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نشئت مؤسسة قطر في عام 1995 تجسيًدا لرؤية ملهمة سطرها صاحب السمو األمير 
ُ
أ

الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مؤسس مؤسسة قطر، وصاحبة السمو الشيخة 
موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر.

صّممت المؤسسة لتدعم دولة قطر في رحلتها لالنتقال من االقتصاد القائم على 
ا من ذلك، تطّورت مؤسسة قطر 

ً
الكربون إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وانطالق

لتوفر دورة تعليمية كاملة تخّرج قادة المستقبل الذين سيتركون أثًرا في هذا العالم. 
من خالل تركيز جهودها على قطاعات العلوم والبحوث، وتنمية المجتمع، والتعليم 

بمختلف مستوياته، تعمل مؤسسة قطر على دفع عجلة تطوير المستقبل في قطر من 
www.qf.org.qaخالل التركيز على شعارها الفريد: “إطالق قدرات اإلنسان”
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صاحب السمو األمير الوالد الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني

مؤسس مؤسسة قطر

حضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر
رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر

مجلس إدارة مؤسسة قطر

رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر
صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر

نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر
سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة
سعادة السيد علي شريف العمادي

عضو مجلس اإلدارة
سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة

عضو مجلس اإلدارة
سعادة الدكتور عبد هللا بن حسين الكبيسي

عضو مجلس اإلدارة
الدكتور مازن جاسم الجيدة

عضو دائم في مجلس اإلدارة
المهندس سعد إبراهيم المهندي

مجلس أمناء مؤسسة قطر

رئيس مجلس أمناء مؤسسة قطر
صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر

عضو مجلس األمناء
سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني

عضو مجلس األمناء
سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني

عضو مجلس األمناء
سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني

عضو مجلس األمناء
سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني

عضو مجلس األمناء
المهندس سعد إبراهيم المهندي

أعضاء مجلَسي اإلدارة 
واألمناء في مؤسسة قطر
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توفر الدورة التعليمية التي تقدمها مؤسسة قطر مستويات عالمية من 
 التعليم والتجارب العملية والفرص المهنية في قطر، ليتمكن الشباب من

تطوير القدرات الشخصية والمهارات الالزمة لبناء اقتصاد قائم على 
المعرفة. 

تقدم مؤسسة قطر تجربة تعليمية شاملة تتيح لطالبها االنضمام لصفوف 
ز روح 

ّ
الدراسة منذ سن ستة أشهر، ليصبحوا جزًءا من منظومة تعليمية تعز

اإلبداع واالبتكار. 

8 التعليم ما قبل الجامعي

28 التعليم العالي

50 الجامعات الشريكة 
لمؤسسة قطر 

التعليم

7 6



التعليم ما 
قبل الجامعي

يضم التعليم ما قبل الجامعي الذي تقدمه مؤسسة 
قطر مراحل التحضير فيما قبل المدرسة، والمرحلتين 

االبتدائية والثانوية، لضمان تزويد الطالب بالعلم 
والمعرفة الالزمين لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. 

10 أكاديمية قطر – الدوحة

12 أكاديمية قطر – الخور

14 أكاديمية قطر – الوكرة

16 أكاديمية قطر – السدرة 

18 أكاديمية قطر – مشيرب

20 أكاديمية العوسج

24 برنامج الجسر األكاديمي

22 أكاديمية قطر للقادة

26 مركز التعليم والتعلم 
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المبادرات المستقبلية المنشودة

إدارة التطبيق المتزامن لثالث مبادرات 
 ”Managebac”و ”Map“ مهمة: برامج

و”PBIS” المعنية بأساليب وضع 
المناهج والمتابعة والتقييم والسلوك 

في مدارس البكالوريا الدولية. 

متابعة تطبيق نموذج النمو 
المهني والتقييم وتطويره. 

مواءمة الخطة االستراتيجية ألكاديمية 
قطر - الدوحة مع الخطة االستراتيجية 

للتعليم ما قبل الجامعي. 

تدشين برنامج أكاديمية قطر - الدوحة 
للدراسة الذاتية في مجلس المدارس الدولية 
)CIS( وجمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات 

)NEASC(، وجميع برامج البكالوريا الدولية. 

زيادة نسبة الطالب الملتحقين 
باألكاديمية في جميع المستويات 

للعام الدراسي 2018-2017. 

تسعى أكاديمية قطر – الدوحة إلى تمكين طالبها من تحقيق 
التمّيز األكاديمّي ليكونوا مواطنين مسؤولين

األهداف

 تقديم برنامج تعليمي دولّي دقيق 
ا يتم تدريسه باللغة  ومعتمد دوليًّ

ا تعليم اللغة العربية 
ً
اإلنجليزية، متضمن

والدراسات اإلسالمية بأسلوب رصين.

تزويد الطالب بمهارات التفكير الناقد.

دعم الطالب لكي يصبحوا أعضاًء فاعلين 
ومسؤولين في المجتمع من خالل خبرات 

م التي تلبي حاجاتهم، واهتماماتهم، 
ّ
التعل

م الخاصة بكّل منهم.
ّ
وأنماط التعل

االستراتيجيات 

تمكين طالب األكاديمية من استيعاب 
وتجسيد سمات طالب البكالوريا الدولية 

في جميع المراحل ومجاالت التطور 
الشخصّي، كّل بحسب قدراته ومستواه.

اعتماد مناهج دراسية شاملة في إطار 
ن 

ّ
أفضل الممارسات التي تعزز وتمك

مجتمع طالب أكاديمية قطر - الدوحة 
لكي يصبحوا مواطنين وقادة مسؤولين.

تعزيز الهوية الثقافية للطالب من 
خالل برنامج متعدد األبعاد لدراسة 

اللغة العربية والدراسات اإلسالمية.

 التعاون مع أصحاب المصالح الداخليين
والخارجيين رؤية لتحقيق 

األكاديمية ورسالتها.

دعم وتحسين النظم المالية ألكاديمية 
قطر – الدوحة، وتعزيز جوانب القوة 

فيها، بهدف تحقيق الطموحات 
التعليمية التي تنشدها األكاديمية.

تأكيد قدرة مرافق أكاديمية قطر – 
الدوحة، وخدمات تكنولوجيا المعلومات 

م وفق المعايير 
ّ
لديها، على توفير بيئة تعل

ن األكاديمية من 
ّ

العالمية بحيث تمك
استيفاء مقتضيات الرسالة التي تحملها.

أبرز اإلنجازات

  تحقيق الطالب لدرجات “متقدمة”
 ”Avant“ أو أفضل في امتحان أفانت 

لتقييم مستوى اللغة اإلنجليزية. 

ارتفاع معدالت نجاح الطالب في عرض 
نتائج منهج السنوات االبتدائية في برنامج 

البكالوريا الدولية )بنسبة 100 بالمائة(، 
والمشروع الشخصي )بنسبة 99 بالمائة( 
والخدمة واألنشطة )بنسبة 99 بالمائة(.

تحقيق نسبة 100 بالمائة في قبول 
الجامعات، مع ازدياد عدد الطالب الحاصلين 

على الدبلومة الكاملة )88 بالمائة(. 

تحقيق مستوى مشاركة بلغ 99 بالمائة 
في المرحلة األولى للتقييم اإللكتروني 

العالمي لطالب المستوى الخامس ببرنامج 
السنوات المتوسطة )الصف العاشر(. 

م” في 
ّ
إدراج نظام “سمات المتعل

جميع الوثائق المتعلقة بالمنهج.

تحسين أداء أكاديمية قطر - الدوحة في 
 )ISA( امتحانات تقييم المدارس الدولية

المرتبطة باألساليب الدولية المتبعة 
في العديد من االمتحانات الفرعية. 

تزرع مؤسسة قطر بذور اليوم التي ستصبح أشجار الغد، 
التي ستصل إلى األعالي وتحنو بظلها لمن يستظل بها.

بين تومكزاك 
م موسيقى

ّ
معل

أكاديمية قطر – الدوحة

تخريج ما نسبته

تحقيق نسبة

 من الطالب الملتحقين

في توفير فرص التسجيل 
الجامعي أمام الطالب
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المبادرات المستقبلية المنشودة

تطبيق برنامج السنوات المتوسطة 
وبرنامج الدبلومة الكامل بنجاح. 

التأكد من أن حرم األكاديمية الجديد يعمل 
بالكامل للمساعدة في توفير التعليم النوعي.

ضمان القبول في الجامعات لجميع 
خّريجي أكاديمية قطر – الخور.

زيادة نسبة التحاق الطالب من خالل 
تطوير وتطبيق حملة إعالمية جيدة 

)مقاعد مفتوحة للطالب الدوليين ممن 
هم في الصف السادس فما فوق(.

تطبيق برنامج ما قبل المدرسة 
بنجاح )برنامج جديد(. 

األهداف

تقديم تعليم يتوافق مع أعلى المعايير 
الممكنة لمساعدة الطالب كافة في تحقيق 

التمّيز وتطوير قدراتهم على التفكير الناقد 
والمستقل، وإعدادهم ليصبحوا متعلمين 

مدى الحياة ومواطنين مسؤولين.

تقديم مناهج تعليمية باللغة اإلنجليزية 
ا للصفوف الدراسية كافة،  مقبولة دوليًّ

باإلضافة إلى مناهج اللغة العربية، والدراسات 
اإلسالمية، ومناهج الدراسات الوطنية 

التي تتوافق مع المعايير الوطنية.

االستراتيجيات 

تطبيق مناهج دراسية ثنائية اللغة تالئم دولة 
قطر، وتتوافق مع المعايير الدولية الرائدة.

تحقيق الريادة األكاديمية من خالل التدريس 
م.

ّ
ز على التعل

ّ
رفيع المستوى في بيئة تحف

توفير المرافق ذات المعايير الدولية؛ 
م الطالب وتطوره.

ّ
كي تدعم تعل

مواصلة التميز اإلدارّي عن طريق 
اتباع أفضل الممارسات واالبتكار 
لضمان استمرار نجاح األكاديمية.

تعزيز التواصل والتعاون بين أولياء األمور، 
والطالب، واألكاديمية، والمجتمع المحلّي.

أبرز اإلنجازات

ح في برنامج السنوات 
ّ

نيل مركز المرش
االبتدائية لمدارس البكالوريا الدولية، بعد 

إجراء دراسة جدوى شاملة بالتعاون مع 
جريت 

ُ
التعليم ما قبل الجامعي، والتي أ

خاللها اجتماعات مع الجهات المعنية 
لجمع البيانات عن نقاط قوى أكاديمية 

قطر - الخور والمواضع التي تستلزم بعض 
التحسينات. بعد تحليل البيانات وإجراء 

النقاشات والمراجعات المفّصلة، تقّدمت 
أكاديمية قطر - الخور باالنضمام إلى برنامج 
السنوات االبتدائية وحصلت على الموافقة 

لتحصل على مركز المرشح في البرنامج. 

إكمال طلب التقدم لرابطة الواليات الوسطى 
للكليات والمدارس )طلب تغييرات جوهرية( 
ين 11 و12 

ّ
للحصول على موافقة ضم الصف

إلى برنامج االعتماد الحالي لألكاديمية. 
رسل طلب التقديم بنجاح مع موافاته جميع 

ُ
أ

المتطلبات التي طرحتها رابطة الواليات 
الوسطى للكليات والمدارس. تتوقع 

أكاديمية قطر - الخور استقبال زيارة االعتماد 
بحلول أكتوبر أو نوفمبر من عام 2016.

أحد أهم اإلنجازات التي حققتها مدرستنا هذا العام هو 
انتقالها لتصبح مدرسة تتبع برنامج السنوات االبتدائية.

جيسيكا شنايدر 
مة فنون للمرحلة االبتدائية

ّ
معل

 نيــــــــل 
ح في برنامج السنوات 

ّ
 مركز المرش

االبتدائية لمدارس البكالوريا الدولية

أكاديمية قطر – الخور

توفير أفضل الفرص للطالب من أجل مساعدتهم في تحقيق 
ذاتهم على أفضل وجه

٣
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المبادرات المستقبلية المنشودة

الحصول على اعتماد جمعية نيو 
 ،)NEASC( إنجالند للمدارس والكليات

.)CIS( ومجلس المدارس الدولية

الحصول على ترخيص لتتبع األكاديمية 
برنامج السنوات االبتدائية وبرنامج 

السنوات المتوسطة. 

االنتقال إلى حرم األكاديمية الجديد. 

االستمرار في رفع مستويات النمو 
األكاديمي السنوي للطالب بحسب 

اختبارات قياس التقدم األكاديمي 
)MAP( وتقييم األداء في الرياضيات. 

تدشين
برنامج السنوات 

المتوسطة لمدارس 
البكالوريا الدولية 

أكاديمية قطر – الوكرة

توفير الفرص المواتية للطالب لتطوير قدراتهم بالكامل، 
ليصبحوا أفراًدا مؤهلين ومستقلين ومسؤولين

األهداف

تقديم تعليم يتوافق مع أعلى المعايير 
المتبعة لتمكين الطالب من تطوير قدراتهم 

بالكامل وإحداث األثر اإليجابي المطلوب 
داخل مجتمعاتهم وعلى مستوى العالم.

خدمة المجتمع المحلّي عن طريق تنمية 
قدرات الطالب لكي يصبحوا مفكرين 

ناقدين، ومتعلمين مدى الحياة، ومواطنين 
مسؤولين ذوي آفاق عالمية، وكوادر 

أكاديمية رفيعة المستوى تتحلى بالقيم 
اء.

ّ
األخالقية الرفيعة والتكامل الثقافي البن

االستراتيجيات 

تخريج جيل واعد من الطالب يتمتع 
بأعلى درجات التحصيل األكاديمي، بما 

يمكنهم من االلتحاق ببرامج التعليم 
المتقدمة في الجامعات داخل دولة 

قطر وخارجها، والتفوق فيها.

ب يملكون سمات قيادية قوية 
ّ

تنمية طال
لون مواطنين عالميين جيدين، وذلك 

ّ
ويمث

من خالل تجسيد قيم أكاديمية قطر - 
الوكرة واستخدام مهاراتهم ومعارفهم 

لتعزيز الخير في العالم المحيط بهم. 

استقطاب المعلمين ذوي الكفاءات العالية 
وتطويرهم، بما في ذلك المواطنون 

القطريون، إلى جانب بذل الجهود الحثيثة 
لدعم قادة المدارس المجاورة ومعلميها.

التطوير المستمر للمناهج الدراسية 
والتقييمات واالستراتيجيات التعليمية التي 

تلّبي احتياجات الطالب وتلتزم بمعايير الجودة 
العالية على المستويين المحلّي والدولّي.

ضمان مشاركة الموظفين والطالب وأولياء 
األمور في تأسيس بيئة تعليمية تنموية 

وتحفيزية وآمنة والتزامهم بالحفاظ عليها.

أبرز اإلنجازات

تدشين برنامج السنوات المتوسطة وهو برنامج لمدارس 
البكالوريا الدولية يشمل المستويات 6 حتى 10. 

إنهاء تحديث جميع خطط المناهج لجميع 
المواد في أكاديمية قطر - الوكرة. 

إكمال تقرير نيل االعتماد.

اجتياز المراجعة االستشارية األولية للحصول على 
ترخيص برنامج السنوات المتوسطة. 

تطبيق منهج الخطوة الثانية كجزء من البرنامج االجتماعي 
والعاطفي في أكاديمية قطر - الوكرة. 

إجراء دراسة الجدوى لبرنامج السنوات االبتدائية، 
ليبدأ البرنامج في سبتمبر 2016. 

إنشاء نموذج االستجابة للتدخل )RTI( باالستعانة ببعض 
النماذج القياسية والتدقيق فيها وتقييمها لمساعدة 

مين على تنويع أساليب التدريس للمجموعات 
ّ
المعل

الطالبية بناًء على مستوياتهم واحتياجاتهم. 

نما المجتمع الطالبي في أكاديمية 
قطر – الوكرة من 200 طالب ليصل إلى 

حوالي 600 طالب، وقد حققنا تقدًما 
كبيًرا نحو الحصول على االعتماد من 

مجلس المدارس الدولية وجمعية 
نيو إنجالند للمدارس والكليات، 

باإلضافة إلى تطبيق برنامجي السنوات 
االبتدائية والسنوات المتوسطة.

بدرية عيتاني
مدير أكاديمية قطر – الوكرة 

إنشاء
 نموذج االستجابة للتدخل )RTI( لمنح 

الطالب الرعاية الفردية الالزمة
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الحصول
 على اعتماد دبلومة البكالوريا الدولية

مجتمع داعم يتفاعل مع كل من يسعى إلى التعليم ويمنحهم 
ز على الطالب وتساؤالته

ّ
القوة، من خالل اتباع أسلوب يرك

أكاديمية قطر – السدرة

األهداف

إعداد الطالب لإلسهام في بناء عالم 
.

ً
 وعدال

ً
أكثر سلًما واستدامة

تعزيز تنمية مهارات التفكير الناقد 
والتأمل والتعلم الخدمّي.

ميٍّ متعدِد  تقديم تعليٍم دوليٍّ تقدُّ
اللغات لفائدة مجتمع أكاديمية 

قطر– السدرة، ويتماشى في الوقت 
نفسه مع الثقافة القطرية.

االستراتيجيات 

تحسين اإلنجازات الطالبية.

بناء القدرات التدريسية.

إيجاد بيئة ثقافية مناسبة للجميع.

التركيز على تنمية الشخصية. 

نيل المدرسة للترخيص واالعتماد. 

أبرز اإلنجازات

إنهاء دبلومة البكالوريا الدولية التي مثلت نهاية رحلة استمرت 
فة تبعهما عام من تقديم برامج 

ّ
لعامين تضمنت عملية تقديم مكث

التنمية المهنية الداخلية والخارجية لجميع أعضاء هيئة التدريس. 

إقامة جلسات تعاونية أسبوعية ألعضاء هيئة التدريس كان لها دور 
م في أكاديمية قطر - السدرة. 

ّ
رئيسي في تحسين عملية التعلم والتعل

في يناير 2015، بدأت أكاديمية قطر - السدرة تطوير عملية 
تقييم داخلية ألعضاء هيئة التدريس من شأنها أن توفر لإلدارة 

وأعضاء هيئة التدريس منصة لوضع األهداف وإجراء حوارات مهمة 
حول التدريس، ومتابعة التقدم في تحقيق هذه األهداف. 

ابتداًء من ديسمبر، عمل فريق اإلدارة وبعض أعضاء هيئة التدريس 
ف مع إدارة المشاريع الرئيسية ومستشاريهم للتخطيط 

ّ
بشكل مكث

واإلشراف على ترميم مبنى المشتريات القديم وبنائه ليتم تحويله 
إلى مبنى المدرسة االبتدائية في أكاديمية قطر - السدرة.

ح ضمن نظام البكالوريا الدولية وبرنامج 
ّ

إتمام عامين في مركز المرش
السنوات االبتدائية وبرنامج السنوات المتوسطة. يعد هذا اإلنجاز 

حصيلة الجهود القيادية للكثيرين، التي واكبها تنفيذ وتنسيق المناهج 
وتدريب هيئة التدريس على اتباع أسلوب جديد لتعليم الطالب. 

المبادرات المستقبلية المنشودة

متابعة تطوير المناهج وتنميتها لتندرج 
ضمن برنامج البكالوريا الدولية. 

االستمرار في تطوير مهارات أعضاء هيئة 
التدريس لتقديم برنامج البكالوريا الدولية. 

توسيع إمكانيات أعضاء هيئة التدريس 
لتنويع أساليب التدريس بما يناسب 

مي اللغة اإلنجليزية 
ّ
الطالب من متعل

والطالب ذوي االحتياجات الخاصة. 

توضيح البيانات التوجيهية التي تتبناها 
المدرسة )الرؤية والرسالة والقيم 

والمعتقدات( لتمكنها من توجيه مسار 
أكاديمية قطر - السدرة بشكل فّعال. 

وضع عمليات متسقة لقياس اإلنجازات 
الطالبية ومدى التقدم في تحقيق 

األهداف االستراتيجية األخرى. 

مين والطالب وأولياء األمور 
ّ
هذه المدرسة عبارة عن مجتمع من المعل

وموظفي الدعم الذين يعملون مًعا لتوفير بيئة تعليمية حيوية للجميع.

ستيفن مسايا
مدير أكاديمية قطر – السدرة 

إتمــــــــــام
ح ضمن نظام 

ّ
 عامين في مركز المرش

البكالوريا الدولية وبرنامج السنوات 
االبتدائية وبرنامج السنوات المتوسطة
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إنشاء
وتنفيذ أدوات تقييم مهارات 

القراءة باللغة العربية

أكاديمية قطر – مشيرب

توفير تعليم عالي المستوى عبر إنشاء بيئة تعليمية فّعالة 
للطالب، على اختالف مستويات تحصيلهم الدراسّي

األهداف

إنشاء أكاديمية معتمدة ومعترف بها 
ا تتسم بالتميز التعليمي،  ا ودوليًّ محليًّ

ا ثنائي اللغة، وتعتمد  وتقّدم نظاًما نموذجيًّ
الممارسات القائمة على الشمولية.

 
ً

ل وجهة
ّ
تطوير مدرسة نموذجية تمث

للتدريب والتطوير المهني لغيرها من 
المدارس والمعلمين، وذلك بالتأكيد على 

الممارسات القائمة على األدلة في التعليم 
الشامل والخدمات متعددة المستويات.

 بناء مركز للتطوير المهني يتسم
 بالفاعلية الكبيرة والسمعة الحسنة
لخدمة المدارس والمعلمين الذين 

سون الطالب - أو يرغبون في تدريس  ُيدرِّ
الطالب - وفق أسلوب التعليم الشامل.

االستفادة من الممارسات القائمة 
على البحوث التعليمية الدقيقة 

لتلبية احتياجات جميع الطالب.

االستراتيجيات 

ضمان تمّيز الطالب من خالل تقديم برنامج 
تعليمّي ثنائّي اللغة عالي المستوى في إطار 

م تستمر مدى الحياة.
ّ
إعدادهم لرحلة تعل

توظيف أعضاء هيئة تدريس 
وإداريين مؤهلين، وتطويرهم.

تقديم برامج تدريبية حول البرامج ثنائية 
اللغة والتعليم الشامل للمدارس 
التابعة للمجلس األعلى للتعليم.

تعزيز التواصل والتعاون بين أولياء األمور، 
والطالب، واألكاديمية، والمجتمع.

تحقيق التنمية المستدامة في األكاديمية.

أبرز اإلنجازات

اب” باللغتين العربية واإلنجليزية. 
ّ
تنفيذ ورشة عمل “الكت

إنشاء وتنفيذ أدوات تقييم مهارات القراءة باللغة العربية. 

بناء غرفة لتوفير مصادر القراءة بمستويات 
عّدة باللغتين العربية واإلنجليزية. 

تطوير معايير للقبول في المستوى التحضيري 
للصف الرابع وحتى المستوى الرابع. 

الفوز بمسابقة “يوم التراث” ومسابقة “رئيس جوقة 
األكاديمية” بين جميع مدارس مؤسسة قطر. 

تنفيذ برنامج المستوى التحضيري للصف الرابع بنجاح. 

إنهاء جميع مدرسي اللغة اإلنجليزية البرنامج التدريبي لتعليم 
اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في المدارس العادية. 

إكمال دراسة الجدوى لبرنامج السنوات االبتدائية والتقّدم 
ح في برنامج السنوات االبتدائية. 

ّ
للحصول على مركز المترش

بناء برنامج تدخل قوي بكال اللغتين بناء على 
.)RTI( نموذج االستجابة للتدخل

تجاوز مستوى اإليرادات المنشودة بنسبة 50 بالمائة. 

المبادرات المستقبلية المنشودة

الحصول على ترخيص برنامج 
السنوات االبتدائية. 

تنفيذ برنامج السلوك اإليجابي ودعائم 
التدخل على مستوى المدرسة بأكملها. 

تطوير منهج مادة الرياضيات وأساليب 
تدريسه مع االستمرار في تطوير 

البرنامج المزدوج للقراءة والكتابة. 

االستمرار في تقديم الدعم في مواد 
اللغة العربية واإلنجليزية والرياضيات. 

السعي نحو نيل االعتماد الدولي. 

كوني عضو هيئة تدريس في أكاديمية قطر - مشيرب يعني 
تقديم الدعم لجميع الطالب والمدرسين بكل الحب.

الدكتور عماد ديب  
رئيس دعم التعلم بأكاديمية قطر - مشيرب

بنـــــــاء
برنامج تدخل قوي بكال اللغتين بناًء على 

)RTI( نموذج االستجابة للتدخل
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تطويــــــــــر
برنامج دراسة اضطراب السلوك العاطفي

أكاديمية العوسج

م، 
ّ
تعزيز إنجازات الطالب الذين يواجهون صعوبات في التعل

وعقد شراكات مع الجهات المعنية بهدف تطوير القدرات 
الكاملة للطالب

األهداف

الحصول على االعتراف الوطني والدولي كوجهة للتميز التعليمي 
م.

ّ
تقدم خدمات مباشرة للطالب الذين يعانون صعوباٍت في التعل

ا. الحصول على االعتماد الكامل من هيئة اعتماد معترف بها دوليًّ

م، يعتمد في المقام األول – إن لم 
ُّ
ا للتعل ا نموذجيًّ

ً
أن نكون مركز

يكن بشكل حصرّي – على البحوث التربوية الدقيقة في تقديم 
م.

ّ
الخدمات التعليمية للطالب الذين يعانون صعوباٍت في التعل

ا للتطوير 
ً
أن نصبح “الخيار األول” في المنطقة بوصفنا مركز

المهني والتوعية، يخدم اإلداريين والمعلمين الذين يعملون 
م.

ّ
مع الطالب الذين يعانون صعوباٍت في التعل

ا تعليمًيا، تعرف عملياته 
ً
أن نكون مدرسة نموذجية ومركز

ا بدقتها وفاعليتها العلمية. ا ودوليًّ وبرامجه إقليميًّ

م.
ُّ
تعزيز معدالت تحصيل الطالب الذين يواجهون صعوبات في التعل

الحفاظ على القيم والتقاليد القطرية.

االستعانة بأدوات التقييم األكثر فاعلية والعمل على تطويرها 
وتطبيقها، باإلضافة إلى أساليب التعليم، وبرامج المناهج 

الدراسية للمتخصصين داخل دولة قطر وخارجها.

االستراتيجيات 

تخريج جميع طالب أكاديمية العوسج 
وتأهيلهم للحصول على تعليم 

متقدم أو سلوك المسارات المهنية 
الناجحة داخل دولة قطر وخارجها.

إنشاء برنامج “عوسج برايم”.

التأثير على التنمية المهنية وتحسين 
المناهج وهندسة النظم ضمن مدارس 

مؤسسة قطر ومدارس الدوحة لمساعدة 
دولة قطر على تقديم خدمات أفضل 

لطالبها ممن يواجهون تحديات أكاديمية. 

إنجاز توسيع وتطوير أكاديمية العوسج بنجاح. 

أبرز اإلنجازات

إكمال تقرير منهج الدراسة الذاتية. 

تسهيل زيارة مجلس المدارس 
الدولية ورابطة الواليات الوسطى 

للكليات والمدارس لتقديم 
االعتماد في نصف الفصل. 

الحصول على اعتماد مستمر من مجلس 
المدارس الدولية ورابطة الواليات الوسطى 

للكليات والمدارس مصحوًبا بتكريم. 

تأسيس برنامج “عوسج برايم”: برنامج 
تعليم بديل لطالب المرحلة الثانوية. 

تبني معايير جديدة لتعليم الرياضيات.

تكوين خطة الثالث سنوات الجديدة 
للرياضيات والعمل عليها لبناء نطاق 

التدريس وتسلسله بشكل دقيق. 

م في العوسج 
ّ
تحويل مركز التعليم والتعل

إلى كيان على مستوى المقاطعة. 

تطوير برنامج دراسة اضطراب 
السلوك العاطفي ليستفيد منه 

الطالب في السنوات القادمة. 

المبادرات المستقبلية المنشودة

تخريج جميع طالب أكاديمية العوسج 
وتأهيلهم للحصول على تعليم 

متقدم أو سلوك المسارات المهنية 
الناجحة داخل دولة قطر وخارجها.

التأثير على التنمية المهنية وتحسين 
المناهج وهندسة النظم ضمن مدارس 

مؤسسة قطر ومدارس الدوحة لمساعدة 
قطر على تقديم خدمات أفضل لطالبها 

ممن يواجهون تحديات أكاديمية.

إنجاز توسيع وتطوير أكاديمية العوسج بنجاح. 

تعمل أكاديمية العوسج بجّد لتمنح األمل والنجاح لطالبها الذين يحتاجون المزيد 
من الدعم، وفي كل عام تزداد أعداد الخّريجين وتزداد معهم قصص النجاح.

أحمد نّداف 
م دراسات إسالمية في المرحلة الثانوية

ّ
معل

تأسيس
 برنامج “عوسج برايم”: برنامج تعليم 

بديل لطالب المرحلة الثانوية
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المبادرات المستقبلية المنشودة

تقديم برنامج أكاديمي قوي ومعتمد عالمًيا. 

الربط بين القيادة والمعيشة في حرم 
األكاديمية واألداء األكاديمي لتعمل 

جميعها بانسجام وليدعم أحدها اآلخر. 

توفير المرافق المناسبة للطالب 
لدعم برامج التراث والقيادة. 

زيادة حجم المجتمع الطالبي 
والطالب الملتحقين باألكاديمية.

اتباع المعايير العالمية المتبعة 
في المدارس الداخلية لتحصل 

األكاديمية على االعتراف عالمًيا. 

 17 من أصل 18
 طالًبا عسكرًيا حصلوا على

القبول في جامعات مختلفة

أكاديمية قطر للقادة

 تعزيز النمو الشخصي لدى الشباب، والعمل على إعداد
قادة المستقبل

األهداف

تنمية قدرات الطالب عن طريق خلق 
بيئة تساعدهم في إدراك التميز في 

المجاالت األكاديمية ومهارات القيادة 
وألعاب القوى والقيم األخالقية 
الالزمة إلعداد قادة المستقبل.

االستراتيجيات 

تقديم برنامج أكاديمي قوي 
حاصل على اعتماد دولي. 

تقديم برنامج قيادة فّعال في تطوير 
الصفات والقيم القيادية المنشودة. 

تقديم المرافق المناسبة للطالب لتوفر 
لهم األمان والراحة والدعم الالزم 
لتحقيق رؤية ورسالة األكاديمية. 

زيادة حجم المجتمع الطالبي 
والطالب الملتحقين باألكاديمية. 

مواءمة أهداف أكاديمية قطر للقادة مع 
األهداف المؤسساتية لمؤسسة قطر. 

أبرز اإلنجازات

قبول ما مجموعه 17 طالًبا عسكرًيا 
من مستويات رفيعة من أصل 18 

طالًبا في جامعتين أو أكثر. 

حصول جميع خّريجي دفعة 2016 
على نسب 75 بالمائة فما فوق. 

إتمام جميع الطلبة العسكريين 
لمتطلبات برنامج دبلوم البكالوريا 

الدولية وتخّرجهم بنجاح. 

تحّسن درجات 67 بالمائة من الطلبة 
العسكريين في المستويات بين 
7 - 10 بحسب مقياس لكسايل 

لقياس القدرة على القراءة. 

لقد أسست األكاديمية برنامًجا لتطوير القدرات القيادية والمهارات السلوكية 
الالزمة لتحسين إمكانيات الطالب وطريقة تفكيرهم وسلوكهم.

العميد الركن علي الكواري 
مدير أكاديمية قطر للقادة 

إتمــــــــــــــام
جميع الطلبة العسكريين لبرنامج دبلوم 

البكالوريا الدولية وتخّرجهم بنجاح 
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برنامج الجسر األكاديمي

تزويد خريجي المدارس الثانوية والمدارس األخرى المماثلة في دولة قطر بالمهارات 
األكاديمية والشخصية الالزمة لتحقيق النجاح في الجامعات المرموقة التي تدرس 

باللغة اإلنجليزية في أنحاء العالم أجمع، مع التركيز بشكل خاص على تأهيل الطالب 
لاللتحاق بجامعات مؤسسة قطر

األهداف   

تبّوء سّدة الصدارة فيما يتعلق 
بتقديم أفضل برنامج إلعداد الطالب 

في مرحلة ما بعد التعليم الثانوي 
في دولة قطر ومنطقة الخليج.

إعداد خريجي المرحلة الثانوية المميزين 
والمنتقين بعناية للقبول في برامج جامعات 

مؤسسة قطر والجامعات المرموقة في 
مختلف أنحاء العالم، والنجاح فيها.

االستراتيجيات    

زيادة نسبة الطالب الملتحقين بجامعة 
حمد بن خليفة وجامعات الخارج.

تعزيز جودة البرامج األكاديمية لبرنامج 
الجسر األكاديمي، وتحسينها.

إعداد طالب مؤهلين يتمتعون بالمعرفة 
والقيم والمهارات الالزمة لتقديم 

إسهامات فّعالة في المجتمع.

أبرز اإلنجازات

إنهاء برنامج الجسر األكاديمي للدراسة 
الذاتية الالزمة لتجديد اعتراف هيئة اعتماد 

برامج اللغة اإلنجليزية. وقد تضمن ذلك إجراء 
زيارة ميدانية حصل برنامج الجسر األكاديمي 
بناًء عليها على تجديد اعتراف هيئة اعتماد 

برامج اللغة اإلنجليزية لمدة عشر سنوات. 

احتفال برنامج الجسر األكاديمي 
بمرور 15 عاًما على تأسيسه. 

حصول حوالي 70 بالمائة من خّريجي 
البرنامج مّمن تقّدموا إلى جامعات المدينة 

التعليمية على القبول في برامجها. 

العمل بشكل مكثف مع وزارة 
التعليم والتعليم العالي إلنهاء 

قة. 
ّ
جميع الفواتير الماضية المعل

المبادرات المستقبلية المنشودة

الحفاظ على الوضع المالي لبرنامج 
الجسر األكاديمي، ومراعاة نمّوه.

المشاركة الكاملة في عملية التقطير.

 حصول 

 %70 
من خّريجي البرنامج مّمن 

تقّدموا إلى جامعات 
المدينة التعليمية على 

القبول في برامجها
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م
ّ
مركز التعليم والتعل

أحد مراكز التميز في مجال تسهيل وتوفير نظام دعم متعدد المستويات للطالب 
الذين يواجهون تحديات في التعلم وكذلك للمجتمع من حولهم

ال أتخيل أن يكون هنالك مشروع آخر يستحق وقتي وتعبي مثل هذا المشروع.

جيف كولمان 
م 

ّ
المدير المساعد بمركز التعليم والتعل

األهداف   

نشر أساليب التعليم الفاعلة للحيلولة دون 
تعرض طالب دولة قطر لتحديات في التعلم.

بناء القدرات داخل المدارس في دولة قطر 
لتقديم الدعم المتمثل في التدخل على 

المستويين األكاديمي والسلوكي.

تطوير وتقديم خدمات الدعم الشامل 
لألطفال الذين يواجهون تحديات في التعلم.

إتاحة الفرصة ألولياء األمور والجهات المعنية 
باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة وتحديات 

التعلم لالطالع على البرامج والخدمات 
الرامية لدعم تنمية قدرات األطفال.

تعزيز الجهود بغية توفير تعليم شامل 
للجميع داخل دولة قطر وخارجها.

االستراتيجيات    

نشر أساليب التعليم الفاعلة للحيلولة دون 
تعرض طالب دولة قطر لتحديات في التعلم.

بناء القدرات داخل المدارس في دولة 
قطر واختيار مدارس تابعة لوزارة التعليم 
والتعليم العالي للدعم من خالل تقديم 
المستويات األولية والثانوية من التدخل 

)المستوى األول - حوالي 80 في 
المائة من الطالب، والمستوى الثاني 
- حوالي 15 في المائة من الطالب(. 

تطوير وتقديم الخدمات لمستويات التدخل 
الثانوية )المستوى الثاني - حوالي 15 في 

المائة من الطالب( وفوق الثانوية )المستوى 
الثالث - حوالي 5 في المائة من الطالب(. 

منح األطفال من ذوي االحتياجات 
التعليمية الخاصة مستويات تدخل ثانوية 
)المستوى الثاني - حوالي 15 في المائة 

من الطالب( وفوق ثانوية )المستوى 
الثالث - حوالي 5 في المائة من الطالب(. 

منح أولياء األمور وغيرهم من 
الجهات المعنية في المنطقة ممن 
لديهم أطفال ذوي احتياجات خاصة 

إمكانية االنضمام للبرامج والخدمات 
التي تدعم تطوير أطفالهم. 

أبرز اإلنجازات

تدريب جميع المدراء واإلداريين على نظم دعم متعددة 
 .)PBIS المستويات )برنامج السلوك اإليجابي ودعائم التدخل

تقديم المستوى الثاني والثالث من التدخل 
للطالب في جميع مدارس مؤسسة قطر.

مين وأولياء األمور في مدارس 
ّ
تقديم برامج تدريبية للمعل

مؤسسة قطر وأعضاء مجتمع المؤسسة. 

منح المركز الوطني للتطوير التربوي التدريب الالزم لتقديم خدمات 
الدعم للمدرستين التابعتين لوزارة التعليم والتعليم العالي اللتين 

تلقتا دعًما من مؤسسة قطر على مدار السنتين الماضيتين. 

بناء عالقات مع مستشفى السدرة، ومجموعة عمل االستراتيجية 
الوطنية للتوحد، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة قطر، ووزارة 

العمل، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ومؤسسة “نكست 
فرونتير إنكلوجن” للتعاون على المستوي الوطني والعالمي. 

تقديم الدعم لجميع مدارس مؤسسة قطر واستقطاب وتوظيف 
ا جديًدا لتوفير دعم أفضل للمدارس في السنة المقبلة. 

ً
20 موظف

المبادرات المستقبلية المنشودة

تعزيز أساليب التعليم الفاعلة وممارسات 
التدخل في جميع مدارس مؤسسة قطر. 

بناء إمكانيات الموظفين في 
جميع مدارس مؤسسة قطر. 

ضمان تقديم خدمات التدخل بشكل 
فاعل في جميع مدارس مؤسسة قطر.

منح أولياء األمور وغيرهم من 
الجهات المعنية في المنطقة ممن 
لديهم أطفال ذوي احتياجات خاصة 

إمكانية االنضمام للبرامج والخدمات 
التي تدعم تطوير أطفالهم. 

الدعوة إلى التغيير الثقافي في دولة قطر 
والعالم نحو توفير تعليم شامل للجميع. 
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التعليم العالي

من خالل تأسيس جامعة حمد بن خليفة، 
 تمكنت مؤسسة قطر من التركيز

بشكل أكبر على إمداد سوق العمل 
بخّريجين متخصصين في مجاالت ذات 

أهمية لدولة قطر. 

30 جامعة حمد بن خليفة
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34 مركز دراسات التشريع 
اإلسالمي واألخالق

 36 كلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية
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والسياسة العامة

40 كلية العلوم والهندسة
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 44 معهد قطر لبحوث
البيئة والطاقة

48 مركز التعليم التنفيذي

50 دار الطباعة الرقمية
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جامعة حمد بن خليفة

إعداد برامج أكاديمية متكاملة وذات مستوى عالمي، وتطوير القدرات البحثية 
الوطنية التي من شأنها أن تدفع عجلة التعاون مع أفضل المؤسسات العالمية، وتعّد 

قادة الغد، وتعزز االقتصاد القطري القائم على المعرفة، وتتوصل إلى حلول مبتكرة 
ذات تأثير عالمي

إطالق 

 8
برامج جديدة 

األهداف   

أن تكون جامعة ريادية قائمة على 
االبتكار ورائدة في مجال التعليم والبحوث 

وإيجاد الحلول للتحديات الشائكة 
التي تواجه دولة قطر والعالم. 

االستراتيجيات    

نيل المرتبة األولى عالمًيا والحصول على 
االعتراف عالمًيا كجامعة قائمة على البحوث. 

تطوير القادة من خالل البرامج المتوافقة مع 
الحاجات المستقبلية لدولة قطر والعالم. 

تنفيذ البحوث ذات األثر الكبير 
لتقديم الحلول للتحديات الشائكة 

التي تواجه دولة قطر والعالم. 

االعتماد على التعاون مع الشركاء 
والمنظمات األخرى لضمان تقديم 

بيئة تعليمية وبحثية نوعية. 

أبرز اإلنجازات

إطالق ثمانية برامج جديدة )برنامج جامعي 
واحد، وسبعة برامج للدراسات العليا، من 

ضمنها برنامج دكتور في القانون(. 

استقطاب حوالي 200 طالب من ذوي 
الكفاءات العالية بحسب مؤشرات األداء 

الرئيسي الجديدة للطالب )االنتقائية، 
والمعدل التراكمي، وغيرها(. 

تخريج 111 طالًبا، 55 في المائة 
منهم من القطريين. 

الدمج بين المعاهد البحثية. 

تحويل دار بلومزبري للنشر إلى دار 
جامعة حمد بن خليفة للنشر. 

المبادرات المستقبلية المنشودة 

تطوير مقترحات لبرامج جديدة وتقديمها للحصول 
على االعتماد من مجلس األمناء. 

تطوير استراتيجيات وخطط إلجراء تحسينات مستمرة على البرامج الحالية.

تركيز المبادرات البحثية على المجاالت والموضوعات المهمة 
لدولة قطر بشكل خاص وإدراجها ضمن البرامج األكاديمية 

واألولويات البحثية لجامعة حمد بن خليفة وكافة كلياتها بما 
يتناسب معها، والتركيز على المخرجات البحثية كمعايير للنجاح.

زيادة التعاون والتعاضد بين كليات وبرامج الجامعة وجامعات 
المدينة التعليمية الشريكة والمعاهد البحثية، بما في 

ذلك الدعم األكاديمي والدعم التشغيلي ودعم الحياة 
الطالبية والمجاالت البحثية المتخصصة، وغيرها. 

إنهاء وضع االستراتيجيات الفرعية لجامعة حمد بن خليفة. 

تنفيذ اإلجراءات التحضيرية بالتعاون مع الجهات الدولية 
المانحة لالعتماد والموافقة والتصنيف، للحصول 

على االعتماد لبرامج الجامعة في المستقبل. 
استقطاب حوالي 

 200  
طالب من ذوي الكفاءات العالية

 تخريج 

111 
طالًبا، وقد شكلت نسبة 

القطريين منهم 55 في المائة

111
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كلية الدراسات اإلسالمية في قطر

اء الذي يثري مبادرات 
ّ
نشد كلية الدراسات اإلسالمية في قطر تعزيز الفكر والحوار البن

َ
ت

البحوث والمناظرات المتعلقة بقضايا العالم اإلسالمي والمسلمين، سواء المعاصرة 
منها أم تلك المرتبطة بالتراث اإلسالمّي

 إنهــــــــــــاء 
عملية مواءمة البرامج األكاديمية في 
الكلية لتتماشى مع رؤية جامعة حمد 

بن خليفة ورسالتها

توفير
برنامجين أساسيين في ماجستير اآلداب 

في الدراسات اإلسالمية وبرنامج ماجستير 
العلوم في التمويل اإلسالمي

األهداف   

تخريج كوادر أكاديمية من الباحثين 
ِقنين ألصول الدين اإلسالمّي 

ْ
الُمت

لين الستقاء  وشعائره وحضارته، والمؤهَّ
ما تمخضت عنه حضارتهم من ثمار 

يانعة ومزجها بصنوف المعارف والحكم 
الرافدة من الحضارات األخرى.

إرساء فكر ينهل من تعددية وسماحة 
الفقه اإلسالمّي وحضارته، ويرتقي بملكات 
الفكر والممارسة لدى المسلمين على نحو 

نهم من مجابهة التحديات المعاصرة.
ّ

يمك

اإلسهام في معالجة قضايا 
العصر، وليس االنفصام عنه.

إبراز سمات الثراء والحيوية وروح اإللهام التي 
يتسم بها التراث القطرّي اإلسالمّي بهدف 
التركيز على قيم التسامح والتنوع الثقافي، 
مَّ القدرة على خدمة البشرية جمعاء 

َ
ومن ث

عبر سبل للحوار والتواصل ال حصر لها.

االستراتيجيات    

االستمرار في استقطاب وتعيين أفضل 
المواهب من الطالب وأعضاء هيئة 

التدريس والموظفين واإلبقاء عليهم. 

مراجعة وتحسين المناهج وأساليب 
التدريس التي توفرها كلية 

الدراسات اإلسالمية في قطر. 

مراجعة وتطبيق السياسات البحثية واألداء 
لتحسين إنتاجية الكلية وتشجيع انخراط المزيد 

من أعضاء هيئة التدريس في البحوث. 

التعاون والعمل مع الجهات المعنية في 
م. 

ّ
الدولة والمنطقة والعالم بشكل منظ

إعادة تنظيم الهيكل اإلداري بما 
يتماشي مع جامعة حمد بن خليفة. 

أبرز اإلنجازات

إنهاء عملية إصالح البرامج األكاديمية في كلية الدراسات اإلسالمية 
في قطر لتتماشى مع رؤية جامعة حمد بن خليفة ورسالتها. 

ف. 
ّ
إعادة هيكلة المنهج وتوحيده بشكل مكث

إغالق برامج الدبلوم ومركز بحثي واحد وبرنامجي ماجستير اآلداب. 

توفير برنامجين أساسيين في ماجستير اآلداب في الدراسات 
اإلسالمية يتضمنان خمسة تخصصات، باإلضافة إلى برنامج 

ماجستير في العلوم في التمويل اإلسالمي ويضم تخصصين. 

فتح باب القبول في البرنامجين بالتزامن مع إنهاء 
البرامج القديمة دون حدوث أي انقطاع. 

تحسين الدور الذي يسهم به موظفو المراكز البحثية 
ذوو الكفاءة في تطوير المنهج وتدريسه. 

ترشيد كبير في التكاليف اإلدارية والموارد البشرية وغيرها من 
التكاليف المشتركة في كلية الدراسات اإلسالمية في قطر. 

إجراء بحث مكثف لتوظيف عميد للكلية وأعضاء هيئة التدريس. 

المبادرات المستقبلية المنشودة

توظيف عميد للكلية لالضطالع 
بمهام اإلدارة الفكرية واإلدارية. 

إنجاز المرحلة االنتقالية بشكل 
فاعل على مستوى اإلدارة 

والتسجيل والشؤون الطالبية. 

إجراء عمليات تقييم أعضاء هيئة 
التدريس وتوظيفهم وإبقائهم. 

استقطاب الطالب وتشجيعهم. 

تحقيق تعاون فاعل في مجال البحوث 
مع جامعة حمد بن خليفة.

تطبيق أفضل الممارسات في 
مجاالت البحوث والتدريس. 

إبرام شراكات مؤثرة.

تقديم دعاية وصورة جّيدة عن الكلية. 

33 32



إبراز الفكر والسلوك األخالقي اإلسالمي، والعمل على تطبيقه وتزكيته ونشره، وذلك 
من خالل الجمع بين ما انتهى إليه علماء النّص والتراث وعلماء السياق والواقع، ومن 

ثّم التعويل على تلك المحصلة في بناء مدرسة أخالقية تحقق اإلصالح الجذرّي

مركز دراسات التشريع اإلسالمي واألخالق

قبــــــــول
  

 إمبريال كوليدج لندن نشر نتائج ندوة 
أخالقيات علم األحياء

تسجيل 

 40 
طالًبا في برنامج 

الدراسة الصيفية في 
مدينة غرناطة

األهداف   

 بحثية رائدة في 
ً

العمل ليصبح المركز جهة
مجال إصالح وتجديد الفقه المعاصر والفكر 
اإلسالمي واألخالقي، من خالل اإلسهام 

في تقديم إطار عمل مستدام وأخالقي 
لمواجهة التحديات المعاصرة التي تواجه 

دولة قطر والمنطقة والعالم أجمع. 

االستراتيجيات    

تقديم الفكر اإلسالمي الجديد والتطبيقي 
في مجال األخالق، من خالل تنظيم 

لقاءات تجمع بين علماء النّص وعلماء 
الواقع في منتدى واحد لتداُرس 

القضايا الملّحة في عالمنا المعاصر.

تطوير البحوث في اإلسالم واألخالق وغيرها 
من المجاالت مثل السياسة وأخالقيات 

علم األحياء واإلعالم والمنهجية. 

نشر المعرفة والرؤية اإلسالمية 
في مجال األخالق التطبيقية من 
خالل التفاعل مع مختلف شرائح 

الجمهور على النطاق العالمي.

وضع استراتيجية فاعلة للتواصل 
وتعزيز الحضور اإلعالمي لمركز 

دراسات التشريع اإلسالمي واألخالق 
داخل دولة قطر وخارجها.

إيجاد الدورات التدريبية المناسبة 
لتطوير قدرات الموظفين. 

أبرز اإلنجازات

إنجاز اتفاقيات النشر بثالث لغات: 
العربية واإلنجليزية والفرنسية، مع دور 
نشر “بريل”، و”الشبكة”، و”التوحيد”، 

ودار جامعة حمد بن خليفة للنشر. 

قبول إمبريال كوليدج لندن نشر نتائج 
ندوة أخالقيات علم األحياء، وهي 
الندوة األولى في مركز دراسات 

التشريع اإلسالمي واألخالق. 

تسجيل 40 طالًبا في برنامج مركز 
دراسات التشريع اإلسالمي واألخالق 
للدراسة الصيفية في مدينة غرناطة. 

إنشاء شبكة خّريجي مركز دراسات 
التشريع اإلسالمي واألخالق.

وصول عدد المتابعين على مواقع التواصل 
االجتماعي إلى نصف مليون متابع 

خالل المؤتمر السنوي لعام 2015: 
فيسبوك: زيادة بنسبة 103 في المائة؛

تويتر: زيادة بنسبة 53 في المائة؛
يوتيوب: زيادة بنسبة 40 في المائة؛

جوجل بلس: زيادة بنسبة 13 في المائة.

إقرار قانون قطري متعلق بإجراء البحوث على 
البشر بالتعاون مع المجلس األعلى للصحة. 

المبادرات المستقبلية المنشودة

تمديد وتوسيع اتفاقيات نشر النتائج البحثية الصادرة 
عن مركز دراسات التشريع اإلسالمي واألخالق. 

تأسيس اتفاقيات شراكة مع المؤسسات التي تعمل 
في مجاالت مشابهة سواء داخل دولة قطر أو خارجها، 

وإطالق مبادرات لبرامج التبادل الطالبي. 

تحسين الجهود البحثية في مركز دراسات التشريع اإلسالمي 
واألخالق من خالل تسخير المزيد من الموارد للمضي قدًما بالمبادرات 

البحثية مثل الدعوة لتقديم األوراق البحثية، ودعوة العلماء بشتى 
أنحاء العالم لتقديم أعمالهم البحثية في المجاالت ذات الصلة 

بعمل المركز، وتشجيع الباحثين الشباب بدولة قطر والمنطقة على 
االنضمام لمركز دراسات التشريع اإلسالمي واألخالق كمتدربين في 
المشروعات البحثية التي يرأسها أعضاء الهيئة التدريسية في المركز.

التشجيع على إعداد األوراق البحثية الخاضعة لمراجعة النظراء، 
خاصة أولئك الذين يعملون في كلية الدراسات اإلسالمية في 

نشر في مجلة األخالق اإلسالمية التابعة لمركز دراسات 
ُ
قطر، لت

التشريع اإلسالمي واألخالق في دار بريل للنشر، للتحسين من 
مستوى االستشهاد األكاديمي باألبحاث الصادرة عن المركز، 

وبالتالي تحسين مصداقية الكلية وجامعة حمد بن خليفة. 

العمل على تحسين الموقع اإللكتروني لمركز دراسات التشريع 
اإلسالمي واألخالق وصورة المركز على مواقع التواصل االجتماعي.
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كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
تهدف كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية إلى تحقيق التميز األكاديمي، ودعم 

البحوث رفيعة المستوى. وتسعى إلى تحقيق هدفها هذا من خالل اعتماد برامج 
الدراسات العليا المبتكرة ومتعددة التخصصات والقائمة على البحوث المكثفة في 
العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مما يؤهل الخريجين للتعامل مع النواحي الوظيفية 

والمجاالت البحثية والنظرية

التعاون
 مع “متحف: المتحف العربي للفن 

الحديث” ومؤسسة الدوحة لألفالم 
إلقامة نشاطات اجتماعية تفاعلية 

في العلوم التطبيقية 

توقيع
اتفاقية تبادل طالبي 

مع جامعة جنيف

األهداف 
  

إثراء المجتمعات في دولة قطر ودول 
مجلس التعاون الخليجي والعالم أجمع من 

خالل تقديم تجارب تعليمية من شأنها إحداث 
التغيير الالزم للدمج بين المجاالت العلمية. 

توفير الفرص األكاديمية للمشاركة في 
البحوث المبتكرة والشراكات التعاونية.  

تنمية مجتمع متنوع من المواطنين 
العالميين المؤهلين أكاديمًيا 

والمسؤولين اجتماعًيا، وسيمكنهم 
هذا التنوع من التعامل مع التحديات 

العالمية المعقدة ليصبحوا قادة الغّد. 

االستراتيجيات    

تطوير وتوفير أربعة من برامج ماجستير 
اآلداب في مجال الترجمة التحريرية والترجمة 

الفورية باإلضافة إلى برنامج دكتوراه.  

طرح برامج بلغات أجنبية. 

طرح ورش عملية للتطوير 
المهني )التعليم المستمر(.

التعاون مع المؤسسات التعليمية 
المهنية المحلية منها والعالمية. 

توفير خدمات ترجمة تحريرية وفورية وتقديم 
الدورات التدريبية للجهات المختلفة في 

مؤسسة قطر والشركات القطرية. 

أبرز اإلنجازات

زيادة اإليرادات بنسبة 34 في المائة. 

حصول برنامج ماجستير اآلداب في الترجمة السمعية 
البصرية على االعتماد من جامعة جنيف، وبذلك تكون 

جميع البرامج المطروحة في معهد دراسات الترجمة 
حاصلة على االعتماد من جهة خارجية ودولية.  

إشراك الكلية للمجتمع القطري في نشاطين 
رئيسيين في العلوم التطبيقية: 

التعاون مع “متحف: المتحف العربي للفن 
الحديث” إلقامة معرض فني فريد وشامل 

للجميع بعنوان “الفن يترجم”. 

التعاون مع مؤسسة الدوحة لألفالم إلقامة العرض 
الشامل األول من نوعه لفيلم “البطل والرسالة”، 

ألفراد الجمهور من ذوي اإلعاقة البصرية خالل 
النسخة األخيرة من مهرجان أجيال السينمائي. 

ترجمة ما مجموعه 2 مليون و780 ألف و705 كلمة خالل 
العام 2015-2016، من خالل مركز التطوير المهني. 

توقيع اتفاقية إلقامة برنامج تبادل طالبي مع جامعة 
جنيف البتعاث طالب برنامج ماجستير اآلداب في دراسات 
الترجمة لدراسة فصل أكاديمي واحد في جامعة جنيف.  

المبادرات المستقبلية المنشودة 

بناء أسس قوية لكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
من خالل إطالق برامج ماجستير آداب قوية ومتعددة 

التخصصات، واستقطاب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس 
من الموهوبين القادرين على إنتاج خّريجين مؤهلين 

لتلبية الحاجات األكاديمية والمهنية لدولة قطر. 

استغالل نقاط القوة الموجودة في معهد 
دراسات الترجمة وتحسينها. 

تعزيز تنمية المجتمع وبناء القدرات من خالل التطوير المهني 
والخدمات المهنية باإلضافة إلى دورات تعليم اللغات. 

المساعدة في تعزيز الصناعات القطرية والجهات التي 
تقدم الخدمات العامة وتطويرها من خالل التعاون معها. 

تقديم بحوث نوعية في مجال العلوم اإلنسانية والدراسات 
االجتماعية والمجاالت المشابهة التي تتماشى مع رؤية 

قطر الوطنية 20٣0، وتلبي االحتياجات الالزمة لتقديم 
الحلول العملية ووجهات النظر الجديدة في المجاالت 

المختلفة لمواجهة التحديات العالمية الملّحة. 

 زيادة اإليرادات بنسبة 

%34
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كلية القانون والسياسة العامة 

أنشئت الكلية “لتخريج القادة، وليس محاميين فحسب”، فمن خالل استخدام 
المناهج المبتكرة والمخصصة باإلضافة إلى التركيز على التوجهات البحثية، ستمنح 

كلية القانون والسياسة العامة دولة قطر السياسات القانونية واالستراتيجية 
الضرورية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030

تخطي النسبة المنشودة من الطالب 
القطريين الملتحقين بالكلية لتصل إلى 

%70

األهداف   

مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه 
دولة قطر وتقديم إرث يحمل في طياته 

ا إقليمية ودولية. 
ً

قيمة وأهداف

تلبية االحتياجات الالزمة لمواجهة 
التحديات التي تطرحها رؤية قطر الوطنية 
20٣0، من خالل تبني التوجهات العالمية 

المبتكرة في مجاالت تدريس القانون 
وممارسته عملًيا وإجراء البحوث.   

االستراتيجيات    

تعزيز قدرات الموارد البشرية )أعضاء 
هيئة التدريس والطالب(. 

تقديم التدريب القانوني المبتكر لتلبية 
احتياجات دولة قطر والمنطقة. 

دعم البحوث المبتكرة ونشرها، 
مع التركيز بشكل أكبر على 

احتياجات دولة قطر والمنطقة. 

تعزيز التفاعل مع الجهات المعنية 
والشراكات التعاونية. 

تعزيز الهوية البصرية للكلية. 

تحسين العمليات وتطبيق نظم إدارية 
وبشرية فاعلة وذات مسؤولية مالية.  أبرز اإلنجازات

تخطي النسبة المنشودة من 
الطالب القطريين الملتحقين بالكلية 

وهي 60 في المائة لتكون نسبة 
الطالب القطريين 70 في المائة. 

تحقيق نسبة المعدل التراكمي 
المنشودة وهي 3.5 )مع اختالف 

الخلفيات المهنية للطالب(. 

تطوير المناهج واعتمادها لدى 
المجلس األعلى للتعليم. 

التواصل على نطاق واسع مع شركة 
كيو-كوربس والمجتمعات القانونية 

المهنية محلًيا وإقليًما ودولًيا، ومجتمعات 
الشركات والبرامج األكاديمية الدولية. 
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كلية العلوم والهندسة

إثراء المعرفة ورعاية القادة والمبتكرين المؤهلين من الناحية التقنية لتلبية حاجات 
المجتمع، مع التركيز على اعتماد منهج دراسي متكامل ومتعدد التخصصات، وتبني 

بحوث متعددة التخصصات في مجاالت العلوم والهندسة والتكنولوجيا

إطالق

7 
برامج أكاديمية جديدة

 نشر أعمال بحثية بمعدل

10 
أوراق بحثية لكل
عضو من أعضاء

الهيئة التدريسية 

األهداف   

أن تكون كلية متعددة التخصصات من 
الطراز العالمي ذات تأثير إيجابي بارز على 

دولة قطر والمنطقة والعالم بأكمله، في 
قطاعات العلوم والهندسة والتكنولوجيا.

االستراتيجيات    

استقطاب علماء وباحثين عالميين وطالب 
متميزين والمحافظة عليهم، لتحقيق رؤية 

الكلية ورسالتها وأهدافها االستراتيجية. 

بناء برامج أكاديمية بمعايير عالية 
من شأنها تلبية احتياجات دولة قطر 

والمنطقة والعالم بأكمله. 

إجراء بحوث حديثة في تخصصات 
ذات أثر كبير محلًيا ودولًيا. 

أبرز اإلنجازات

استقطاب أعداد كبيرة ومتنوعة من الطالب 
مع وجود حضور قوي للطالب القطريين. 

إطالق سبعة برامج أكاديمية جديدة، 
بعد الحصول على آراء إيجابية من 

الطالب والجهات الخارجية. 

نشر أعمال بحثية ذات محتوى قوي، 
بمعدل عشر أوراق بحثية منشورة لكل 

عضو من أعضاء الهيئة التدريسية. 

الحصول على عدد كبير من المنح البحثية 
سواء من داخل دولة قطر أو خارجها. 

تأسيس شراكات وعالقات تعاونية مثمرة 
جًدا مع المعاهد البحثية، والجامعات 

الشريكة، وغيرهم من الجهات المعنية. 

إطالق حمالت ناجحة للتعريف 
بالبرامج الجديدة وللترويج للكلية. 

المبادرات المستقبلية المنشودة 

 بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات 
ا لالرتقاء  ومعاهد البحوث محلًيا ودوليًّ

بمستوى برامج الكلية وجودتها، 
وتوسيع نطاقها وآثارها.

زيادة الوعي بالكلية في دولة 
قطر والمنطقة والعالم. 
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معهد قطر لبحوث الحوسبة  

معهد قطر لبحوث الحوسبة هو معهد بحثي وطني ضمن جامعة حمد بن خليفة. 
ويهدف إلى أن يصبح الرائد عالمًيا في مجال بحوث الحوسبة في المجاالت التي من 

شأنها تحقيق تأثير إيجابي على حياة المواطنين والمجتمع

الفــــــــــــوز
 

بالجائزة الكبرى في التحدي العالمي 
“البرمجيات مفتوحة المصدر”

تثبيت
 منصة األمن السيبراني في وزارة الداخلية

األهداف   

إجراء بحوث حوسبة تطبيقية مبتكرة 
ومتعددة التخصصات، بحيث يتسنى من 

خاللها اإلسهام في تحقيق األولويات 
الوطنية بتحسين نوعية الحياة للمواطنين، 
وإتاحة مزيد من الفرص أمام االكتشافات 

العلمية، وجعل الشركات المحلية أكثر قدرة 
على المنافسة على الصعيد العالمي.

االستراتيجيات    

الريادة على الصعيد العالمي في 
بحوث تقنيات اللغة العربية وإنشاء 

المحتوى، واألمن اإللكتروني، وتحليالت 
البيانات، والنظم الموزعة، والحوسبة 

االجتماعية، بما فيها االبتكار االجتماعي 
والعلوم الحسابية والهندسية.

نقل التكنولوجيا إلى المؤسسات 
المحلية من خالل المشاركة والتوعية.

بناء القوى المحلية داخل دولة قطر من 
خالل إتاحة الفرص للمواهب القطرية 
الشابة لالنخراط في البحث العلمي، 

واجتذاب المواهب المشهود لها بالكفاءة 
عالمًيا في مجال علوم الحاسوب.

صياغة الملكية الفكرية، وتطوير 
التطبيقات التي يمكن تسويقها تجارًيا.

المشاركة المستمرة في أهم المحافل 
الدولية وفي المجالت األكاديمية 
والعلمية الراقية، وإبرام شراكات 

مع كبرى المؤسسات األكاديمية 
الدولية، والمشاركة في مشروعات 
مختبرات البحوث الصناعية العالمية.

أبرز اإلنجازات

نشر ما مجموعه 500 ورقة بحثية باسم معهد قطر لبحوث الحوسبة، مع 
فوز ستة من هذه األوراق بجائزة أفضل ورقة بحثية لعام 2016-2015. 

 مقداره 
ً

إطالق الشركة الناشئة “تمر”، والتي تلقت تمويال
25 مليون دوالر بتصنيف المجموعة “B” من شركة هوليت 
باكارد لالستثمارات التقنية، وشركة تومسون رويترز )حصلت 

الشركة على 48 مليون دوالر منذ انطالقها(. 

فوز منصة الذكاء االصطناعي لالستجابة للكوارث التي طورها 
معهد قطر لبحوث الحوسبة بالجائزة الكبرى في التحدي العالمي 

“البرمجيات المفتوحة المصدر” الذي أقامته وزارة العلوم وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت والتخطيط المستقبلي في كوريا. 

التعاون مع 19 شركة حول العالم، اثنتان منهم يتم التعاون معهما 
بصفة تعاقدية مدفوعة )بعائدات تقدر بنحو 1.06 مليون دوالر(. 

تطوير ما مجموعه 29 منصة برمجية يستخدمها 
معهد قطر لبحوث الحوسبة وشركاؤه. 

تثبيت معهد قطر لبحوث الحوسبة لمنصة األمن 
السيبراني )QACIP( في وزارة الداخلية. 

تخطي العدد المنشود من الموظفين القطريين )يشمل 
ذلك المتدربين في برنامج قطر للريادة في العلوم(. 

إقامة شراكات من بينها شراكات مع مكتب األمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، واليونيسف، ومعهد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا، والصليب األحمر، وشركة 
بوينج، الخطوط الجوية القطرية، وقناة الجزيرة اإلخبارية. 

المبادرات المستقبلية المنشودة

تنفيذ األهداف االستراتيجية الخمسة لمعهد 
قطر لبحوث الحوسبة كما هو مخطط له مع 

ما يرتبط بها من مؤشرات األداء الرئيسية. 

العمل بشكل مقرب مع الجهات 
المعنية المحلية في الحكومة والقطاع 

الصناعي لزيادة فاعلية جهود معهد 
قطر لبحوث الحوسبة وتأثيرها. 

طرح المنتجات التكنولوجية البحثية 
المبتكرة التي طورها معهد قطر 

لبحوث الحوسبة كسلع في السوق. 

تعزيز برنامج األمن السيبراني ليكون دعامة 
لنظام دفاع األمن السيبراني في قطر. 

زيادة الجهود التعاونية مع جامعة 
حمد بن خليفة لإلسهام بنجاح في 

تنفيذ خططها الموضوعة. 
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أبرز اإلنجازات

تطوير خاليا شمسية ذات كفاءة عالية 
مكونة من البيروفسكايت بنسبة 20.2 

في المائة )حصلت على براءة اختراع وعلى 
قبول للنشر في المجلة العلمية “نايتشر 

إنيرجي”( - بالتعاون مع معهد لوزان 
 .)EPFL( الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا

الكشف عن اختراع بعنوان “تنقية مركب 
ثالثي كلوروسيالن من خالل التفاعل 

االنتقائي مع المعادن”، الستخدامه في 
إنتاج السيليكون عالي النقاء المستخدم في 

تصنيع الخاليا الشمسية عالية الكفاءة.

تحضير وتصنيع أول بطارية تعمل 
على الصوديوم في قطر. 

تطوير حلول جديدة لتقليل استهالك الطاقة 
في أوقات الذروة عن طريق استخدام أجهزة 

استشعار كهروضوئية ذكية )تطبيق نظام 
3 كيلو واط في مبنى اآلداب والعلوم(. 

تطوير وإنتاج مواد وأغشية متطورة 
لتحلية ومعالجة مياه الصرف )مع الحصول 

على العديد من براءات االختراع(. 

معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة

معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة هو معهد وطني بحثي ضمن جامعة حمد بن خليفة 
ا بحثًيا رائًدا وذا أثر عالمي من خالل مواجهة التحديات الكبرى 

ً
يهدف ألن يصبح مركز

المتعلقة بأمن الطاقة والماء في دولة قطر

توفير
حلول جديدة لتقليل استهالك 

الطاقة في أوقات الذروة في قطر

تطوير
خاليا شمسية ذات كفاءة عالية

األهداف   

أن تكون دولة قطر في طليعة الدول 
بحاث الطاقة والتنمية، 

ٔ
الرائدة على صعيد ا

ال سّيما في مجال األلواح الضوئية، 
وتخزين الطاقة، والشبكات الذكية.

توفير األساس العلمي والتكنولوجي 
الكفيل بنقل دولة قطر من الجيل الحالي 
من تقنيات تحلية المياه ٕالى تقنيات أكثر 

تطّوًرا تتمّيز بتوفيرها للطاقة، والمشاركة 
بإنتاج طرق معالجة مياه الصرف وإعادة 

استخدام المياه الجوفية وتخزينها. 

بناء نظام بيئي صناعي ألمن الطاقة والمياه.

تطوير المواهب العلمية المحلية 
لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

تشكيل جسر يربط بين المٔوسسات 
الصناعية والحكومية والعلمية المختلفة 

ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق 
االستدامة البيئية واستدامة الطاقة.

االستراتيجيات    

توفير حلول علمية وهندسية لمساعدة 
وتسريع نشر األنظمة الكهروضوئية المتصلة 

بالشبكة والخارجة عنها في دولة قطر. 

تحسين استدامة المصادر المائية من خالل 
توفير حلول تكنولوجية وعلمية لتحلية 

المياه بطرق تتميز بتوفيرها للطاقة.

بناء نظام بيئي صناعي ألمن الطاقة والمياه 
من خالل الشراكات المحلية والدولية.

تعزيز الثقافة البحثية بدولة قطر عن 
طريق إعداد طائفة من الباحثين القطريين 

المتخصصين في مجالي الطاقة والمياه.

المبادرات المستقبلية المنشودة
 

توفير بيئة إيجابية وشاملة وتتمتع 
 على التعاون لتحقيق 

ّ
بالشفافية وتحث

األهداف واألجندة المشتركة.  

مواجهة التحديات الكبرى المتعلقة بالمياه 
والطاقة من خالل وضع خطط قوية، 

مع األخذ بعين االعتبار عدد الموظفين 
الحاليين والمرافق والموارد المتاحة.   

بناء جسور التعاون مع الوحدات األكاديمية 
والبحثية والتشغيلية األخرى ضمن جامعة 

حمد بن خليفة ليفضي هذا التعاون 
إلى دمج فاعل وسلس للجهود. 

تحسين التفاعل مع الجهات المعنية. 
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معهد قطر لبحوث الطب الحيوي

معهد قطر لبحوث الطب الحيوي هو مركز وطني للتميز ومحور لبحوث الطب الحيوي 
والبحوث االنتقالية، ويهدف لتطوير الرعاية الصحية وتحسينها من خالل االبتكار 

في الوقاية من األمراض التي تؤثر على سكان دولة قطر والمنطقة وتشخيص هذه 
األمراض ومعالجتها

 

 الحصول على

3 
منح تمويلية جديدة من الصندوق 

القطري لرعاية البحث العلمي، 
ومنحتين دوليتين

إطالق 
 برنامج “بيولوجيا السرطان وعالجاته”

بالتعاون مع كلية الطب بجامعة هارفارد األهداف   

المشاركة في بحوث الطب الحيوي 
األساسية والتطبيقية التي تدعم تحويل 

االكتشافات العلمية الحديثة إلى طرق عالج 
أكثر فاعلية، وتحسين االستراتيجيات الوقائية 
من األمراض التي تصيب البشر، ما يؤدي في 

نهاية المطاف إلى تطوير الطب الشخصي.

االستراتيجيات    

تحسين عملية تشخيص أمراض السكري والسرطان 
واالضطرابات العصبية، وعالجها، والوقاية منها.

تأسيس تكنولوجيا أساسية متقدمة ومبتكرة ومنصات 
تمكينية للعلوم الحياتية وبحوث الطب الحيوي.   

تدريب الجيل القادم من العلماء المحليين والحرص على 
إبقائهم من خالل المشاركة الفاعلة وتطوير برامج 

الدراسات العليا والفرص التدريبية المتخصصة.  

تعزيز التوعية والمشاركة والتفاعل في المجتمع 
فيما يتعلق ببحوث الطب الحيوي. 

أبرز اإلنجازات

حصول علماء معهد قطر لبحوث الطب الحيوي على ثالث منح 
تمويلية جديدة من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، 

ومنحتين دوليتين من مؤسسة مايكل فوكس. 

نشر 43 ورقة بحثية في المجالت العلمية المستعرضة من النظراء 
األكاديميين وذات التأثير الكبير، بالرغم من قلة المساحات لنشر البحوث. 

تكليف مدير مركز بحوث االضطرابات العصبية بمنصب كبير الباحثين في 
المشروع العالمي األول من نوعه الذي يحظى بحق الوصول إلى عينات 

السائل الشوكي المجمعة من خالل مشروع بحث سريري رئيسي، 
وكانت مؤسسة مايكل فوكس هي من قّدمت هذه العينات. ومن 

 على منصة مفتوحة المصدر 
ً

المقرر أن تنشر النتائج البحثية مستقبال
لمساعدة المشروعات البحثية المستقبلية في إيجاد العالج. 

 إطالق “برنامج بيولوجيا السرطان وعالجاته”
)HMS - CBT( بالتعاون مع كلية الطب بجامعة هارفارد. 

إقامة برنامجي تدريب فريدين حول تشخيص اضطراب 
طيف التوحد، ونتج عنهما مضاعفة عدد المهنيين 

المدّربين على تشخيص التوحد في دولة قطر.  

إقامة وتشغيل المرافق األساسية للبيولوجيا البنيوية والجينوم.  

انضمام سبعة موظفين جدد إلى فريق معهد قطر لبحوث الطب 
الحيوي )مدير مركز بحوث االضطرابات العصبية، والمدير المشارك 

لمركز بحوث السرطان، وعالم، ومدير مختبر، وثالثة موظفين تقنيين(، 
ا ما زالوا قيد التعيين )محققان رئيسيان، وعالم أول، 

ً
وهنالك 12 موظف

وثالثة علماء، وثالثة مدراء رئيسيين، وثالثة موظفين تقنيين(.    

المبادرات المستقبلية المنشودة

ضمان نجاح الدمج بين مركز قطر 
لبحوث الطب الحيوي وكلية الصحة 

وعلوم الحياة بجامعة حمد بن خليفة 
وضمان توافق جهودهما. 

الحفاظ على ما عرف عن المعهد كونه 
مؤسسة بحثية رائدة تشارك بفاعلية في 

تنفيذ أجندة العمل على البحوث الطبية 
الحيوية والصحية بدولة قطر، وتنفيذ 

استراتيجية قطر الوطنية للبحوث.

توظيف قادة مجموعات رفيعي المستوى 
لتنفيذ البرامج البحثية الناجحة وعالية التأثير. 

تأسيس نموذج أعمال مرفق 
أساسي متكامل ومنصات تشغيلية 

بشكل كامل وتقنيات تمكينية.

إجراء تعيينات مشتركة لموظفي 
المعهد ومؤسسة حمد الطبية.

بناء شراكات مع مؤسسات راقية 
للمساعدة في تطوير وتسريع وتيرة البرامج 

البحثية والتسهيالت في المعهد.
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مركز الدراسات التنفيذية

يهدف المركز إلى خلق فرص تعليمية ذات مستوى عالمي، لتلبية طموحات األفراد 
 وتطلعاتهم، واالحتياجات التنظيمية للمجتمع القطري على نطاق واسع، باإلضافة

 إلى تطوير معارف جديدة قائمة على التطبيق من خالل الربط بين التعليم
التنفيذي والبحوث

األهداف   

أن يصبح المركز رائًدا للتميز في الدراسات 
التنفيذية والمهنية في دولة قطر والمنطقة. 

االستراتيجيات    

التكيف مع البيئة االقتصادية المقّيدة من 
خالل تحسين قدرات تطوير األعمال.  

تقوية العالقات مع مؤسسة قطر لتلعب 
دوًرا رئيسًيا في تطبيق استراتيجية التدريب. 

تطوير العالقات التعاونية مع جامعة أتش إي 
سي – باريس في قطر وضمان التنسيق مع 
النشاطات التي تقيمها الجامعات الشريكة. 

أبرز اإلنجازات

تحسين هيكلية مركز التعليم التنفيذي من خالل تخفيض 
عدد الموظفين )2( وتطوير دور الموظفين المتبقين 

لتصبح مهامهم متعلقة بتطوير األعمال.  

العمل على تطوير برنامج ماجستير تنفيذي في النقل برعاية 
مشروطة من شركة KRD للنقل، وبالتعاون مع كلية الهندسة 

 .)ENPC( لتحليل السيارات المتقدمة في جامعة

التخطيط إلدارة أولى الندوات المفتوحة الجديدة 
في الفصل األول لعام 2017-2016. 

إجراء نقاشات حول إقامة شراكات مع كلية القانون بجامعة نورثوسترن، 
وجامعة نورثوسترن في قطر، وجامعة )IE( للتعليم العالي، وجامعة 

باث، وجامعة هينلي إلدارة األعمال، لتطوير برامج للحصول على 
درجات أكاديمية وغيرها من البرامج ولتطوير القدرات التدريبية. 

المبادرات المستقبلية المنشودة 

االستفادة من خبرات الشركاء الجدد في منظمة إدارة األعمال 
غير الربحية ExED، في المجاالت التي ال تختص فيها جامعة 
أتش إي سي – باريس في قطر وبقية الجامعات الشريكة. 

االستفادة من خبرات كليات جامعة حمد بن خليفة 
والمراكز البحثية لتطوير البرامج الموصى بها في جامعة 

حمد بن خليفة بما يتماشى مع متطلبات السوق. 
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دار الطباعة الرقمية

 تشغيل مركز للتصميم والطباعة يتميز بخدمته جامعة حمد بن خليفة
ومؤسسة قطر ومجتمع الدوحة بشكل عام 

األهداف   

هدفنا أن يصبح المركز هو الرائد في مجال 
 

ً
الطباعة الرقمية في قطر، وأن يكون مثاال

يحتذى به في الجودة في هذا المجال. 

االستراتيجيات    

 تقديم خدمات طباعة ذات جودة 
عالية تتسم باالحترافية.

 تطوير دار الطباعة الرقمية 
لتصبح ذاتية االستدامة. 

أبرز اإلنجازات

تحقيق عوائد بمقدار 6.8 مليون ريال قطري، متجاوزين بذلك 
العوائد المنشودة بمقدار 800 ألف ريال قطري. 

الشروع في طباعة “تليجراف مؤسسة قطر” ومجلة “المؤسسة” 
مما قلل التكاليف على مؤسسة قطر بمقدار 1 مليون ريال. 

استعمال معدات جديدة لتنظيم سير العمل وتحسين 
الجودة )طابعات بسطح مستٍو، آلة تشذيب بثالثة جوانب، 

وطابعة عريضة عالية السرعة، وآالت تغليف(. 

المحافظة على سير العمليات التشغيلية بالرغم من المشكالت 
المستمرة في استقطاب الموظفين نتيجة إيقاف عملية التوظيف، مع 

االتجاه لالستفادة من الموظفين الذين يعملون بالعقود إذا أمكن. 

تثبيت برنامج الكمبيوتر “ثارستيرن” إلدارة سير العمل في 
دور الطباعة، لتحسين إدارة العمل والتكاليف. 

المبادرات المستقبلية المنشودة 

تطبيق إجراءات تنفيذية بناًء على التوصيات المطروحة 
في دراسة “سميثرز” عن مجال الطباعة. 

التأهيل المسبق للموردين بالتعاون مع قسم المشتريات 
في مؤسسة قطر للتحضير التفاقيات الموردين.

تنفيذ نظام الطلب عبر اإلنترنت لتنظيم عملية التواصل مع الزبائن 
وتفادي المشكالت الموجودة باستخدام البريد اإللكتروني. 

توسيع خدمات الطباعة لتشمل الجامعات الشريكة 
والجهات األخرى التابعة لجامعة حمد بن خليفة. 

توثيق جميع إجراءات التشغيل الداخلية. 

 تقليل التكاليف على 
 مؤسسة قطر بمقدار 

1مليون ريال قطري 
تحقيق عوائد بمقدار

 6.8 
مليون ريال قطري

51 50



الجامعات 
الشريكة 

لمؤسسة قطر
نهج مؤسسة قطر في التعليم العالي هو 

نتيجة لنموذج فريد من نوعه، حيث تم اختيار 
سلسلة من الجامعات العالمية بعناية لجلب 

تخصصاتها كافة إلى مجتمع الطالب في قطر.

54 جامعة فرجينيا كومنولث 
في قطر

56 كلية طب وايل كورنيل 
في قطر

58 جامعة تكساس إي 
أند أم في قطر

60 جامعة كارنيجي ميلون 
في قطر

62 جامعة جورجتاون في قطر

64 جامعة نورثوسترن في قطر

68 كلية لندن الجامعية قطر

66 جامعة أتش إي سي– باريس 
في قطر
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جامعة فرجينيا كومنولث في قطر

مركز للتميز في التعليم والبحوث في مجال الفنون والتصميم. من خالل برامجها، 
تطّور الجامعة قدرات األفراد لريادة االبتكار في المهن الثقافية واإلبداعية في دولة 

قطر والمنطقة

 تحسين
 مناهج برامج تاريخ الفن،

وأسس الفن، والتصميم 
الداخلي، والرسم والطباعة

األهداف   

اإلسهام في إحياء التنمية البشرية 
واالجتماعية واالقتصادية والبيئية 

في قطر والمنطقة من خالل اإلبداع 
في االبتكار والتعبير والتعاون. 

تأسيس بيئة حيوية ومتعددة الثقافات تضم 
التنوع في البحوث والتعليم والمشاركة 

المجتمعية، تدفع التنمية الشاملة للفنانين 
المثاليين والمصممين والعلماء لبناء 

مجتمعات نابضة بالحياة واقتصادات متنوعة.

أبرز اإلنجازات

الحصول على االعتماد من الرابطة الوطنية 
لمدارس الفن والتصميم: في فبراير 

2016، زارت الرابطة الوطنية لمدارس الفن 
والتصميم حرم الجامعة إلكمال إجراءات 

إعادة االعتماد. استناًدا إلى المستوى 
العالي من العمل الطالبي، والتوثيق الكامل، 

وإنجاز الجامعة ككل، ُمنحت الجامعة 
اعتماًدا لمدة عشر سنوات إضافية. 

تصميم منصة مؤتمر مؤسسة قطر 
السنوي للبحوث: فاز طالب التصميم 

الداخلي بمسابقة تصميم منصة مؤتمر 
مؤسسة قطر السنوي للبحوث الذي 
أقيم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.  

تصميم المناهج: في إطار الجهود القائمة 
لتحسين المناهج من خالل اتباع مالحظات 
الطالب وأعضاء هيئة التدريس، ولمواكبة 

التوجهات العامة، أطلقنا تحسينات في 
مناهج برامج تاريخ الفن، وأسس الفن، 

والتصميم الداخلي، والرسم والطباعة.  

المبادرات المستقبلية المنشودة

الحصول على اعتماد مجلس 
 .)CIDA( التصميم الداخلي

تطوير القيادة الطالبية.

رفع مستوى التوعية بالجامعة من 
خالل المشاركة االستراتيجية مع 

المجتمع وجهات األعمال. 

إجراء تعديالت على المناهج. 

إجراء بحوث نوعية.

فت جامعة فرجينيا كومنولث في قطر بإحداث التغيير، فثروتنا التي تشمل 
ّ
ل

ُ
ك

العقول المبدعة، وأبحاث التصميم الذكية، ودافعنا التربوي، وروحنا الريادية من 
شأنهم جميًعا أن يوجهوا اكتشافاتنا لتصب في صالح المجتمع.

الدكتور عقل قاهرة 
عميد جامعة فرجينيا كومنولث في قطر 

برنامج أسس الفن يحّسن من فرص التعلم 
في االستوديو: تنفيذ الهيكل الجديد لبرنامج 

أسس الفن خالل الفصل األول لعام 2015. 

برنامج التصميم الداخلي يربط بين أهداف 
التعلم: تحضيًرا لتجديد الحصول على اعتماد 

مجلس التصميم الداخلي )CIDA(، حرص 
قسم التصميم الداخلي على الربط بين 

أهداف التعلم لضمان مطابقتها لمعايير 
 .)CIDA( اعتماد مجلس التصميم الداخلي

برنامج الرسم والطباعة يطرح منهًجا 
أكثر مرونة: في ديسمبر 2015، 

حصل المنهج الجديد لبرنامج الرسم 
والطباعة على الموافقة. 

 جمعية الحكومة الطالبية والنوادي الطالبية: 
في هذا العام، طبقت الحكومة الطالبية 
للجامعة نموذج الحرم الجامعي الرئيسي، 

الذي يسمح ببعض المناصب مدفوعة األجر 
داخل الهيئة التنفيذية للحكومة الطالبية.

مآدب الغداء لالحتفال بالطالب المتفوقين 
في قائمة العميد: عمل قسم شؤون 

الطالب مع العميد، ومكتب العميد، وقسم 
الفعاليات، وقسم السجالت والتسجيل، 

 
ً

لتأسيس تقاليد إلقامة مآدب الغداء احتفاال
بالطالب المتفوقين في قائمة العميد، 

لتوفير حافز تشتد الحاجة إليه لنجاح الطالب.
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كلية طب وايل كورنيل في قطر

توفير أرقى مستويات التعليم لطالب الطب، بهدف زيادة عدد األطّباء الذين يتمتعون 
بأفضل القدرات والمهارات في مجال الطب الحيوي في دولة قطر

 %90 
 هي نسبة النجاح التي حققها

طالب الجامعة خالل البرامج التدريبية

 تسهم حملتنا للصحة العامة
” في إلهام وتمكين

ً
 “صحتك أوال

 أفراد المجتمع في دولة قطر،
ليتمتعوا بحياة صحية وهانئة.

الدكتور جاويد شيخ 
عميد كلية طب وايل كورنيل في قطر 

األهداف   

اإلسهام بقوة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 
20٣0 من خالل تخريج األطباء الذين يتمتعون 

بأفضل القدرات والمهارات في مجال الطب.

تثقيف المجتمع حول أنماط الحياة الصحية.

نشر ثقافة قائمة على البحوث لتعزيز توجه 
البالد نحو االقتصاد القائم على المعرفة.

توفير أرقى مستويات التعليم 
المتاحة لطالب الطب.

إجراء البحوث المتميزة في 
أحدث مجاالت المعرفة.

تحسين الحالة الصحية لألجيال الحالية 
والمستقبلية في دولة قطر.

توفير أعلى مستويات الرعاية 
الصحية للمجتمع القطري.

أبرز اإلنجازات

دمج متطلبات السنتين التمهيديتين للطب مع متطلبات برنامج 
الطب الذي يستمر ألربع سنوات إلنشاء برنامج طبي جديد 

شامل مدته ست سنوات. تزيح هذه الخطوة جانًبا من العبء 
من على كاهل الطالب وتزيد من كفاءة الكلّية، إلى جانب 

الحفاظ على الدقة األكاديمية، ومعايير األداء المرتفعة.

ج 33 طبيًبا جديًدا في عام 2016، ليصل العدد اإلجمالي  تخرُّ
لألطباء المتخرجين من كلية طب وايل كورنيل في قطر إلى 

256 طبيًبا، منذ بدء التدريس في الجامعة عام 2002.

 مرتفًعا 
ً

حقق خريجو كلية طب وايل كورنيل في قطر مرة أخرى معدال
ب في برامج تدريب ضمن 

ّ
من النجاح )90 بالمائة(، حيث تم قبول الطال

أرقى المستشفيات التعليمية العالمية، مثل عيادة كليفالند، والمركز 
الطبي بجامعة جنوب غرب تكساس، والمركز الطبي بجامعة فاندربيلت.

ل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير 
ّ

تفض
البالد المفدى، بتكريم الدكتورة شيخة الشكري، خريجة كلية 

طب وايل كورنيل في قطر، دفعة 2015، والتي تعمل حالًيا في 
ًجا إياها بالميدالية الذهبية في يوم  مؤسسة حمد الطبية، متوِّ

التمّيز العلمي، تقديًرا لعملها الدؤوب، وتفانيها في سبيل العلم.

أكمل 25 طالًبا قطرًيا بالمرحلة الثانوية برنامج “أطباء 
المستقبل في قطر” الذي استمّر على مدى عام كامل.

أسهمت كلية طب وايل كورنيل في قطر في مشروع بحثي 
تعاوني حول الكولسترول مع مستشفى ماساتشوستس 
العام، ومدرسة طب هارفارد، وكلية طب وايل كورنيل في 

نيويورك، وقد اختارت جمعية القلب األمريكية هذا البحث 
ضمن أهم عشرة تطورات في أمراض القلب لعام 2015.

بلغت المنح التي حصل عليها برنامج البحوث الطبية الحيوية 
في كلية طب وايل كورنيل في قطر 109.94 مليون دوالر 

على مدار تاريخه الممتد لسبع سنوات. حاز البرنامج هذه المنح 
من قبل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وغيره، على 

أساس تنافسي لتمويل برامج بحثية خارج قاعات الدراسة.

المبادرات المستقبلية المنشودة

تحديث مركز المهارات اإلكلينيكية. تقوم 
الكلية حالًيا بتعزيز وتحديث مركز المهارات 
اإلكلينيكية التابع للكلية، وذلك بتخصيص 

مساحة أكبر للمركز، وزيادة عدد غرف 
الفحص، وتحديث النظام السمعي البصري، 

وتثبيت وسائل تعليمية جديدة تتميز 
بعملّيتها ومواكبتها ألحدث التكنولوجيا.

الحفاظ على ارتفاع معايير الدقة 
األكاديمية في كلية طب وايل كورنيل 

في قطر، مع االستمرار في مراجعة 
وتحديث منهج البرنامج الطبي وطرق 

التدريس بشكل دوري، لمواكبة 
التطورات المتسارعة في مجاالت الطب 
والتكنولوجيا واالستراتيجيات التعليمية.

االستفادة من االستثمار في البنية 
التحتية للبحث العلمي والموارد 

البشرية، لتعزيز مكانة برنامج البحوث 
الطبية الحيوية في كلية طب وايل 

كورنيل في قطر كمركز أبحاث إقليمي 
وعالمي إلنتاج العلوم المتقدمة.

التعاون مع شركاء استراتيجيين 
في قطر وخارجها لتعزيز انتقال 

البحوث من المختبرات، مروًرا بالبحث 
والتطوير، إلى حيازة الملكية الفكرية، 

ودخول حّيز التنفيذ على أرض الواقع.

تعزيز وتوسيع نطاق استراتيجيات التواصل مع الموهوبين من المواطنين 
 جديًدا 

ً
لوا جيال

ّ
القطريين الشباب الذين لديهم قدرات تؤهلهم ليشك

َبنَّ مدرسة”، 
َ
من علماء الطب، من خالل مبادرات مثل برنامج “ت

وبرنامج “أطباء المستقبل في قطر”، وِمنح “أطّباء المستقبل”. 

بناء عالقات مثمرة مع الشركاء المحليين كمؤسسة حمد 
الطبية، ومراكز مؤسسة قطر األخرى، ومركز السدرة للطب 

والبحوث، ومراكز الرعاية الصحية األولية، وسبيتار.

تطوير منهجيات ألنشطة مجتمعية تتميز باالبتكار 
والتشويق لتحسين الصحة العامة ألفراد المجتمع في 

.”
ً

قطر، وخاصة الشباب، من خالل برنامج “صحتك أوال
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جامعة تكساس إي أند أم في قطر

تهدف جامعة تكساس إي أند أم في قطر إلى تخريج مهندسين وقادة مثاليين من 
خالل تقديم برامج جامعية ودراسات عليا مرموقة على المستوى الدولي

ر أعضاء هيئة التدريس 
ْ

نش

 353
ورقة بحثية خالل عام 2015

األهداف   

أن تصبح الجامعة هي الوجهة الرئيسية 
للتعليم الهندسي في المنطقة، ومورًدا 

ْسهم بشكل كبير 
ُ
ا لدولة قطر، وأن ت مهمًّ

في مجال المعرفة على المستوى العالمي.

استحداث معارف جديدة عن طريق 
إجراء البحوث ونشر نتائجها.

تلبية احتياجات دولة قطر والمنطقة 
من خالل الخبرات المتنوعة.

أبرز اإلنجازات

مشاركة نسبة 20 في المائة تقريًبا من الطالب في تجارب بحثية 
وأكاديمية وقيادية خالل العام األكاديمي 2014-2015، ارتفعت هذه 

النسبة لتصل إلى 25 في المائة في العام األكاديمي 2016-2015.

إرساء تفاهم أولي مع جامعة حمد بن خليفة حول تقديم 
برامج دكتوراه مزدوجة، والبدء في تطوير اتفاقات 

رسمية تتضمن تفاصيل استراتيجية وتشغيلية.

زيادة عدد مقاعد برنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات ليضم 401 طالب قطري.

ر أعضاء هيئة التدريس 353 ورقة بحثية خالل عام 2015، كما
ْ

 نش
 سيتاح عدد البحوث التي نشرت عام 2016 في مارس من العام

 إلى ذلك، قدمت الجامعة 17 مقترًحا
ً

 المقبل 2017. إضافة
 للحصول على براءات اختراع في العام األكاديمي

 2014-2015، وثمانية مقترحات في العام األكاديمي 2016-2015. 

فوز جامعة تكساس إي أند أم في قطر بمنح لتمويل 16 
مشروًعا بحثًيا في الدورة التاسعة لبرنامج األولويات الوطنية 

للبحث العلمي، وبذلك تكون الجامعة قد حصلت على منح 
لتمويل نسبة 36 في المائة من المقترحات المقّدمة.

تطبيق نظام لتطوير تحليل أمان المشروعات في كافة مختبرات 
البحوث والتدريس، في جامعة تكساس إي أند أم في قطر.

المبادرات المستقبلية المنشودة

تعزيز مشاركة الطالب في التجارب 
التعليمية ذات التأثير التحويلي، مثل 
م الخدمات االجتماعية، والبحوث 

ّ
تعل

المستقلة، والخبرات العالمية.

إجراء مراجعة للسنة األولى بجامعة 
تكساس إي أند أم في قطر.

تقديم درجات دكتوراه مزدوجة 
بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة.

زيادة دعم المؤسسات الصناعية للبحوث.

تعزيز العالقات مع جامعة حمد بن 
خليفة والكيانات التابعة لمؤسسة قطر، 
والمؤسسات الصناعية، والمجتمع ككل.

تفخر جامعة تكساس إي أند أم في قطر بأن نسبة 40 في المائة تقريًبا من 
طالبها هم من اإلناث، كما نفخر بإسهامات طالباتنا وخّريجاتنا لدعم نمو قطر.

الدكتور مارك وايكولد 
عميد جامعة تكساس إي أند أم في قطر ورئيسها التنفيذي

لين 508 طالب، من بينهم 253  بلغ إجمالي عدد الطالب المسجَّ
ا )49.8 في المائة( في العام األكاديمي 2016-2015. طالًبا قطريًّ

وصلت نسبة الطالبات في خريف 2015 إلى 41.2 في المائة من 
إجمالي عدد الطالب، أي ِضعف متوسط نسبة الطالبات الالتي 
يدرسن في مجاالت الهندسة في الواليات المتحدة األمريكية.

حصول 103 طالب من جامعة تكساس إي أند أم في 
قطر على درجة البكالوريوس في العام األكاديمي 

ا. 2015-2016، من بينهم 45 طالًبا قطريًّ

حصول 18 طالًبا على درجة الماجستير في الهندسة 
الكيميائية في العام األكاديمي 2016-2015.

بلغ إجمالي عدد الشهادات التي منحتها الجامعة 686 
شهادة بكالوريوس، و52 شهادة ماجستير.

تجديد اعتماد برنامج البكالوريوس في جامعة تكساس 
إي أند أم في قطر من قبل لجنة االعتماد الهندسي 

التابعة لمجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا.

انضمام الدكتور نايف اليافعي، خريج دفعة 2009 في تخصص 
الهندسة البترولية، إلى جامعة تكساس إي أند أم في قطر كعضو 

هيئة تدريس ضمن برنامج الهندسة البترولية، بعد حصوله على 
درجتي الماجستير والدكتوراه من إمبريال كوليدج لندن، وبذلك 

يكون الدكتور نايف أول طالب قطري يحصل على درجة الدكتوراه 
وينضم ألعضاء هيئة تدريس جامعة تكساس إي أند أم في قطر، 

لُيلهم بعلمه وطموحه الجيل الجديد من قادة الهندسة في قطر. 

وظف جامعة تكساس إي أند أم في قطر نخبة من أعضاء هيئة 
ُ
ت

التدريس ممن يحظون بمكانة مرموقة كباحثين ومعلمين في 
مجاالتهم، لينقلوا خبراتهم لطالب الهندسة. في خريف 2015، حصل 

الدكتور نمر البشير على جائزة اإلنجاز المتميز على مستوى الكلية 
من قبل رابطة جامعة تكساس إي أند أم للطالب السابقين.

 %41.2 
من إجمالي الطالب هم من الطالبات، 
أي ِضعف متوسط نسبة الطالبات في 

الواليات المتحدة األمريكية

59 58



إحداث تأثير تحويلي في المجتمع من خالل االبتكار المتواصل في التعليم والبحوث 
واإلبداع وريادة األعمال

 تقديم

206 
ا في العام  مقرًرا دراسيًّ

الدراسي 2016-2015

جامعة كارنيجي ميلون في قطر

األهداف   

تقديم خبرات تعليمية للطالب ذات أثر 
ز على المعارف العميقة 

ّ
تحويلي ترك

والدقيقة، وحل المشكالت، والقيادة، 
والتواصل، ومهارات التعامل مع اآلخرين، 

والصحة الشخصية والسالمة البدنية.

بناء مجتمع جامعي حريص على استقطاب 
المواهب المتنوعة عالمية المستوى، 

واستبقائها، وتهيئة بيئة قائمة على 
التعاون والتبادل الحر لألفكار، تزدهر 

فيها مجاالت البحوث واإلبداع واالبتكار 
وريادة األعمال، وتمهيد الطريق أمام 
األفراد لالستفادة من كامل قدراتهم.

إحداث تأثير مجتمعي تحويلي وإصالحي 
على األصعدة اإلقليمية والمحلية والعالمية 

من خالل عقد الشراكات مع شركاء آخرين 
خارج الحدود التقليدية للحرم الجامعي.

أبرز اإلنجازات

ا في خريف 2015،  ا دراسيًّ تقديم 98 مقررًّ
و108 مقررات دراسية في ربيع 2016، ليبلغ 

إجمالي عدد المقررات 206، كما بلغ متوسط 
عدد الطالب في الفصل الواحد 19 طالًبا.

ج أول طالبة، نورة جاسم المفتاح، من  تخرُّ
برنامج علم األحياء الحاسوبي بجامعة كارنيجي 

ميلون في قطر، كما حصلت المفتاح على 
مرتبة الشرف بعد إكمالها لمتطلبات 

البرنامج ألدائها األكاديمي المتميز.

ابتكار أسامة شهزاد، الطالب في السنة 
الثانية في تخصص علم األحياء الحاسوبي، 

لتطبيق “لعبة البروتينات” لمساعدة طالب 
الجامعات على تعلم األحماض األمينية.

إكمال خمسة من طالب برنامج العلوم 
البيولوجية في جامعة كارنيحي ميلون في 

قطر، من أصل سبعة مشاركين، لبرنامج 
البحوث الصيفي األول الذي نظمه معهد 

قطر لبحوث الطب الحيوي، والذي امتد 
على مدار ثمانية أسابيع في صيف 2015.

ْل أم كلثوم أومالي، خريجة جامعة  تأهُّ
كارنيجي ميلون في قطر في مايو 2016، 

إلى المرحلة النهائية في فئة الطاقة والبيئة، 
في مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث، 
عن ملصقها البحثي “اكتشاف جينوم جديد 

للعاثية الشبيهة بالبكتيريا العصوية”.

عرض برنامج العلوم البيولوجية في جامعة 
كارنيجي ميلون في قطر لمختبر أبحاث 

جينوميات العاثية، أبرز إنجازات الجامعة، في 
مؤتمر سدرة لعلم الجينوم الوظيفي.

استضافة طالب برنامج العلوم البيولوجية، 
بإشراف إيمي رولينز، مدير الصحة والرفاه 
بجامعة كارنيجي ميلون في قطر، لفعالية 

تهدف إلى توعية المجتمع حول اكتشاف 
ل 

ّ
سرطان الثدي والوقاية منه، حيث شك

أطّباء مستشفى حمد، والعيادة الطبية 
ا 

ً
بمؤسسة قطر، وعيادة أستر فريق
لإلجابة عن استفسارات الجمهور.

تطوير أنيت فنسينت، أستاذ جامعي مساعد 
بجامعة كارنيجي ميلون في قطر، وآية جاب 

هللا، خريجة عام 2016، لمجموعة لوازم 

فحص البروتين يمكن استخدامها لتقديم 
العلوم التجريبية في الفصول الدراسية 

التي تفتقر إلى المعدات المتخصصة.

استخدام مختبر قطر لبحوث وتحليل 
ر من قبل  ودراسة سوق األموال، المطوَّ

فريق متعدد التخصصات في جامعة 
كارنيجي ميلون في قطر، ألول مرة في 
تدريس المقرر النهائي لألسواق المالية 
في ربيع 2016. كان الهدف من ابتكار 
هذا المختبر تطوير أداة تعليمية تكون 

بمثابة منصة مرئية لعرض كميات ضخمة 
من البيانات، أما اآلن فيقوم الفريق 

بتعديله ليالئم مختلف االستخدامات. 

وجود يوسف أخالق، الطالب في السنة 
الثالثة الذي يدرس تخصصين مزدوجين في 

برنامجي إدارة األعمال، وأنظمة المعلومات، 
ضمن الفريق الفائز في مسابقة “كأس 

التخيل 2016” التي تنظمها مايكروسوفت.

قدم الدكتور ماهر حكيم، أستاذ مشارك 
في ريادة األعمال في جامعة كارنيجي 

ميلون في قطر، الجلسة االفتتاحية لسلسلة 
ندوات “حوار البحوث” التي ينظمها البحوث 

والتطوير في مؤسسة قطر، حيث تضمن 
خطابه سبل إرساء دعائم منظومة االبتكار 

في دولة قطر بتعزيز اإلبداع وريادة األعمال.

ل فريقين من جامعة كارنيجي ميلون  تأهُّ
في قطر ضمن أفضل ستة فرق في 

مسابقة تحدي األعمال - قطر.

سافر طالب من مختلف التخصصات 
األكاديمية إلى األندلس في إسبانيا لدراسة 

تأثير العرب على الثقافة اإلسبانية.

كانت شراكة جامعة كارنيجي ميلون في قطر مع مؤسسة قطر شراكة قوية 
ومثمرة خالل العام األكاديمي 2015-2016، حيث يعمل طالبنا وأعضاء هيئة 

 التدريس في جامعتنا استناًدا إلى أساس متين أوجدته مؤسسة قطر لدعم
كافة مساعيهم التعليمية.

إيلكر بيبرس 
عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر ورئيسها التنفيذي

ل  تأهُّ

 فريقين
 من الجامعة ضمن

أفضل 6 فرق في 
 مسابقة تحدي
األعمال - قطر
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أبرز اإلنجازات

فوز أحد طالب جامعة جورجتاون في قطر 
بميدالية رئيس مؤسسة قطر 2016.

فوز اثنين من خريجي جامعة جورجتاون في 
قطر بالميداليتين البالتينية والذهبية في 
يوم التميز العلمي التاسع في دولة قطر.

مشاركة 89 طالًبا من جامعة جورجتاون 
في قطر، و٣0 طالًبا من المدينة 

التعليمية في برنامج التسجيل المتبادل، 
الذي يسمح للطالب بالتسجيل في أي 

من الدورات الدراسية لدى الجامعات 
الشريكة في المدينة التعليمية.

انضمام ثالثة علماء بارزين لجامعة 
جورجتاون في قطر، حاصلين على 

شهادات دكتوراه من جامعات مرموقة 
مثل هارفارد، وييل، وروتشستر.

حصول محمد زياني، األستاذ بجامعة 
جورجتاون في قطر، على جائزة االتحاد 

الدولي لالتصاالت ألفضل ِكتاب في التواصل 
الدولي والتغيير االجتماعي لعام 2016.

تسجيل 206 متعلًما في الدورات 
الدراسية المجتمعية المسائية التي 
أقامتها جامعة جورجتاون في قطر 

خالل العام األكاديمي 2016-2015.

تعزيز التعاون األكاديمي مع المؤسسات 
المختلفة مثل معهد جسور، والهيئة 

العامة للسياحة في قطر، وغيرها.

جامعة جورجتاون في قطر

تعزيز التفاهم الفكري واألخالقي والروحي من خالل الحوار الجاد والمستدام بين 
األشخاص الذين ينتمون إلى مختلف األديان والثقافات والمعتقدات

 فوز
طالب الجامعة 

بالعديد من الجوائز 
والبرامج التدريبية 

 وفرص القبول
في جامعات 

الدراسات العليا

األهداف   

تبّوء الجامعة مكانة رائدة كأبرز مؤسسة 
عنى بالشؤون الدولية في 

ُ
أكاديمية ت

منطقة الشرق األوسط، وذلك من خالل 
إظهار التفوق األكاديمي في مجاالت 

التدريس والبحوث والتوعية المجتمعية.

االضطالع بمهام التعليم والبحوث والخدمات 
بهدف تعزيز المعرفة وتزويد الطالب والمجتمع 

بتجربة تعليمية شاملة وقادرة على تخريج 
مواطنين عالميين ملتزمين بخدمة البشرية.

تجسيد قيم جامعة جورجتاون، والبناء على 
السمعة العالمية لكلية إدموند والش 

للشؤون الدولية، والعمل مع شريك الجامعة 
“مؤسسة قطر” لدعم مساعيها الهادفة 

إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

زيارة موظفي القبول والتسجيل ألكثر 
من 45 مدرسة في قطر، ومشاركتهم 

في 68 من الفعاليات والمعارض المقامة 
في المدارس المحلية المختلفة.

ج 68 طالًبا من جامعة جورجتاون في قطر  تخرُّ
 خالل العام األكاديمي 2015 – 2016

ا(. ا، 2٣ مقيًما، 25 خريًجا دوليًّ )20 خريًجا قطريًّ

 توزيع جوائز التميز األكاديمي
 على دفعة 2016، حيث حصل ثالثة

 طالب على مرتبة الشرف األولى،
وثمانية طالب على مرتبة الشرف الثانية، 

و17 طالًبا على مرتبة الشرف الثالثة.

فوز طالب جامعة جورجتاون في قطر بالجوائز 
التالية: ميدالية رئيس مؤسسة قطر 2016، 

والجائزة البالتينية، والميدالية الذهبية عن 
فئة الطالب الجامعي المتميز في يوم 

التميز العلمي التاسع في دولة قطر.

حصول طالب من جامعة جورجتاون في 
قطر على الزمالة في برنامج بحوث التعليم 

والعدالة االجتماعية لصيف 2016، وهو 
برنامج زمالة مميز لطالب الجامعات يأتي 

ثمرة التعاون بين مركز بيركلي لألديان 
والسالم والشؤون العالمية، ومركز أبحاث 

وتعليم وخدمة العدالة االجتماعية.

قبول طالبين من جامعة جورجتاون في 
قطر في برنامج الدراسات العليا المكثف 

التنافسي في جامعة جورجتاون، حيث يكمل 
الطالب دراستهم للحصول على شهادة 

البكالوريوس باإلضافة إلى شهادة عليا، في 
 من ستة كالمعتاد.

ً
خمس سنوات بدال

استمرار تطوير برنامج تعليم اللغة العربية 
للطالب، وهو برنامج رائد لتعليم اللغة 

العربية للطالب من أصول عربية بهدف 
تحسين أدائهم وإعدادهم للمشاركة 
في بيئة عمل ترتكز على اللغة العربية.

مشاركة خمس منظمات في توفير برامج 
تدريب لطالب جامعة جورجتاون في قطر، 

حتسب ضمن الساعات الجامعية المعتمدة 
ُ
ت

كل فصل دراسي، باإلضافة إلى توفير الدعم 
واإلرشاد للطالب، وإشراكهم في تحمل 

أعباء العمل )من 10 إلى 15 ساعة أسبوعًيا( 
في مجاالت مهنية مرتبطة بدراستهم. 

المبادرات المستقبلية المنشودة

المساعدات المالّية للطالب: سيؤثر انخفاض نسبة توفير المساعدات 
المالية على معدالت االلتحاق بالنسبة للطالب غير القطريين 

في الدفعة الحالية والمقبلة، مما سيؤثر على تنوع الطالب )من 
ناحية المستوى االجتماعي االقتصادي، والتنوع الجغرافي(.

رعاية العمالة الوافدة: سعت جامعة جورجتاون في قطر إلى دعم وتحسين 
وضع العمالة الوافدة في قطر حتى قبل تدقيق وسائل اإلعالم الدولية 

في اآلونة األخيرة، وستستمر الجامعة في تكريس اهتمامها لهذه القضية 
لمواصلة التقدم، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية حيثما أمكن، من أجل 

تحسين أوضاع جميع العمال في قطر، داخل حدود المدينة التعليمية وخارجها. 

المشاركة المجتمعية: ستستمر جامعة جورجتاون في قطر في تعزيز 
برامجها للمشاركة المجتمعية من خالل: )1( اإلسهام في زيادة ثقافة 

المجتمع المحلي بشكل مباشر من خالل تضافر الجهود داخل وخارج الحرم 
ا جديدة 

ً
الجامعي، )2( وإقامة الفعاليات والبرامج العامة التي تفتح آفاق

من العلم والمعرفة، )3( وإتاحة الموارد للجميع من خالل مكتبة الجامعة، 
والبحوث العديدة المنشورة، كما ستستمر الجامعة في خلق منصات 

جديدة للمشاركة المجتمعية، والمشاركة في تعزيز الجهود القائمة 
التي تهدف إلشراك المجتمع المدني بدعم من المنظمات المحلية، 

وجهود منتسبي الجامعة، لتحسين حياة األفراد في دولة قطر.

التعاون األكاديمي: تسعى جامعة جورجتاون في قطر لخلق فرص 
للتعاون مع المؤسسات القطرية واإلقليمية والدولية، لتسهيل 

تبادل األفكار والمعرفة والخدمات والموارد، بهدف تعزيز البحوث 
والتعليم وتطوير المجتمع. على سبيل المثال، قامت الجامعة بتوحيد 

جهود قسمي “الثقافة العربية الرقمية” و”دراسات المرأة العربية” 
في كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حمد بن خليفة.

نظام القبول االستراتيجي: يهدف نظام القبول االستراتيجي بجامعة جورجتاون 
في قطر إلى استقطاب نسبة معينة من الطالب القطريين، وتحقيق 

التنوع، في الوقت ذاته، بين أفراد الدفعة الواحدة من حيث المستوى 
االجتماعي االقتصادي، وتعدد الجنسيات. سيشكل الحفاظ على هذا 

ا كبيًرا للجامعة في ظّل التغيرات االقتصادية في دولة قطر.  التنوع تحديَّ

206 
من المتعلمين الكبار 

التحقوا بالدورات 
المسائية المطروحة 

ألفراد المجتمع

بتخريج الدفعة األخيرة من طالبنا، نخطو 
خطوة جديدة في سبيل تحقيق هدفنا 

إلعداد مواطنين عالميين مراعين 
لحقوق اآلخرين، وتعزيز التميز في 

البحث األكاديمي وخدمة المجتمع.

الدكتور جيمس ريردون أندرسون 
عميد جامعة جورجتاون في قطر 
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جامعة نورثوسترن في قطر

جامعة رائدة فريدة من نوعها في دولة قطر والشرق األوسط، تستند على مواطن 
القوة التي تتميز بها جامعة نورثوسترن ذات الشهرة العالمية وبرامجها البارزة في 

الصحافة واالتصال في سياق الفنون الحرة، لتوفير تعليم مميز للطالب

 نشـــــــــر
 دراسات مهمة قامت بها جامعة نورثوسترن في
قطر في “صناعات اإلعالم في الشرق األوسط”

األهداف   

إنشاء برنامج متكامل من التدريس، 
والبحوث، والخدمات، وقيادة الفكر في 
االتصال والصحافة واإلعالم، تحت لواء 

الفنون الحرة، لخدمة شعب قطر والمنطقة، 
تماشًيا مع رؤية جامعة نورثوسترن 

االستراتيجية، ورؤية قطر الوطنية 20٣0. 

اإلسهام في رعاية الموهوبين وتعليمهم، 
سعًيا إلى تحويل مجتمع دولة قطر من 
االعتماد على الكربون إلى مجتمع قائم 

 في مجاالت اإلعالم، 
ً

على المعرفة، خاصة
واالتصال، والمجاالت األخرى ذات الصلة.

أبرز اإلنجازات

توقيع اتفاقية جديدة مع مؤسسة قطر، مدتها عشر سنوات.

تنفيذ دورات دراسية جديدة تتناول اإلعالم والمجتمع، 
وقانون وأخالقيات وسائل اإلعالم، واالتصال االستراتيجي، 

ودراسات العلوم والتكنولوجيا، وعلم االجتماع.

تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد في االتصال 
الرقمي المتنقل، واالتصال االستراتيجي.

المبادرات المستقبلية المنشودة

االنتقال إلى مبنى جامعة نورثوسترن 
في قطر الجديد وتشغيله.

االستمرار في تحسين نوعية التدريس، 
والبحوث، والتواصل، وقيادة الفكر.

إنشاء برنامج التعليم التنفيذي 
والوظيفي في اإلعالم واالتصال.

تطوير برنامج للدراسات العليا، بالتعاون مع 
جامعة حمد بن خليفة والجامعة األم.

دعم وتعزيز المجتمع الطالبي 
بجامعة نورثوسترن في قطر.

نشر دراسات مهمة قامت بها جامعة نورثوسترن في قطر 
في “صناعات اإلعالم في الشرق األوسط”، والطبعة الرابعة 

من “استخدام وسائل اإلعالم في الشرق األوسط”.

زيادة غير مسبوقة ألبحاث أعضاء هيئة التدريس 
وصلت إلى نسبة 37 في المائة.

توقيع مذكرة تفاهم مع معهد قطر لبحوث الحوسبة بهدف 
إقامة فعاليات بحوث مشتركة، واستضافة المحاضرات، وإتاحة 

الفرصة لطالب جامعة نورثوسترن في قطر للمشاركة في 
البرامج الصيفية بمعهد قطر لبحوث الحوسبة، باإلضافة إلى 

التعاون في المشروعات البحثية والدراسات ذات الصلة.

عرض فيلمين من عمل طالب جامعة نورثوسترن 
في قطر في مهرجان كان السينمائي.

حصول طالب جامعة نورثوسترن في قطر على جوائز خارجية 
عديدة في مجاالت األفالم، والصحافة، والبحوث.

تكوين فريق عمل لتحديث وتحسين مناهج جامعة نورثوسترن 
في قطر، وإنشاء برنامج في االتصال االستراتيجي يوظف أعضاء 
هيئة تدريس جدد، وإضافة مقررات دراسية، باإلضافة إلى تطوير 

تخصص فرعي في دراسات الشرق األوسط لتعزيز نجاح برنامج 
التخصص القائم بالفعل، وتوظيف أعضاء هيئة تدريس جدد في 

اإلعالم الرقمي، ودراسات العلوم والتكنولوجيا، وعلم االجتماع، 
وعلم النفس، والفلسفة لتعزيز تدريس الفنون الحرة.

اقتراح تغييرات لتقوية منهج الصحافة واالتصال 
تتم دراستها من قبل الجامعة األم.

تطبيق منهج مشترك للسنة األولى يركز على مهارات الكتابة.

إنشاء مركز الموارد األكاديمية لتعزيز مركز الكتابة السابق، بالتنسيق 
مع مكتبة جامعة نورثوسترن في قطر، وتعيين مسؤول جديد للمركز. 

توظيف أعضاء هيئة تدريس مقيمين وزائرين لتقوية البرامج األكاديمية.

نشر المشروعات البحثية المؤسسية التي قامت بها جامعة 
نورثوسترن في قطر، والتي تضم نتائج استقصاءات شارك فيها 

6000 شخص من ستة بالد في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، من بينهم قطر. تم نشر الدراسة بعنوان “استخدام وسائل 

اإلعالم في الشرق األوسط )2016(” مصحوبة بموقع إلكتروني 
تفاعلي: www.mideastmedia.com، وعروض تقديمية من المؤتمر 

العالمي لمعهد الصحافة الدولية، واتفاقيات جمعية االتصاالت 
الدولية، ورابطة التعليم في الصحافة واالتصال الجماهيري.

نشر أول دراسة شاملة من نوعها حول “صناعات اإلعالم في 
دمت في منتدى اإلعالم العالمي، وتم 

ُ
الشرق األوسط”، ق

نشرها في دول مجلس التعاون الخليجي، ودول العالم.

بفضل منحة تمويلية من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي لمشروع بحثي 
حول مشاركة وتمكين المرأة القطرية، تمكن فريق من الباحثات من طالبات 

جامعة نورثوسترن في قطر من إجراء بحث مهم، وعرض نتائجهن في اجتماعات 
ا، باإلضافة إلى تعميم النتائج التي توصلوا إليها  ا وعالميًّ علمية ومهنية محليًّ

ونشرها بين أفراد مجتمع دولة قطر.

جوسلين سيج ميتشل
أستاذ مساعد بجامعة نورثوسترن في قطر 

 عرض
 فيلمين من عمل طالب جامعة نورثوسترن

في قطر في مهرجان كان السينمائي
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جامعة أتش إي سي – باريس في قطر

تقديم برامج إدارة األعمال المصممة لتلبية االحتياجات المحددة للمهنيين 
والتنفيذيين من أصحاب القدرات العالية في دولة قطر والشرق األوسط

ج  تخرُّ

 49 طالًبا
 من برنامج الماجستير التنفيذي في

إدارة وحدة األعمال االستراتيجية

األهداف   

اإلسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية 20٣0 
من خالل تطوير المعرفة، بما يؤدي إلى 

المزيد من التنوع واالستدامة على المستوى 
االقتصادي، ويعزز أفضل الممارسات التجارية 

والقدرة التنافسية العالمية للشركات 
والمنظمات في دولة قطر والمنطقة.

توفير تجربة عمالء ال تنسى، والتي قد ترفع 
بدورها من مستوى والئهم، من خالل تحويل 

هؤالء العمالء إلى سفراء للجامعة. وتتفق 
هذه التجربة مع الرسالة التعليمية لجامعة 

أتش إي سي – باريس في قطر، التي تهدف 
إلى اإلسهام في تطوير كفاءات المشاركين 
وقدرتهم على التصرف باعتبارهم ممارسين 

متبّصرين يعيدون النظر في ممارساتهم 
باستمرار وكذا باعتبارهم مهندسين لعالم 

تسود فيه السلوكيات المسؤولة.

تطوير عالقات وثيقة مع األطراف 
المعنية والتصرف بمهنّية واحترافية في 

اإلطار المرجعي العالمي للتقييم.

أبرز اإلنجازات

عمل برامج الدراسات العليا في الجامعة 
تقريًبا وفق أعلى طاقة استيعابية لها.

تقديم برامج مخصصة لشركات 
رائدة، من بينهم أوريدو، والبنك 

التجاري القطري، وشركة اتصاالت 
في اإلمارات العربية المتحدة.

إعادة إطالق البرامج المفتوحة 
لمواجهة التقلبات الدورية.

تنظيم 24 فعالية مثلت فيها النساء 
٣٣ في المائة من نسبة الحضور.

المبادرات المستقبلية المنشودة

مواصلة تحقيق أثر على مستوى 
الدولة، وإدخال عائد مادي لمؤسسة 

قطر في الوقت ذاته.

تنويع الدورات الدراسية في برامج 
الدراسات العليا، وزيادة الدورات الدراسية 

المطروحة في البرنامج المفتوح، وتوسعة 
ا. نطاق كل منتجات الجامعة محليًّ

استكمال مساعي إعادة تنظيم جامعة 
أتش أي سي – باريس في قطر في 

ا للوضع القانوني 
ً

عام 2016-2017، وفق
الجديد لجامعة أتش إي سي - باريس.

سد الشواغر في جامعة أتش إي سي 
– باريس في قطر بتعيين موظفين غير 

أكاديميين، وأساتذة جامعيين جدد.

االنتهاء من تجديد اتفاقية جامعة 
أتش إي سي – باريس في قطر مع 

مؤسسة قطر، في عام 2017-2016. 

مواصلة األنشطة البحثية ذات المكانة البارزة.

تقوية أواصر الروابط الثنائية واألنشطة 
بين مقرّي الجامعة في الدوحة وباريس.

 مع هدفنا المتمثل في تدريب قادة المستقبل 
ً

سقة
ّ

لطالما كانت أنشطتنا وإنجازاتنا مت
في قطر والمنطقة، بصفتنا مؤسسة تعليمية تتمتع بتصنيف عاٍل للتعليم التنفيذي من 

قبل “فاينانشال تايمز” طيلة العشر سنوات الماضية، وأحد أعضاء مؤسسة قطر.

البروفيسور الُحسين كرباش
عميد جامعة أتش إي سي-  باريس في قطر ورئيسها التنفيذي 

ج 45 طالًبا من برنامج الماجستير التنفيذي إلدارة األعمال، نصفهم  تخرُّ
من القطريين الذين يشغلون مناصب رفيعة، كما شملت مشروعات 

التخرج التي قام بها الطالب مجاالت متعددة من المبادرات، من 
بينها الشركات الناشئة، والرعاية الطبية، والتصنيع، واالتصاالت، 

والتغذية، والصحة والترفيه، والمجوهرات، والتعليم، وريادة األعمال.

ج 49 طالًبا من برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة وحدة  تخرُّ
ا يشغلون  األعمال االستراتيجية، من بينهم 40 طالًبا قطريًّ

مناصب إدارية متوسطة، كما شكلت اإلناث نسبة 55 في 
المائة من إجمالي عدد طالب الدفعة. تطّرقت أطروحات 

الطالب إلى مجاالت النفط والغاز، وإعادة هيكلة الشركات، 
ومنصات التجارة اإللكترونية، واإلدارة الرياضية، والعقارات.

تدريب أكثر من 400 شخص ضمن برامج مخصصة 
في الدوحة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

ا في البرامج المفتوحة التي تقدمها 
ً

حضور 160 مشارك
جامعة أتش إي سي – باريس في قطر.

حصول جامعة أتش إي سي – باريس في قطر مؤخًرا على جائزة التميز 
في قطاع التعليم خالل حفل توزيع جوائز إنتربرايز أجيليتي قطر 2015.

مواصلة التعاون مع الجامعة األم عن طريق استضافة وإرسال 
فرق من وإلى مقر الجامعة الرئيسي، ففي أبريل من عام 

2016، قام 51 طالًبا من برنامج ماجستير العلوم ممن يعملون 
ضمن مشروعات كبيرة بزيارة إلى مدينة الدوحة، وتعرفوا عن 

كثب على المشروعات واسعة النطاق في دولة قطر.

استضافة ورشة عمل امتدت لثالثة أيام للباحثين في بداية 
مشوارهم المهنّي من المملكة المتحدة وقطر، بالتعاون 
مع جامعة هيريوت-وات، وبتموِيٍل من الصندوق القطري 

لرعاية البحث العلمي والمجلس الثقافي البريطاني.

م اثنان من أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون بدوام كامل  قدَّ
ستة مقاالت بحثية لمجالت أكاديمية )قيد المراجعة(.
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كلية لندن الجامعية قطر

ز على برامج الدراسات العليا في علوم 
ّ

مركز للتميز في مجال التراث الثقافي، يرك
المتاحف ودراسات المكتبات والمعلومات، ويحرص على توفير دورات في التطوير 

المهني تتسم بمرونتها ومستواها الرفيع بغرض تلبية متطلبات السوق

 تقديم

35 
 دورة دراسية قصيرة بحضور

ا
ً

276 مشارك

األهداف 

إجراء بحوث على مستوى عالمي تثري 
مسيرتنا كمؤسسة للتعليم العالي 

تتمحور حول البحوث المتخصصة في 
َمين العربي واإلسالمي.

َ
قلب العال

تعزيز وتشجيع القدرات البحثية في قطاع 
التراث داخل دولة قطر ومنطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا بشكل عام.

العمل مع المنظمات والهيئات المعنية، 
لتشجيع التفاهم والمعرفة التي تدور 
حول التراث الثقافي القطري، وتعزيز 

االهتمام بها بين أبناء الشعب القطري 
.

ً
والمنطقة والمجتمع الدولي قاطبة

أبرز اإلنجازات

العمل مع الشركاء، مثل مؤسسة قطر وهيئة متاحف قطر، لالتفاق 
على توّجه استراتيجي جديد للفترة بين عامي 2015 و2020.

التنفيذ الناجح لعملية مراجعة داخلية لمعايير ضمان الجودة 
من قبل كلية لندن الجامعية األم، والتي أبرزت اآلراء 
اإليجابية للطالب السابقين والحاليين حول الجامعة.

انتقال نسبة 85 في المائة من الطالب إلى مناصب في قطاع التراث.

ج أول طالب بدرجة الدكتوراه في كلية لندن الجامعية قطر،  تخرُّ
مانيندر سينغ غيل، الذي قّدم بحث الدكتوراه بعنوان “البالط 
الزجاجي جنوب الهند خالل فترة حكم اللودهيون والمغول”.

إعادة مواءمة عمليات االستقطاب والتسويق، لإلسهام بشكل 
أفضل في بناء القدرات في المنطقة، خصوًصا فيما يتعلق 

بالمكتبات وعلوم المتاحف، مما يرفع نسبة التقديم في صفوف 
المقيمين في قطر ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

تقديم 35 دورة دراسية قصيرة خالل العام األكاديمي -2015
2016 )بمتوسط زمني يصل إلى خمسة أيام( بحضور 276 

ا، من بينهم نسبة 80 في المائة من اإلناث، و20 في 
ً

مشارك
المائة من الذكور، و45 في المائة من القطريين، و67 في المائة 

ممن يحملون جنسيات دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
و10 في المائة من دول أوروبا، وأمريكا، وآسيا، وأستراليا.

المبادرات المستقبلية المنشودة

التعاون مع جامعة حمد بن خليفة 
لتعزيز البحوث المشتركة، وتوفير 

برامج دراسات عليا في مجال التراث 
الثقافي، باإلضافة إلى التطوير التدريجي 

للخدمات األكاديمية المشتركة.

اإلسهام في إعداد قادة الثقافة 
والمسؤولين عن التراث في قطر، 

ودول الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، والعالم بأسره.

تضمين ثقافة الفكر الناقد، والنقاش، 
والحوار، في كافة جوانب التطوير 

المهني والدراسة األكاديمية، في 
قطاعات المتاحف والمكتبات.

مواصلة دعم التأهيل المهني للموظفين 
الذين يعملون في المتاحف والمعارض 

والمكتبات، وقطاع التراث بشكل 
عام، عن طريق برنامج منظم للتطوير 

المهني المستمر، ودورات قصيرة 
تستند على متطلبات السوق.

استمرار تنظيم أنشطة تضيف قيمة 
للمجتمع، وتسهم في تحقيق 

طموحات دولة قطر المجتمعية.

ا في المجتمع المدني،  أؤمن بقدرة وحماسة خّريجينا على االنخراط كليًّ
وأؤمن أنهم سيسهمون بفاعلية في رسم مستقبل المنطقة 

التراثي، بفضل الوقت الذي أمضوه في كلية لندن الجامعية قطر.

الدكتورة جين هندرسون
جامعة كارديف

مشاركة 64 في المائة من موظفي متاحف قطر في الدورات 
الدراسية التي تقدمها الجامعة، في إطار سعيها لتعزيز القدرات 

الوطنية فيما يخص المهن المرتبطة بالتراث، كما صّرح 92 في المائة 
منهم باهتمامهم بالمشاركة في دورات تطوير مهني مشابهة، 

وأشار 60 في المائة منهم أن مثل هذه الدورات من شأنها أن تؤثر 
إيجاًبا على مستقبلهم المهنّي، كما كان تقييم 70-60 في المائة 

منهم للدورات الدراسية مرتفًعا فيما يخص المحتوى والتقديم.

تنظيم كلية لندن الجامعية قطر لباقة متنوعة من األنشطة المجتمعية 
خالل العام األكاديمي 2016-2015، تضمنت أنشطة تستهدف طالب 

المدارس، والمعلمين، واألشخاص ذوي اإلعاقة من صغار السن، 
والعمال الوافدين، واألطفال في المستشفيات، وغيرهم، حيث 

ُصممت كافة األنشطة المجتمعية لتعزيز الوصول للتراث الثقافي، 
وأعمال كلية لندن الجامعية قطر بالتعاون مع مؤسسة قطر.

تنظيم وإدارة كلية لندن الجامعية قطر لسلسلة من المحاضرات 
العامة يقدمها علماء مرموقون على المستوى العالمي، وتستهدف 

عامة الجمهور. تبرز هذه المحاضرات عمل كلية لندن الجامعية قطر، 
ومؤسسة قطر، وتطمح لزيادة الحماس، والوعي، والمعرفة، والتفاعل 

مع التراث الثقافي. حضر 880 شخًصا تسع محاضرات نظمتها الجامعة 
حول علم اآلثار، وأربع محاضرات حول المكتبات، ومحاضرة حول المتاحف، 

ومحاضرة حول حفظ التراث، خالل العام األكاديمي 2015-2016.
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تسهم مؤسسة قطر في بناء قدرات دولة قطر في مجاالت االبتكار 
والتكنولوجيا من خالل تطوير وتسويق الحلول التي توّصلت إليها 

بفضل االستثمار المستمّر في رأس المال البشري والعلوم األساسية.

72 واحة قطر للعلوم 
والتكنولوجيا

74 الصندوق القطري 
لرعاية البحث العلمي

76 برنامج قطر جينوم

78 مركز السدرة للطب والبحوث

82 قطر بيوبنك

84 تنظيم قطاعات البحوث 
والمبادرات الخاصة

88 التعليم والتدريب والتطوير

86 السياسات والتخطيط والتقييم

90 مكتب حقوق الملكية 
الفكرية ونقل التكنولوجيا

92 مكتب التفاعل واالتصال 
بالبحوث البحوث والتطوير في 

مؤسسة قطر

العلوم

والبحوث
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 استكمال

30 مشروًعا 
 ضمن برنامج تسريع

تطوير المشاريع التكنولوجية

المبادرات المستقبلية المنشودة

تقليل دعم المبادرات البحثية القائمة تحت 
لواء مؤسسة قطر، وتقديم دعم أكبر 
بالمقابل لألعمال التجارية القائمة على 

التكنولوجيا ورّواد األعمال من القطاع الخاص.

حضانة الشركات الناشئة القائمة 
على التكنولوجيا كوسيلة لتنمية روح 

االبتكار وتنويع االقتصاد المحلي.

اإلسهام في تطوير التكنولوجيا وتسويقها 
من خالل مشروعات بحثية تطبيقية 

ممّولة بشكل مشترك، بما يتماشى مع 
المصالح االستراتيجية للبحوث والتطوير في 

مؤسسة قطر والقضايا البحثية المهمة.

البحث في الخيارات المتاحة لسد الفجوة في 
رأس المال المستثمر في المشروعات التي 

تتطلب المجازفة، لدعم مساعي االبتكار.

تطبيق التغّيرات على قانون المنطقة 
الحرة لدعم التسويق التجاري.

تحقيق أقصى استفادة ممكنة من 
المساحات المتاحة )1 و 2 و 4( باإلضافة إلى 

التنظيمات لتعزيز االبتكار وريادة األعمال، 
وكذلك استقطاب مستأجرين جدد.

تحسين نوعية الخدمات المقّدمة للمستأجرين 
في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا 

لتقديم عروض بيع فريدة وجذابة للواحة.

واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا

منّصة فريدة لدعم االبتكار وريادة األعمال بدولة قطر، وتوفير البيئة الالزمة لتطوير 
تقنيات صالحة لالستخدام التجاري، واحتضان المشروعات التكنولوجية

األهداف     

 
ً

 دولية
ً

حصد االعتراف بها منصة
 في مجال البحوث التطبيقية، 

ً
رائدة

واالبتكار، وريادة األعمال.

االستراتيجيات  
 

العمل كحاضنة لألعمال الجديدة 
القائمة على التكنولوجيا.

ر  تسهيل إجراء البحوث التطبيقية والتطوُّ
التكنولوجي من خالل برامج بناء القدرات.

استمرار تطوير المنطقة الحرة لتلبية 
دة لألعمال القائمة 

ّ
االحتياجات المعق

على التكنولوجيا في دولة قطر.

تحقيق أقصى استفادة ممكنة من 
البحوث التطبيقية والتطّور التكنولوجي 

من خالل المشروعات الكبرى.

أبرز اإلنجازات

استكمال 30 مشروًعا ضمن الدفعة 
الثانية والثالثة من برنامج تسريع 

تطوير المشاريع التكنولوجية.

انضمام مشروع أحد خّريجي برنامج 
تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية 

إلى الحاضنة وضمان أول عمالئه.

تقديم فعاليتين من فعاليات “يوم عرض 
 جّيًدا.

ً
مشاريع األعمال” القتا إقباال

ي 52 طلًبا لِمنح صندوق “إثبات الفكرة”.
ّ

تلق

تقديم منح لسبعة مشروعات محلية 
صغيرة ومتوسطة قائمة على التكنولوجيا 

ضمن منح صندوق “إثبات الفكرة”.

ي براءتي اختراع جديدتين.
ْ
جن

ُمضي العمل في بناء Tech4 حسب 
الجدول الزمني المتفق عليه.

تقديم ثالثة من سلسلة حلقات 
“TECHtalks” النقاشية، وفعاليات 

أسبوع ريادة األعمال العالمي، وفعاليات 
إنشاء الِصالت بين رّواد األعمال.

جمع وتحديث بيانات الُمستأجرين، والتوظيف، 
والُمخرجات )براءات االختراع، والمنشورات، 

ونقل التكنولوجيا(، ما يسمح بمقارنة 
األداء بشكل تراكمي من عاٍم آلخر.
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 مواصلـــــــــة
 برامج الصندوق لبناء القدرات وتنميتها،

مثل برنامج خبرة األبحاث للطلبة الجامعيين

الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي

تعزيز المعرفة والتعليم من خالل دعم البحوث األصيلة التي يتم اختيارها على أساس 
تنافسي، على اختالف المستويات )من الطالب إلى المتخصصين(، سواًء في األوساط 

األكاديمية أم القطاعين العام والخاص، أو سائر مجاالت العلوم، بما يتماشى مع 
استراتيجية قطر الوطنية للبحوث

عقد المنتدى السنوي الثامن 
للصندوق القطري لرعاية البحث 

 العلمي الذي شهد حضور

400 شخص

األهداف   

تعزيز المعرفة والتعليم من خالل دعم 
البحوث األصيلة التي يتم اختيارها على 

أساس تنافسي، والتي تشمل شتى 
مجاالت العلوم، مع التركيز على الركائز األربع 

الستراتيجية قطر الوطنية للبحوث، وهي: 
البيئة والطاقة، وعلوم الحاسوب، وتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت، والصحة، والعلوم 
االجتماعية والفنون والعلوم اإلنسانية.

توفير فرص التمويل للباحثين على 
اختالف مستوياتهم، من الطالب 

إلى المتخصصين، سواًء في األوساط 
األكاديمية أم القطاعين العام والخاص.

االستراتيجيات    

ق 
ّ

تمويل المشروعات البحثية التي تحق
المصلحة الوطنية في دولة قطر.

بناء ثقافة رأس المال البشري، والبنية 
التحتية، والبحوث في دولة قطر.

تعزيز مكانة دولة قطر دولًيا 
في مجال البحوث.

ترسيخ البنية التحتية وتنمية قدرات 
إدارة البحوث التابعة للصندوق 
القطري لرعاية البحث العلمي.

أبرز اإلنجازات

توّسع ملف عمل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ليشمل 
ز على استراتيجية قطر الوطنية للبحوث.

ّ
تحقيق أهداف بحثية ترك

استمرار برامج تمويل األبحاث التنافسية، بما فيها برامج األبحاث 
غير المحددة )أو من اختيار الباحث(، وبرامج األبحاث المحّددة.

المبادرات المستقبلية المنشودة

ق المصالح 
ّ

تمويل مشروعات بحثية تحق
الوطنية للقطاعين العام والخاص في 

دولة قطر، مع الحرص على تماشي 
الجهود البحثية وتمويل االبتكار مع 

استراتيجية قطر الوطنية للبحوث. 

بناء ثقافة البحوث، والبنية التحتية، 
ورأس المال البشري في دولة قطر، 

مع التركيز على التنوع االقتصادي، 
والنمو، والتأثير االجتماعي.

عقد شراكات فاعلة على المستويين 
المحلي والدولي لتوفير فرص 

التمويل المشترك، وتحقيق األولويات 
االستراتيجية األولى والثانية.

دعم البحوث والتطوير بمؤسسة قطر 
لتأسيس نظام معلومات للمعارف 

الوطنية، اعتماًدا على نظام منح 
.)Q-Grants( قطر اإللكتروني

إدارة برنامج التعليم والزمالة والتدريب 
كعنصر في بناء القدرات البشرية في 

البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، 
حين ضمن برامج 

ّ
عن طريق إدراج مرش

بحثية مصّممة لتلبية احتياجات دولة 
قطر وإيجاد وظائف جديدة.

أضحى الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي من بين جهات التمويل العالمية، ونفخر اليوم بأننا نعمل 
مع المؤسسات البحثية الواعدة األكثر تطوًرا في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. إننا نقّدم 

المشورة والدعم والخدمات بما يتالءم مع فهمنا الحتياجات هذه الصناعة الديناميكية، بما يدعم سعي 
دولة قطر الدؤوب نحو االقتصاد القائم على المعرفة.

الدكتور منير تاج
مدير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مواصلة برامج الصندوق لبناء القدرات وتنميتها، ومنها:

برنامج خبرة األبحاث للطلبة الجامعيين.

عقد بالتعاون مع 
ُ
مسابقة البحث العلمي: ت

وزارة التعليم والتعليم العالي.

استمرار برامج وأنشطة الروابط البحثية، ومنها:

برنامج رعاية المؤتمرات وورش العمل.

سلسلة ندوات نتائج األبحاث بمعّدل مرة كل ثالثة أشهر، حيث تركز 
كل ندوة على إحدى الركائز األربعة الستراتيجية قطر الوطنية للبحوث.

إطالق الدورة األولى من المبادرات التالية:

برنامج المرأة في مجال العلوم.

مسابقة أفضل صورة معّبرة عن نتيجة بحثية.

إقامة المنتدى السنوي الثامن للصندوق القطري لرعاية 
البحث العلمي، بحضور أكثر من 400 شخص.

استضافة الدورة الثالثة للمدرسة الدولية لتقييم أثر البحوث 
في نوفمبر 2015، بحضور أكثر من 80 شخًصا. 
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بدء عمليات التسلسل 
والتحليل األولي ألول 

3000 
جينوم كامل

برنامج قطر جينوم

تسعى قطر لالرتقاء بالرعاية الصحية لمواطنيها ضمن نظرة 
الدولة الشاملة لبناء اقتصاد مبني على المعرفة، من خالل 

المزج بين االبتكار واالستفادة من التقنيات الجينية الحديثة في 
األنشطة الطبية والبحثية

 عقد
ندوة وورشة عمل لبرنامج قطر جينوم 
تحت عنوان: “معالجة بيانات الجينوم”

األهداف   

ا رائًدا في 
ً
تمكين دولة قطر لتصبح مركز

تطبيق الرعاية الصحية الشخصية المتطورة.

االستراتيجيات    

تشكيل فريق لبرنامج قطر جينوم 
يمكنه االنتقال بالمشروع إلى 

ما بعد المرحلة التجريبية.

زيادة السعة االستيعابية لعملية 
التسلسل بعد تخطي المرحلة التجريبية.

تأسيس برامج دراسات عليا، 
ودورات دراسية قصيرة في الطب 

الجيني واالستشارات الوراثية.

إدراج الطب الجيني ضمن 
الممارسات اإلكلينيكية.

تطبيق استراتيجية برنامج قطر جينوم للنشر 
من خالل عقد شراكات بحثية محلّية.

أبرز اإلنجازات

بدأت عمليات التسلسل والتحليل األولي ألول 3000 جينوم 
كملت في يونيو 2016.

ُ
كامل في سبتمبر 2015، واست

الموارد البشرية: نمّو فريق العمل لتحقيق أهداف الفترة 
التجريبية من خالل العمل مع قطر بيوبنك تحت إشراف 

لجنة برنامج قطر جينوم ورئيس مجلس إدارته. 

عقد أول ندوة وورشة عمل لبرنامج قطر جينوم بعنوان: “معالجة بيانات 
الجينوم: التفسير السريري، والحوكمة، والمشاركة المسؤولة”.

استكمال المسح الذي تم إجراؤه حول الوعي العام 
بالطب الجيني في يونيو بالتعاون مع معهد البحوث 

االجتماعية واالقتصادية المسحية في جامعة قطر.

الحوكمة والسياسات: اجتمعت الهيئات الثالث القائمة على المشروع 
)وهي لجنة مشروع قطر جينوم، ومجلس قطر بيوبنك، واللجنة 

االستشارية العلمية الدولية( بشكل منتظم خالل السنة األولى، 
وقدموا توصيات عدة أسهمت في تقدم المرحلة التجريبية من البرنامج.

المبادرات المستقبلية المنشودة

تشكيل فريق لبرنامج قطر جينوم 
يمكنه االنتقال بالمشروع إلى 

ما بعد المرحلة التجريبية.

زيادة السعة االستيعابية لعملية 
التسلسل بعد تخطي المرحلة التجريبية.

تأسيس برامج دراسات عليا، 
ودورات دراسية قصيرة في الطب 

الجيني واالستشارات الوراثية.

إدراج الطب الجيني ضمن 
الممارسات اإلكلينيكية.

تطبيق استراتيجية برنامج قطر جينوم للنشر 
من خالل عقد شراكات بحثية محلّية.

77 76



مركز السدرة للطب والبحوث

يهدف المركز إلى تزويد المرضى بخدمات الرعاية الصحية عالمية المستوى، في ِرحاب 
منشأة مبتكرة وحديثة للغاية ُصممت خصيًصا لتحقيق الشفاء في ظروف مواتية

األهداف   

م واالستكشاف 
ّ
 للتعل

ً
أن يكون المركز منارة

والرعاية الصحية االستثنائية، وأن يرتقي 
لمكانة أعلى ضمن أفضل المراكز 

الطبية األكاديمية في العالم.

تلبية الحاجة المتزايدة للخدمات الطبية، ال 
سّيما الموجهة للنساء واألطفال بدولة 
سم 

ّ
قطر والمنطقة، وتقديم خدمات تت

ا على المريض.
ً
بأنها أكثر شمولية وتركيز

توفير التنوع والرعاية الصحية عالية الجودة، 
وتدريب طالب الطب واألطباء ذوي 

المهارات العالية، بالتعاون مع وايل كورنيل 
للطب – قطر، كلية الطب الممّيزة تحت 

لة المدينة التعليمية، ومع المؤسسات 
ّ

مظ
البحثية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، 

ومع القطاع الصحي بدولة قطر.

تصّدر المشهد في مجال األبحاث الطبية 
الحيوية اإلكلينيكية والتطبيقية المهمة 

والمفيدة ألبناء دولة قطر وشعوب العالم.

االستراتيجيات    

التحضير الكامل لمرحلة افتتاح مبنى العيادات 
الخارجية بمركز السدرة للطب والبحوث.

توفير بيئة مالئمة إلجراء بحوث متعددة التخصصات.

تقديم التدريب الذي يبني قدرات الجيل المقبل 
من العلماء القطريين على النحو األمثل.

وضع قوانين وإجراءات وتوجيهات قائمة على الخبرة والتطبيقات العملية.

تغيير الثقافة التنظيمية السائدة.

االستمرار في استخدام ودمج التكنولوجيا لتحسين الرعاية 
المقّدمة للمرضى، وتعزيز الكفاءة، وضمان السالمة. 

اإلعداد والتخطيط الفتتاح المستشفى الرئيسي.

ى لنا من 
ّ
 تسن

ً
ل افتتاح العيادات الخارجية في مركز السدرة للطب والبحوث فرصة

ّ
شك

خاللها إظهار المهارات والخبرات المتنوعة لقادة الرعاية الطبية وفرق عملهم، حيث 
أسهمت جهودهم في تقديم خدمات تركز على المرضى وأسرهم، وترتقي لمستوى 

رعايتنا الطبية، وتلبي احتياجات المرضى.

بيتر موريس
الرئيس التنفيذي 
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 تنظيم
ندوة افتتاحية حول 

الجينوم الوظيفي

 إعالن
مركز السدرة للطب والبحوث برامج 
التنمية الوطنية للعام 2016، التي 

 تضمنت منًحا تعليمية، ودورات
 تدريب عملي، وفرًصا لمالزمة

الموظفين المتمرسين

المبادرات المستقبلية المنشودة

التشغيل

تقديم رعاية آمنة تتميز بجودتها العالية وتركز على المرضى 
 إلى تحقيق االستقرار التشغيلي من خالل إدارة 

ً
وأسرهم، إضافة

المخاطر، وإدارة السالمة، ونظم الجودة، ومتابعة المقاييس 
ومؤشرات األداء الرئيسية، والقدرة على التطّور.

تحقيق خطتي التشغيل OPC وIVF إلنجازات المدينة 
التعليمية، بعد الحصول على الترخيص المطلوب.

إتمام تسليم مبنى المستشفى الرئيسي، والبدء بتشغيله.

م في عام 2018  قدَّ
ُ
إعداد خطط التطبيق للخدمات التي ست

ضمن االستراتيجيات اإلكلينيكية والنماذج المتفق عليها.

تطبيق النموذج التشغيلي المستهدف.

تسليم خطة استقدام الموظفين لإلعداد الستقبال المرضى.

التعليم

البدء في وضع استراتيجية للتعليم تشمل جميع الموظفين 
وتقّرر إطار الحوكمة ونظام التشغيل، وذلك لضمان 

التطور المهني المستمر لجميع الموظفين.

االستراتيجيات والشراكات

تطوير استراتيجية المؤسسة للسنوات الخمس المقبلة.

إضافة قيمة للقدرات الصحية الوطنية من خالل التعاون في 
مبادرات وأنشطة االستراتيجية الوطنية للصحة، وتقييمها بناًء 

على مؤشرات األداء الرئيسية ورضا الجهات المعنّية.

استمرار دمج موظفي مؤسسة حمد الطبية من خالل التخطيط المتأني، 
الت الموظفين 

ّ
والثقة واالحترام المتبادلْين، والقيام بإجراءات تنق

المتفق عليها وإجراءات تعيين موظفي مؤسسة حمد الطبّية.

تطبيق نظام السجالت الطبية اإللكترونية )سيرنر(، والتعاون مع 
مؤسسة حمد الطبية إلنشاء نظام مشترك ُيطّبق بنهاية عام 2019.

األفراد

تنمية مهارات القيادة والثقافة تماشًيا مع رسالة 
واستراتيجية مركز السدرة للطب والبحوث.

تضمين القيم المؤسسية.

إشراك الموظفين وزيادة نسبة الرضا العام.

أبرز اإلنجازات

اعتماد المجلس القطري للتخصصات 
الصحية في مركز السدرة للطب والبحوث 

ا يقّدم التعليم الطبي والتطوير 
ً
واعتباره مركز

المهني المستمر، وذلك في فبراير 2016. 

تعيين بيتر موريس رئيًسا تنفيذًيا 
للمركز في يناير 2016.

تعيين الدكتورة إليزابيث كانون وموراي بيرنان 
أعضاًء في مجلس اإلدارة في ديسمبر 2015.

استضافة أول ندوة حول علم الجينوم 
الوظيفي في ديسمبر 2015.

ف 
َّ
تعيين أول فريق قطري مكل

بنشر الوعي الصحي، يتألف من 
ستة أعضاء، في نوفمبر 2015.

في فبراير 2016، إعالن مركز السدرة 
للطب والبحوث برامج التنمية الوطنية 

للعام، حيث تضمنت البرامج منًحا 
تعليمية، ودورات للتدريب العملي، وفرًصا 

لمالزمة الموظفين المتمرسين.

تقديم نظام تطوير أداء األفراد الذي يتضمن وضوح 
األهداف، وتقييم األداء، وخطط التدريب والتطوير.

تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية المعّدلة ودعم عملية التقطير.

الموارد

إدارة النفقات والتدفقات النقدية بما يتماشى مع خطط 
الميزانية والتشغيل التي تحددها مؤشرات األداء الرئيسية، 

باإلضافة إلى تطوير دورة إيرادات خاصة متعلقة بالعمل.

وضع خطة عمل وميزانية عام 2018.

تعميم السياسات واإلجراءات للعمل بشكل فّعال وآمن.

البحوث

االستمرار في الظهور على الساحة العالمية للمشروعات 
البحثية اإلكلينيكية من خالل نشر مجموعة كبيرة 

من المنشورات البحثية عالية التأثير.

تطوير استراتيجية بحوث للسنوات الخمس القادمة بما يتماشى 
مع االستراتيجية المؤسسية للمركز، الستيعاب أولويات البحث 

لألطباء في مركز السدرة للطب والبحوث وفي دولة قطر، 
ومواءمة موارد البحث بناًء على االستراتيجية المعّدلة.
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قطر بيوبنك

مركز وطني يضطلع بجمع العينات الصحية والبيانات والمعلومات البيولوجية بدولة 
قطر؛ لتمكين البحوث الطبية واالكتشافات العلمية في سياق تطوير الرعاية الصحية

استقطاب

5530 
ا، من بينهم 4314 من 

ً
مشارك

القطريين، إلثراء قطر بيوبنك

األهداف   

وضع منهاج لمنصة بحثية في أنحاء دولة 
قطر؛ لتطوير سبل التشخيص والتوقعات 

المستقبلية للرعاية الصحية، بما يساعد 
في الوصول إلى الرعاية الصحية الشخصية 

التي تعود بفائدة كبيرة على المجتمع 
بدولة قطر والمنطقة والعالم.

االستراتيجيات    

 
ً

إدارة قطر بيوبنك بوصفه مؤسسة
تعمل بكامل طاقتها وتحظى باعتراف 

دولي؛ لتمّيزها في مجال اختصاصها.

استقطاب أعداد المشاركين الكافية 
لجمع البيانات الصحية والعينات 

البيولوجية عالية الجودة؛ الستخدامها 
في البحوث التي تعود بفائدة جّمة على 

قطاع الرعاية الصحية بدولة قطر.

السعي إلى تزويد الباحثين بعدد أكبر 
من العينات البيولوجية والبيانات 

الصحية، بما يساعد في تطوير البحوث 
وخدمة الرعاية الصحية بدولة قطر.

توفير خدمة إدارة المعلومات الصحية 
ومجموعة العينات البيولوجية 

األكثر تقدًما في المنطقة.

أبرز اإلنجازات

ا، من بينهم 4314 من القطريين، 
ً

استقطاب 5530 مشارك
مع بلوغ نسبة رضا المشاركين 97 في المائة.

توفير 3025 عينة حمض نووي عالية الجودة إلى 
برنامج قطر جينوم قبل الوقت المستهدف.

النجاح في تخطي المراجعة الثانية لنظام مراقبة الجودة 
.ISO 27001:2013و ،ISO 9001:2008

ا جديًدا مع  ا تعاونيًّ اعتماد 19 مشروًعا بحثيًّ
مؤسسات بحثية مختلفة في دولة قطر.

تطوير وتطبيق نظام معلومات إكلينيكي جديد يمتلكه قطر بيوبنك، 
من المقرر أن يستبدل النظام الحالي بتاريخ 1 مارس، ويبلغ متوسط 

إنتاجيته 46.2 أسبوعًيا، مقارنة بمتوسط 36.4 للنظام الحالي.

االتصال الناجح بمختبرات مؤسسة حمد الطبية )من خالل 
برنامج PowerChart( ما ينعكس إيجاًبا على المدة 

الزمنية الالزمة للحصول على النتائج المخبرية، حيث انخفض 
المعدل الزمني من ثالثة أسابيع إلى أسبوع واحد.

إبراز مكانة قطر بيوبنك في المجتمع العلمي، من خالل 
تقديم منشور بحثي عالمي، والعروض في خمسة مؤتمرات 

من بينهم مؤتمرين دوليين وثالثة مؤتمرات محلّية.

تنظيم برنامج تدريب صيفي في الفترة ما بين 28 يوليو و27 أغسطس.

المبادرات المستقبلية المنشودة

زيادة عدد المشاركين في قطر بيوبنك 
ا. ليصل إلى عشرة آالف مشارك سنويًّ

تطبيق نظام مراقبة جودة العّينات.

تطبيق معايير قياس جودة البيانات.

تحسين نظام إدارة أمن المعلومات.

تعزيز التعاون البحثي.

توفير

3025
 عينة حمض نووي عالية

الجودة ألجل برنامج قطر جينوم
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تنظيم قطاعات البحوث 
والمبادرات الخاصة

نحو تمكين البحوث والتطوير بمؤسسة قطر من الريادة واالبتكار

األهداف   

يسعى مكتب تنظيم قطاعات البحوث 
والمبادرات الخاصة إلى مساندة البحوث 

والتطوير بمؤسسة قطر، بما يتماشى 
مع إطار استراتيجية قطر الوطنية للبحوث، 

وذلك من خالل تعزيز مشاركة األطراف 
المعنّية، وتقوية الشراكات العالمية، 

 إلى 
ً

واالستجابة لبرامج خاصة رائدة، إضافة
تقديم الدعم إلدارة البحوث والتطوير.

االستراتيجيات    

تنمية التعاون البحثي االستراتيجي متعدد 
التخصصات مع مختلف المؤسسات. 

تعزيز الدبلوماسية العلمية 
ا. ا وعالميًّ ا وإقليميًّ محليًّ

أبرز اإلنجازات

تنسيق وتنفيذ اتفاقيات مع جهات عالمية عدة، من بينها:

معهد التقييم والتخطيط للعلوم والتكنولوجيا في كوريا	 

مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا	 

الوكالة المكسيكية للتعاون الدولي من أجل التنمية	 

المؤسسة الوطنية للبحوث في كوريا	 

المنظمة األوروبية للبحوث النووية	 

تنظيم منتدى العلماء العرب المغتربين.	 

المبادرات المستقبلية المنشودة

التفاعل مع احتياجات البحوث والتطوير خالل العام المقبل.

تقديم الدعم إلدارة البحوث والتطوير. 

بفضل التعاون الوثيق مع كيانات البحوث والتطوير في دولة قطر، أسهمنا في إيجاد مزيد من الفرص 
للتعاون والتنسيق بين الكيانات المحلّية، وها نحن نحرز تقّدًما في مشاركة المعرفة والخبرات، والحّد 

من تشتت الجهود، والتضافر من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة.

ماريا يوغو
مدير مشروع
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السياسات والتخطيط والتقييم

ا دولًيا رائًدا للتميز واالبتكار في البحوث والتطوير
ً
نحو تمكين دولة قطر لتصبح مركز

 تطبيق
دراسة حول التوّجه المستقبلي للبحوث والتطوير، 

وهي دراسة يتم توظيفها في صنع القرار والتخطيط 
االستراتيجي رفيع المستوى

األهداف   

ا من استراتيجية قطر الوطنية للبحوث، يهدف 
ً

انطالق
السياسات والتخطيط والتقييم لتقديم الدعم للبحوث 

والتطوير من خالل األقسام الثالثة التالية:

قسم تحليل وتطوير وتقييم السياسات، ومبادرات السياسات 
االستراتيجية: تقييم القدرة البحثية الحالية لدولة قطر، وتحديد 

أولويات البحث والتطوير المستقبلية، وتقديم التوصيات 
في العديد من المجاالت ذات األهمية الوطنية.

قسم تحليل ومراقبة وتقييم الملفات: تقديم الدعم للمراقبات 
والتقييمات الدورية، وإجراء التحليالت لملفات البحوث والتطوير في دولة 

قطر، لتقديم المشورة لقيادة البحوث والتطوير حول الفجوات والفرص 
المتاحة فيما يتعلق بمشروعات البحوث والتطوير في دولة قطر.

قسم التخطيط والميزانية والمبادرات االستراتيجية: يعمل هذا القسم 
مع الرئيس والفريق القيادي لتصميم وقيادة عملية تخطيط شبه سنوية 

تشمل مؤسسات البحوث والتطوير كافة، لتطوير مجموعة محددة من 
خطط البرامج تتناول أولوّيات هذه المؤسسات، والكيانات ذات الصلة.

االستراتيجيات

تحليل الملفات: إجراء تحليالت لملفات 
المشروعات المقّدمة ضمن برنامج األولويات 

الوطنية للبحث العلمي، التي يمولها 
الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، 

ومشروعات واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا 
 إلى 

ً
وبرنامج قطر للريادة في العلوم، إضافة

إجراء تحليل تشخيصي للركائز األساسية 
الستراتيجية قطر الوطنية للبحوث، وإجراء 
تحليل دقيق للملفات فيما يخص جاهزية 

التكنولوجيا، وتحليل المخاطر والتأثيرات 
لمجموعة من المشروعات بالتعاون مع 
الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.

استراتيجية قطر الوطنية للبحوث والتحديات 
الكبرى: تقديم الدعم التقني والتحليلي 

للمنتدى السنوي للصندوق القطري للبحث 
العلمي: تقديم المشورة فيما يخص 

الموضوعات واألولويات التي يمكن طرحها، 
 على تجميع 

ً
والبرامج والنتائج المرجّوة، عالوة

النتائج والتوصيات وطرحها على األطراف 
المعنية الستعراضها والتعليق عليها.

أبرز اإلنجازات 

إدارة التخطيط السنوي ألعمال وميزانية  
البحوث والتطوير للسنة المالية 2016-2015.

استكمال تقرير تقييم نظام إدارة 
االستدامة في البحوث والتطوير بمؤسسة 

.)DNV( قطر لشركة دي إن في

تطوير تحليل الملفات بناًء على ِمنح الصندوق 
القطري لرعاية البحث العلمي، وتحليل ملفات 
واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بهدف إيجاد 

مجاالت التعاون الممكنة، والطرق التي 
يمكن من خاللها تحسين استراتيجية تمويل 

البحوث واالبتكار، ومن ثم مواءمة هذه 
االستراتيجيات مع برامج بناء القدرات البشرية.

تطبيق دراسة حول التوّجه المستقبلي 
للبحوث والتطوير بالتعاون مع مكتب 

الرئيس، وبدعم من شركة ماكينزي، حيث 
أقّر صناع القرار توصيات هذه الدراسة ضمن 

اجتماع رفيع المستوى، وستكون هذه 
الدراسة بمثابة حجر األساس لتطوير الخطة 

االستراتيجية 2018-202٣، بالتعاون مع 
كافة الجهات المعنّية بمؤسسة قطر.

المبادرات المستقبلية المنشودة

تطوير وتحديث الخطة االستراتيجية للبحوث والتطوير 
بمؤسسة قطر، وقيادة عملية التخطيط السنوية 

للوصول إلى مجموعة محددة من خطط البرامج.

مراقبة وتقييم ومراجعة جهود وآثار البحوث والتنمية واالبتكار 
على مختلف المستويات، وتحسين وتوسيع نظام مراقبة 

مؤشرات األداء الرئيسية إلدارة أداء البحوث والتطوير.

تحسين عملية تحليل الملفات، وتوسيع نطاقها.

استمرار العمل على تطبيق نظام إدارة استدامة البحوث والتنمية.

استمرار العمل على تطوير مبادرات السياسات، المحددة 
في أجندة السياسات التي نتجت عن تدريب تحديد أولويات 

اع القرار.
ّ
السياسات، وورشة العمل التي استهدفت صن

تأسيس نظام معلومات للبحوث والتطوير على مستوى الدولة.

المراقبة والتقييم: مراجعة مؤشرات 
األداء الرئيسية في البحوث والتطوير 

بمؤسسة قطر، وتطوير نظام جديد 
لمراقبة هذه المؤشرات.

نظام إدارة المعلومات في البحوث 
والتطوير: تصميم نظام إدارة معلومات 

على مستوى الدولة الستخدامه من 
قبل الباحثين والمسؤولين لتسهيل 

عمل البحوث والتطوير في دولة قطر.

تخطيط األعمال االستراتيجي السنوي: العمل 
مع إدارة التخطيط االستراتيجي في مؤسسة 
قطر وشركاء أعمال مؤسسة قطر، للتنسيق 

بين البحوث والتطوير، والخطط االستراتيجية 
لمؤسسة قطر، ومؤشرات األداء الرئيسية، 

وذلك لتحسين عملية التخطيط.

مرصد السياسات: تحليل أولويات 
السياسات للبحوث والتطوير من 

خالل رصد السياسات القائمة وتحديد 
متطلبات السياسات المستقبلية.
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التعليم والتدريب والتطوير

 تعزيز القدرات من خالل العمل بشكل مباشر والتعاون مع
اآلخرين لضمان أعلى معايير الجودة

 مشاركة أكثر من

5000 
شخص في معرض “الرياضيات حياتنا”

األهداف   

تعزيز القدرات البشرية البحثية عالية 
المستوى في مجاالت تتماشى مع 

احتياجات دولة قطر، من مصادر محلية في 
المقام األول، وبأعداد يتسنى من خاللها 

دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 20٣0.

االستراتيجيات

د الرئيسي للعلماء الباحثين  أن تصبح الُمورِّ
المحليين، والمتخصصين في البحوث التقنية، 
ومسؤولي البحوث في دولة قطر، من خالل 
إدارة وتنمية برنامج قطر للريادة في العلوم.

إنشاء وإدارة برنامج لتطوير المهارات 
المستمّرة في كافة المجاالت المتعلقة 
باألداء البحثي بين موظفي البحوث في 

مؤسسة قطر، والتعاون مع اآلخرين من 
خالل االستفادة من نشاط مسار إدارة 

البحوث في برنامج قطر للريادة في العلوم. 

ضمان انخراط القدرات البشرية المحلية 
رفيعة المستوى ضمن القوى العاملة 
في مجال البحوث في دولة قطر، من 
خالل برنامج قطر للريادة في العلوم، 
وبرامج فاعلة للتوعية في دولة قطر. 

أبرز اإلنجازات

ا في برنامج قطر 
ً

ج 14 مشترك تخرُّ
للريادة في العلوم – ستة منهم 

يحملون شهادة الدكتوراه.

مشاركة أكثر من خمسة آاللف شخص 
في معرض “الرياضيات حياتنا”.

مشاركة أكثر من مائة شخص في سلسلة 
مها البحوث والتطوير.

ّ
ورش العمل التي نظ

استحداث سلسلة “حوار البحوث” 
وتنظيم فعالياتها.

المبادرات المستقبلية المنشودة

إدماج التعليم والتدريب والتطوير، بما في ذلك برنامج قطر للريادة 
في العلوم، مع برامج بناء القدرات في البحوث والتطوير بمؤسسة 

قطر، مثل برنامج التعليم والزمالة والتدريب، حيث ستتم إدارة 
هذا البرنامج كعنصر لبناء القدرات البشرية في البحوث والتطوير 

حين ضمن برامج بحثية 
ّ

بمؤسسة قطر، عن طريق إدراج مرش
مصممة لتلبية احتياجات دولة قطر، وإيجاد وظائف جديدة.

د الرئيسي للعلماء الباحثين المحليين، والمتخصصين  أن يصبح الُمورِّ
في البحوث التقنية، ومسؤولي البحوث في دولة قطر من 
خالل إدارة وتنمية برنامج قطر للريادة في العلوم، باإلضافة 

إلى إدماج الطالب في بيئة بحثية، وتزويدهم بالمهارات الالزمة 
للعمل بشكل فّعال في مجاالت العلوم والبحوث.

إنشاء وإدارة برنامج لتطوير المهارات المستمّرة في كافة المجاالت 
المتعلقة باألداء البحثي بين موظفي البحوث في مؤسسة قطر، من 

خالل االستفادة من نشاط مسار إدارة البحوث في برنامج قطر للريادة 
في العلوم، والعمل من أجل تخريج علماء وقادة يمكنهم العمل 

لتلبية احتياجات مؤسسات ومراكز البحوث المختلفة في دولة قطر.

ضمان تدفق القدرات البشرية المحلية رفيعة المستوى إلى 
القوة العاملة في مجال البحوث بدولة قطر، من خالل برنامج قطر 

للريادة في العلوم وبرامج فاعلة للتوعية داخل دولة قطر.

تعد المشاركة في مسابقة معرض “إنتل” الدولي للعلوم والهندسة، وتشجيع 
الشباب القطري الواعد على حل تحديات علمية مهمة وحديثة خير دليل على 

تفاني البحوث والتطوير بمؤسسة قطر لتخريج مجتمع جديد من الباحثين الذين 
يتمتعون بالكفاءة ويتقّدون بالحماس.

نورة آل ثاني
أخصائي برامج

التعليم والتدريب والتطوير، البحوث والتطوير بمؤسسة قطر.

ج  تخرُّ

ا 
ً

14 مشترك
في برنامج قطر للريادة في العلوم؛ من 
بينهم ستة يحملون شهادة الدكتوراه
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مكتب حقوق الملكية الفكرية 
ونقل التكنولوجيا

ي االختراعات من المصادر الداخلية والخارجية وتحويلها إلى ابتكارات
ّ

تلق

 إنشاء
شراكات مع جامعة قطر ومؤسسة 

حمد الطبية إلدارة ملفاتهم الخاصة 
بالملكية الفكرية بشكل كامل

األهداف   

بناء اقتصاد حيوي ومتنوع قائم 
على المعرفة في دولة قطر.

االستراتيجيات

حماية ابتكارات مؤسسة قطر من خالل 
تطبيق ممارسات حماية االبتكار والملكية 

الفكرية ذات المستوى العالمي.

تشجيع تبني التكنولوجيا المتطورة في 
مؤسسة قطر ونشرها من خالل ترخيص 

ا. ملكيتها الفكرية وتسويقها تجاريًّ

تعزيز ثقافة االبتكار وصناعة األثر 
في مؤسسة قطر، وإيجاد بيئة 

تدعم تبني التكنولوجيا المطّورة في 
ا. مؤسسة قطر وتسويقها تجاريًّ

تعزيز تحويل اختراعات مؤسسة قطر 
إلى ابتكارات، وتشجيع تبني التكنولوجيا 
الحديثة ودعم انتشارها في دولة قطر.

أبرز اإلنجازات

إجراء دراسة تحليلية للملكيات الفكرية 
إلدارة البحوث والتطوير بمؤسسة قطر 
فيما يخص مجاالت األولويات البحثية، 

لتحديد أوجه القصور في البحوث والملكيات 
الفكرية بالتعاون مع الصندوق القطري 

لرعاية البحث العلمي. ستكون الدورة 
العاشرة لبرنامج األولويات الوطنية للبحث 

مها الصندوق معتمدة 
ّ

العلمي التي ينظ
على هذه النقاط، بهدف إنتاج المزيد من 

نتائج البحوث القابلة للتطبيق التجاري ومن 
ثم زيادة أثر االبتكار في دولة قطر.

تخصيص تمويل لتطوير االختراعات، بالتعاون 
مع الصندوق القطري لرعاية البحث 

العلمي، لدعم تطوير مئات االختراعات 
في مؤسسة قطر التي ما تزال في 

مراحلها األولى ويديرها حالًيا مكتب حقوق 
الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.

نشر التكنولوجيا الُمطورة في مؤسسة 
قطر من خالل منح شركة قطرية ترخيص 

استخدام تقنية طورها معهد قطر 
لبحوث البيئة والطاقة لتحلية المياه.

إنشاء شراكات مع جامعة قطر ومؤسسة 
حمد الطبية إلدارة الملفات الخاصة 

بالملكية الفكرية بشكل كامل.

تطوير أداة وقاعدة بيانات جديدة 
لتحديد البحوث، واالستثمار مع البحوث 

والتطوير في مؤسسة قطر لتعزيز 
تنمية اقتصاد متنوع في دولة قطر.

المبادرات المستقبلية المنشودة

العمل مع القطاعين الخاص والعام في 
دولة قطر لتحديد االحتياجات التكنولوجية 

وتطبيق الحلول المطورة من خالل الملكيات 
الفكرية في دولة قطر والمصادر الخارجية، 

إضافة إلى استثمار تمويل االختراعات 
لمواءمة الحلول التكنولوجية مع احتياجات 

دولة قطر والمجتمع الدولي بشكل عام.

إتاحة الفرصة للمشاركين في برنامج 
األولويات الوطنية للبحث العلمي من 
الدورة التاسعة فصاعًدا للتقديم على 

منح “متابعة التمويل” لزيادة مستوى 
الجاهزية التكنولوجية لنتائجهم البحثية 

إلى المستويات من السابع حتى التاسع، 
ا الحتياجات 

ً
وتطبيق نتائج بحوثهم وفق

دولة قطر، إذا أظهرت الدراسات 
التحليلية مناَسبة هذه النتائج وقابليتها 

للنشر في األسواق العالمية.

إجراء دراسات تحليلية لسائر التحديات الكبرى 
التي تواجه دولة قطر، وعددها 12.

زيادة التسويق التجاري للملكيات 
الفكرية لمؤسسة قطر من خالل تحديد 

الكيانات التجارية التي تستثمر في 
المجاالت ذات الصلة )سواًء الشركات 

العالمية أو الشركات الناشئة( بناًء 
رة.

ّ
على البيانات اإلحصائية المتوف

تحقيق األهداف األربعة السابقة 
لتعزيز تحويل اقتصاد دولة قطر إلى 
اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة.

أسهم مكتب حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا في ُمضّي البحوث 
والتطوير في مؤسسة قطر نحو مرحلة جديدة من ربط أهدافنا البحثية 

باالحتياجات الحقيقية لدولة قطر والسوق العالمي.

الدكتور إريك ستينهام
المدير التنفيذي
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مكتب التفاعل واالتصال بالبحوث 
والتطوير في مؤسسة قطر

مكتب تابع للبحوث والتطوير بمؤسسة قطر

 إعداد
 وتطبيق إحصائية على

مستوى الدولة لقياس مستوى 
وعي األفراد وتصوراتهم بشأن 

البحوث والتطوير في دولة قطر 
ودعمهم لها

 إطالق
وتنظيم سلسلة ندوات

“حوار البحوث”

األهداف   

يشارك مكتب االتصاالت واإلعالم رؤية 
البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، وهي: 

ا دولًيا رائًدا 
ً
“أن تكون دولة قطر مركز

للتميز واالبتكار في البحوث والتطوير”.

االستراتيجيات

تعزيز مكانة البحوث والتطوير بمؤسسة 
قطر على المستوى العالمي.

إبراز البحوث والتطوير بمؤسسة قطر 
كوجهة مثالية للبحث العلمي.

زيادة وعي المجتمع بأهمية 
البحث العلمي ودعمهم له.

تقوية روابط المشاركة والتعاون 
مع الجهات المعنية.

أبرز اإلنجازات

تنظيم مؤتمر مؤسسة قطر 
السنوي للبحوث 2016.

دعم وتنظيم عدد من فعاليات 
البحوث والتطوير )ورش عمل، ومراسم 

توقيع، وندوات، وغير ذلك(.

إعداد وتطبيق إحصائية على مستوى 
الدولة لقياس مستوى وعي األفراد 

وتصوراتهم حول البحوث والتطوير 
في دولة قطر ودعمهم لها.

تطوير وإطالق الموقع اإللكتروني 
الجديد للبحوث والتطوير.

نشر تقرير حول إنجازات البحوث والتطوير.

إطالق وتنظيم سلسلة 
ندوات “حوار البحوث”.

المبادرات المستقبلية المنشودة

إبراز شأن البحوث والتطوير بمؤسسة 
قطر محلًيا وإقليمًيا وعالمًيا.

تقديم البحوث والتطوير بمؤسسة 
قطر كوجهة مثالية للبحث العلمي.

زيادة وعي المجتمع بأهمية 
البحث العلمي ودعمهم له.

تقوية روابط المشاركة والتعاون 
مع الجهات المعنية.

تحسين التواصل الداخلي في البحوث 
والتطوير بمؤسسة قطر.

يأتي التنظيم الناجح لمؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2016 على قمة 
إنجازات فريق االتصاالت بالبحوث والتطوير. وبالنظر إلى حجم المشاركة، 

ظمت ضمن فعاليات المؤتمر، يظهر لنا واضًحا تحّول 
ُ
واألنشطة العديدة التي ن

هذا المؤتمر لمهرجان بحثي وطني يشّجع االبتكار المستمّر، ويعزز ثقافة التمّيز 
لما فيه مصلحة المجتمع، وينّمي المشاركة والتفاعل بين كافة الجهات المعنية 

في الدولة، والمجتمع البحثي بشكل عام.

الدكتور نبيل السالم
المدير التنفيذي
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تعد تنمية المجتمع بمؤسسة قطر من الدعائم 
الرئيسية التي تساعد في تعزيز ركائز مجتمع تقدمي 

منفتح على اقتصاد المعرفة، وتحرص على ترسيخ 
الحياة الثقافية لدولة قطر وحماية تراثها.
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102 حديقة القرآن النباتية
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106 مركز قطر للتطوير المهني

110 أوركسترا قطر الفلهارمونية

108 مجلس قطر للمباني الخضراء

112 أكاديمية قطر للموسيقى

114 مكتبة قطر الوطنية

118 أكاديمية قطر لتدريب المربيات

تنمية

المجتمع
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الفوز بأربع
ميداليات ذهبية، وأربع فضية، وبرونزيتين، 

في العديد من المسابقات

الشقب

يهدف الشقب إلى تبّوء الصدارة في الحفاظ على ساللة الخيل العربية األصيلة 
وتحسينها وتعزيزها، من خالل تبني منظومة تقوم على اتباع أعلى المعايير العالمية 
في عملية اإلنتاج وعروض جمال الخيل وفنون الفروسية والحفاظ على سالمة الخيل 

 إلى حث المجتمع على المشاركة في فنون الفروسية
ً

وكفاءتها، إضافة

األهداف 

البناء على التراث القطري العريق في 
االعتناء بالخيل العربية األصيلة والتعويل عليه 

ا عالمًيا رائًدا للمهنيين 
ً
ليصبح الشقب مركز

والمتخصصين في مجال الفروسية.

توفير تجربة ملهمة تدفع 
المجتمع نحو المشاركة.

االستراتيجيات

تطوير رأس المال البشري.

تعزيز الوعي بتاريخ الشقب وإنجازاته محلًيا وإقليمًيا ودولًيا.

إنتاج أجيال متعاقبة من خيل العروض عالمية الطراز ضمن أرقى 
سالالت الخيل العربية األصيلة التي يمكن للشقب الوصول إليها.

ي دفة القيادة في مجال تعليم الفروسية في منطقة 
ّ
تول

الخليج، للفرسان والمدربين على حد سواء.

التحّول إلى أكاديمية عالمية ذائعة الصيت في مجال 
 

ً
ا مدربين تدريًبا كامال

ً
تعليم الفروسية، تخّرج فرسان

يؤهلهم للمنافسة على المستوى العالمي.

إعداد فرسان قادرين على منافسة أقرانهم المصنفين في 
المراكز العشرة األولى من قبل االتحاد الدولي للفروسية.

الحفاظ على استدامة سالالت الخيل العربي 
األصيلة لألجيال المقبلة في دولة قطر.

قيادة االبتكارات والتطورات في مجال البحوث ذات الصلة بالفروسية 
وصحة وسالمة الخيل عالية الجودة، مع السعي ليضحى الشقُب 

نقطة مرجعية للمعلومات المتعلقة بالفروسية في المنطقة.

اإلسهام كمركز معرفي وبؤرة اتصال مع الجمهور، بما 
يؤهل الشقب ليكون أحد المعالم القطرية البارزة.

تحقيق االكتفاء المالي المستدام خالل السنوات العشر المقبلة.

 

أبرز اإلنجازات

الفوز بأربع ميداليات ذهبية، وأربع فضية، وبرونزيتين، على 
الرغم من اقتصار مشاركة قسم قوة التحّمل التابع للشقب 

في سبع مسابقات محلية، ومسابقة إقليمية، وخمس 
مسابقات دولية بسبب إجراءات خفض الميزانية المخّصصة.

فوز الجواد حريري الشقب، من قسم اإلنتاج وجمال الخيل، 
بلقب األفحل ضمن بطولة العالم لجمال الخيل لعام 2015، 

وحصول مروان الشقب على لقب الجواد األب الرائد في العالم، 
وكذلك حصول الشقب بجائزة أفضل مؤسسة استيالد في 

بطولة العالم لجمال الخيل 2015 التي أقيمت في باريس.

تسجيل زيادة ضخمة في إيرادات تعليم الفروسية في هذه السنة. 
فقد تجاوزت اإليرادات ثالثة ماليين و400 ألف ريال قطري، 

مقارنة بمليون و180 ألف ريال قطري للسنة التي قبلها، مع أن 
الهدف المبتغى يتمثل في الوصول، مع نهاية العام األكاديمي، 

إلى زيادة تقدر بنحو 1٣0 في المائة مقارنة باألرقام السابقة؛ 
وذلك بفضل التخطيط اإلداري الفاعل لزيادة اإليرادات.

استحداث الشقب أنواًعا وظيفية جديدة لتعليم الفروسية وفق 
معايير دولية، تشمل وظائف في فئة فرسان ومدربي الفروسية 

في إدارة تعليم الفروسية، وذلك في إطار السعي لدعم جهود 
تعليم الفروسية واالرتقاء بها. كما طور الشقب برنامًجا للتنمية 
الوطنية الستقطاب الشباب القطريين وحثهم لنيل درجة علمية 
في العلوم البيطرية من خالل التنسيق مع الكليات والجامعات.

 ،)ISO Certification( احتفاظ الشقب بشهادة األيزو للجودة
وذلك بعد استيفائه متطلبات تدقيق الجودة الخارجية.

 إلى 
ً

تنظيم الشقب لبطولة الشقب الدولية للفروسية، إضافة
فعاليات دولية أخرى، مثل نهائي جوالت لونجين العالمية.

المبادرات المستقبلية المنشودة 
 

وضع وتنفيذ الخطة االستراتيجية 
الخمسية للشقب، وكذلك وضع 

وتنفيذ خطة استراتيجية من شأنها 
تحقيق االستدامة المالية.

تطوير استراتيجية إلدارة الخيل في فئات 
االستيالد وجمال الخيل، والتحمل، بناًء 

على معايير واضحة في هذا المجال.

االرتقاء بمسابقات الشقب دولًيا، وإقليمًيا، 
ومحلًيا، وتوسيع نطاق المشاركة فيها.

السعي الحثيث لتحسين سير العمل 
من خالل ضمان كفاءة التشغيل 

واعتماد أفضل الممارسات.

 ومعلًما 
ً

 رئيسية
ً

يظل الشقب وجهة
شهيًرا يستقطب فئات واسعة 

 على 
ً

من المجتمع القطري، عالوة
المعجبين اإلقليميين والدوليين. وما 
زلنا نسعى جاهدين نحو األفضل. في 

العام المقبل، سنمضي قدًما على 
درب تعزيز االستدامة المالية من 

خالل التركيز على األنشطة الترويجية 
واالستخدام المبتكر لمواردنا الفريدة.

خليفة العطية
المدير التنفيذي
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الجمعية القطرية للسكري

رفع مستوى جودة الحياة في دولة قطر من خالل االرتقاء بالوعي تجاه أنماط الحياة 
الصحية وإدارة داء السكري أو الوقاية منه

 حصول
الجمعية القطرية للسكري على 

اعتماد معهد “ميتشنر” في قطر

األهداف   

مساعدة مرضى السكري، والمعّرضين 
لخطر اإلصابة به، من خالل توفير خدمات 
رعاية مبتكرة لهم، وتوعيتهم بالسكري 
 في تحسين 

ً
والخدمات ذات الصلة، أمال

جودة الحياة عموًما لمصابي السكري.

االستراتيجيات    

تحسين مستويات التثقيف والمعرفة 
والوعي بالسكري في المجتمع القطري.

الوصول بالدعم الموّجه من الجمعية القطرية 
للسكري لشريحة أكبر من المرضى.

توسيع مستوى الرعاية المقدمة للمصابين 
بالسكري وتحسينها من خالل االرتقاء 

بمستوى أخصائي الرعاية الصحية بدولة قطر.

تحسين وتكثيف جهود الجمعية القطرية 
للسكري المتعلقة بجمع التبرعات.

الحفاظ على حقوق المرضى بشكل 
عام، ومرضى السكري بشكل خاص.

تسهيل إجراء البحوث واإلحصائيات المتعلقة 
بالسكري والتعاون مع الجهات المختصة. 

أبرز اإلنجازات

حصول الجمعية القطرية للسكري على 
 )Michener( ”اعتماد معهد “ميتشنر

الكندي للعلوم الصحية لمثقفي 
السكري في قطر، وإكمال 21 طالًبا 

 للفاعلين التربويين في 
ً

 تخصصية
ً
دورة

مجال السكري، وتدريب مقّدمي الرعاية 
 
ً
 على 32 طالًبا أكملوا دورة

ً
الصحية، عالوة

حول موضوع داء السكري والحمل.

مواصلة الجمعية القطرية للسكري دعمها 
لعدد من المشروعات البحثية حول السكري، 

بالتعاون مع الصندوق القطري لرعاية 
البحث العلمي ووايل كورنيل للطب – قطر، 

وذلك من أجل إنجاز الدراسات اآلتية:

دراسة شاملة حول نتائج داء السكري 
في دولة قطر، وهي دراسة شاملة 
متعددة التخصصات رصدت واقع داء 

السكري ومضاعفاته في الدولة.

دراسة حول النظام الغذائي لمرضى السكري 
زت على التقييم العشوائي 

ّ
واالستقالب، رك

ألثر النشاط والحمية الغذائية ذات السعرات 
الحرارية المنخفضة على وزن الجسم ونسبة 

السكر فيه بالنسبة لمرضى السكري.

المبادرات المستقبلية المنشودة

مواصلة تحسين مستويات التثقيف والمعرفة والوعي بشأن 
رعاية المصابين بالسكري والوقاية منه في دولة قطر.

تسعى الجمعية القطرية للسكري إلى رفع وتحسين مستوى الحياة لدى سكان 
دولة قطر، وذلك عن طريق زيادة الوعي بأهمية اتباع نمط حياة صحي، وبالتالي 

التحكم في السكري والوقاية منه.

عبدهللا الحمق
المدير التنفيذي 

تقديم الدعم لألطفال المصابين بداء السكري من النوع األول، 
من خالل مخيم “البواسل” السنوي المخّصص لهذه الفئة.

الدفاع عن حقوق المرضى، ال سّيما األطفال المعرضين لإلصابة 
بالسكري في المدارس. وباشرت الجمعية القطرية للسكري سلسلة 

اتصاالت مع فاعلين على مستوى وزارة التعليم والتعليم العالي 
ومؤسسة حمد الطبية، أفضت إلى تشكيل لجنة وزارية يتمثل 

عملها في تتبع التوجيهات التي سبق قبولها وترجمتها إلى مبادئ 
توجيهية يتم اعتمادها ونشرها على مستوى مدارس قطر. وفي 

إطار الهدف نفسه، تم تطوير أدوات تواصل تروم إحداث تغيير في 
سلوك العاملين بالمدارس من خالل إنتاج 12 مقطع فيديو باللغة 
العربية واإلنجليزية للتعريف بحياة الطالب المصابين بالسكري من 

النوع األول، والتحديات التي يواجهونها، وسبل معالجتها.
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مركز مناظرات قطر

تشجيع الحوار وفن المناظرة وتعزيز مبادئ تمكين الشباب والمواطنة الفاعلة من 
خالل إسهامات المركز الفريدة على صعيد التعليم وتفعيل دور الشباب

مشاركة 
فريق قطر في بطولة العالم 

لمناظرات المدارس بألمانيا

تنظيم البطولة الدولية 

 الثالثة
لمناظرات المدارس باللغة العربية

األهداف   

تبوء المركز سدة الصدارة باعتباره المورد 
األساسي للمواد والمراجع والتعليم 

المتخصص في مجال الحوار والمناظرة 
والخطابة في دولة قطر والعالم.

تطوير المهارات والقيم التي تستمر 
 إلى توعية 

ً
مع الفرد مدى الحياة، إضافة

الجمهور بقيمة الحوار المفتوح والتناظر، 
وتمكين الشباب، والمواطنة الفاعلة.

االستراتيجيات    

تعزيز برامج المناظرات والمواد التعليمية 
ثنائية اللغة الخاصة بمركز مناظرات قطر 

ودمجها في المناهج التعليمية بدولة قطر.

تشجيع ممارسة المناظرات وتيسيرها 
باللغتين العربية واإلنجليزية بوصفها 

م رئيسية قادرة على 
ّ
طريقة تعل

إعداد مواطنين واثقين وفاعلين، ال 
سّيما فئة الشباب والُمعلمين في 

دولة قطر والمنطقة بأسرها.

 تقّدم 
ً
 رائدة

ً
جعل مركز مناظرات قطر وجهة

ا بها في 
ً

برامج مناظرات ثنائية اللغة موثوق
ا رئيسًيا 

ً
 إلى جعله مركز

ً
المنطقة، إضافة

لبرامج المناظرات باللغة العربية في العالم.

منح الشباب القطري فرًصا فريدة للمشاركة، 
وتطوير فهمهم للمواطنة الفاعلة.

دعم النمو المستمر لمركز مناظرات 
ا للخبرة والتمّيز في 

ً
قطر بوصفه مركز

دولة قطر والمنطقة، وذلك من خالل 
إقامة أنشطة التوعية الفاعلة وتبني 
النظم والموارد المؤسسية الرصينة.

بناء قدرات مركز مناظرات قطر 
والمستفيدين منه من خالل إتاحة أدوات 
وموارد التعلم وبنيته التحتية لدعم برامج 

المناظرات على الساحة الدولية.

أبرز اإلنجازات

تنظيم البطولة الدولية الثالثة لمناظرات 
المدارس باللغة العربية )وهي فعالية 

تخللها تعيين مركز مناظرات قطر لسفراء 
جدد من سلطنة عمان واألردن بهدف نشر 

ثقافة المناظرات في هذين البلدين(.

تنظيم مركز مناظرات قطر لألكاديمية 
الدولية لمناظرات المدارس الدولية.

مشاركة مركز مناظرات قطر في 
بطولة الجامعة األردنية.

مشاركة مركز مناظرات قطر في 
احتفاالت اليوم الوطني لدولة قطر.

مشاركة فريق قطر في بطولة العالم 
لمناظرات المدارس بألمانيا.

تنظيم وإدارة العديد من مسابقات 
المناظرات للمدارس والجامعات باللغتين 

 على إجراء ورشات 
ً
العربية واإلنجليزية، عالوة

عمل للمناظرات على مستويات متعددة: 
المبتدئين والمتقدمين والمهنيين.

المبادرات المستقبلية المنشودة

تنظيم البطولة الدولية الرابعة لمناظرات 
المدارس باللغة العربية في العام 2017.

تنظيم مركز مناظرات قطر ألكاديمية 
مدربي مناظرات المدارس الدولية.

مشاركة مركز مناظرات قطر في 
احتفاالت اليوم الوطني لدولة قطر.

مشاركة فريق مركز مناظرات قطر في 
بطولة العالم لمناظرات المدارس بألمانيا.

تنظيم وإدارة العديد من مسابقات المناظرات 
للمدارس والجامعات باللغتين العربية 

 عن إجراء ورشات عمل 
ً

واإلنجليزية، فضال
حول المناظرات، وذلك حسب المستويات: 

المبتدئين والمتقدمين والمهنيين.
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حديقة القرآن النباتية

حديقة ومركز عالمي للتمّيز في المعرفة والتعليم والبحوث، يمد جسور الثقافات 
واستلهام تقدير الطبيعة، من خالل تعزيز المسؤولية عن بيئتنا

 مشاركة

 15800 
 شخص في البرامج التوعوية

والتعليمية العامة

األهداف   

تعزيز الفهم الشامل لعالم النباتات، 
والمصطلحات النباتية، ومبادئ الحفاظ 

عليها وصيانتها وفق المبادئ المذكورة 
في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 

من خالل تطبيق االبتكارات العلمية، 
وتثمين التقاليد الثقافية، وإنشاء 

ر فرًصا فريدة للتعلم.
ّ

حديقة توف

االستراتيجيات    

بناء موقع لحديقة القرآن النباتية، 
وكذلك إنشاء مركز معلومات داخلي.

زيادة التثقيف المجتمعي بشأن البيئة، 
والحث على الحفاظ عليها من خالل توفير 

الفرص المتنوعة الكتساب المعرفة المتعلقة 
بالتنوع البيولوجي محلًيا وإقليمًيا ودولًيا.

 
ً

االرتقاء بحديقة القرآن النباتية لتكون مجاال
دولًيا رائًدا للنباتات، وتيسير سبل البحوث 
من أجل توفير معلومات وتصورات جديدة 

بشأن نباتات هذه الحديقة، وكذا بخصوص 
البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية.

إرساء أفضل الممارسات اإلدارية 
بحديقة القرآن النباتية.

أبرز اإلنجازات

إشراك أكثر من 15 ألف و800 مشارك، على الصعيدين 
الوطني والدولي، في أنشطة التوعية العامة والتثقيف 

التي نظمتها وشاركت فيها حديقة القرآن النباتية.

توفير 61 ساعة تعليمية لنحو 1157 طالًبا داخل قطر 
وخارجها، ومشاركة 210 طالب بمعرض إكسبو ميالن 

 على 947 طالًبا من دولة قطر.
ً
)إيطاليا(، عالوة

إطالق برنامجين تعليميين جديدين للمدارس، هما: مسابقة 
البحوث البيئية، وبرامج المرح والتعلم التربوية.

طبع 11 منشوًرا جديًدا، من بينها كتاب مصور عن النباتات 
الموجودة في حديقة القرآن النباتية، وكتاب عن فعاليات 

المنتدى الدولي الثاني لحديقة القرآن النباتية.

توزيع 4411 نسخة من مطبوعات حديقة القرآن النباتية، 
بما في ذلك كتب ومنشورات، ودعائم تربوية.

صيانة وحفظ 41 نوًعا من النباتات في المشاتل الدائمة 
لحديقة القرآن النباتية، و41 عينة نباتية، و34 بذرة في المعشبة 

الدائمة ووحدة البذور التابعة لحديقة القرآن النباتية.

إجراء 11 دراسة تجريبية من قبل حديقة القرآن 
النباتية بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة.

غرس 130 شجيرة على يد المواطنين القطريين 
وأعضاء الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في قطر، 

وذلك في إطار حمالت “غرس” لعام 2016.

إطالق النسخة اإلنجليزية من موقع اإللكتروني 
www.QBG.org.qa :لحديقة القران النباتية

المبادرات المستقبلية المنشودة

فتح أبواب حديقة القرآن النباتية 
في وجه الجمهور.

دراسة الخصائص الطبية للنباتات 
المذكورة في القرآن الكريم 
واألحاديث النبوية الشريفة.

إدراج حديقة القرآن النباتية في 
المناهج التربوية للطالب في قطر.

إنشاء المتحف النباتي ومركز المعلومات 
لفائدة المجتمع المحلي والدولي.

مواصلة نشاطات التوعية العامة التي 
تستهدف المواطنين والمقيمين.
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المبادرات المستقبلية المنشودة

 Qatar School Service( إطالق برنامج قطر لخدمة المدرسة
Program(، بتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي.

الدعم المؤسساتي للشركاء الوطنيين لتنفيذ البرنامج التطوعي.

دمج ودعم تكامل برنامجي محو األمية وبرنامج “التواصل األفضل”.

 بناء نموذج أكثر استدامة للنوادي، وألعضاء المجلس االستشاري 
للشباب في “روتا”، وتشكيل شبكة من القادة الشباب في دولة قطر.

مواصلة دعم كل من مؤسسة “روتا”، ومؤسسة نادي برشلونة لكرة 
القدم الخيرية، ومنظمة اليونيسيف للمشروعات التعليمية في إطار 

مبادرة “1 في 11”، في كل من إندونيسيا، ونيبال، وبنجالديش.

تثمين وتنويع االستجابة اإلنسانية لالحتياجات التعليمية 
لالجئين السوريين في األردن، ولبنان، وتركيا، من خالل تخصيص 

ميزانية لثالث سنوات بقيمة تسعة ماليين دوالر أمريكي.

االستجابة الحتياجات التعليم في اليمن من خالل 
برنامج جديد في مرحلة ما بعد الصراع. 

استكشاف نماذج تربوية تقوم على إدماج تقنيات التواصل 
واإلعالم في التعليم، عن طريق دعم المشروعات النموذجية 

والبحوث األكاديمية والمبادرات األخرى في البيئات الهشة 
أو التي تعاني نقًصا في الخدمات، من قبيل تجّمعات الالجئين 

السوريين، وذلك بغية تحسين جودة التعليم وفاعليته.

بحث فرص استعمال التقنيات المحمولة في المجال التعليمي، 
وذلك بالنظر إلى ارتفاع معدالت انتشارها وانخفاض تكلفتها.

مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا “روتا”

تتطلع “روتا” إلى اإلسهام في تشييد دعائم عالم جديد يتمتع فيه جميع الشباب 
بحق التعليم الذي يعّد ضرورة حتمية إلطالق العنان لكامل قدراتهم وصياغة مسار 

التنمية التي تحتاجها مجتمعاتهم

 تنظيم

3 
رحالت تطوع دولية

األهداف   

التعاون مع الشركاء والمتطوعين 
والمجتمعات المحلية لضمان استمرار 

إتاحة التعليم االبتدائي والثانوي 
المناسب والجيد للمتضررين من األزمات 

في آسيا ومختلف أنحاء العالم.

االستراتيجيات    

االرتقاء بظروف وصول األطفال 
والشباب إلى المرافق والبرامج والموارد 

التعليمية في فترات ما بعد األزمات.

تحسين نوعية التعليم في البلدان المتأثرة 
باألزمات عن طريق تعزيز التقنيات واألدوات 

التعليمية الجديدة أو المبتكرة، وتيسير تبادل 
الخبرات بين المعلمين، واإلسهام في جعل 
التعليم المدرسي يؤهل الشباب لمواجهة 

واقع االقتصاديات المحلية والعالمية.

إشراك الشباب بوصفهم قادة في تحديد 
الحلول المبتكرة للتعليم وتحديات التنمية.

االرتقاء بمكامن قوة “روتا” ومواردها 
كمؤسسة قطرية من أجل العمل 

على تحسين نوعية التعليم في 
البلدان المتأثرة باألزمات.

تطوير األنظمة والقدرات المؤسسية 
الضرورية لدعم النمو المستمر لبرامج 
مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا “روتا”.

أبرز اإلنجازات

استفادة نحو 900 شخص من 
مشروع رمضان 2015.

تنظيم ثالث رحالت دولية تطوعية.

تجديد مركزين تابعين أليادي الخير نحو قطر. 

تمكين 653 فرًدا من االستفادة من فعاليات 
المؤتمر الشبابي “إمباور 2016”، و46 

آخرين من خالل التدريب في مجال القيادة.

تدريب أكثر من 700 عامل من قبل 
متطوعي مؤسسة “روتا”، كأبطال في 
المجال الرقمي بهدف تقاسم المعارف 

موها في مجال تقنيات 
ّ
والمهارات التي تعل

اإلعالم والتواصل مع سائر العمال.

استفادة أكثر من 500 شخص من 
برامج محو األمية العربية واإلنجليزية.

استقطاب نحو 8026 مستفيًدا في سياقات 
التنمية في كل من باكستان، وكمبوديا، 

وتونس، وإندونيسيا، وبنغالديش.

تصدر القيادة لتشكيل استجابة وطنية 
حيال األزمة السورية في تجلياتها 

المتعلقة بقطاع التعليم، تحت عنوان 
“قطر يدعم التعليم لصالح السوريين”. 

من خالل تمكين العمال المهاجرين 
في دولة قطر من المعرفة والمهارات 

التي تمكنهم من االستفادة من 
التكنولوجيا بطرق تتيح لهم تحسين 

رفاههم االجتماعي بشكل مباشر، 
 فإن برنامج “التواصل األفضل”

 ماٍض في توسيع مجال تأثير
مؤسسة قطر ليمتد إلى أبناء 

المجتمعات المحلية المحرومة.

أنور عبدالباقي
مدير تكنولوجيا اإلعالم والتواصل من أجل التعليم 

في “روتا”

 استقطاب نحو

8026 
 مستفيًدا في

 سياقات التنمية
في الدول النامية
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مركز قطر للتطوير المهني

م والتطوير
ّ
 تعزيز الطاقات البشرية عن طريق التوجيه المهني المستمر والتعل

 تمكين
 الشباب القطري والفاعلين
في مجال التوجيه المهني

 توليد
قدر كبير من المعرفة والتخطيط المهني 
من خالل البحوث والدراسات والمنشورات

األهداف
   

ا 
ً
جعل مركز قطر للتطوير المهني مركز

ا بإسهاماته القّيمة في مجال 
ً

نموذجًيا معترف
التطوير المهني وإعداد رأس مال بشري 

على أعلى قدر من التأهيل في دولة قطر.

تقديم الدعم في إعداد القدرات 
القطرية وتأهيلها، بما يتماشى مع 

رؤية قطر الوطنية 20٣0 وأهداف 
االقتصاد القائم على المعرفة.

االستراتيجيات    

تمكين الشباب القطري، ال سّيما 
طالب ما قبل المرحلة الجامعية، من 

خالل توفير أحدث خدمات وأدوات 
التوجيه والتخطيط المهني الجيد.

غرس ثقافة التوجيه المهني من خالل 
تقديم األنشطة والمجموعات والفعاليات 

المهنية الجيدة والمشاركة فيها.

إثراء ودعم ممارسات وسياسات التوجيه 
المهني، من خالل تقديم استشارات وآراء 

التوجيه المهني الجيد واإلسهام فيها. 

أبرز اإلنجازات

تقوية دعائم ثقافة وممارسات 
التوجيه المهني في دولة قطر.

تمكين الشباب القطري والفاعلين 
في مجال التوجيه المهني عبر 

مختلف البرامج، من قبيل: 

تنظيم دورة تدريب المرشدين المهنيين، 
ودورة إعداد المستشارين المهنيين، 

إلى جانب عدد من ورشات العمل.

لقاء شركاء التوجيه المهني، والمخيمات 
المهنية، واليوم المهني للمدارس.

توليد قدر كبير من المعرفة 
والتخطيط المهني من خالل البحوث 

والدراسات والمنشورات.

تطوير عالقات تعاون استراتيجية مع أفراد 
ومنظمات متخصصة في التطوير المهني.

تحسين الوعي بعمل مركز قطر للتطوير 
المهني، وتسليط الضوء على جهوده، 

وتعزيز اهتمام الجهات المعنية به.

المبادرات المستقبلية المنشودة

إطالق مركز قطر للتطوير 
المهني وتفعيل دوره.

تحسين جميع المشروعات التي 
ا.

ً
جرى إطالقها مسبق

تقديم مبادرات ومشروعات جديدة تتناول 
بعض المجاالت وتسد الفجوات التي يتم 

تحديدها من خالل البحث والعمل عموًما. 

إزكاء الوعي العام بدور مركز قطر للتطوير 
المهني، وقيمته اإلنسانية واالجتماعية 

واالقتصادية بالنسبة لدولة قطر.

تطوير كفاءات ومهارات فريق عمل 
مركز قطر للتطوير المهني.

إقامة الشراكات وعالقات التعاون 
االستراتيجية مع منظمات التنمية المهنية.

لدى الشباب القطري كل المقومات والحوافز الالزمة لبناء 
مستقبل مشرق من خالل التهيئة المهنية األفضل.

عبدهللا المنصوري
المدير التنفيذي
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مجلس قطر للمباني الخضراء

تحقيق الريادة والتعاون في الجوانب المتعلقة بتوجيه واعتماد الممارسات المستدامة 
بيئًيا لتصميم وتطوير األبنية الخضراء في دولة قطر

 وضع
وتطوير أفضل الممارسات والمبادئ 

التوجيهية ذات الصلة باألبنية الخضراء

األهداف   

تكريس ثقافة التوعية والفهم، ووضع 
األسس التعليمية إلرساء مجموعة 

من المبادئ التوجيهية الواضحة 
ألفضل الممارسات ذات الصلة بالبيئة 

واألبنية الخضراء، وااللتزام بالمضي 
قدًما على درب البحوث والتطوير.

االستراتيجيات    

إرساء ثقافة البحوث في مجال 
األبنية الخضراء في دولة قطر.

االرتقاء بالمعارف المتعلقة باألبنية الخضراء 
في دولة قطر من خالل التدريب والبرامج 

التوعوية لفائدة العموم والمهنيين.

أبرز اإلنجازات

إرساء شراكة مع جامعة حمد بن خليفة تقوم على اعتماد برنامج 
أكاديمي في االستدامة لفائدة طالب الدراسات العليا.

دعم مجلس قطر للمباني الخضراء تطبيق أفضل الممارسات 
والمبادئ التوجيهية ذات الصلة باألبنية الخضراء. 

إطالق “دليل قطر األخضر” على شبكة اإلنترنت، األول من 
ح هذه المنصة أكثر من 7000 زائر.

ّ
نوعه بدولة قطر. تصف

المبادرات المستقبلية المنشودة

تحسين مبادرات التوعية والتعاون لمجلس قطر للمباني الخضراء.

إرساء أفضل ممارسات ومبادئ االستدامة لفائدة دولة قطر.

إن جهود االستدامة الكبرى التي يضطلع بها كل من مجلس قطر للمباني الخضراء ومؤسسة قطر في 
 تبرهن على التفكير االستراتيجي لمؤسسة قطر للمساعدة 

ً
مجالي البيئة والطاقة ال تعدو أمثلة قليلة

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030.

المهندس مشعل الشمري
مدير مجلس قطر للمباني الخضراء
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أوركسترا قطر الفلهارمونية

 تنشد أوركسترا قطر الفلهارمونية أن تكون مرآة لدولة قطر تعكس ثقافتها
وتبني الجسور بين الموسيقى الغربية والشرقية تحت مظلة مؤسسة قطر

 تقديم
أداء موسيقي شعبي، 

وحفلين في برودواي

األهداف   

االضطالع بدور األوركسترا الوطنية التي 
تقدم معزوفاتها الموسيقية من أجل الوطن.

تكثيف جمهور أوركسترا قطر 
الفلهارمونية في دولة قطر.

تعزيز الثقافة القطرية والمجتمع القطري 
على مستوى المنطقة، ونشر رسالة 

سالم في شتى أنحاء العالم من خالل 
المزج بين الموسيقى العربية والغربية.

إتاحة الفرصة لألطفال والكبار لالستمتاع 
بالموسيقى الكالسيكية.

إلهام العاملين في المجال الموسيقي، 
بما في ذلك المؤلفين الموسيقيين 

وقادة األوركسترا والعازفين المنفردين. 

االستراتيجيات    

إعالء مكانة الموسيقى العربية 
والموسيقى الغربية الكالسيكية 

في دولة قطر والمنطقة كلها.

تحقيق شهرة واسعة ومكانة رائدة 
بوصفها أوركسترا عالمية.

السعي إلى التطّور وتحقيق األداء المتميز 
لمزيج فريد من الموسيقى العربية والغربية.

استقطاب الدعم المجتمعّي والحكومي 
الالزم ألوركسترا قطر الفلهارمونية. 

تحسين االكتفاء الذاتي من الناحية المالية.

تطوير بنية تحتية متميزة لألوركسترا 
تدعم تقديم أداء عالمّي المستوى، 

والمحافظة على هذه البنية.

أبرز اإلنجازات

إطالق موقع أوركسترا قطر 
الفلهارمونية باللغة العربية )اعتماًدا 

على الموارد الداخلية فقط(.

تنظيم جولة دولية في لينز )النمسا(، وروما. 
وتم رفع علم قطر لمدة أربعة أسابيع أمام 

قاعة الحفالت الموسيقية في لينز.

تقديم أوركسترا قطر الفلهارمونية 
ألداء موسيقي شعبي شهير للمرة 

 على تقديم حفلين 
ً
األولى، عالوة

في برودواي )بوالية نيويورك(.

تنظيم أوركسترا قطر الفلهارمونية ألول 
 أللعاب الفيديو استقطب 

ً
مرة حفال

حضوًرا غفيًرا، ال سّيما الشباب القطري.

انضمام أشهر ملحن كالسيكي إلى 
أوركسترا قطر الفلهارمونية، في 

شخص كريستوف بانديريكي.

المبادرات المستقبلية المنشودة

تنظيم المزيد من الجوالت الدولية للترويج 
الدولي ألوركسترا قطر الفلهارمونية، 
منها جولة في الصين )أكتوبر 2016(، 

وأخرى في بولندا )يونيو 2017(.

تنويع العروض الستقطاب فئات جديدة من 
الجمهور القطري، مثل معرض أوركسترا 

قطر الفلهارمونية )ديسمبر 2016(، 
وعروض أللعاب الفيديو )مارس 2017(، 

وفانتازيا “وولت ديزني” )يناير 2017(.

إيجاد مقر دائم ألوركسترا قطر 
الفلهارمونية، حيث يتراوح االختيار بين 

الحي الثقافي كتارا ومركز قطر الوطني 
للمؤتمرات )قيد المناقشة(.

زيادة حضور الجمهور للحفالت التي 
تقيمها أوركسترا قطر الفلهارمونية: 

إجراء مسح ترويجي.

العمل على زيادة عائدات األوركسترا من 
خالل البدء في تسجيالت مدفوعة األجر في 

استوديو التسجيل بالحي الثقافي كتارا.

تبلورت المبادرات الموجهة ألطفالنا وأسرنا في دولة قطر، مرة أخرى، على 
شكل مهرجان موسيقي أقمناه على مدار يوم كامل في مركز قطر الوطني 

للمؤتمرات، بحضور أكثر من ألفي شخص.

سمر الصليبي
أخصائي التواصل
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أكاديمية قطر للموسيقى

ا للتمّيز في التعليم الموسيقي 
ً

ضربت أكاديمية قطر للموسيقى نموذًجا عالمًيا مرموق
الذي يمزج بين الموسيقى العربية والموسيقى الغربية، األمر الذي من شأنه أن 

يسهم في ازدهار الثقافة الموسيقية في دولة قطر والمنطقة برمتها

 تنظيم

 15ورشة
عمل متخصصة في تعليم الموسيقى لألطفال األهداف   

االرتقاء بالمواهب الصاعدة في المنطقة 
لبناء جيل جديد من الموسيقيين 
العالميين، من خالل توفير برامج 

شاملة لتعليم الموسيقى، بشكل 
يمزج بين مناهج الموسيقى العربية 
والموسيقى الكالسيكية والغربية.

تقديم المناهج العربية والغربية التي تعتمد 
النظرية والتطبيق في الموسيقى.

توفير مناخ مالئم يشّجع الطالب على 
إطالق قدراتهم في مجال الموسيقى.

االستراتيجيات  

إنشاء أكاديمية موسيقية ذات مكانة دولية مرموقة 
تشّجع على تعلم فن الموسيقى والعزف.

استقطاب الطالب الموهوبين في مجال الموسيقى 
من أبناء دولة قطر والمنطقة.

توفير تعليم موسيقي من الطراز العالمي.

نشر الوعي وإيجاد حالة من التقدير للموسيقى العربية التقليدية 
والغربية الكالسيكية لدى أبناء المجتمع القطري والمنطقة.

ضمان مواصلة تبني أكاديمية قطر للموسيقى آليات االستدامة.

أبرز اإلنجازات 

استقبال 619 طلًبا إلكترونًيا جديًدا للتسجيل في برامج أكاديمية 
قطر للموسيقى للعام الدراسي 2017-2016، بما يبرهن 
على اإلقبال الكبير على تعلم الموسيقى في دولة قطر، 

في ضوء أن األكاديمية تقبل فقط 500 طالب سنوًيا.

تسجيل أداء جيد للطالب في اختبارات الموسيقى الخارجية 
التي أقامها المجلس المشترك لمدارس الموسيقى 

الملكية واألكاديمية الملكية األيرلندية للموسيقى، إذ 
بلغ المعدل اإلجمالي للنجاح نسبة 95 في المائة.

بلوغ المعدل اإلجمالي لنجاح الطالب المشاركين في االختبار 
العملي “شرقيات” لقسم الموسيقى العربية نسبة 100 بالمائة. 

مواصلة تطوير وتعزيز مناهج األكاديمية، إذ خضعت المناهج الدراسية 
للموسيقى الغربية والعربية لعمليات مراجعة ُمستمرة، مع إضافة تقنيات 

ا نشر منهجين لتعلم 
ً

التسجيل. وبدأ قسم الموسيقى العربية أيض

المبادرات المستقبلية المنشودة

بناء وتعزيز العالقات مع القطاع 
المؤسسي في الدوحة بهدف زيادة جانب 

االستدامة التنظيمية ألكاديمية قطر 
للموسيقى من خالل أنشطة الرعاية. 

ضمان استبقاء الطالب وزيادة 
نسبة الطالب القطريين الملتحقين 

بأكاديمية قطر للموسيقى.

تعزيز الوعي بالموسيقى وتقدير قيمتها 
في المجتمع وزيادة مشاركة المجتمع 

القطري، مع الحرص على استمرارية 
العروض والنشاطات التربوية.

إعداد جميع طالب برنامج األكاديمّية جيًدا 
لتجاوز اختبارات المجلس المشترك لمدارس 

الموسيقى الملكية واألكاديمية الملكية 
األيرلندية للموسيقى، واالختبار العملي 

“شرقيات” لقسم الموسيقى العربية، مع 
ضمان نسبة نجاح ال تقل عن 85 في المائة.

استقطاب ُمعلمي الموسيقى من 
ذوي المستوى العالمي إلى أكاديمية 

قطر للموسيقى بشكل مستمر. 

 تسهم برامجنا لتعليم الموسيقى
في سد فجوة حقيقية في المجتمع.

الدكتور عبدالغفور الهيتي
مدير أكاديمية قطر للموسيقى

أربع آالت موسيقية، هي: الناي، والقانون، والعود، واآلالت النقرية.

تنظيم أكاديمية قطر للموسيقى 15 ورشة عمل مخصصة 
م الموسيقى. واقتَرَن ذلك 

ّ
لتعريف أطفال المدارس بطبيعة تعل

بإقامة عروض موسيقية رفيعة المستوى أداها طالب أكاديمية 
قطر للموسيقى وهيئتها التدريسية. أسهم هذا العمل في 

تعزيز الوعي بالموسيقى وقيمتها عموًما في دولة قطر.

إكمال ثالثة طالب من قسم الموسيقى الغربية امتحان 
الحصول على دبلوم الموسيقى، بإشراف المجلس المشترك 

للمدارس الملكية للموسيقى )ABRSM(. ومن المرتقب 
اإلعالن عن نتائج االمتحان في شهر أغسطس 2016.

 
ً

إقامة أوركسترا الشباب التابعة ألكاديمية قطر للموسيقى حفال
موسيقًيا مع أوركسترا قطر الفلهارمونية. واحتضن هذا الحفل 

المسرح المخصص للحفالت األسرية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

مشاركة طالب قسم الموسيقى الغربية مع أسرهم في مسابقات 
دولية، وحصولهم على نتائج ممتازة. وهكذا، انتزعت تريشيا 
إنج المرتبة األولى في مسابقة سنغافورة للكمان، وحصلت 
جوليا سالفاجيو على المركز األول في مسابقة الموسيقى 

اإليطالية في مايو 2016. كما جرى تصنيف ثالثة طالب في 
مسابقة أبو ظبي للبيانو، واحتل دافيد سزانكوف المركز األول 

في مسابقة هنغارية-فرنسية للموسيقى على آلة البوق.

 استقبال

619 
 طلًبا إلكترونًيا جديًدا للتسجيل في برامج

 أكاديمية قطر للموسيقى للعام الدراسي
2017-2016
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مكتبة قطر الوطنية

ل رسالة مكتبة قطر الوطنية في نشر المعرفة وتعزيز ملكة الخيال ورعاية اإلبداع 
ّ
تتمث

والحفاظ على تراث دولة قطر ألجيالها المقبلة

األهداف   

بناء جسر معرفي يصل بين تراث 
دولة قطر ومستقبلها.

االستراتيجيات    

االنتهاء من إنشاء مكتبة قطر 
الوطنية بحلول عام 2017 باعتبارها 

إحدى المعالم المميزة في القرن 
الحادي والعشرين، ومكتبة وطنية 

 لكونها مكتبة 
ً

وبحثية وجامعية، إضافة
حضارية عامة في العصر الرقمي.

 بالشكل الذي 
ً

توفير خدمات المكتبات كافة
يدعم جميع البحوث على جميع المستويات.

 بالشكل الذي 
ً

توفير خدمات المكتبات كافة
يدعم جهود التعليم على جميع المستويات.

 زيادة الوعي بتراث دولة قطر والعالمين
 

ً
العربي واإلسالمي، إضافة

إلى العمل على حفظه.

استثمار تكنولوجيا المعرفة في تنفيذ 
األنشطة المكتبية وبرامج التواصل 

م مدى الحياة وتثري 
ّ
التي تدعم التعل

ملكات اإلبداع وتنشر الرفاهية.

االضطالع بدور رائد في تطوير شبكة 
مهنية في تخصص المكتبات بدولة قطر، 
وتقديم المنح التدريبية في إطار التعاون 

مع شركاء من مختلف أنحاء العالم.

أبرز اإلنجازات

تسهيل الحصول على الكتب والوصول إلى 
المكتبة لتوسيع قاعدة المستخدمين

توفير مكتبة القطر الوطنية أكثر من 120 
ألف مادة مطبوعة باللغة العربية و507 آالف 

باللغة اإلنجليزية اعتباًرا من مايو 2016.

مشاركة مكتبة قطر الوطنية في إعداد وتوفير 
أكثر من مائتي ألف طلب مع العديد من البائعين.

ر مكتبة قطر الوطنية على 63575 
ّ

توف
دورية إلكترونية، و318086 كتاًبا إلكترونًيا، 

 اعتباًرا من مايو 2016.
ً

و3669 مجلة

إجراء مكتبة قطر الوطنية عمليات ضمان 
د 

ّ
الجودة لفهرسة أكثر من نصف مليون مجل

ره باعة باللغتين العربية واإلنجليزية.
ّ

وف

ق من قائمة 
ّ

انخراط مكتبة قطر الوطنية في التحق
المراجع الوطنية القطرية وتحديد مقتنيات المكتبة.

تطوير خدمات مكتبة قطر الوطنية 
لشبكة مستخدميها

زيادة عدد المستخدمين المسجلين، ليبلغوا 20696 
مستخدًما، من بينهم 16592 من المستخدمين 

النشطين الذين بإمكانهم الوصول إلى جميع الموارد 
اإللكترونية من المنزل. وأظهرت هذه الزيادة، من 1 
يوليو 2015 حتى 31 مايو 2016، تسجيل نحو 6533 
مستخدًما جديًدا، من بينهم 4461 مستخدًما نشًطا.

ستواصل مكتبة قطر الوطنية 
إسهامها في تنمية المجتمع المحلي 

ومنطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، وكذا على المستوى الدولي 
من خالل وفائها لروادها واالستجابة 

الحتياجاتهم.

آلليء الجابر
الخدمات المكتبية، األدب والرواية

تسجيل نحو 1887 قطرًيا في عضوية مكتبة 
قطر الوطنية في العام 2016-2015، 

ليرتفع بذلك العدد التراكمي للقطريين 
المسّجلين منذ عام 2012 إلى 3753.

تفعيل خدمات توفير الوثائق، ضمن خدمة 
اإلعارة المتبادلة بين المكتبات، في فبراير 
2016، وجرت متابعة أكثر من مائة طلب.

البرامج والفعاليات الثقافية في 
السنة المالية 2016-2015

دعم مكتبة قطر الوطنية ألربعة فروع لها 
في كل من: برنامج القانون بجامعة حمد بن 

خليفة، وكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد 
بن خليفة، ومعهد دراسات الترجمة بجامعة 

حمد بن خليفة، ومكتبة متاحف مشيرب.

تنظيم المؤتمر الدولي السنوي للمكتبات العامة 
)متلب(، بالتعاون مع االتحاد الدولي لجمعيات 

ومؤسسات المكتبات “إفال”، في العام 2016 
بدولة قطر، بحضور نحو مائة مشارك.

تقديم برامج ضمن فعاليات ثقافية واحتفالية، 
بما في ذلك اليوم الوطني لدولة قطر، 

والقرنقعوه، وعيد األضحى، ومعرض الدوحة 
الدولي للكتاب، ومؤتمر تعليم اللغة العربية.

120000 
مطبوعة باللغة العربية

507000 
مطبوعة باللغة اإلنجليزية
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المبادرات المستقبلية المنشودة

مواصلة تطوير القدرات الداخلية 
وتأهيل الموارد البشرية 
واالرتقاء بنظم المكتبة

توفير خدمات اإلتاحة التي تجعل 
عملية التسجيل أكثر سهولة من 
خالل الموقع اإللكتروني للمكتبة.

توظيف المزيد من الموظفين وتدريبهم 
على تقديم خدمات اإلتاحة.

تفعيل وظائف اإليداع القانوني 
بمكتبة قطر الوطنية.

توفير البرامج البحثية المتقدمة التي تلّبي 
احتياجات مختلف شرائح المستخدمين.

وضع برامج، من قبيل مركز 
الكتابة، وميكرسبيس، ومساحات 

التعلم المشتركة.

توفير مصادر معلومات 
مالئمة إلجراء البحوث.

التركيز على التطوير الداخلي للموظفين.

التركيز على تنمية قدرات الموظفين 
بشأن سبل االستجابة للخدمات 

المستقبلية لرواد المكتبة.

بناء فريق من المهنيين ووضع اآلليات 
اإلجرائية بمكتبة قطر الوطنية

 تعيين مكتبة قطر الوطنية 25 
ا جديًدا بمختلف أقسام 

ً
موظف

المكتبة منذ يوليو 2015.

بلوغ نسبة التقطير، على مستوى 
الموارد البشرية بمكتبة قطر في العام 

2014-2015، نحو 25 في المائة، مع 
اإلشارة إلى أن هذه النسبة وصلت 
إلى 29 في المائة في يونيو 2016.

استكمال اثنين من الموظفين 
القطريين درجة الماجستير في المهارات 

المكتبية من كلية لندن الجامعية، 
ومتابعة أربعة موظفين قطريين آخرين 

دراستهم في ذات التخصص.

االستعداد لالنتقال إلى المبنى 
الجديد وتنظيم حفل االفتتاح

اإلعداد لتنظيم المعرض االفتتاحي 
لمكتبة قطر الوطنية.

تحسين سير العمل لمعالجة 
األرشيفات والمجموعات الخاصة.

افتتاح مختبر جديد لصيانة الكتب.

اقتناء ومعالجة 50 ألف كتاب باللغة 
العربية، وكميات من الكتب بلغات 

أخرى من أجل حفل االفتتاح.

إعداد الموقع اإللكتروني لمكتبة 
قطر الوطنية بحلة جديدة في أفق 
حفل االفتتاح، والعمل على الرفع 

من وتيرة عمليات التسجيل.

إرساء شراكات جديدة لتعزيز المحتوى 
التاريخي لمكتبة قطر الرقمية.

مواصلة التعاون مع “دار الكتب” 
للتنقيح والمحافظة على 300 

ألف كتاب باللغة العربية.

تطوير نموذج موحد لدعم فروع 
المكتبات وأنشطتها.

وضع اللمسات األخيرة على الشروحات 
المنتقاة والمكتوبة المتعلقة بأهم العناصر 

التراثية لعرضها في المبنى الجديد.

وضع برنامج لتنظيم حفل االفتتاح ومخطًطا 
للتسويق الدولي لمكتبة قطر الوطنية.

20696ً
مستخدًما مسّجال

16592 
مستخدًما نشًطا

3753 
عضًوا قطرًيا

63575 
دورية إلكترونية

318086
كتاًبا إلكترونًيا

3669 
مجلة
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أكاديمية قطر لتدريب المربيات

اإلسهام في التنمية االجتماعية والبشرية في دولة قطر عن طريق توعية وتدريب 
المربيات المنوطات بتربية األطفال القطريين

 تخريج دفعة جديدة تضم

 32 مربية
مؤهلة

 مراجعة
وتحسين مناهج التدريب

األهداف   

مساعدة األسر في تنشئة أطفالها 
وفق منهج يصون القيم اإلسالمية، 

والثقافة العربية، والهوية الوطنية.

توفير أعلى مستويات التوعية والتدريب 
بخصوص رعاية ونمو األطفال على 

الصعيدين المحلي واإلقليمي.

الحفاظ على الهوية القطرية 
والثوابت اإلسالمية.

االستراتيجيات    

تخريج مربيات مؤهالت يراعين 
الثقافة المحلية واللغة والدين.

تعزيز “أفضل الممارسات” في مجال 
تدريب المربيات في العالم العربي.

أبرز اإلنجازات

تخريج الدفعة الثالثة من طالبات األكاديمية، 
والمكونة من ٣2 مربية مؤهلة.

تعزيز أفضل الممارسات المهنية من خالل تحسين السياسات 
م عمل األكاديمية )قواعد االنضباط، وسياسة 

ّ
الداخلية التي تنظ

توظيف الطالبات، وسياسة توظيف الخريجات، ودفتر الطالبة، 
وسياسة التدريب العملي، والسكن، وسياسة المشتريات(.

مراجعة وتحسين المناهج من خالل تشكيل لجنة متخّصصة.

استقطاب دول إمداد إضافية، مثل األردن، لضمان استقدام 
طالبات بشكل سنوي، مع مواصلة األكاديمية تعاونها مع 

الجهات الحكومية في جزر القمر وجيبوتي للغرض نفسه.

تنظيم وإجراء اجتماعات فردية مع األسر القطرية لشرح مهام 
األكاديمية، وتسليط الضوء على دور المربية ومسؤولياتها.

مواصلة التعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العمل، والموافقة 
على التعديالت المتعلقة بعقود العمل للمربيات الجديدات.

توفير التطوير المهني لجميع العامالت.

المبادرات المستقبلية المنشودة

دعم تطوير مهنة المربية في دولة قطر.

بناء القدرات ذات الصلة باالستدامة 
البشرية والمالية لألكاديمية.

استقطاب دول إمداد جديدة اللتحاق 
الطالبات المناسبات لألكاديمية.

إن استمرارنا للسنة الثالثة على التوالي في تخريج مربيات مؤهالت، وطلب 
األسر القطرية المستمر لتوظيف مربيات، ليقف شاهًدا على نجاحنا.

غانية الصابوني 
المدير األكاديمي
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ز مؤسسة قطر اهتمامها الرئيسي على مجاالت
ّ

 من خالل مبادراتها العالمية، ترك
التعليم والعلوم والبحوث وتنمية المجتمع، من واقع قدرتها على بناء إرث للعالم.

122 معهد الدوحة الدولي لألسرة

124 مؤسسة قطر الدولية

126 نجوم العلوم

130 مؤتمر القمة العالمي 
لالبتكار في الرعاية الصحية

132 مؤتمر القمة العالمي لالبتكار 
في التعليم

136 المنظمة العالمية للنهوض 
باللغة العربية 

مكتب
الرئيس

التنفيذي
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معهد الدوحة الدولي لألسرة

 يسعى المعهد ألن يكون وجهة رائدة للمعرفة العالمية بشأن المشكالت
التي تواجه األسرة العربية، من خالل البحوث والسياسات والتواصل

 إنجاز
 مشروعين بحثيين داخليين

حول قضايا األسرة في دولة قطر

األهداف   

دعم أهداف إعالن الدوحة 
لعام 2004 بشأن األسرة.

اإلسهام في قاعدة المعارف العالمية 
المتعلقة باألسرة العربية المعاصرة، 
من خالل تطوير ونشر البحوث ذات 

الجودة العالية في المجال.

تشجيع تبادل المعارف بشأن القضايا 
المتعلقة باألسرة عبر شبكة دولية 

متعددة التخصصات مكونة من الباحثين 
وصانعي السياسات وُمزودي الخدمات.

جعل قضايا األسرة أولوية لصانعي السياسات 
من خالل الحمالت التوعوية والتواصلية على 

المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.

إنشاء شبكة دولية من الخبراء اإلقليميين.

االستراتيجيات
    

اإلسهام في تحقيق األولويات الوطنية المتعلقة بتماسك األسرة 
والحماية االجتماعية من خالل البحوث، والسياسات، وحمالت التواصل.

اإلسهام في وضع قاعدة معارف عالمية حول القضايا التي 
تواجه األسرة العربية والتأثير على السياسات ذات الصلة.

تعزيز األهمية المحورية للسياسات األسرية في البرامج 
واالستراتيجيات على جميع المستويات، تماشًيا مع إعالن 

الدوحة 2004 بشأن األسرة، ونداء الدوحة 2014.

بناء القدرات الداخلية وتعزيز التآزر واالستدامة لإلسهام 
في بروز فئات شابة ومتحمسة من الطالب الجامعيين 

وموظفي اإلدارات العامة المنخرطة في السياسات 
واألبحاث األسرية والحمالت التواصلية ذات الصلة.

تقوية شبكات صانعي السياسات والباحثين والمنظمات غير 
الحكومية التابعة لمعهد الدوحة الدولي لألسرة على المستويات 

الوطنية واإلقليمية والدولية، وتعزيز رؤية المعهد وتأثيره.

أبرز اإلنجازات

إنجاز مشروعين بحثيين داخليين حول قضايا األسرة في دولة قطر 
)الزواج المختلط بين القطريين، ومقدمي خدمات الرعاية للمسنين(. 

شرت في مجالت أكاديمية.
ُ
ا ن

ً
تضّمن هذان البحثان أوراق

تسليم منحة الدورة األولى لمنحة “أسرة” البحثية، المنظمة 
بالتعاون مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.

تنظيم ندوة إقليمية خليجية حول “حماية مصالح الطفل الفضلى 
في النزاعات األسرية عبر الحدود” في مارس 2016. تميزت الفعالية 
بمشاركة مدير إدارة االتفاقات والتعاون الدولي، وممثلين آخرين من 

وزارة العدل القطرية، ووزارة العدل الكويتية، ووزارة الخارجية السعودية، 
 إلى نائب رئيس لجنة حقوق الطفل باألمم المتحدة، وممثلين 

ً
إضافة

عن سفارات كندا وألمانيا وسلطنة عمان ووزارة الخارجية األمريكية.

تنظيم المنتدى السنوي األول للسياسات األسرية تحت عنوان 
“إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل واألسرة في دول 

مجلس التعاون الخليجي”، بمشاركة ممثلين عن وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية، ومديري القطاع االجتماعي، والشؤون 

االجتماعية من خمس بلدان من مجلس التعاون الخليجي.

تنظيم لقاء مناقشة على هامش أشغال إحدى لجان الشؤون االجتماعية 
التابعة لألمم المتحدة، بمشاركة بعثة قطر باألمم المتحدة.

تقديم 14 ورقة بحثية في محافل وطنية وإقليمية ودولية. وتضمنت 
األوراق البحثية عدة موضوعات، منها الزواج، ومنظومة الرفاه السكني، 
 
ً
وتكوين األسر وتفككها، والتوازن بين متطلبات العمل واألسرة، عالوة
على السياسات األسرية ضمن جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة.

المبادرات المستقبلية المنشودة

وضع ودعم الدراسات والسياسات البحثية 
المتعلقة بالقضايا األسرية الملّحة في دولة 

قطر والعالم العربي ومشاركة نتائجها.

إنتاج وإطالق أول تقرير رائد لمعهد الدوحة 
الدولي لألسرة حول األسر العربية. 

تعزيز انخراط معهد الدوحة الدولي 
لألسرة في السياسة الترافعية على 

مستوى منظمة األمم المتحدة.

نشر كتاب معهد الدوحة الدولي 
لألسرة، بعنوان “دراسات األسرة 

العربية: مراجعات ناقدة”. 

تعزيز آليات التواصل وحمالت التوعية 
مع معهد الدوحة الدولي لألسرة.

إنه لشرف عظيم أن نكون جزًءا من مؤسسة قطر. لقد شرع قسم البحوث األسرية التابع لمعهد 
الدوحة الدولي لألسرة في مباشرة مشروعات بحثية طموحة حول األسرة في دولة قطر والعالم 

ع أن تكون نتائج هذه المشروعات مفيدة في تقرير السياسات والبرامج المتعلقة
ّ

 العربي. نتوق
باألسرة وإطالق مناقشات حول القضايا األسرية.

الدكتور عبدهللا بادحداح 
مدير بحوث األسرة
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مؤسسة قطر الدولية

 تسعى مؤسسة قطر الدولية إلى ربط الثقافات والدفع
في اتجاه تنمية المواطنة العالمية من خالل التعليم

 تمويل دورات تدريبية ألكثر من

250 
مدرًسا للغة الضاد والثقافة العربية

 استفادة أكثر من

 5 آالف
طالب من المنح المقدمة 
إلى المدارس أو المعلمين

األهداف   

بناء عالم ينتصر لثقافة التنوع وقيم التعليم 
مدى الحياة ويشّجع أفراد المجتمع على 

األخذ بسبل بناء مستقبلهم ورسم معالمه.

االستراتيجيات    

وضع برنامج للغة والثقافة العربية: توسيع نطاق اللغة والثقافة 
العربية ليشمل المدارس العامة في األمريكتين، والمملكة 

المتحدة، وبلدان محتملة أخرى، وإعداد جيل من الشباب المتحمس 
م وتعليم الثقافة العربية ولغة الضاد.

ّ
لالنخراط في تعل

إشراك الشباب، من خالل ترسيخ المهارات الرئيسية 
في أذهان الطالب القطريين والدوليين لالنخراط في 

المواطنة العالمية للقرن الواحد والعشرين.

 مبادرة “ستيم” )STEAM( العلمية: التي تهدف لرفع
 مستوى التحفيز واألداء لدى طالب التخّصصات المرتبطة

بمجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وكذلك 
الفنون )STE[A]M(، والرفع من ديناميكية تعاون الطالب والمدرس 

بشأن “التحديات العالمية”، ال سّيما فئة الطالب في دولة قطر.

التمويل المشترك واالستدامة، من خالل رصد 7.3 مليون 
ريال قطري )ما يساوي 2 مليون دوالر أمريكي( كتمويل 

مشترك من قبل شركاء مؤسسة قطر الدولية.

أبرز اإلنجازات

استفادة أكثر من خمسة آالف طالب 
في مختلف أنحاء الواليات المتحدة من 

المنح التي قدمتها مؤسسة قطر الدولية 
إلى مدارس أو معلمي هؤالء الطالب.

حصول أكثر من 250 مدرًسا للغة الضاد 
والثقافة العربية على تدريب ممول 

من قبل مؤسسة قطر الدولية.

حضور 900 تربوي فعاليات مجلس المعلمين، 
بتمويل من مؤسسة قطر الدولية في كل 

من لوس أنجلوس، وواشنطن العاصمة، 
وشيكاغو، وميشيغان، ونيويورك.

ولوج أكثر من 13 ألف مستخدم 
لموقع “المصدر” بهدف االطالع 

على مصادر ومواد في اللغة والثقافة 
العربية أو اإلسهام فيهما.

 #iSpeakArabic إطالق مسابقة
)أتحّدث العربية( لتسليط الضوء على 

أنواع فئات مختلفة من الناس تستخدم 
اللغة العربية في حياتها، وقد شهدت 
المسابقة تقديم نحو 90 شريط فيديو 

وإجمالي تصويت بنحو 55 ألف صوت.

إحصاء أكثر من 400 ألف مشاهدة ألشرطة 
الفيديو التي أرسلت من مختلف بلدان 

 #iSpeakArabic العالم في إطار مسابقة
متها مؤسسة قطر الدولية.

ّ
التي نظ

المبادرات المستقبلية المنشودة

توسيع نطاق تدريس اللغة والثقافة 
العربية في المدارس العامة في أمريكا 
الشمالية، والمملكة المتحدة، وبلدان 
محتملة أخرى، وسد الفجوة من حيث 

البرامج التعليمية بين المسالك التعليمية 
لما قبل الجامعة والتعليم الجامعي.

 زيادة عدد مدرسي اللغة العربية، 
وتحسين المحتوى التدريسي في أمريكا 

الشمالية والمملكة المتحدة وقطر.

زيادة وتحسين سهولة الوصول الحر إلى 
المناهج الدراسية المتاحة لجميع الفئات 

العمرية، إلى جانب مقررات الدروس، 
م اللغة العربية.

ّ
ومواد تدريس وتعل

استثمار رؤية مؤسسة قطر الدولية من 
خالل عالقاتها مع المنظمات التي تنشط 

في المجاالت المماثلة؛ لبلورة برنامج 
وموضوعات أساسية مثل التعليم العالمي.

ل في إطالق حملة iSpeakArabic#، التي كانت بحق مصدًرا 
ّ
أعتقد أن أكبر إنجاز حققناه هذا العام تمث

رائًعا للتوعية والتواصل الخارجي، سواء حول مؤسسة قطر الدولية أو اللغة العربية. أعتقد أن الحملة 
عززت صوتنا وأسهمت في الرفع من مكانة مؤسسة قطر الدولية باعتبارها منظمة رائدة في نشر 

اللغة العربية في الواليات المتحدة، وكذا توفير األدوات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.

كيلي دوفينج 
مسؤول برنامج اللغة والثقافة العربية
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نجوم العلوم

 برنامج تلفزيون الواقع التعليمي الرائد بالعالم العربي في مجال االبتكار،
 يهدف إلى دعم وتشجيع رواد األعمال الطموحين في مجال العلوم

والتكنولوجيا في المنطقة

عبر اإلنترنت للبرنامج بنسبة زيادة حجم التغطية اإلعالمية 
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األهداف   

تعبئة جيل جديد من المبدعين العرب 
الطموحين لحل مشكالت مجتمعاتهم، 
وذلك عن طريق تشجيع انخراط الشباب 

في مجال العلوم والتكنولوجيا وريادة 
األعمال في جميع أنحاء العالم العربي 

عبر هذا البرنامج وأنشطته المتاحة 
عبر وسائل التواصل االجتماعي.

ابة 
ّ
تسهيل إتاحة العلوم وجعلها جذ

ا عن طريق 
ً

للجمهور األوسع نطاق
إزالة الغموض عن عملية االبتكار.

استثمار أفضل الممارسات في 
تلفزيون الواقع للجمع بين المرح 

وإظهار أهمية العلوم والهندسة 
واالبتكار في الحياة اليومية.

االستراتيجيات    

زيادة اهتمام الناس والشباب 
في العالم العربي بالعلوم 

والتكنولوجيا والمشاركة فيها.

استخالص الدروس المستفادة من الموسم 
السابع من “نجوم العلوم” في سياق 

اإلعداد للموسم الثامن من البرنامج.

تغيير نسق البرنامج والخروج بصيغة جديدة 
للموسم، بما يعطي األولوية العتماد 

العميل فوق أولوية وضع النموذج األولي.

تشكيل لجنة تحكيم مكونة من 
ثالثة أعضاء معترف بهم لإلشراف 

على جميع حلقات الموسم.

دعم الفائزين السابقين بجوائز البرنامج 
من خالل التواصل اإليجابي معهم عبر 
وسائل االتصال المختلفة، وتمكينهم 

من اإلسهام في إنجاح البرنامج.

مواصلة التركيز على سرد قصص أكثر إنسانية وأقل 
ا في الموضوعات التقنية ضمن محتوى البرنامج، 

ً
خوض

مع الحفاظ على المتانة والمصداقية العلمية.

مواصلة تشجيع وإلهام الجيل القادم من المبتكرين القطريين 
والعرب من خالل تأكيد قدرتهم على ابتكار منتجات عالمية 
المستوى ليصبحوا قدوة في مجتمعاتهم من خالل تطبيق 

المهارات المكتسبة ونشر المعرفة بشكل أوسع.

مواصلة إثبات أن تحويل نتائج البحوث واألفكار العلمية 
الجديدة إلى قيمة اقتصادية ومنتجات أمر يمكن تحقيقه.

مواصلة استثمار أفضل الممارسات في تلفزيون الواقع للجمع بين 
المرح وإظهار أهمية العلوم والهندسة واالبتكار في الحياة اليومية.

مواصلة اإلسهام في بلورة رؤية قطر الوطنية 2030، 
واالنتقال إلى االقتصاد القائم على المعرفة.

 االستمرار في تسليط الضوء على الموارد والمهارات الكبيرة 
التي تتمتع بها مؤسسة قطر والجامعات الشريكة لها.

إن تشجيع مؤسسة قطر الشباب على إطالق العنان إلمكاناتهم، وترسيخ ثقافة 
العلوم في العالم العربي من خالل مبادرات من قبيل “نجوم العلوم”، تقف 
شاهًدا على رسالتكم النبيلة في تنمية المجتمع. نحن، الخريجين من “نجوم 

العلوم”، نسعى إلى اإلسهام في استمرار رسالتكم من خالل نشر ثقافتكم في 
العالم العربي، من أجل مستقبل مزدهر قائم على العلم واالبتكار.

عبد الرحيم بورويس
مرشح الموسم الثامن من “نجوم العلوم”

 مشاهدة نحو

3102442 
دقيقة من برنامج “نجوم العلوم” على موقع يوتيوب

127 126



أبرز اإلنجازات

إسهام “نجوم العلوم” في نشر ثقافة 
العلوم والتكنولوجيا، محلًيا وإقليمًيا، من 

خالل أنشطة البرنامج وأنشطة التواصل 
المجتمعي والرقمي واإلعالمي.

ارتفاع نسبة تصفح المحتويات 
ذات الصلة بالبرنامج على شبكة 

اإلنترنت بنسبة 33 في المائة.

 زيادة حجم التغطية اإلعالمية عبر 
اإلنترنت للموسم السابع من برنامج 

“نجوم العلوم” بنسبة 134 في المائة، 
 على اإلنترنت مقابل 

ً
بواقع 4064 مادة

1735 مادة خالل الموسم السادس.

ارتفاع عدد المتابعين عبر شبكة اإلنترنت 
 بالموسمين 

ً
بنسبة 65 في المائة مقارنة

السادس والسابع )متابعي وداعمي 
وسائل اإلعالم االجتماعية(. يوجد نحو 

3.3 مليون متابع على مختلف المنصات 
الرقمية، مقارنة بمليوني متابع في 

الموسم السادس من “نجوم العلوم”.

1.1 مليون مشاهدة لرواد موقع 
إنستجرام )66 في المائة منهم من 

بلدان مجلس التعاون الخليجي(.

نحو 3102442 دقيقة مشاهدة لمحتويات 
“نجوم العلوم” على موقع يوتيوب.

 من قبل وسائل اإلعالم 
ً

نشر 108 مقاال
المحلية بشأن الموسم السابع لنجوم العلوم. 

توزيع مجموعة معطيات ودعائم 
حول برنامج “نجوم العلوم” على أكثر 

من مائة مدرسة في دولة قطر.

االرتقاء بمحتوى “نجوم العلوم” ليصبح 
 من الناحية 

ً
 وأقل تفصيال

ً
أكثر شموال

العلمية، والتركيز أكثر على حل المشكالت 
اإلقليمية، مع إضافة مرحلة اعتماد العميل.

 إطالق برنامج تواصل إعالمي
محلي نشط، بالتعاون مع وزارة التعليم 
 والتعليم العالي، والقائمين على تنظيم

 اليوم الوطني لدولة قطر، وكلية
الدراسات اإلسالمية في قطر، 

ووايل كورنيل للطب – قطر، 
وجامعة قطر، وأكاديمية قطر.

المبادرات المستقبلية والحوافز

تشجيع وإلهام الجيل القادم من المبتكرين 
واستثمار الخلفيات العلمية للمرشحين، 

مع التركيز بشكل خاص على طلبات 
مشاركة القطريين والخليجيين.

تحفيز مزيد من تفاعل الجمهور مع 
البرنامج، مع إبراز نجاحاته من خالل 

األنشطة الرقمية والتواصلية المتعددة. 

دعم إنجازات خريجي “نجوم 
العلوم” واالحتفاء بها.

تطوير شراكات جديدة واستثمار الشراكات 
القائمة من أجل دعم تطوير االبتكارات.

تغيير فقرات المواسم المقبلة بما يعكس 
ديناميكية االبتكار بشكل أفضل.

129 128



تعزيز التعاون العالمي من أجل عالم أوفر صحة

 نشـــــــــــر
عشر مقاالت في مجلة الشؤون الصحية 

“HEALTH AFFAIRS،” وهي الدورية 
الرائدة على مستوى العالم في مجال 

دراسات السياسات الصحية

مؤتمر القمة العالمي لالبتكار 
في الرعاية الصحية “ويش”

األهداف

بناء مجتمعات معرفية من خبراء يعملون 
على مواجهة التحديات الصحية العالمية 

األكثر إلحاًحا في عالم اليوم.

إحداث تأثير في سياسات الرعاية الصحية 
على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي.

تطوير ونشر المعطيات والمعرفة المستندة 
إلى األدلة وفق أرقى المستويات العالمية.

االرتقاء بسبل التعلم والدعم الفاعلة 
داخل المجتمعات وفيما بينها.

عرض االبتكارات التي من شأنها أن 
تحدث تغييًرا إيجابًيا في مجتمعات 
الرعاية الصحية بشتى أنحاء العالم.

اإلسهام في تحقيق رؤية مؤسسة قطر 
ورسالتها، ورؤية قطر الوطنية 20٣0، 

وإبراز الدور الريادي لدولة قطر بوصفها 
ا لالبتكار في الرعاية الصحية.

ً
مركز

االستراتيجيات

ريادة االبتكار في مجال الرعاية 
الصحية من خالل البحوث العالمية 

المستندة إلى أدلة وبراهين.

اعتماد مؤتمر القمة العالمي لالبتكار 
في الرعاية الصحية “ويش” بصفته 

الحدث الرئيسي المتخصص في السياسة 
الصحية واالبتكار في العالم.

خلق ديناميكية لتسهيل اعتماد 
توصيات “ويش” وأفضل الممارسات 

ذات الصلة، محلًيا وإقليمًيا ودولًيا.

وضع وتوسيع قاعدة أفراد مجتمع “ويش”. 
بما يسلط الضوء على الدور البارز الذي 

تسهم به مؤسسة قطر ودولة قطر عموًما.

توفير سبل االستدامة المالية.

أبرز اإلنجازات

إسهام “ويش” في تغيير طريقة توفير الرعاية الصحية 
بدولة قطر، واضطالع فريق عمل متطور تابع لمؤتمر 

“ويش” بتطوير مشروع الوكرة للرعاية المسؤولة.

دعم “ويش” المباشر ألربع وزارات )وزارة الخارجية القطرية، 
ووزارة الصحة العامة، ووزارة الثقافة، ووزارة المالية( لتحقيق 

أهداف محددة في مجال السياسات العامة.

المصداقية األكاديمية: نشرت “ويش” في السنة المالية 
2015-2016 عشر مقاالت في مجلة الشؤون الصحية 

“Health Affairs”. وهي الدورية الرائدة على مستوى 
العالم في مجال دراسات السياسات الصحية.

الجذب )وليس الدفع( العالمي: في السنة المالية -2015
2016، زاد الطلب على محتويات “ويش” أسبوعًيا من قبل 

المؤتمرات الدولية والمنظمات متعددة األطراف. 

إدراج تقرير السعادة العالمي التابع لألمم المتحدة لجميع فقرات 
تقرير منتدى “ويش” بشأن الرفاه والصحة النفسية لدى األطفال.

المبادرات المستقبلية المنشودة

ريادة االبتكار في مجال الرعاية 
الصحية من خالل البحوث العالمية 

المستندة إلى أدلة وبراهين.

 اعتماد مؤتمر القمة العالمي لالبتكار 
في الرعاية الصحية “ويش” بصفته 

الحدث الرئيسي المتخصص في السياسة 
الصحية واالبتكار في العالم.

إيجاد ديناميكية لتسهيل اعتماد 
توصيات “ويش” وأفضل الممارسات 

ذات الصلة، محلًيا وإقليمًيا ودولًيا.

وضع وتوسيع قاعدة أفراد مجتمع “ويش”, 
ط الضوء على الدور البارز الذي 

ّ
بما يسل

تسهم به مؤسسة قطر ودولة قطر عموًما.

توفير سبل االستدامة المالية.

إن االضطالع بدور مهما كان صغيًرا في سياق الجهود الوطنية المبذولة للتنمية 
ل فرصة فريدة وملهمة. فالعمل الذي يضطلع به 

ّ
السريعة لدولة قطر يمث

“ويش” من أجل تمكين دولة قطر من االبتكارات المتعلقة بالسياسات الصحية 
له تأثير جيد ومباشر وفوري على حياة الناس. وإنه لشرف لنا أن نكون ضمن من 

يشارك في هذا الجهد.

 مات وانسيدلر
مسؤول تطوير السياسات
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 مؤتمر القمة العالمي لالبتكار
في التعليم “وايز”

أطلقت مؤسسة قطر مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعليم “وايز” عام 2009 بمبادرة 
من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر. ويمثل مؤتمر 

“وايز” مبادرة دولية متعددة القطاعات تتيح التفكير اإلبداعي والنقاش والعمل الهادف من 
أجل بناء مستقبل التعليم من خالل االبتكار

األهداف   

السعي إلى توفير التعليم الجيد للجميع، 
وإتاحة األدوات الضرورية أمام أفراد 

المجتمع لمواجهة تحديات عالمنا الذي 
يتغير بوتيرة سريعة. إن التعليم الجيد 

ز طاقات اإلنسان، ويجعله 
ّ
هو الذي يعز

قادًرا على خوض التحديات، وهو الذي 
ب 

ّ
ن األفراد والمجتمعات من التغل

ّ
يمك

على العقبات التي تواجههم.

االستراتيجيات    

دعم رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز أثر البحوث والسياسات.

تعزيز قنوات المحتوى التابعة لمؤتمر “وايز”, وتسهيل عمليات االبتكار.

الحفاظ على برنامج قوي للشؤون العامة والتواصل الخارجي.

ترشيد النفقات، والبحث عن إيجاد شركاء 
استراتيجيين للتمويل طويل األمد.

التنسيق مع الشركاء الستضافة قمة إقليمية.

ن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار 
ّ

في غضون سنوات قليلة بعد تأسيسه، تمك
في التعليم “وايز” من وضع قضايا التعليم على األجندة العالمية، وأضحى 

 في مجال التعليم. وما زال “وايز” يسعى سعًيا دؤوًبا إلحداث تغيير 
ً

 رائدة
ً

منصة
ر 

ّ
في حياة الناس في جميع السياقات العالمية؛ وسيظل مبادرة مستمرة توف

 لمجتمعنا المتنامي مورًدا غنًيا بالمعلومات والبحوث وأفضل الممارسات 
ذات الصلة بالتعليم.

الدكتورة أسماء الفضالة
رئيس قسم البحوث
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 زيادة
التعاون مع المؤسسات العاملة في 
القطاع التعليمي والتربوي في قطر

 المشاركة بتنظيم واستضافة

12 فعالية دولية

أبرز اإلنجازات

 شراكات بحثية جديدة: بدأ “وايز” سلسلة بحوثه في العام
---2014- 2015 من خالل ورقتين بحثيتين. وفي العام 2015-2016، أثمرت 

بحوثه ثمانية تقارير مرجعية بالشراكة مع مؤسسات وجامعات تعليمية 
رائدة. ويواصل “وايز” شراكاته البحثية مع كل من كلية “بابسون”, 

وجامعة بكين الوطنية، ومعهد “جالوب” األمريكي، وجامعة كامبريدج.

فعاليات تواصلية: على إثر قرار انعقاد قمة “وايز” مرة كل سنتين، أعاد 
“وايز” التركيز على استضافة المزيد من فعاليات التواصل الدولية. 
 ،

ً
 دولية

ً
م “وايز” وشارك في 12 فعالية

ّ
وفي عام 2015-2016، نظ

ما أتاح له ترسيخ مكانته وتوسيع نطاقه. كما أن هذه الفعاليات، 
مت مع شركاء محليين بالبلدان التي احتضنتها جاءت على 

ّ
ظ

ُ
التي ن

شكل نماذج لمنتديات رئيسية، مثل المنتدى االقتصادي العالمي.

ورشات عمل تربوية: أطلقت “وايز” برنامج تمكين القادة التربويين 
بالشراكة مع “ليرن البس” )LearnLabs(. جرى تصميم هذا البرنامج 
لدعم معلمي المدارس في قطر التباع أفضل الممارسات التعليمية. 

عقد “وايز” ورشتي عمل من أصل ثالث في يناير وأبريل حظيتا 
بإجماع كل المشاركين على متابعة التوصيات التي خرجت بها.

التعاون مع الفاعلين التربويين المحليين: حرص “وايز” على االرتقاء 
بجهود التعاون لمزيد من المؤسسات ذات الصلة بالتعليم في دولة 

قطر، من قبيل وزارة التعليم والتعليم العالي، والتعليم ما قبل الجامعي 
)مؤسسة قطر(، ومؤّسسة “علم ألجل قطر”, وأكاديمية قطر.

وزير التربية والتعليم التونسي: على إثر نجاح فعالية “وايز” في 
تونس المنعقدة في مايو 2016، الذي ناقش دور التعليم 
في تعزيز السالم والتماسك االجتماعي، بحث وزير التربية 

والتعليم التونسي سبل تعزيز تعاون وزارته مع “وايز”,

المبادرات المستقبلية المنشودة

دعم رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز أثر 
البحوث والسياسات ذات الصلة بالتعليم.

تعزيز قنوات المحتوى التابعة لقمة 
“وايز”، وتسهيل عمليات االبتكار.

الحفاظ على برنامج متين 
للشؤون العامة والتواصل.

ترشيد النفقات والبحث عن إيجاد شركاء 
استراتيجيين للتمويل طويل األمد.

التنسيق مع شركات 
الستضافة قمة إقليمية.
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المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية

منظمة رائدة تروم النهوض باللغة العربية

 وضع
قانون يحمي اللغة العربية

 إطالق
 الموقع اإللكتروني للمؤسسة

)www.woral.org(، وحسابها على 
 موقع التواصل االجتماعي تويتر

)@woralqatar(

األهداف  

اإلسهام المتمّيز في النهوض باللغة العربية 
كلغة خطاب وعلوم وبحوث وثقافة.

تعزيز استخدام اللغة العربية لدى 
الناطقين بها كلغة أم أو الناطقين 

بغيرها محلًيا وإقليمًيا ودولًيا.

االستراتيجيات 

تشجيع استخدام اللغة العربية بين الناطقين 
بها كلغة أم والناطقين بغيرها على 

المستوى المحلي واإلقليمي والدولي. 

تأصيل الهوية الثقافية من خالل 
النهوض باللغة العربية.

دعم الدراسات العلمية والفنية والترجمات 
التي تسعى لخدمة اللغة العربية ونهضتها.

تمكين المنظمة من تحقيق 
رؤيتها لنهضة اللغة العربية.

أبرز اإلنجازات

وضع قانون يحمي اللغة العربية.

عقدت المنظمة العالمية للنهوض 
باللغة العربية دورتها الثانية لمنتدى 

النهوض باللغة العربية.

تنظيم المنظمة لدورة حول 
القيادة لفائدة أعضائها.

 ”
ً

إطالق مبادرة “اللغة العربية أوال
لتعميم استخدام لغة الضاد في 

المحيط المجتمعي العام.

إطالق الموقع اإللكتروني للمؤسسة 
)www.woral.org(، وحسابها على موقع 
.)@woralqatar( التواصل االجتماعي تويتر

المبادرات المستقبلية المنشودة

تعزيز إسهامات المنظمة العالمية للنهوض 
باللغة العربية على الساحة الدولية.

تعزيز تدريس اللغة العربية في 
المجتمعات العربية.

تقوية حضور اللغة العربية في 
المجتمعات العربية.

تطوير اللغة العربية رقمًيا.

دعم البحوث والدراسات التي 
تهدف إلى دعم اللغة العربية.

تميز هذا العام بالدعم الذي استقبلته اللغة العربية من مراكز مؤسسة 
قطر، مثل مركز مناظرات قطر ومعهد قطر لبحوث الحوسبة، وذلك من خالل 
 على ذلك، أطلق قسم 

ً
مشاركتها في مختلف الفعاليات ذات الصلة. وعالوة

التواصل المجتمعي التابع لمؤسسة قطر وسم “العربية الفصحى” على مواقع 
.”

ً
 إلى دعم حملة “اللغة العربية أوال

ً
التواصل االجتماعي، إضافة

الدكتور عمرو جمعة
مدير المشروع
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