في فعالية مفعمة بالمرح

االستدامة حظي طالب �أكادميية
قطر  -م�ش�يرب ،ع�ضو م�ؤ�س�سة قطر،
العاملة حت��ت مظلة مكتب التعليم قبل
اجلامع��ي ،بفر�ص��ة ملعرف��ة املزيد عن
اال�س��تدامة واحلف��اظ عل��ى البيئ��ة يف
ؤخرا ،يوم 24
فعالي��ة خا�صة ُعق��دت م� ً
وت��ول تنظيمها رابطة
نوفمرب ،2016
ّ
�أولي��اء الأم��ور واملعلم�ين يف املدر�س��ة
بالتعاون مع �إزدان مول.
وجلبت الفعالية �إىل املدر�س��ة حملة
امل�س���ؤولية االجتماعي��ة الأب��رز لإزدان
م��ول ،وهي «احلل��م الأخ�ض��ر ،»2022
الرامي��ة �إىل زرع  22مليون �ش��جرة يف
�أنح��اء دول��ة قط��ر بحلول ع��ام ،2022
حي��ث �أو�ض��ح فري��ق �إزدان للط�لاب
كيفي��ة زراع��ة الأ�ش��جار وا�س��تخدام
�س��مادا يخ�ص��ب الرتبة،
ق�ش��ر البي�ض
ً
و�ش��اركوا معلوم��ات ح��ول �س��بل زراعة
ال�شجريات يف املنزل ورعايتها.
ويف ه��ذا ال�س��ياق ،قال��ت رج��اء
�ش��لبي ،الناظ��ر امل�س��اعد ،الت��ي تدي��ر
أي�ض��ا رابط��ة �أولياء الأم��ور واملعلمني،
� ً
يف حديثه��ا م��ع �صحيف��ة «تليج��راف
م�ؤ�س�س��ة قط��ر» �إن �أولي��اء الأم��ور

الفعالي��ة

والأطف��ال ا�ستح�س��نوا
ريا.
ا�ستح�سانًا كب ً
و�أو�ضح��ت قائلةً�« :أردنا فعل �ش��يء
م��ن �ش���أنه ا�صطح��اب الأطف��ال خارج
الف�ص��ل الدرا�س��ي ،عل��ى �أن يتمت��ع
بعنا�صر ح�س��ية خمتلفة ت�ش��مل اللم�س
والب�ص��ر وال�ش��م .يتع��رف طالبن��ا
يف الف�ص��ل الدرا�س��ي عل��ى النبات��ات
ويكم��ل ه��ذا
والأ�ش��جار و�أهميته��ا.
ّ
الن�ش��اط عملي��ة تعلّمه��م م��ن خ�لال
تزويده��م باخل�برة العملي��ة ،كم��ا
ي�س��اعدهم يف فه��م مق��دار اجله��د
والوق��ت املطلوب�ين لزراع��ة النبات��ات؛
ويف املقاب��ل يتعل��م الط�لاب �أهمي��ة
االحرتام وال�صرب وامل�ساءلة».
ويف �إط��ار تعليق��ه عل��ى �أهمي��ة هذه
الأن�ش��طة ،قال حممد عي�س��ى الكعبي،
رئي�س احتاد �أولياء الأمور واملعلمني يف
�أكادميية قطر  -م�شريب« :ميكننا من
خالل تثقيف �أطفالنا �أن نث ّقف املجتمع
ب�أ�س��ره ،لأن �أطفالن��ا �س��يقومون بع��د
ذل��ك بتعلي��م عائالته��م و�أ�صدقائهم،
جيل
وحينئ��ذ ميكننا بكل ثقة �أن نبني ً
م�ستقبل ًيا �أكرث قوة ووع ًيا».

ومن جانبه ،قال يو�سف اجلالهمة،
الطال��ب بال�ص��ف الراب��ع« :متنحن��ا
الأ�ش��جار الظل والأك�سجني ،وتو ّفر لنا
أي�ض��ا .ال حي��اة
الغ��ذاء ،وللحيوان��ات � ً
بدون �أ�ش��جار ،ولذا نحت��اج �إىل حماية
البيئة واحلفاظ على عاملنا».
وم��ن جانبه��ا ،قال��ت �آي��ة حم��اد،
زميلت��ه يف ال�ص��ف الراب��ع�« :إع��ادة
التدوي��ر �أم��ر ممت��ع ومث�ير� .أ�س��تمتع
بتنفي��ذ امل�ش��روعات الت��ي �أ�صنعه��ا
بنف�سي .وميكننا ا�ستخدام الزجاجات
كعل��ب جموفة ،كم��ا ميكننا ا�س��تخدام
جمال،
النبات��ات لتب��دو منازلن��ا �أك�ثر
ً
و�س��وف يت�س�� ّنى لن��ا �أن نك�بر م��ع هذه
النباتات .لقد كان هذا الن�ش��اط رائ ًعا
للغاية».
وبالن�س��بة لطالب��ة ال�ص��ف الثال��ث
فاطمة عي�س��ى ،فقد �ساعدها الن�شاط
يف فه��م �أهمي��ة كل عم��ل مهم��ا كان
«ق��دم هذا الن�ش��اط
را .وقال��تّ :
�صغ�ي ً
مث��ال عل��ى �ض��رورة التع��اون لإنق��اذ
ً
الع��امل .وتت�ضم��ن الأمثل��ة الأخ��رى
�إطف��اء الأن��وار عندم��ا نغ��ادر الغرفة،
وعدم �إهدار املياه».

به��ذه املنا�س��بة ،قال مال��ك قي�صر
ع��وان ،مدي��ر ع��ام �إزدان م��ول:
«الأطف��ال ه��م م�س��تقبلنا ،وم��ن املهم
للغاي��ة �أن ن�س��اعدهم يف فه��م �أهمي��ة
حماي��ة البيئ��ة� .إننا ن�س��عى م��ن خالل
مب��ادرة «احلل��م الأخ�ض��ر � »2022إىل
التوا�ص��ل مع الط�لاب يف ربوع الدولة،
وت�ش��جيعهم عل��ى االط�لاع ب��دور مهم
يف بن��اء م�س��تقبل �أخ�ض��ر م��ن خ�لال
م�ش��اركة املعرفة ب�ش���أن �إعادة التدوير
واال�ستدامة».
و�أثن��ت �س��ارة القحط��اين� ،إح��دى
�أولي��اء الأم��ور الذي��ن تطوع��وا خ�لال
الفعالي��ة ،عل��ى ه��ذه املب��ادرة ،قائل��ةً:
«ه��ذه الأن�ش��طة مهمة للغاية مل�س��اعدة
الأطف��ال يف تعزي��ز م�ش��اعر االهتم��ام
بالبيئ��ة .كم��ا �أنه��ا ت�س��اعدهم يف فهم
م��ا ميكنه��م القي��ام به لإح��داث تغيري
�إيجابي .ي�ش��ارك الأطف��ال يف الفعالية
ب��كل حيوي��ة؛ لأنه��ا �إحدى الن�ش��اطات
التي ي�س��تخدمون فيه��ا �أيديهم ،و�إنني
واثق��ة م��ن �أن ه��ذا الن�ش��اط �س��وف
يك�س��بهم �صفات �أ�سا�س��ية مثل ال�صرب
وامل�س�ؤولية».

المحــاكاة اخترب الدبلوما�س��يون
الط�لاب مهاراته��م يف جم��االت ح��ل
النزاع��ات و�صن��ع الق��رار ،خ�لال تدريب
للمح��اكاة ح��ول التفاو���ض والأزمات ُعقد
ؤخ��را بجامع��ة جورجت��اون يف قط��ر،
م� ً
�إحدى اجلامعات ال�شريكة مل�ؤ�س�سة قطر.
اتخ��ذ التدري��ب ،ال��ذي ُعق��د عل��ى
م��دار ثم��اين �س��اعات� ،صيغ��ة امل�س��تقبل
االفرتا�ضي ،و�شكّل مقدمة لعملية تفاو�ض
ا�س�تراتيجي ،عم��ل امل�ش��اركون فيه��ا
عل��ى هيئ��ة فري��ق واح��د يف مواجه��ة �أحد
التحديات التي تواجه املجتمع الدويل.
و�صم��م التدري��ب ،ال��ذي انط��وى عل��ى
ُ
تقم���ص الأدوار ،لتعليم امل�ش��اركني كيفية
ّ
ح��ل الق�ضايا املعقدة مع �ش��ركاء عدة ،يف
بيئ��ة ترزح حتت �ضغ��وط .وح�صل كل وفد
عل��ى تعليمات من «حكومته» حول النتيجة
املطل��وب االنتهاء �إليها ،كما ُمنح الطالب
دورة مكثّف��ة ح��ول كيفي��ة التفاو���ض عل��ى
االتفاقيات املجزية للطرفني.
وت��وىل التدري��ب الربوف�س��ور جيم���س

�س��يفرز ،مدير الدرا�سات مبعهد درا�سات
الدبلوما�س��ية يف احل��رم اجلامع��ي الأم
جلامعة جورجتاون يف وا�شنطن العا�صمة،
والدكت��ورة كري�س��تني �ش��يوايتز ،العمي��د
امل�س��اعد لل�ش���ؤون الأكادميي��ة بجامع��ة
جورجت��اون يف قط��ر .تق��ول الدكت��ورة
�ش��يوايتز« :حم��اكاة التفاو�ض الدويل من
�أب��رز تدريب��ات التعل��م التجريب��ي لدين��ا؛
�إذ يحظ��ى الط�لاب فيها بفر�ص��ة تطبيق
الفه��م النظ��ري لل�سيا�س��ة العاملي��ة ،يف
موقف م�شابه للعامل احلقيقي ،و�سط بيئة
تدريبي��ة ذات �س��يناريو حم��دد .والطالب
�ش��غوفون بهذا للغاية ،حتى �إنه ميكنك �أن
ت�شعر باحلما�س والإثارة يف �أرجاء املكان.
�إنه يوم رائع حقًا».
وتق��ول �س��لمى ح�س��ن ،الطالبة بال�س��نة
الأوىل بجامع��ة جورجت��اون يف قط��ر:
«عل��ى الرغم م��ن �أن التدريب كان جمرد
حم��اكاة ،كن��ت حت��ت �ضغ��ط �ش��ديد
العتم��ادي عل��ى مه��ارات التفاو���ض ،ويف
حالتن��ا ،كان �أك�بر تهدي��د ه��و احل��رب

النووي��ة� .إنن��ي �س��عيدة مل�ش��اركتي يف هذا
التدري��ب؛ لأن��ه منحن��ي مه��ارات ق ّيمة يف
فن التفاو�ض».
�أم��ا حممد اجلاب��ري ،الطالب بال�س��نة
الثاني��ة بجامع��ة جورجت��اون يف قط��ر،
فم��ن كلمات��ه يف و�صف ه��ذا الأم��ر قوله:
«تق��دم املح��اكاة ملح�� ًة ع��ن م��دى تعقي��د
ّ
املفاو�ض��ات الدولي��ة ،وهو م��ا ال جنده يف
الكتب الدرا�س��ية .و�أهم ما تعلم ُته فيها �أن
التو�ص��ل �إىل حل ير�ض��ي الأطراف جمي ًعا
رمب��ا كان �ضر ًب��ا من امل�س��تحيل؛ فعلى كل
ط��رف �أن يك��ون عل��ى ا�س��تعداد لتق��دمي
تن��ازالت ،والقبول ب�أقل مم��ا كان يخطط
له؛ من �أجل الو�صول �إىل حل و�سط».
املح��اكاة فعالي��ة �س��نوية ،تعقده��ا
جامع��ة جورجت��اون يف قط��ر ،م�س��تلهم ًة
ب�أمثل��ة تاريخي��ة �أو �آنية حالي��ة من العامل
احلقيق��ي� ،أو متوقع��ة ،تركّز عل��ى ق�ضايا
مثل ال�سيا�سة والأمن والأزمات الإن�سانية؛
لبن��اء قدرات الطالب يف جمال التفاو�ض
واتخاذ القرارات.

انقضاء المنح الدراسية الصيفية لطالب وايل
كورنيل للطب  -قطر في الواليات المتحدة

الخبــرة ع��اد الط�لاب القطري��ون
الذي��ن كانوا قد ح�صل��وا على منحة بحثية
يف بع�ض �أبرز املختربات البحثية يف العامل
بعد فوزهم مب�سابقة كتابة املقال «الأيادي
ال�ش��افية» التي نظّ مته��ا وايل كورنيل للطب
 قط��ر� ،إح��دى اجلامع��ات ال�ش��ريكةمل�ؤ�س�س��ة قطر� ،إىل الكلية لعر�ض جتربتهم
البحثية يف نيويورك.
تو�صلت جلنة حتكيم
فف��ي مايو ّ ،2016
امل�س��ابقة �إىل �أن ط�لاب املرحل��ة الثانوي��ة
الأربع��ة ق��د كتب��وا �أف�ضل مق��االت من بني
عدد كبري من املقاالت امل�شاركة؛ ليح�صلوا
بذلك على منحة «�أطباء امل�ستقبل» املمولة
بالكامل ،والتي امتدت لأ�سبوعني ق�ضوهما

بواي��ل كورني��ل للط��ب وجامع��ة كورني��ل يف
نيويورك.
فاز بجائزة عام  2016كل من اجلوهرة
�س��امل امل��ري (مدر�س��ة الإمي��ان الثانوي��ة
امل�ستقلة للبنات) ،وفاطمة حممد النعيمي
(مدر�س��ة لندن الدولية  -قطر) ،وجا�سم
�أحم��د املن�ص��وري (املدر�س��ة الإجنليزي��ة
احلديث��ة) ،و�إميان��ه قائ��دي (مدر�س��ة
الإميان الثانوية امل�ستقلة للبنات).
انطلق��ت امل�س��ابقة يف ع��ام ،2008
وينظمه��ا مكت��ب ا�س��تقطاب الط�لاب
والتوا�صل املجتمعي التابع لربنامج ما قبل
الط��ب ،به��دف متكني الط�لاب القطريني
باملرحل��ة الثانوي��ة م��ن ا�ستك�ش��اف الآفاق

الوا�سعة ملهنة الطب.
ويف معر�ض حديثها عن التجربة ،قالت
جدا،
�إميان��ه قائدي« :كانت جترب��ة رائعة ً
وكان اجلانب الأكرث ت�شويقًا هو التجول يف
والتحدث �إىل املر�ضى ،وال�ش��رح
العيادات
ّ
ال��ذي �س��معناه م��ن الأط ّب��اء ع��ن احلاالت
املر�ضي��ة املختلف��ة .لق��د عر�ض��وا لنا �صور
وو�ضح��وا لنا الفرق بني
الأ�ش��عة املقطعيةّ ،
الف�س��يولوجيا ال�س��ليمة واملعتل��ة ،وم��ن ث��م
ات�ضح��ت لن��ا فكرة ممار�س��ة مهنة الطب.
لطامل��ا رغبت يف درا�س��ة الط��ب و�أن �أ�صبح
طبيبة ،وال �ش��ك �أن املنح��ة �أنارت الطريق
يل ،و�أ�ش��عر بال�سعادة �أن ح�صلت على هذه
الفر�صة».

درســت ال�صحاف��ة بجامع��ة
ُ
نورثو�س�ترن يف قط��ر� ،إح��دى
اجلامعات ال�ش��ريكة مل�ؤ�س�سة قطر،
وتخرج��ت ع��ام  .2013كان��ت
ُ
الدرا�س��ة بجامع��ة نورثو�س�ترن
يف قط��ر م��ن �أ�س��عد التج��ارب
الت��ي ع�ش��تها يف حيات��ي و�أكرثه��ا
�إث��ارة .فق��د كن��ا ثاين دفع��ة تلتحق
باجلامعة ،ورغ��م �أننا خ�ضنا غمار
مرحل��ة جتريبي��ة �ش��اقة ،لكنن��ي
خرج��ت بذكري��ات رائع��ة حقً��ا من
الفرتة التي ق�ضيتها هناك.
�أعم��ل حال ًي��ا لدى موق��ع العربية
ع�بر الإنرتن��ت ،و�أت��وىل تغطي��ة
طائف�� ًة وا�س��عة م��ن املو�ضوع��ات،
منه��ا و�س��ائل الإع�لام ،والثقاف��ة،
وال�سيا�س��ة يف منطق��ة جمل���س
ؤخرا
التعاون اخلليجي.
ُ
وح�صلت م� ً
عل��ى جائزة «�أف�ض��ل �صحفي عربي
�ش��اب خ�لال الع��ام» يف دب��ي ،وق��د
�أدت جامع��ة نورثو�س�ترن يف قط��ر
ريا يف فوزي بهذه اجلائزة.
دو ًرا كب ً
كان �أ�س��اتذتي بجامع��ة
نورثو�س�ترن يف قط��ر �أول حمررين
�أعم��ل معه��م .وكان��ت ف�صولن��ا
الدرا�س��ية �أ�ش��به بغرف��ة الأخب��ار،
ومل يك��ن وج��ود �أ�س��اتذتنا هن��اك
لنق��ل املعرف��ة �إلينا فق��ط ،ولكنهم
�س��اعدونا حمرري��ن وجعل��وا عملنا
�أك�ثر �إتقانً��ا .عندم��ا �أنظ��ر �إىل
ريا من املهارات
الوراء� ،أج��د �أن كث ً
واملو�ضوعات التي ناق�شناها �آنذاك
ق��د �ش��كّلت �أ�س��لوبي احل��ايل يف
تغطية الأخبار.
مرا�س�لا
لطامل��ا �أردت �أن �أك��ون
ً
حرب ًيا وقد �سخر مني كثريون لهذا
قدم��وا
ال�س��بب� .إال �أن �أ�س��اتذتي ّ
دائم��ا ،و�س��اعدوين يف
يل الدع��م ً
قمت
الو�ص��ول �إىل ه��ديف ،وبالفعل ُ
بتغطية احلرب ال�سعودية يف اليمن
م��ن اخلطوط الأمامي��ة منذ ب�ضعة
�أ�شهر.
� ّإن املعرف��ة الت��ي اكت�س��بتها
والدرو���س الت��ي تعلمته��ا يف جامعة

نورثو�س�ترن يف قطر قد �س��اعدتني
يف ه��ذا الأم��ر ،لي���س بخ�صو���ص
الدعم فق��ط ،بل من حيث اجلانب
أي�ضا .يعمل بع�ض �أ�س��اتذة
التقن��ي � ً
ال�صحاف��ة باجلامع��ة �صحفي�ين،
ويقدم��ون براجمه��م الوثائقي��ة
ّ
اخلا�ص��ة ،ويكتب��ون الأعم��دة
واملق��االت ،وقد كان��وا جمي ًعا جز ًءا
من غرف الأخبار .لقد �أدت جامعة
ريا يف
نورثو�س�ترن يف قطر دو ًرا كب ً
�صياغة مالمح م�سريتي املهنية.
تعتم��د املدين��ة التعليمي��ة عل��ى
ال��روح املجتمعي��ة ،وينتمي الطالب
القاطن��ون يف ال�س��كن الطالبي �إىل
جن�س��يات متعددة� .أحم��ل ذكريات
رائع��ة من املدين��ة التعليمي��ة ،التي
ت�ؤ�س���س الطالب للمرحلة الراهنة،
أي�ضا.
وت�ؤهلهم للم�ستقبل � ً
ال ميكن��ك مقارن��ة حري��ة
ال�صحافة يف هذه املنطقة مع حرية
ال�صحاف��ة يف مناطق �أخرى .وعلى
الرغ��م من الطريقة الت��ي يرى بها
كثريون جمال ال�صحافة يف ال�شرق
الأو�س��ط� ،إال �إنك عندما تنظر �إىل
الإح�صائي��ات� ،س�ترى �أن الأ�س��ر
العربي��ة ال ت��زال جتتم��ع يف عطل��ة
نهاية الأ�س��بوع لتناول طعام الغداء
وه��م ي�ش��اهدون �إح��دى القن��وات
الإخباري��ة عل��ى �شا�ش��ة التلفزيون.
تتم ّي��ز ال�صحاف��ة يف ه��ذه املنطقة
بالن�ش��اط والتط ّور امل�ستمر ،وعلينا
�أن نكون يف املكان الذي ي�ستقي منه
اجلمهور معلوماته.
�إنن��ي �س��عيد للغاي��ة مب�س��اري
املهن��ي احل��ايل وقدرتي على �س��رد
الق�ص���ص الهادفة ،و�آمل �أن �أ�صبح
حم��ر ًرا يف نهاي��ة املط��اف� .أكرث ما
�أحب��ه يف ال�صحاف��ة ه��و اال�س��تماع
�إىل ق�ص���ص الأفراد ،جي��د ًة كانت
�أم �س��يئة .فال يهمني ن�شر املقاالت
�أو كتاب��ة ا�س��مي عل��ى �صفح��ات
اجلرائد ،بقدر ما يهمني اال�ستماع
�إىل ق�ص���ص الأف��راد والتح��دث
معهم.
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