
qf.org.qa

التقرير السنوي
لمؤسسة قطر



3التقرير السنوي 2017–2018 2qf.org.qa

تجّسد مؤسسة قطر رؤية ملهمة سطرها صاحب السمو األمير الوالد الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني، مؤسس مؤسسة قطر، وصاحبة السمو الشيخة 

موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر. أنشئت المؤسسة 
في 1995، لتدعم دولة قطر في رحلتها لالنتقال من االقتصاد القائم 

على الكربون إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وتسعى المؤسسة لبناء 
بيئة تحث على المبادرة الشخصية والتعاون، من خالل استقطاب أفراد 

مبدعين من مختلف أنحاء قطر والعالم. وينبع هذا التوجه من إيماننا بأن 
االبتكار ال يزدهر إال في بيئة يتشارك فيها الجميع معارفهم ومهاراتهم 
وقدراتهم ليصنعوا أثًرا إيجابًيا في دولة قطر، والمنطقة، والعالم بأسره.
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إرث مستدام 

فيما تمضي مؤسسة قطر قدًما في مسيرة التطوير سريعة 
الوتيرة التي بدأتها منذ أكثر من عشرين عاًما، ال بد من 

أن تكون لنا محطات تأمل، نستعرض فيها الخطوات التي 
قطعناها ونقّيم ما حققناه من إنجازات. وإذ نتأمل ما مررنا به 
 بالنسبة 

ً
سوًيا في عام 2017-2018، نجد أنه كان عاًما حافال

لنا جميًعا، إذ واجهت فيه بالدنا تحديات غير مسبوقة، نجحنا 
مًعا في التغلب عليها والخروج منها أقوى مما كنا عليه. 

ويحق لنا جميًعا أن نفتخر بما حققته مؤسسة قطر، كمنظمٍة 
ز التغيير، على مدار العام 

ّ
ومجتمٍع متناٍم يخلق الفرص ويحف

المنصرم من أهداف تلّبي تطلعات بالدنا، وأن نستمد من ذلك 
اإللهام والقوة لنمضي قدًما في تحقيق رسالتنا، ومواصلة 

دعم مساعي دولة قطر نحو مزيد من االزدهار والنمو، وتحقيق 
صالح أبنائها، فيما نترك أثًرا إيجابًيا ينعكس على العالم بأسره. 

إن عطاؤنا لإلنسانية نهر متدفق بال توقف على اختالف 
الفصول وتباينها، وفي كل ما نقوم به ينصب تركيزنا باألساس 
ر بيئة 

ّ
على بناء مجتمع تقدمي نابض بالحياة، يراعي الغير، ويوف

مواتية لإلبداع واالبتكار، ويعزز ثقافة المواطنة الفاعلة. في 
هذا المجتمع يستمد االقتصاد قوته من نهم دائم للمعرفة 
 جوهرية إلرث مستدام.

ً
ل نواة

ّ
تتشاركه جميع األجيال، ويشك

تستعرض صفحات هذا التقرير جانًبا من أبرز اإلنجازات والنجاحات 
 على مدار العام الماضي، كل 

ً
التي حققتها مؤسسة قطر إجماال

واحد منها هو شاهد على اإلنجازات الشخصية لجميع األفراد الذين 
يشكلون قوام مجتمع مؤسسة قطر، والذين يحملون على عاتقهم 

دعم مساعي المؤسسة لبناء جسور تصل ماضي قطر العريق 
وحاضرها المزدهر، بمستقبل مشرق يعد بمزيد من النمو واالزدهار. 

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



7التقرير السنوي 2017–2018 6qf.org.qa

أعضاء مجلسي اإلدارة واألمناء لمؤسسة قطر

التعليم ما قبل الجامعي

التعليم العالي

البحوث والتطوير واالبتكار

تنمية المجتمع

المبادرات العالمية

08
10 
22
34
42
50

المحتويات
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مجلس األمناء 
رئيس مجلس األمناء: صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر

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: سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني
عضو مجلس األمناء: المهندس سعد إبراهيم المهندي

مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة: صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر

نائب رئيس مجلس اإلدارة: سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني
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 مجلس اإلدارة مدى الحياة: المهندس سعد إبراهيم المهندي

أعضاء مجلسي اإلدارة 
واألمناء لمؤسسة قطر

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
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التعليم ما 
قبل الجامعي



نضع حجر األساس التعليم ما قبل الجامعي
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نضع حجر 
األساس

ل التعليم ما قبل الجامعي بداية الدورة التعليمية الفريدة 
ّ
يمث

في مؤسسة قطر، وهي دورة تشمل الجميع ابتداًء من األطفال 
 إلى طالب الدراسات العليا.

ً
في سن ستة أشهر وصوال

يأتي التعليم في طليعة جهود مؤسسة قطر التحويلية داخل دولة 
قطر، وقد ظهرت أولى المدارس في مؤسسة قطر عام 1996، 
الذي شهد تأسيس أكاديمية قطر، وتلتها أكاديمية العوسج. 

وعلى مدار عقود، استمّرت مؤسسة قطر في تقديم تجارب 
ز هذا االلتزام 

ّ
تعليمية رائدة تستند إلى الثقافة القطرية وقيمها. يعز

نهج مؤسسة قطر نحو التعليم الذي يستمّر مدى الحياة، في 
إطار سعيها لتمكين األجيال المقبلة من النجاح في بيئة عالمية.

ما تجده في 
ّ
يتمّيز التعليم ما قبل الجامعي بتنوع أكاديمي قل

 
ً

 ونافعة
ً
ر فرًصا تعليمية فريدة

ّ
أي نظام آخر في العالم، ويوف

لسكان دولة قطر والمنطقة، ما يعكس سعي مؤسسة قطر 
الدؤوب لتلبية االحتياجات الفردية لدى كل طالب في مجتمعها 

المتنوع، وذلك عبر توفير الفرص التعليمية الموائمة لكل شخص، 
وتزويد النشء بالمعرفة والثقة والمهارات الالزمة للتفّوق.

أّسس التعليم ما قبل الجامعي مدارس متنوعة، وأعّد مناهج 
في دولة قطر تدعم التنوع وتلبي احتياجات مختلف أفراد 
المجتمع بدولة قطر، وقد استمّر التعليم ما قبل الجامعي 

في التوّسع حتى صار يشمل تسع مدارس، من بينها:

أكاديمية قطر، التي تضّم 
خمسة فروع في مناطق 

مختلفة بدولة قطر.

أكاديمية العوسج، التي 
تقّدم خدماتها لألطفال الذين 
م.

ّ
يواجهون تحديات في التعل

أكاديمية قطر للقادة، التي 
ز النمّو الشخصي لدى الشباب 

ّ
تعز

من خالل إشراكهم في بيئة تعزز 
التمّيز في المجال األكاديمي، كما 
تنمي شخصياتهم والروح القيادية 

والقدرات الرياضية لديهم.

برنامج الجسر األكاديمي، هو برنامج 
تأسيسّي يمتد لعام واحد، ويعّد خريجي 

المدارس الثانوية في دولة قطر لاللتحاق 
بالجامعات الشريكة لمؤسسة قطر.

عنى 
ُ
أكاديمية ريناد، التي ت

بمساعدة األطفال المتعايشين مع 
اضطرابات طيف التوحد التي تتراوح 

حّدتها من خفيفة إلى متوسطة.

أكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا، 
التي تقّدم برنامًجا أكاديمًيا متقّدًما 

للطالب المتفّوقين في مواد العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
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أبرز إنجازات أكاديمية قطر

تأسست أكاديمية قطر – الدوحة عام 
1996، وهي مدرسة تتبع نظام البكالوريا 

الدولية، ومعتمدة من ِقبل اتحاد نيو إنجلند 
للمدارس والكليات، ومجلس المدارس 

الدولية. توفر األكاديمية تعليًما يعّد الطالب 
للتمّيز األكاديمي من خالل برامج المرحلتين 

االبتدائية والمتوسطة ودبلوم البكالوريا 
الدولية، استناًدا إلى مبدأ أن التعليم 

ينطوي على تطوير القدرات المعرفية 
والجسمانية واالجتماعية واألخالقية 

والعاطفية للطالب. حفل العام األكاديمي 
2017–2018 بالعديد من اإلنجازات لمدارس 

أكاديمية قطر الخمس؛ ففي مايو 2018، 
احتفت أكاديمية قطر – الدوحة بتخريج 89 
ا،  طالًبا من الجنسين، من بينهم 40 قطريًّ

وبذلك يصل إجمالي خريجي أكاديمية قطر 
– الدوحة إلى 953 خريًجا منذ افتتاحها. 
وفي الشهر نفسه، تخّرج طالب آخرون 
في فروع أكاديمية قطر بمختلف أنحاء 

الدوحة، وهي أكاديمية قطر – الخور، 
وأكاديمية قطر – الوكرة، وأكاديمية قطر 

– السدرة، وأكاديمية قطر – مشيرب.

استضيفت نجوى آل ثاني، خّريجة أكاديمية 
قطر عام 2011، إللقاء كلمة في حفل 

تكريم خريجي طالب أكاديمية قطر – 
الدوحة لهذا العام، وقالت في معرض 
حديثها حول رحلتها التعليمية: “أنا هنا 
ألخبركم أن دراستكم في األكاديمية 

ل عالًما حقيقًيا، وأنتم على وشك 
ّ
كانت تمث

الحصول على أول اعتماد لهذه الحقيقة. 
وما زال أماكم شوط كبير تقطعونه”.

: “أطلب منكم أن تقّدروا 
ً

وأضافت قائلة
كل من دعمكم وساعدكم للوصول إلى 
هنا اليوم. أنصحكم ببذل قصارى جهدكم 

في كل ما تفعلونه. اسعوا لتحقيق 
أحالمكم وإشباع شغفكم، وال تستسلموا 

حتى تحققوا مرادكم، بل وحتى بعد 
وا بالشجاعة في مواجهة 

ّ
تحقيقه؛ وتحل

المخاطر، وارفعوا سقف طموحاتكم”.

ا آخر لمدارس 
ً
شهد عام 2017–2018 إنجاز

أكاديمية قطر، حيث افتتحت أكاديمية 
ا ترفيهًيا فائق التطور 

ً
قطر – الخور مركز

في نوفمبر 2017. يشمل هذا المركز 
ا لتدريبات 

ً
الترفيهي حوض سباحة وحوض

إحداث تغيير إيجابي في بيئتهم المدرسية، 
وأظهر طالب المرحلة الثانوية مهاراتهم 

ا 
ًّ
القيادية في مساعدة الطالب األصغر سن

إلعداد “مروحيات السالم”، في إشارة 
إلى المشروع العالمي للفنون ومحو 

األمية الذي أطلق في عام 2005.

تعليم يشمل الجميع

شــهد عام 2008 أول احتفال بمناسبة 
اليوم العالمــي للتوعية بالتوحد، باقتراح 

من صاحبة الســمو الشــيخة موزا بنت 
ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسســة قطر. 

وبمرور عقد من الزمان، أســهم اآلباء 
والعائــالت في دولة قطر بفاعلية في 

تعزيــز الوعي باضطراب طيف التوحد، 
وهــو اضطــراب ما يزال ينظر له الكثيرون 

بســلبية في العديد من المجتمعات 
بمختلــف أنحاء العالم. وفي إطار هذه 

المســاعي، يأتي تأسيس أكاديمية 
ريناد في مؤسســة قطر كأحد الجهود 
الرئيســة، وهي منشأة تعليمية رائدة 
عنــى بدعم األطفال ذوي اضطرابات 

ُ
ت

طيف التوحد المتوســطة والمعتدلة.

تعد األكاديمية األولى من نوعها في دولة 
قطر، وتوفر بيئة تعليمية مثالية لألطفال 

من عمر ثالث إلى ست سنوات، وتتضمن 
 يقدمها موظفون وأعضاء هيئة 

ً
فصوال

تدريس متخصصون. احتفلت األكاديمية 
بعامها األول في أكتوبر 2017، وفي 

هذه المناسبة، قالت شيري ميلر، مديرة 
أكاديمية ريناد: “نلتزم في أكاديمية 

ريناد بدعم طالبنا للوصول لمرحلة النضج، 
وتزويدهم بالثقة والمهارات الالزمة 

للمستقبل. كان هذا العام األول عاًما 
 بالنسبة لنا، ويسعدني أن أقول 

ً
حافال

إننا نجحنا في اتخاذ خطوات مهمة لتعزيز 
فهم التوحد والوعي به على نطاق 

المجتمع بأسره، ودعم األسر التي تضم 
 من ذوي التوحد. لقد حقق طالبنا 

ً
أطفاال

ا على المستوى األكاديمي 
ً

تقدًما ملحوظ
والسلوكي، وما تزال مهاراتهم االجتماعية 

والتواصلية في تحسن مستمر”.

في أبريل 2018، استضافت أكاديمية ريناد 
فعالية بمناسبة اليوم العالمي للتوعية 

بالتوحد في الشقب، عضو مؤسسة قطر. 
شملت الفعالية مسيرة للتوعية بالتوحد في 

السباحة يمتد إلى 25 متًرا، باإلضافة إلى 
ملعبين داخليين لكرة السلة والكرة الطائرة 

 
ً

وكرة قدم الصاالت وكرة الريشة، إضافة
إلى مسار للركض، ومالعب خارجية لكرة 

القدم وكرة السلة والكرة الطائرة.

كما حققت أكاديمية قطر – السدرة 
ا باحتفالها باليوم العالمي 

ً
أثًرا محلًيا بالغ

للسالم الذي أعلنته األمم المتحدة في 
سبتمبر 2017، وذلك في فعالية “يوم من 
السالم” التي جمعت الطالب والموظفين 

واألسر وأعضاء مجلس اإلدارة. وفي 
هذا السياق، قالت كيم جرين، مديرة 

أكاديمية قطر – السدرة: “أطلقنا مبادرة 
ا في إطار احتفالنا بيوم من 

ً
#كن_عطوف

السالم. نؤمن في أكاديمية قطر – السدرة 
بأن الخير في نفوس الجميع، ولذا نرغب 

في إشراك جميع أفراد المجتمع في 
ا، تشجيًعا للجميع 

ً
مبادرة #كن_عطوف

على التعاطف والتراحم فيما بينهم”.

كما استعرض الطالب مواهبهم 
الموسيقية والسينمائية خالل هذا اليوم، 

وعّبروا عن روح المبادرة عبر محاولة 

أطلب منكم أن تقّدروا كل من 
دعمكم وساعدكم للوصول 
إلى هنا اليوم. أنصحكم ببذل 

قصارى جهدكم في كل 
ما تفعلونه. اسعوا لتحقيق 
أحالمكم وإشباع شغفكم، 
وال تستسلموا حتى تحققوا 

مرادكم، بل وحتى بعد 
وا بالشجاعة 

ّ
تحقيقه؛ وتحل

في مواجهة المخاطر، 
وارفعوا سقف طموحاتكم.

حديقة األكسجين بالمدينة التعليمية، تلتها 
باقة من األنشطة التعليمية والرياضية 

والترفيهية في الساحة الداخلية للشقب، 
كما عرضت أكاديمية ريناد األعمال الفنية 

لمسابقتها الفنية السنوية األولى للتوعية 
بالتوحد التي استعرضت أعمال طالب 

مدارس مؤسسة قطر، كما تضمنت قسًما 
مخصًصا لعرض أعمال طالب أكاديمية ريناد. 

وفي هذا اإلطار، قالت مشاعل النعيمي، 
رئيس تنمية المجتمع بمؤسسة قطر: 
“مثلت فعالية اليوم العالمي للتوعية 

 لتعزيز الوعي بالتوّحد وتقّبله 
ً

بالتوّحد فرصة
في مجتمعنا المحلي، باإلضافة إلى دعم 

األشخاص من ذوي التوحد وأسرهم”.

تأسست أكاديمية العوسج، وهي 
مؤسسة أخرى تابعة لقسم التعليم ما قبل 

الجامعي بمؤسسة قطر، في عام 1995 
كمدرسة متخصصة للتعليم، من مرحلة 

الروضة حتى التعليم الثانوي، تلبي احتياجات 
الطالب الذين يواجهون تحديات تعليمية 

متوسطة إلى معتدلة. تعد أكاديمية 
العوسج األولى من نوعها في دولة 
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التعليم ما قبل الجامعي 
بمؤسسة قطر على مّر العقود
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قطر، كما هو الحال بالنسبة ألكاديمية 
ريناد، وهي من إحدى المدارس القليلة 

التي تهتم بتعليم الطالب الذين يظهرون 
كفاءة في بعض المجاالت ويواجهون 

تحديات أكاديمية في مجاالت أخرى.

في أبريل 2018، تعاونت أكاديمية العوسج 
مع مركز قطر للتطوير المهني، عضو 

مؤسسة قطر، لتقديم خدمات اإلرشاد 
المهني لألكاديمية. يأتي هذا االتفاق 
ضمن الجهود الرامية إلى غرس ثقافة 

اإلرشاد المهني في الهيكل االجتماعي 
واالقتصادي لدولة قطر، كما طّور مركز 

قطر للتطوير المهني هذه المبادرة لتوائم 
احتياجات الطالب الراغبين بالتعلم خارج 
الفصل الدراسي. سُيطرح هذا البرنامج 

على مرحلتين: المرحلة التجريبية وتجمع 
20 طالًبا في السنة األخيرة من برنامج 
“عوسج برايم” الذي أطلق في فبراير 

2015 كأول برنامج للتعليم المشترك في 
دولة قطر؛ أما المرحلة الثانية، فتستهدف 

طالًبا أكثر، ومن المقرر انعقادها في 
العام األكاديمي 2018–2019.

وفي أكتوبر 2017، اشتركت أكاديمية 
العوسج وأكاديمية ريناد في برنامج 

مميز لمهارات الرياضة أطلق عليه “في 
قطر، نحترم الجميع”. هذا البرنامج هو 

ثمرة التعاون بين مؤتمر القمة العالمي 
لالبتكار في الرعاية الصحية “ويش”، 

إحدى المبادرات العالمية لمؤسسة قطر، 
ومؤسسة نادي ليفربول لكرة القدم، 

وهي المنظمة الخيرية الرسمية لنادي 
ليفربول لكرة القدم. ناقش هذا البرنامج 
ا فاعلة يمكن 

ً
التدريبي لكرة القدم طرق

أن ينتهجها العاملون في مجال الرياضة 
في دولة قطر إلشراك األطفال من ذوي 

التوّحد أو اإلعاقات الحسية أو الحركية.

ا 
ً

 دراسية وورش
ً

تضمن هذا البرنامج فصوال
عملية خارجية، حيث عمل المدربون 

بشكل مباشر مع أطفال محليين من 

للدراسة في الجامعات التابعة للمدينة 
التعليمية بمؤسسة قطر؛ وبذلك ال يطرح 
برنامج الجسر األكاديمي تجربة لمدرسة أو 
جامعة، بل نموذًجا تعليمًيا يمد جسًرا بين 

هاتين البيئتين األكاديميتين المتباينتين.

وفي مايو 2018، احتفل برنامج الجسر 
األكاديمي بأحدث دفعة من الخريجين 

في حفل رسمي بمركز قطر الوطني 
للمؤتمرات، عضو مؤسسة قطر، حيث 

شمل حفل التخريج السابع عشر لطالب 
برنامج الجسر األكاديمي بالمدينة التعليمية 
127 طالًبا، فيما احتفل 280 طالًبا من طالب 
برنامج الجسر األكاديمي بالقوات المسلحة 

القطرية بتخّرجهم في حفل التخريج األول 
لبرنامج الجسر األكاديمي بالقوات المسلحة 

القطرية، وبذلك يصل إجمالي عدد خريجي 
برنامج الجسر األكاديمي إلى أكثر من 3200 

طالب منذ إطالق البرنامج في 2001، بعد 
إضافة خريجي دفعة 2018، ومعظمهم 

من القطريين )بنسبة 90 في المائة(.

ّوج البرنامج بمهرجان 
ُ
ذوي التوحد، وت

جمع المدربين المشاركين واألطفال 
لالستمتاع بباقة من األنشطة المتنوعة. 
وفي هذا اإلطار، قالت أندريا كوبر، رئيس 

مؤسسة نادي ليفربول لكرة القدم: 
“يتمتع فريق التدريب بخبرة فائقة في 
تقديم فصول رياضية متخصصة تشمل 
الجميع، وتعزز الصحة والرفاه، وتسهم 

في تحقيق أهدافنا لتوفير فرص تحويلية 
لألطفال والشباب في ليفربول وخارجها”.

نماذج تعليمية فريدة

برنامج الجسر األكاديمي هو برنامج 
فريد ينضوي تحت لواء التعليم ما قبل 
ر برنامًجا تأسيسًيا يزود 

ّ
الجامعي، ويوف

خريجي المدارس الثانوية في دولة قطر 
بالمهارات األكاديمية والشخصية الالزمة 

للنجاح في الجامعات المرموقة التي 
تعتمد اللغة اإلنجليزية حول العالم، مع 

التركيز بشكل خاص على إعداد الطالب 

عت جامعة 
ّ

وبعد مضّي شهر، وق
ماين مذكرة تفاهم مع برنامج الجسر 

األكاديمي، من شأنها أن تساعد 
الطالب في االنتقال من برنامج الجسر 

األكاديمي إلى مختلف تخصصات جامعة 
ماين التي تركز بشكل خاص على 

تكنولوجيا هندسة البناء، وهندسة 
المسح األرضي، واألبعاد البشرية للتغير 

المناخي، ووسائل اإلعالم الجديدة، 
والشؤون الدولية، والعلوم البحرية.

وفي هذا السياق، قال مارك نيومارك، 
المدير المساعد للشؤون األكاديمية في 

برنامج الجسر األكاديمي: “هذا االتفاق 
فرصة شائقة بالنسبة لنا، إذ يرغب العديد 

من طالب برنامج الجسر األكاديمي 
ر 

ّ
بالدراسة في الواليات المتحدة. يوف

االتفاق فرًصا عدة لخريجي البرنامج، كما أن 
التخصصات التي يشملها االتفاق تتوافق 
مع رؤية قطر الوطنية 2030 لدعم تحول 

الدولة إلى اقتصاد قائم على المعرفة”.

يتمتع فريق التدريب 
بخبرة فائقة في 

تقديم فصول رياضية 
متخصصة تشمل 

الجميع، وتعزز الصحة 
والرفاه، وتسهم 

في تحقيق أهدافنا 
لتوفير فرص تحويلية 

لألطفال والشباب في 
ليفربول وخارجها.
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شهد العام األكاديمي 2017–2018 تخريج 
أول دفعة من طالب القوات المسلحة 

القطرية في برنامج الجسر األكاديمي، إال أن 
هذا االتفاق بهدف التعليم ليس األول من 
نوعه بين مؤسسة قطر والقوات المسلحة، 

فقد تأسست أكاديمية قطر للقادة عام 
2005 كجزء من الشراكة بين مؤسسة 
قطر والقوات المسلحة القطرية، وهي 

أكاديمية تتبع نهًجا شمولًيا لتطوير الشباب 
وتوفير تعليم يقوم على أعلى المعايير، 
وتسعى لبناء وتطوير قادة المستقبل.

وفي أبريل 2018، أعلنت أكاديمية قطر 
للقادة انتقالها إلى مبنى جديد في 

مجمع وزارة الدفاع، في معسكر مقدام، 
بحلول العام األكاديمي 2018–2019، 

ما يؤكد على قوة وأهمية الشراكة بين 
مؤسسة قطر ووزارة الدفاع التي تهدف 

لتبادل الخبرات العملية التي من شأنها 

تزويد الطالب بالمعرفة ومهارات القيادة 
لدعم األولويات الوطنية لدولة قطر.

وبالحديــث عن هــذه الخطوة، قالت 
بثينــة علــي النعيمــي، رئيــس التعليم ما 
قبــل الجامعــي بمؤسســة قطر: “يعود 

تاريــخ العالقــة بين مؤسســة قطر ووزارة 
الدفــاع إلــى عام 2005، حيــن افتتحنا 

أول أكاديميــة عســكرية لدعم بناء 
قــادة المســتقبل، كمــا نتطلع لمزيد 

مــن الفــرص لتقوية هــذا التعاون. نطمح 
مــن خــالل انتقالنا لمقرنــا الجديد إلى 

تحقيــق تغييــر إيجابي، ونحــن على ثقة 
بــأن هــذه الخطوة من شــأنها أن تخط 

بدايــة لمرحلــة جديــدة تتضمن توفير 
ز القيم المهمــة في المجاالت 

ّ
بيئــة تعــز

األكاديميــة والقيــادة، وتدعم نشــر ثقافة 
تحّمــل المســؤولية ومواجهــة التحديات، 

وتقــّوي روح الهويــة الوطنية”.

والهندسة والرياضيات، والمهارات 
العلمية العملية، والتفكير االبتكاري.

سيتم بناء منهاج األكاديمية حول 
التحديات الكبرى التي حددتها استراتيجية 

قطر الوطنية للبحوث، كما سيتيح 
االنتساب إلى أكاديمية قطر للعلوم 

 للطالب لإلسهام في 
ً

والتكنولوجيا فرصة
التصدي لهذه التحديات بطرق جديدة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور جريجوري 
مونكادا، مدير أكاديمية قطر للعلوم 
والتكنولوجيا: “نحن سعداء بتدشين 

مدرسة متخصصة فريدة من نوعها في 
مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات بدولة قطر. إن عملنا تحت مظلة 
ننا من توفير تعليم 

ّ
مؤسسة قطر يمك

ذي مستوى عالمي لطالبنا، باإلضافة إلى 

من خالل هذا التعاون، ستوفر 
أكاديمية قطر للقادة ووزارة الدفاع 

بيئة تعليمية معززة في مرافق تواكب 
أحدث التكنولوجيا. وباإلضافة إلى ذلك، 
ا أكثر اتساًعا 

ً
ر المقر الجديد مكان

ّ
سيوف

الستقبال عدد أكبر من الطالب.

استثمار في العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات

عات المستقبلية، أعلنت 
ّ
تماشًيا مع التطل

مؤسسة قطر في أبريل 2018 إطالق 
مدرسة جديدة للعلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات تحت مظلة التعليم 
ما قبل الجامعي. فتحت األكاديمية باب 

القبول للعام األكاديمي 2018–2019 
ر برنامًجا 

ّ
عند إطالقها، حيث ستوف

ز على تعليم العلوم والتكنولوجيا 
ّ

يرك

ننتقي معلمينا بعناية فائقة، من تربويين 
وخبراء في العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات، كما تواكب منشآتنا أحدث 
التكنولوجيا. وإضافة إلى ذلك، فقد صممنا 

مناهج تالئم احتياجات كل طالب.

معلمين متخصصين ومرافق ال تضاهيها 
أي مؤسسة أكاديمية أخرى في الدولة”.

فتحت أكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا 
أبوابها للطالب بشكل رسمي في 

أغسطس 2018، حيث استقبلت في 
الصف التاسع 40 طالًبا وطالبة، ليستفيدوا 

من صفوف نسبة الطالب فيها 20 طالًبا 
فقط لكل معلم. وفي هذا السياق، 

قال الدكتور جريجوري مونكادا: “ننتقي 
معلمينا بعناية فائقة، من تربويين وخبراء 

في العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات، كما تواكب منشآتنا أحدث 

التكنولوجيا. وإضافة إلى ذلك، فقد صممنا 
مناهج تالئم احتياجات كل طالب”، وأضاف: 

“نتطلع إلى تطوير وتخريج الجيل المقبل 
من قادة المستقبل في مجاالت العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات”.

ا 
ً
أكاديمية قطر تحقق فوز

ا في »البتبول« 
ً

ساحق

ا في المسابقة 
ً

ا ساحق
ً
في مارس 2018، حققت أكاديمية قطر – الدوحة فوز

السنوية الرابعة عشر للبتبول، حيث حازت اللقب بعدما تغلبت على ثانوية 
الدوحة والمدرسة اللبنانية. تستضيف جامعة كارنيجي ميلون في قطر، 
إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، مسابقة الروبوتات السنوية 
لطالب الثانوية العامة منذ عام 2005. وقد شهد العام الحالي تنافس 

ا، حيث فاز الفريق الحاصل على المركز األول من طالب أكاديمية 
ً

21 فريق
قطر برحلة إلى الحرم الجامعي األم لجامعة كارنيجي ميلون في بيتسبرج، 

وبفرصة لزيارة كليتها لعلوم الحاسوب التي تتمتع بشهرة عالمية.
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فرص تعليمية 
عالمية المستوى

من واقع انخراطها في ثقافة التمّيز، 
تتعاون مؤسسة قطر مع عّدة مؤسسات 

أكاديمية عالمية المستوى يتم انتقاؤها 
بعناية فائقة، وكذا مع جامعة حمد بن 
خليفة، وذلك في إطار مشروعها الرائد 

المتمثل في المدينة التعليمية، التي 
ر بيئة متعددة التخصصات تنتج قوة 

ّ
توف

عاملة عالية الكفاءة ومتنوعة المشارب 
ومزودة بالمهارات التي تؤهلها لالزدهار 

على المستوى العالمي، بما يخدم 
في المحصلة احتياجات دولة قطر.

وقد تم تصميم منظومة التعليم العالي 
ل النواة الصلبة 

ّ
في مؤسسة قطر لتشك

النبثاق مجموعة متنوعة من قادة 
المستقبل، ذلك أنه يتم الترحيب بالجميع 

للمشاركة في تجربة تعليمية متقدمة 
بالمدينة التعليمية، التي تحتضن حالًيا 

طالًبا ينتمون إلى أكثر من 60 بلًدا.

ر جامعة حمد بن خليفة الوطنية 
ّ

فيما توف
إمكانية الوصول إلى تعليم عالي الجودة 

ز ثقافة 
ّ
يلّبي احتياجات دولة قطر، ويعز

التفوق الوطني. وتتألف هذه الجامعة 
 على 

ً
المحلية من خمس كليات، عالوة

كيان متخصص في التعليم التنفيذي:

كلية الدراسات اإلسالمية، التي تعد 
منارة للدراسات اإلسالمية المعاصرة، 

ة مميزة من الطالب وأعضاء 
ّ
ا لثل

ً
ومركز

هيئة التدريس، موفرة لهم البيئة 
المناسبة لخوض غمار الحوار وتعميق 

البعد الفكري حول اإلسالم والمسلمين.

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 
التي تسعى للنهوض بالمجتمع وفق 

نظرة استشرافية في قطر، ودول 
مجلس التعاون الخليجي، والعالم برمته، 

وذلك من خالل توفير خبرات تعليمية 
ذات أثر تحويلي من شأنه جسر الهّوة 

 على توفير 
ً
بين حدود التخصصات، عالوة

فرص للمجتمع األكاديمي لالنخراط في 
البحوث االبتكارية وتعزيز صالت التعاون.

كلية العلوم والهندسة، التي تسعى 
لتكون مؤسسة جامعية متعددة 

التخصصات وذات تأثير إيجابي أكبر على 
الصعد الوطنية واإلقليمية والعالمية، في 

مجاالت العلوم والهندسة والتكنولوجيا.

كلية القانون والسياسة العامة، 
التي تطمح لتقديم تعليم قانوني 

على مستوى عالمي من حيث الجودة 
واالبتكار في التدريس والبحث.

كلية العلوم الصحية والحيوية، التي 
نشئت بهدف تقديم برامج مبتكرة 

ُ
أ

تلّبي االحتياجات التعليمية في مجاالت 
الصحة العامة وعلوم الحياة، على 

مستوى دولة قطر، والمنطقة برمتها.

مركز الدراسات التنفيذية، وهو مصمم 
لتوفير فرص تعليم عالمية المستوى تلّبي 

تطلعات األفراد واحتياجاتهم التنظيمية 
لفائدة جميع أفراد المجتمع القطري.

وتتعاون مؤسسة قطر، من منطلق 
كونها المحرك الرئيس لثقافة التمّيز، مع 
مؤسسات أكاديمية عالمية المستوى، 

 في 20 عاًما، 
ً

لقد قطعنا شوًطا طويال
وتركنا أثًرا كبيًرا. أشكركم جميًعا كونكم 

مبتكرين وصناًعا للتغيير. أشكركم 
كونكم جزًءا من هذه الرسالة.
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ذلك أن المدينة التعليمية تستضيف 
فروًعا جامعية عالمية متخصصة. وتزّود 

هذه الشراكات االقتصاد الوطني بكفاءات 
رفيعة المستوى من الطالب والخريجين من 
شأنها االرتقاء بدولة قطر إلى مصاف عهد 

جديد من التنوع والتقدم في المجاالت 
التعليمية التي تتماشى مع احتياجات 

االقتصاد القطري المتطور باستمرار.

وتقدم الجامعات الشريكة باقة متنوعة 
من الشهادات في الدراسات الجامعية 
المتخصصة والعليا، ومن بينها: جامعة 

فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم 
في قطر، وجامعة تكساس إي أند إم 
في قطر، وجامعة جورجتاون في قطر، 

وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، 
وجامعة نورثوسترن في قطر، ووايل 

كورنيل للطب – قطر، وكلية لندن 
الجامعية، وجامعة الدراسات العليا 

إلدارة األعمال HEC Paris في قطر.

احتفاء بعقدين من العطاء

أقامت جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون 
 

ً
التصميم في قطر في مارس 2018 حفال

لطالبها في إطار احتفالها بالذكرى السنوية 
العشرين على إنشائها. وقد أتى تنظيم 

هذا الحفل ضمن عّدة فعاليات عمدت 
 بمرور عقدين 

ً
الجامعة إلى تنظيمها احتفاال

على انطالق مسيرتها. وكانت الجامعة قد 

 في 
ً

في قطر. لقد قطعنا شوًطا طويال
20 عاًما وتركنا أثًرا كبيًرا. أشكركم 

جميًعا كونكم مبتكرين وصناًعا للتغيير. 
أشكركم كونكم جزًءا من هذه الرسالة”.

بعد ذلك بشهرين، حضرت سعادة الشيخة 
هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، 

النسخة التاسعة عشرة من معرض أزياء 
جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون 

التصميم في قطر الذي أقيم تحت عنوان 
“Pendulum” )بندول الساعة( وهو 

المعرض الذي يكتسي مكانة بارزة ضمن 
العام األكاديمي للجامعة. وقد شهدت 
هذه الفعالية، التي حضرها أكثر من 800 

شخص واستمرت لمدة ساعة، عرض 100 
قطعة مالبس أبدعها طالب تصميم األزياء 

ا. 
ً

في الجامعة، وشارك فيها 40 عارض
وتضمن العرض تقديم أزياء صّممها نحو 25 

طالًبا في الجامعة من مختلف المراحل.

من جهتها، تركت جامعة تكساس إي 
أند أم في قطر، الشريكة لمؤسسة 

قطر، بصمتها المجتمعية في الدوحة من 
خالل تنظيم فعالياتها األولى تحت مظلة 

“المعرض المتنقل للعلوم والهندسة” 
في يناير 2018. وتندرج هذه المبادرة 

ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها جامعة 
تكساس إي أند أم في قطر الستقطاب 

ألمع وأذكى العقول في قطر لكي يختاروا 
مساراتهم على درب العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات. انطلقت الفعالية 

رسمًيا في نوفمبر 2017، واستهدف 
القائمون عليها الوصول إلى 6000 طالب 

في عام واحد. إال أنه في غضون ستة 
أشهر فقط، نجحت المبادرة في الوصول 

إلى 5916 شخًصا، وذلك بفضل تنظيم 
ا في 20 مدرسة مختلفة، وأربع 

ً
35 عرض

فعاليات خاصة، بما في ذلك حفل العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لجامعة 

تكساس إي أند أم في قطر، ويوم األسرة 
لمدرسة ACS الدولية في الدوحة.

كما شهد العام األكاديمي 2017-
2018 مزيًدا من اإلنجازات لخريجي جامعة 

تكساس إي أند أم في قطر، مثل فوز 
سنان العبيدي، خريج عام 2011، بالمركز 

األول في األكاديمية العربية لالبتكار، 
ضمن برنامج تحتضنه واحة قطر للعلوم 

والتكنولوجيا ويمتد على مدى عشرة أيام 
بهدف تشجيع رواد األعمال في قطر.

ويتابع العبيدي حالًيا دراسته في سلك 
الدكتوراه في الحرم الجامعي الرئيسي 

لجامعة تكساس إي أند أم. وقد استمّد 
فكرته الناجحة من بحثه، الممّول من 

قبل المؤسسة الوطنية للعلوم، والذي 
انكّب على استكشاف بعض تجليات 
تطبيقات إنترنت األشياء في الزراعة.

قيادة جديدة

استهلت جامعة جورجتاون في قطر فصلها 
الدراسي بتعيين الدكتور أحمد دالل عميًدا 

جديًدا للجامعة، في سبتمبر 2017. عمل 
ا بالتدريس في جامعة 

ً
الدكتور دالل سابق

ستانفورد، وبجامعة ييل، وبجامعة سميث 
كولدج قبل االنضمام لجامعة جورجتاون 

فتحت أبوابها أمام الطالب في عام 1998 
كأول جامعة تحتضنها مؤسسة قطر تحت 

اسم “كلية الشقب لفنون التصميم”.

وفي حديثها خالل هذا االحتفال بالذكرى 
العشرين النطالق مسار جامعة فرجينيا 

كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، 
قالت فاليري جيريميجينكو، مساعد العميد 
لشؤون الطالب: “بصفتي هنا منذ ما يقرب 

من 17 عاًما من تلك السنوات العشرين، 
 على أعمال جميع أعضاء 

ً
كنت شاهدة

الهيئة التدريسية، وجميع الموظفين، 
وجميع الطالب والخريجين الرائعين، عملنا 

مًعا على غرس الفن والتصميم، وتوليد 
الخيال وتغيير مفهوم الفن والتصميم 

خريجة جامعة 
كارنيجي 

ميلون في 
قطر تنضم 
إلى قائمة 

اع 
ّ
“صن

التغيير 
الشباب”

وقع االختيار على ندى عرقجي، 
التي تخرجت في جامعة كارنيجي 

ميلون في قطر سنة 2016، 
اع 

ّ
لالنضمام إلى قائمة “صن

التغيير الشباب” لدى اللجنة 
األولمبية الدولية في دورة 
األلعاب األولمبية للشباب 

لعام 2018، والتي استضافتها 
العاصمة األرجنتينية، بوينس 

آيرس. وتضم قائمة صناع التغيير 
الشباب 76 شاًبا وشابة من 
النماذج الملهمة من جميع 

أنحاء العالم. والجدير بالذكر أن 
عرقجي أصبحت في عام 2012 
ل بالدها 

ّ
أول امرأة قطرية تمث

في األلعاب األولمبية في لندن، 
وأعادت الكّرة مرة أخرى في 

سنة 2016، لتصبح بذلك أول 
ل دولة قطر في 

ّ
رياضية تمث

دورتين متتاليتين لألولمبياد.
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في مقرها الرئيسي بواشنطن العاصمة 
ا ورئيًسا لقسم 

ً
ا مشارك

ً
عام 2003 أستاذ

الدراسات العربية واإلسالمية. وعن تعيينه 
في المنصب الجديد، قال الدكتور دالل: 

“أتطلع إلى بدء ممارسة دوري الجديد 
بجامعة جورجتاون في قطر والتعاون مع 

أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالب، 
وأتمنى أن أقود جامعة جورجتاون في قطر 
إلى آفاق جديدة ضمن المشهد التعليمي 

المتطور باستمرار في دولة قطر والمنطقة، 
وضمان أن تحافظ الجامعة على معاييرها 
المرتفعة للبرامج التعليمية واألكاديمية”.

في شهر أبريل 2018، فاز نادي مناظرات 
ى إدارته طالب 

ّ
جورجتاون، الذي يتول

جامعة جورجتاون في قطر، بالعديد من 
الجوائز في ختام منافسات المناظرة بين 

الجامعات التي أقيمت في قطر. وقد حصل 
فريق جامعة جورجتاون على لقب البطل 

الوطني من مركز مناظرات قطر، عضو 
مؤسسة قطر، كما حصل أعضاء الفريق 

ا على ميداليات أفضل المتحدثين 
ً

أيض
ألدائهم في المسابقات. يذكر أن دوري 

قطر لمناظرات الجامعات يفتح أبوابه 
للطالب من جميع أنحاء البالد، وقد تمكنت 

فرق من أربع جامعات من الوصول إلى 
الجوالت النهائية للمسابقة الوطنية.

بعد مرور شهرين على ذلك، قام مركز 
الدراسات الدولية واإلقليمية، التابع 

لجامعة جورجتاون في قطر، بمناسبة مرور 
10 سنوات على تأسيسه، بإصدار تقرير 

تذكاري يقّدم بيانات تفصيلية عن إنجازاته 
البحثية على مدى السنوات العشر الماضية. 

ويكرس المركز، الذي يعد معهد البحوث 
الرئيسي بجامعة جورجتاون في قطر، جّل 

اهتمامه للدراسات األكاديمية، وتناول 
القضايا اإلقليمية والدولية من خالل الحوار 

وتبادل األفكار والبحوث، والتواصل مع 
الباحثين المحليين واإلقليميين والدوليين 

وصانعي السياسات وأصحاب الخبرات 
والممارسين والناشطين. وقد قام المعهد 

على مدى العقد الماضي بنشر 29 كتاًبا 
و19 ورقة بحثية خاضعة لمراجعة النظراء، 

ا، تتناول مجموعة واسعة 
ً
و32 تقريًرا موجز

 من األمن 
ً

من الموضوعات المتنوعة، بداية
الغذائي في الخليج وحتى الفنون واإلنتاج 

الثقافي في دول مجلس التعاون الخليجي.

على غرار جامعة جورجتاون في قطر، 
استهلت جامعة كارنيجي ميلون في قطر 

عامها األكاديمي تحت قيادة جديدة، 
د مايكل تريك، أستاذ كرسي 

ّ
مع تقل

هاري بي وجيمس إتش لبحوث العمليات 

بالحرم الرئيسي لجامعة كارنيجي ميلون، 
منصب العميد الجديد للجامعة في 

سبتمبر 2017. وشارك تريك في هيئة 
تدريس كلية تيبر لألعمال منذ عام 1989، 

حيث شغل عدًدا من المراكز القيادية 
في الكلية، بما في ذلك العميد األول 

المشارك لشؤون أعضاء هيئة التدريس 
واألبحاث طيلة السنوات الثالث الماضية.

مت جامعة 
ّ

في شهر ديسمبر 2017، نظ
 بمناسبة 

ً
كارنيجي مليون في قطر حفال

مرور 50 عاًما على تأسيس جامعة 
كارنيجي ميلون، وذلك بحضور حشد من 

الطالب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس 
والموظفين. وفي هذا الصدد، قال العميد 
تريك: “إن اإلرث الحقيقي الذي خلفه أندرو 

كارنيجي، وأندرو ميلون هو أنهما أبدعا 
ا يحتفي ويحث على المثابرة، واإلبداع، 

ً
مكان

احتفل طالبها بإضافة جديدة للبنية التحتية 
المتطورة للجامعة. ففي أكتوبر 2017، 
قّدم الطالب برنامًجا إخبارًيا على الهواء 

من غرفة األخبار المتطورة بمقر الجامعة، 
وذلك في حضور سعادة الشيخة هند 
بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس 

اإلدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، 
وأعضاء من المجلس االستشاري المشترك 

للجامعة، وعدد من الضيوف وأعضاء 
هيئة التدريس والموظفين والطالب.

وفي فبراير 2018، عكف أكثر من 30 
طالًبا من جامعة نورثوسترن في قطر 
على إنتاج ثمانية أعمال مبتكرة حول 

موضوع “عوائق ومحددات” في غضون 
48 ساعة، مستعينين في ذلك بتقنيات 

التصوير، والتصوير الفوتوغرافي، والكتابة 
اإلبداعية، وفن األداء. أتى ذلك في 
إطار مهرجان اإلعالم اإلبداعي الذي 

مته جامعة نورثوسترن في قطر للمرة 
ّ

نظ
األولى، واستهدف تشجيع الطالب على 

االبتكار، وحثهم على نقد محيطهم، 

والعمل الجماعي واالبتكار. لقد جاء دوركم، 
أيها الطالب، لتتركوا بصمتكم في العالم”. 

وربما على خلفية هذه الكلمات التحفيزية 
أتى فوز فريق من جامعة كارنيجي مليون 

في قطر بمسابقة “إنجاز قطر” لرواد 
قام تحت عنوان 

ُ
األعمال الشباب، التي ت

“مبادرة”، واحتضنها ملتقى )مركز الطالب 
بالمدينة التعليمية( في مايو 2018. 

وقد صمم فريق الجامعة، المكون من 
أربعة أفراد، هم مريم المعاضيد، ومريم 

النعيمي، ودانا الشايب، ولطيفة آل ثاني، 
إلى جانب مشرفتهن، إهداء هللا أنواري، 

منصة “تمّرن” التي تساعد الناس في 
العثور على مركز اللياقة البدنية أو القاعة 

الرياضية التي يفضلونها في قطر.

بنية تحتية متطورة

على إثر انطالق السنة األكاديمية الثانية 
لجامعة نورثوسترن في قطر في حرمها 

الجامعي الجديد بالمدينة التعليمية، 

وتوظيف وسائل اإلعالم والفن في بلورة 
أعمال أصلية تتناول بعض المحددات 

االجتماعية والثقافية والسياسية التي 
تحيط بحياتهم اليومية وتتقاطع معها.

كما أصدرت جامعة نورثوسترن في قطر 
ط الضوء 

ّ
في مايو 2018 تقريًرا جديًدا سل

على االتجاهات الطويلة األمد بشأن متابعة 
واستهالك المواد اإلخبارية والترفيهية، 

ومدى تفاعل المواطنين مع وسائل 
التواصل االجتماعي. قّدم التقرير، الذي 
يحمل عنوان “استخدام وسائل اإلعالم 

في الشرق األوسط خالل خمس سنوات”، 
 للدراسات االستقصائية 

ً
 مفصال

ً
تحليال

التي قامت الجامعة بإجرائها على مدار 
األعوام الخمسة الماضية، إذ تعد هذه 

الدراسات الوحيدة من نوعها في المنطقة، 
 .

ً
وال يوجد مثلها في العالم إال قليال

وعلى مدار خمسة أعوام، أجرت جامعة 
نورثوسترن في قطر حوالي 30 ألف 

مقابلة شخصية، وأكثر من 5 آالف محادثة 
هاتفية في إطار دراساتها االستقصائية.

إن اإلرث الحقيقي الذي 
خلفه أندرو كارنيجي، 

وأندرو ميلون هو أنهما 
ا يحتفي 

ً
أبدعا مكان

ويحث على المثابرة، 
واإلبداع، والعمل 

الجماعي، واالبتكار. 
لقد جاء دوركم، 

أيها الطالب، لتتركوا 
بصمتكم في العالم.

جامعة تكساس 
إي أند أم في 

قطر توفد اثنين 
من طالبها 

إلى التدريب 
في برنامج 
تكنولوجيا 
المكشاف

أمضى طالبان، أخ واخته، من 
جامعة تكساس إي أند أم في 

قطر عطلتهم الصيفية في 
العمل كمتدربين لمدة ثمانية 
أسابيع في برنامج تكنولوجيا 

المكشاف للمنظمة األوروبية 
لألبحاث النووية في سويسرا.

وفي هذا الصدد، يعتبر كل من 
شيخة القحطاني وعبد العزيز 

القحطاني، وكالهما من طلبة 
الهندسة الكهربائية، ثالث 

ورابع طالب قطري يشارك في 
هذا البرنامج المرموق، بفضل 

التمويل المقدم من الصندوق 
القطري لرعاية البحث العلمي.
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وفي شهر أكتوبر 2017، احتفل طالب 
وأعضاء هيئة التدريس في وايل كورنيل 

للطب – قطر بافتتاح مختبر المهارات 
اإلكلينيكية والمحاكاة، الذي يندرج ضمن 

الرؤية الرائدة للجامعة. يتيح هذا المختبر 
م المهارات الطبية في 

ّ
لطالب الجامعة تعل

واحدة من أكثر المرافق تطوًرا في المنطقة. 
وقد تم تجهيز المرفق، الذي جرى توسيعه 
وتحديثه ليصبح مزوًدا بالعديد من الوسائل 
التعليمية لمحاكاة حاالت سريرية حقيقية، 

مما يتيح للطالب خالل هذا النوع من 
التدريب تعلم مهارات الفحص اإلكلينيكي 

في بيئة تعليمية نموذجية وآمنة، وتحت 
إشراف خبراء في هذه المجاالت من 

أعضاء هيئة التدريس في وايل كورنيل 
للطب - قطر. وقد جرى توسعة مختبر 

المهارات اإلكلينيكية والمحاكاة، المعروف 
ا باسم مركز المهارات السريرية، 

ً
سابق

لتنتقل مساحته من 8500 إلى 10500 
قدم مربع، وتتضاعف بالتالي طاقته 

االستيعابية من 6 إلى 12 غرفة فحص.

وخالل شهر فبراير 2018، شاركت مجموعة 
من طالب المدارس الثانوية الموهوبين 

في برنامج قطر لمستكشف الطب، 
أحد برامج إثراء المعرفة التي تطرحها 

وايل كورنيل للطب – قطر، بهدف 
تمكين طالب المدارس من اكتشاف 
آفاق دراسة الطب ومساعدتهم في 

تعزيز قدراتهم لاللتحاق بالكلية.

وقد التحق 34 طالًبا وطالبة من مختلف 
مدارس قطر الثانوية بهذا البرنامج الذي 
يمتد على مدى أسبوعين خالل فصلي 

الشتاء والصيف، والمصمم لجعل الطالب 
يكتشفون ما إذا كانت مهنة الطب 

هي األنسب لهم. كما يندرج البرنامج 
ضمن المبادرات التي تروم التفاعل مع 

المجتمع المحلي والسعي إلى إزالة 
الغموض الذي قد يكتنف حياة طالب 

الطب وشحذ اهتمامهم بهذا التخصص.

نت حملة “صحتك 
ّ

خالل الشهر ذاته، دش
” المرحلة الجديدة من مشروع البيوت 

ً
أوال

الخضراء في المدارس القطرية، والتي 
تسعى لتزويد األسواق المحلية بمنتجات 

“خير قطرنا” من الخضروات الورقية 
والجذرية والبقوليات التي يزرعها طالب 
المدارس، إسهاًما منها في رفع نسبة 

االكتفاء الذاتي من إنتاج الخضروات. ومنذ 

م من 11 
ّ

ظ
ُ
ويحكي المعرض، الذي ن

أبريل إلى 9 مايو 2018، قصًصا لنساء 
قطريات كان الكتشاف النفط أثٌر كبير 

في تغيير نمط حياتهن. ويروم برنامج 
ماجستير إدارة المتاحف والمعارض 
تأهيل أجيال من مهنيي المتاحف 

ورواد الثقافة في قطر وخارجها.

خالل نفس الشهر، أبرمت جامعة 
 HEC الدراسات العليا إلدارة األعمال

Paris في قطر، وهي الجامعة الرائدة 
عالمًيا في مجال التعليم التنفيذي، 

م ألجل 
ّ
اتفاقّية تعاون مع مؤسسة “عل

قطر”، وهي منظمة محلّية غير حكومية 
أسستها سعادة الشيخة هند بنت حمد 

آل ثاني، نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، بهدف 

توظيف وتدريب المعلمين المتحمسين 
في المدارس الحكومية في قطر. يعمل 

الجانبان من خالل هذه الشراكة على 
تقديم برنامج تنفيذي بعنوان “رحلة 

م القيادي”، مصّمم خصيًصا لتطوير 
ّ
التعل

المهارات القيادية للخريجين والمتخصصين 
من ذوي اإلمكانات والكفاءات العالية. 

انطالقته، زود مشروع البيوت الخضراء 
نحو 130 مدرسة بالبيوت الخضراء وببذور 

الخضروات والفواكه وبأدوات البستنة.
بدورها، عززت كل من كلية لندن الجامعية 

قطر وجامعة الدراسات العليا إلدارة 
األعمال HEC Paris في قطر حضورهما 
في دولة قطر من خالل إقامة شراكات 
رئيسية. ففي شهر أبريل 2018، تعاون 

طالب برنامج ماجستير إدارة المتاحف 
والمعارض بكلية لندن الجامعية قطر مع 

ا بنات 
ّ
متاحف مشيرب، لتنظيم معرض “حن

قطر”، الذي يقارب قضايا المرأة القطرية.

م القيادي” 
ّ
ة التعل

ّ
ل برنامج “رحل

ّ
ويمث

تجربة تعليمية وتدريبّية متطورة وشاملة 
ا 

ً
تستهدف ما يزيد عن 30 مشارك

من بينهم أصحاب المصلحة والزمالء 
م ألجل 

ّ
والخريجين لدى مؤسسة “عل

قطر”. وتتشاطر جامعة الدراسات العليا 
إلدارة األعمال HEC Paris في قطر، 

م ألجل قطر” من خالل هذا 
ّ
ومؤسسة “عل

ا محدًدا، يتمثل في االرتقاء 
ً

البرنامج هدف
بجودة ومعايير قطاع التعليم في قطر 

عبر دعم المواهب وتمكينها، وبناء جيل 
واعٍد من قادة المستقبل لهذا القطاع.

خريج جورجتاون 
ينال جائزة الملكة 

للقادة الشباب
نال هارون ياسين خريج جامعة جورجتاون في قطر، دفعة 2015، جائزة 

الملكة 2018 للقادة الشباب، التي تسلمها بالمملكة المتحدة من 
جاللة الملكة إليزابيث الثانية، وذلك تقديًرا ألنشطته في مجاالت تعليم 
األطفال الفقراء والمحرومين. ُيذكر أن جائزة الملكة للقادة الشباب هي 

برنامج عالمي يعمل على إلقاء الضوء على الشباب الذين يستخدمون 
مهاراتهم إلحداث تغيير إيجابي وتأثير ملموس على مجتمعاتهم.

وقد أسهم ياسين في تأسيس جمعية “أورندا”، وهي منظمة تعليمية 
تستخدم الرسوم الكرتونية المتحركة وتقنيات البث الرقمي لجلب المناهج 

التعليمية إلى األطفال غير القادرين على حضور الفصول الدراسية االعتيادية 
في باكستان، أو الذين يتعرضون الحتماالت التسّرب من التعليم.

منذ انطالقته، زود مشروع البيوت الخضراء 
نحو 130 مدرسة بالبيوت الخضراء وبذور 

الخضروات والفواكه وأدوات البستنة.
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حفل تكريم خريجي 
مؤسسة قطر 

2018
 في أرقام

90
خريًجا

51
خريًجا

67
خريًجا

61
خريًجا

112
خريًجا

34
خريًجا

105
خريجين

52
خريًجا

206
خريجين
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البحوث والتطوير 
واالبتكار
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نسعى إلحداث 
األثر المنشود

إن الجهود التي تبذلها مؤسسة قطر 
على مستوى البحوث واالبتكار تروم 

باألساس تمكين دولة قطر من بلورة حلول 
محلية للتحديات التي تواجه دولة قطر، 
مع إمكانية أن تستفيد بلدان أخرى من 

هذه الديناميكية. ومن خالل معاهدها، 
ومبادراتها، وبرامجها، واكتشافاتها في 

هذا الصدد، تدعم مؤسسة قطر بناء 
اقتصاد مستدام ومتنوع، مع الحرص في 

الوقت نفسه على تعزيز ثقافة االبتكار 
وريادة األعمال، بما يفضي إلى إيجاد 

منتجات وخدمات جديدة وذات أثر كبير.

نؤمن في مؤسسة قطر أن الضمان الوحيد 
لتحقيق ازدهار أي بلد يكمن في قدرة 

شعبه على التطّور والمواءمة واالبتكار. 
وتضطلع كيانات مؤسسة قطر البحثية 

وبرامجها الوطنية، جنًبا إلى جنب مع 
الشركات الناشئة المحلية بدولة قطر، 

بدور مهم في بناء منظومة متعدد األوجه 
تشمل مجاالت التعليم والبحوث والصناعة 

ق التآزر فيما بينها.
ّ

والقطاع الخاص، وتحق

كما يضطلع قطاع البحوث والتطوير 
واالبتكار في مؤسسة قطر بدور 

أساسي في تحديد ومعالجة التحديات 
والفرص في مجاالت تقنية المعلومات 
واالتصاالت، والطاقة، والبيئة، والرعاية 
الصحية، واألعمال التجارية الزراعية، بما 
يتماشى مع استراتيجية وأولويات قطر 

الوطنية إزاء البحوث والتطوير. ومن هذا 
المنطلق، يتصّدر هذا القطاع منظومة 

االبتكار وريادة األعمال بدولة قطر، ويتبوأ 
الصدارة في تسريع وتيرة التنمية االقتصادية 

من خالل دعم تسويق التقنيات الجاهزة 
لدخول السوق، وتسهيل توفير المنتجات 

والخدمات الجديدة عالية التقنية.

كذلك فإن قطاع البحوث والتطوير واالبتكار 
في مؤسسة قطر مسؤول عن ترجمة 

استراتيجية قطر الوطنية للبحوث والتطوير 
واالبتكار إلى مبادرات وإجراءات محددة 
تتولى كيانات قطاع البحوث والتطوير 

لمؤسسة قطر الدفع بها قدًما. وبموجب 
هيكلة قطاع البحوث والتطوير واالبتكار 

بمؤسسة قطر، فإن نائب رئيس مؤسسة 
قطر للبحوث والتطوير واالبتكار يباشر إدارة 

عمليات واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، 
وقطر بيوبنك، وبرنامج قطر جينوم، ويتولى 
ا مسؤولية اإلشراف على استراتيجيات 

ً
أيض

البحوث والتطوير واالبتكار وأنشطة الكيانات 
األخرى المعنية بقضايا البحوث والتطوير 

واالبتكار داخل مؤسسة قطر، بما في ذلك 
إنجازات وأنشطة معاهد البحوث الوطنية 

بدولة قطر. ومن خالل الحرص على ضمان 
مواءمة هذه األنشطة جميًعا مع أهداف 

االستراتيجية الوطنية للبحوث والتطوير 
واالبتكار، يهدف قطاع البحوث والتطوير 

واالبتكار التابع لمؤسسة قطر إلى تحقيق 
أثر عالمي وأقصى استفادة وطنية.

أبرز محطات قطاع البحوث والتطوير 
واالبتكار بمؤسسة قطر عام 2018-2017 

لت في تنظيم مؤتمر مؤسسة قطر 
ّ
تمث

نؤمن بأن البحوث والتكنولوجيا والتطوير هي 
من أهم مقومات االقتصاد التنافسي والمتنوع، 

وهي أحد مجاالت اهتمامنا الرئيسة في مؤسسة 
قطر، باإلضافة إلى دعم االبتكارات البحثية 

وتمكينها وتفعيلها في أنحاء دولة قطر.

بحث من 
معهد قطر 

لبحوث 
الحوسبة 

يفوز بجائزة 
األمم 

المتحدة
في شهر سبتمبر 2017، فاز بحث 

مشترك أجراه الدكتور إنغمار 
ويبر من معهد قطر لبحوث 

الحوسبة، بالتعاون مع باحثين من 
جامعتي أكسفورد وبرنستون، 
بجائزة تحدي البيانات الضخمة 

للجنسين التي تمنحها منظمة 
األمم المتحدة. تهدف الجائزة 

إلى استكشاف الطرق التي تتيح 
رصد الفجوة بين الجنسين أثناء 
جمع وتحليل البيانات الضخمة، 

وتم اإلعالن عن أسماء الفائزين 
بها خالل فعالية خاصة ُعقدت 

في الجمعية العامة لألمم 
المتحدة. ويستخدم البحث، 

الذي يحمل عنوان “استخدام 
إعالنات فيسبوك لتعقب 

الفجوة الرقمية بين الجنسين 
حول العالم”، بيانات اإلعالنات 

على موقع التواصل االجتماعي 
فيسبوك لتحديد البلدان التي 

تزداد فيها الفجوة بين الجنسين 
في مجال الوصول إلى اإلنترنت 

والهواتف الجوالة، بغرض 
تقديم توقعات أكثر دقة حول 
أعداد النساء والفتيات اللواتي 

يستخدمن اإلنترنت بالمقارنة 
مع أعداد الرجال والشباب.
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السنوي للبحوث على مدار يومين في شهر 
مارس 2018، وفيه انخرطت الجهات المعنية 
األكاديمية والصناعية والتجارية والحكومية 

بدولة قطر في تحديد مسار مستقبل 
منظومة البحوث والتطوير في الدولة. 

مت النسخة السابعة من المؤتمر تحت 
ّ

ظ
ُ
ن

عنوان “البحوث والتطوير: التركيز على 
األولويات وإحداث األثر”، وتمّيزت بمشاركة 

آالف الممثلين المحليين والدوليين 
الذين أسهموا في إثراء الجلسات العامة، 

 على الجلسات التقنية المتخّصصة 
ً
عالوة

التي قاربت موضوعات البحوث واالبتكار 
والتكنولوجيا ودورها في بناء اقتصاد 

عالمي مستدام ومتنوع وتنافسي.

وفي كلمتها االفتتاحية أمام الحضور في 
المؤتمر، قالت سعادة الشيخة هند بنت 
حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر: “نحن 
نؤمن بأن البحوث والتكنولوجيا والتطوير 

هي من أهم مقومات االقتصاد التنافسي 
والمتنوع، وهي أحد مجاالت اهتمامنا 
الرئيسة في مؤسسة قطر، باإلضافة 
إلى دعم االبتكارات البحثية وتمكينها 

وتفعيلها في أنحاء دولة قطر”.

البحوث متعددة التخصصات

جامعة حمد بن خليفة هي جامعة وطنية 
تابعة لمؤسسة قطر، وتضم تحت مظلتها 

ثالثة كيانات بحثية وطنية تنشط في تطوير 
برامج بحثية مبتكرة تتقاطع عندها األوساط 

األكاديمية والصناعية، للخروج بنتائج 
بحثية تستجيب الحتياجات سوق العمل.

والمعاهد البحثية بجامعة 
حمد بن خليفة هي:

معهد قطر لبحوث الحوسبة، الذي 
ز على معالجة تحديات الحوسبة 

ّ
يرك

في نطاقها الواسع بما يلبي األولويات 
الوطنية لتحقيق النمو والتنمية، ويهدف 

إلى تحسين التقنيات المهمة لنماء 
األعمال القطرية على المستوى العالمي، 

بما في ذلك األمن السيبراني، وتحليل 

2018، منحت صاحبة السمو الشيخة موزا 
بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة 

قطر، جائزة مؤتمر مؤسسة قطر السنوي 
للبحوث عن أفضل ابتكار لعام 2018 إلى 

معهد قطر لبحوث الحوسبة، التابع لجامعة 
حمد بن خليفة، نظير تصميمه نظام النسخ 

المتقدم، الذي يقوم بتحويل الملفات 
الصوتية إلى نصوص باستخدام تقنيات 
ر 

ّ
حديثة في التعرف على الكالم، ويوف

القدرة على نسخ الملفات العربية وترجمتها 
ق نظام 

ّ
إلى اإلنجليزية والعكس. وقد حق

النسخ المتقّدم معدل دقة وصل إلى 93 
في المائة في التقارير اإلخبارية، وأكثر من 

70 في المائة في المحادثات اإلذاعية.

وفي نوفمبر 2017، فاز معهد قطر لبحوث 
الطب الحيوي بجائزة أفضل مؤسسة 
بحثية عربية لعام 2017، مؤكًدا بذلك 
مكانته الرائدة في توفير حلول الرعاية 

الصحية في دولة قطر والمنطقة والعالم 
ككل. وجاء فوز معهد قطر لبحوث الطب 

الحيوي بالجائزة نتيجة جهوده البحثية 
المستمرة والهادفة لتقديم أفكار ورؤى 

جديدة حول األساس الجزيئي للعقبات 
الكبرى التي تواجه عالج عدة أمراض، مثل 

سرطان الثدي، وداء السكري، واالضطرابات 
 إلى 

ً
العصبية كالتوحد والصرع، إضافة

األمراض العصبية المرتبطة بالشيخوخة.
ومن جهته، احتفل معهد قطر لبحوث البيئة 

والطاقة في أبريل 2018 بالذكرى السنوية 
الخامسة إلطالق منشأة اختبار الطاقة 

الشمسية. وقد قامت هذه المنشأة على 
مدار السنوات الخمس الماضية باختبار 

وحدات مختلفة من األلواح الضوئية، وتحديد 
ق أفضل أداء في مناخ 

ّ
التقنيات التي تحق

دولة قطر استناًدا إلى األدلة البحثية. 
ويعد االختبار الميداني واسع النطاق أحد 

األصول األساسية لمعهد قطر لبحوث البيئة 
والطاقة، ويؤدي دوًرا محورًيا في إسهامات 

المعهد نحو مواجهة التحدي الكبير الذي 
ل في أمن الطاقة.

ّ
يواجه دولة قطر والمتمث

منظومة االبتكار 

ل تمويل البحوث واحتضان االبتكار 
ّ
يمث

والتكنولوجيا المكونان الحيويان لمنظومة 

البحوث والتطوير واالبتكار في مؤسسة 
ز الصندوق القطري لرعاية البحث 

ّ
قطر. ويرك

العلمي على المكّون األول، من منطلق 
أن الصندوق يهدف إلى تشجيع األبحاث 
المبتكرة المختارة على أساس تنافسي 

في مجاالت الهندسة والتكنولوجيا، 
والعلوم الفيزيائية والحياتية، والطب، 

والعلوم اإلنسانية، والعلوم االجتماعية 
له 

ّ
والفنون. أّما المكون الثاني، فتمث

واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهي 
منطقة حرة ومركز رائد بدولة قطر في 

البحوث التطبيقية، واالبتكار التكنولوجي، 
واحتضان المشروعات، وريادة األعمال.

وفي شهر يناير 2018، تعاونت واحة 
قطر للعلوم والتكنولوجيا مع األكاديمية 

األوروبية لالبتكار لتنظيم مؤتمر األكاديمية 
العربية لالبتكار ألول مرة في الشرق 

األوسط. استمر البرنامج على مدار 10 
ا لما يزيد على مائة 

ً
أيام، وقّدم تدريًبا مكثف

طالب من مختلف الجامعات في دولة قطر 
والعالم العربي، معتمًدا في ذلك على 

وسائل عملية يتعّرف الطالب من خاللها 

البيانات، والنظم الموزعة، والهندسة 
الحاسوبية، والحوسبة االجتماعية.

معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، وهو 
ز على 

ّ
معهد بحثي متعدد التخصصات يرك

الطب الجيني، والهندسة الطبية الحيوية، 
والعالج بالخاليا الجذعية والجينات الوراثية، 

ز بشكل أساسي على داء السكري 
ّ

ويرك
وأمراض السرطان والجهاز العصبي.

معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، 
الذي أنشئ إلجراء بحوث متعددة 

التخصصات وطويلة المدى تستهدف 
األولويات الوطنية بالغة األهمية ذات 

الصلة بالطاقة والبيئة. ويضطلع المعهد 
بدور حيوي في دعم الجهود الرامية 
إلى إيجاد حلول الثنين من التحديات 
الكبيرة التي تواجهها دولة قطر، أال 

وهما: أمن الطاقة وأمن المياه.

قت المعاهد 
ّ

خالل عام 2017-2018، حق
البحثية التابعة لجامعة حمد بن خليفة 

العديد من اإلنجازات المهمة. ففي مارس 

مؤتمر مؤسسة قطر السنوي 
للبحوث 2018 باألرقام

تمّيز مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2018 بتسليم نحو 1000 
ز بشكل خاص 

ّ
ملخص علمي إلى المؤتمر، بما في ذلك أبحاث ابتكارية ترك

على إحدى الدعائم األربع للمؤتمر )وهي: الطاقة والبيئة؛ والحوسبة 
وتقنية المعلومات؛ والصحة والطب الحيوي؛ والعلوم االجتماعية 
والفنون والعلوم اإلنسانية(. وقد جرى انتقاء 270 ملخًصا للعرض 

باستخدام الملصقات اإليضاحية، و55 ملخًصا للعرض الشفوي.

واحة قطر للعلوم 
والتكنولوجيا

 عضًوا مقيًما في 
المنطقة الحرة

منشآت تكنولوجية 
لشركات كبرى وصغرى

شركة ناشئة محلية التحقت 
بالمنطقة الحرة منذ سبتمبر 2016

وقد جرى تطوير

هكتاًراهكتاًرا

المساحة اإلجمالية هي
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على متطلبات تأسيس شركة ناشئة في 
 

ً
مجال التكنولوجيا، كما قدم لهم رؤية
 وتوجيًها سديًدا عبر مرشدين 

ً
معّمقة

ومستثمرين من الطراز العالمي. وقد جمع 
ا من مختلف 

ً
المؤتمر نحو 150 مشارك

أنحاء العالم العربي بهدف تطوير وإطالق 
مشروعات جديدة في مجال التكنولوجيا.

عت مؤسسة 
ّ

وبعد ذلك بشهرين، وق
 مع شركة روسنفت الرائدة 

ً
قطر اتفاقية

في قطاع النفط في روسيا، يتم بموجبها 
افتتاح مركز روسنفت للبحوث والتطوير 

بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. ومن خالل 
هذا التعاون مع روسنفت، التي تتصدر 
قطاع صناعة البترول في روسيا وتعد 
 

ً
 من أكبر شركات البترول تداوال

ً
واحدة

في العالم، تهدف مؤسسة قطر إلى 
إنشاء مركز عالمي متميز للبحوث يمهد 

الطريق البتكار تقنيات وبرامج مشتركة.

االرتقاء بالرعاية الصحية

الرعاية الصحية أحد المكونات الرئيسة ضمن 
جهود مؤسسة قطر في النهوض بالتنمية 
البشرية والدفع بعجلة التحّول المستقبلي 
لدولة قطر. فمن خالل كياناتها األعضاء، 

مثل مركز سدرة للطب، وبرنامج قطر 
جينوم، وقطر بيوبنك، تبرهن مؤسسة قطر 

على إيمانها بأهمية وترابط التكنولوجيا 
والصحة في بناء مجتمع متقدم.

يقّدم مركز سدرة للطب خدمات الرعاية 
ز 

ّ
الطبية االستثنائية عالمية الطراز، بما يعز

ا رائًدا للتمّيز 
ً
مكانة دولة قطر بصفتها مركز

في الرعاية الصحية عالمًيا. ومن خالل 
شراكاته القوية مع عدد من المؤسسات 

الرائدة في دولة قطر ومختلف أنحاء 
العالم، يسهم مركز سدرة للطب في تقّدم 

االكتشافات العلمية من خالل االستثمار 

في البحوث الطبية، وفتح أبواب منشأة 
هي من أرقى المنشآت وأكثرها تطوًرا 

في العالم أمام طالب الطب بدولة قطر.

ولعل أهم محطة بارزة ميزت مسار 
المركز عام 2017-2018 هي شروعه 

منذ 14 يناير 2018 في استقبال المرضى 
في مستشفاه الرئيسي. يستفيد 

هؤالء المرضى من خدمات طب التوليد 
والرعاية الصحية لألطفال في عدد من 

التخصصات التي تشمل أمراض الرئة، 
والجهاز الهضمي، والغدد الصماء، وطب 

القلب، والجراحات العامة البسيطة األخرى. 
وفي نفس يوم االفتتاح، ولدت أول 

طفلة في المستشفى، وهي الطفلة 
مريم المولودة ألبوين قطريين.

ا من الكيانات 
ً

قطر بيوبنك هو أيض
الطموحة التي تعكس رؤية مؤسسة قطر 

المستقبلية، وهو مبادرة بحثية متعددة 
ز على الطب الجينومي، 

ّ
التخصصات ترك

والهندسة الطبية الحيوية، والخاليا الجذعية، 
والعالجات المستندة إلى الجينات. وفي 

نوفمبر 2017، رحب قطر بيوبنك بالمشارك 
رقم 10 آالف في أبحاثه، ما يمثل نقطة بارزة 

في تاريخ مبادرة البحوث الصحية والطبية.

في هذا السياق، قالت الدكتورة أسماء 
آل ثاني، رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج قطر 

جينوم ونائب رئيس مجلس أمناء قطر 
بيوبنك: “يعتمد نجاح قطر بيوبنك على 
مشاركة السكان المحليين، وخصوًصا 

ل الوصول إلى 10 
ّ
الشباب القطريين. ويمث

آالف مشارك مؤشًرا واضًحا على االهتمام 
الذي يوليه أفراد شعبنا لصحتهم اآلن وفي 
المستقبل. نحن فخورون بهذا اإلنجاز البارز، 

ومتحّمسون للترحيب بالمزيد من المشاركين 
لإلسهام في هذه المبادرة الوطنية”.

إن النهج الحيوي الذي تعتمده مؤسسة 
قطر في دمج التكنولوجيا والرعاية الصحية 

ا من خالل برنامج قطر جينوم، 
ً

يتجّسد أيض
الذي يهدف إلى إجراء تحليل شامل للجينوم 

القطري، بما يتيح تطوير الرعاية الصحية 
على نحو شخصي من خالل تطبيق تدابير 

طبية عالية الدقة. وفي أبريل 2018، عقد 
البرنامج ندوته الثانية في مركز قطر الوطني 
للمؤتمرات، وحضرها ما يزيد على 1200 من 

مقدمي الرعاية الصحية والباحثين والخبراء.

وفي الشهر نفسه، أعلن قطر بيوبنك وقطر 
جينوم الدخول في شراكة مع قسم الوراثة 

الطبية في وايل كورنيل للطب - قطر، إحدى 
الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، من أجل 
تشكيل فريق عمل وطني لتطوير أول رقاقة 
جينية قطرية لالستعمال الطبي. ويأتي هذا 

المشروع بعد سنوات من جمع البيانات 
الوراثية من المشاركين وإجراء باحثي قطر 
بيوبنك وبرنامج قطر جينوم لبحوث علمية 

على نطاق واسع، بهدف توظيفها في 
تحسين التشخيص الجيني لعدد كبير من 

ا للنتائج الجينية التي ُحددت 
ً

األمراض. وخالف
في مختبرات دول أخرى، أو فحوص الجينات 

التي تستخدم بيانات وراثية ُجمعت من 
مجموعات عرقية أخرى، سيستند التشخيص 

باستخدام هذه الرقاقة القطرية إلى 
المعلومات الجينية المستمدة من القطريين 

من أجل الوصول إلى نتائج أكثر صلة ودقة.

سدرة للطب تجري أول 
جراحة قلب مفتوح

أجرى مركز سدرة للطب في يوليو 2018 أول عملية لجراحة القلب المفتوح 
جريت أول جراحة للقلب لطفلة عمرها ثالثة أعوام 

ُ
في مركز القلب. وقد أ

كانت تعاني من عيب في الحاجز األذيني، ما ينجم عنه مضاعفات على وظيفة 
القلب. وقاد الدكتور أوليفييه غي، رئيس قسم جراحة القلب في مركز سدرة 
ا من 10 أطباء متعددي التخصصات في هذه الجراحة التي 

ً
ا مكون

ً
للطب، فريق

استغرقت ساعتين لعالج الطفلة. وقالت والدة الطفلة: “أتقّدم بالشكر أنا 
وأسرتي على الرعاية التي تلقيناها في مركز سدرة للطب. أشعر بارتياح ألننا 

يمكننا الحصول على الرعاية المناسبة في بلد قريب منا بكل كفاءة”.



43التقرير السنوي 2017–2018 42qf.org.qa

تنمية 
المجتمع 



45 44qf.org.qa

نحو بناء إرث مستدام تنمية المجتمع

التقرير السنوي 2017–2018

نحو بناء إرث 
مستدام

ا أساسًيا في 
ً
تعد تنمية المجتمع ركن

كل ما تقوم به مؤسسة قطر، إذ تحرص 
المؤسسة على تلبية احتياجات المجتمع، 

وتجسيد الثقافة القطرية، وتشجيع 
م مدى الحياة، وتمكين النشء 

ّ
التعل

والشباب، وذلك عبر توفير باقة متنوعة 
 

ً
من برامج التواصل التي تفسح مجاال

واسًعا أمام التفاعل االجتماعي. كما 
يعد الهدف المتمثل في تمكين الشباب 
ركيزة أساسية في مهمة مؤسسة قطر 

لتوفير فرص تدعم التنمية المستقبلية 
للشباب، وضمان مشاركتهم ليحققوا 
مختلف اإلمكانات التي تتيحها بالدنا.

ومن خالل شراكاتها مع المنظمات 
المحلية، تساعد مؤسسة قطر في 

بناء مجتمع مبتكر يطمح لتحقيق الرخاء 
االجتماعي واالقتصادي لشعب قطر 

والعالم ككل. وتوفر المؤسسة دعًما 
مخصًصا لجميع المشروعات التي تبدأ، عند 
بلوغها مرحلة النضج، في تشكيل مسارات 

مميزة لخدمة المتطلبات المحددة لدولة 
قطر، وتحقيق الفائدة للعالم أجمع. 

تتكاتف جميع مراكز تنمية المجتمع في 
مؤسسة قطر وتتالقى مساعيها في 

سبيل ترسيخ الروابط المجتمعية والثقافية 
من خالل بناء أمة من المواطنين النشطين، 

ودعم مجتمع يطمح لتحقيق االزدهار 
االجتماعي واالقتصادي محلًيا وعالمًيا.

تعزيز المؤسسات الثقافية

الشقب هو مركز عالمي رائد للخيل ملتزم 
بالحفاظ على أحد أهم عناصر تراث دولة 
قطر من خالل تعزيز ساللة الخيل العربية 

في العالم، وتحقيق أعلى المعايير العالمية 
في رعاية وتربية الخيل، وتعليم الفروسية، 

وإثراء البحوث في هذا المجال. تتواءم 
أنشطة الشقب مع مجاالت االهتمام 

الرئيسة لتنمية المجتمع في مؤسسة 
قطر من خالل تقديم تجارب تفاعلية 

للمجتمع عبر عدد من الفعاليات عالمية 
المستوى ومبادرات التواصل المجتمعي 

التي تعزز الفروسية وركوب الخيل.
م مركز الشقب الطبي 

ّ
في مايو 2018 نظ

البيطري للخيل أول مؤتمر ُيقام في دولة 
قطر حول صحة الحافر، وذلك في مركز 

قطر الوطني للمؤتمرات، عضو مؤسسة 
قطر. شهد المؤتمر مشاركة أصحاب 

الخيل واألطباء البيطريين من كبرى 
منظمات الفروسية ومزارع تربية الخيل في 

في كل عام، نقدم الدعم والمشورة آلباء 
وأمهات األطفال المتعايشين مع السكري 

الذين يقومون، في المقابل، بتشجيع أطفالهم 
على المشاركة في مخيم البواسل الذي يهدف 

لتحسين حالتهم الصحية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

قطر. استضاف المؤتمر عدًدا من الخبراء 
المشهورين عالمًيا في مجال تشريح 

األطراف والميكانيكا الحيوية والحركة 
والعرج، من المملكة المتحدة وإيطاليا 

وألمانيا، إللقاء محاضرات وتقديم جلسات 
تطبيقية للمشاركين. تم تصميم هذا 

ز بشكل أساسي علي 
ّ

المؤتمر، الذي رك
شكل ووظيفة حوافر الخيل، لمساعدة 

مالكي الخيل والمدربين في اتخاذ القرارات 
اإلدارية المتعلقة برعاية حوافر خيلهم. 

وباإلضافة إلى المحاضرات والعروض 
التوضيحية، تمت دعوة الشركات األجنبية 
إلقامة أجنحة لتسويق منتجاتها المرتبطة 

برعاية الخيل والفروسية خالل المؤتمر.

جاء بعد شهرين افتتاح معرض “بثينة 
المفتاح: أصداء” في “متحف: المتحف 

ا 
ً
العربي للفن الحديث”. يعد المتحف مكون
أساسًيا في منظومة التنمية المجتمعية 

في مؤسسة قطر التي تسعى إللهام 
المجتمع من خالل تقديم منظور عربي 
للفن الحديث والمعاصر. قّدم المعرض 

أعمال الفنانة القطرية الناشئة بثينة 
المفتاح ضمن مبادرة “فضاء المشاريع” 
التي يتبناها المتحف، حيث عرضت بحثها 

المستمر حول تجميع الذكريات، وتأمالتها 
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حول التغيرات االجتماعية والثقافية 
السريعة التي حدثت في دولة قطر 

على مدار العقود القليلة الماضية.

في تعليقه على المعرض، قال عبد هللا 
كروم، مدير “متحف: المتحف العربي 

للفن الحديث”: “قدمت قطر على مدار 
 في 

ً
األعوام القليلة الماضية نموذًجا مذهال

التحّول والتغيير، وقد أّدى ذلك إلى ظهور 
جيل جديد من الفنانين ال يكتفي فقط 
باالستفادة من هذا التغيير، بل يسعى 

إلى أن يكون جزًءا منه بإعادة تعريفه 
ّم نفتخر 

َ
للسرد الثقافي الحالي. ومن ث

في “متحف” بتعاوننا مع فنانة موهوبة 
ر لها فضاًء 

ّ
مثل بثينة المفتاح، وبأن نوف

إبداعًيا يساعدها في تجربة أفكار جديدة، 
واالنطالق آلفاق رحبة تتجاوز من خاللها ما 

هو قائم وتستكشف احتماالت جديدة”. 

تعزيز أنماط الحياة الصحية

تتسم جهود تنمية المجتمع في دولة قطر 
بطبيعة تعاونية، وتتضمن هذه الجهود 
تشجيع جميع أفراد المجتمع في دولة 

ي أنماط حياة صحية وتذليل 
ّ
قطر على تبن

العقبات التي تحول دون ذلك. تدعم 
الجمعية القطرية للسكري هذا الهدف 

من خالل ترسيخ وإثراء الوعي بمرض 
السكري وكيفية الوقاية منه بين سكان 
دولة قطر. ولتحقيق ذلك، تقدم الجمعية 
العديد من برامج التوعية المجتمعية، بما 

في ذلك برامج التوعية بالسكري في 
المدارس وأماكن العمل، والمخيمات 

المتخصصة في الوقاية من مرض السكري، 
ز على المجتمع.

ّ
والفعاليات التي ترك

مت الجمعية 
ّ

في إطار هذه المساعي، نظ
القطرية للسكري مخيم البواسل الثامن 

ز مهمة 
ّ

عشر للسكري في يناير 2018. ترك
المخيم، الذي يقع في أكاديمية أسباير، 

على األطفال المصابين بالسكري وتسعى 
إلى منحهم الثقة للوصول إلى إمكاناتهم 
ر البرنامج 

ّ
الكاملة في بيئة آمنة طبًيا. يوف

لألطفال المصابين بمرض السكري منّصة 
للتالقي والتحّدث عن تجاربهم. وقد شارك 
في نسخة المخيم لعام 2017–2018 نحو 

 من 10 دول مختلفة، تشمل 
ً

55 طفال
السودان والمغرب وباكستان ولبنان وإيران 

والكويت وفلسطين وعمان والعراق. 
ا على المخيم، قال الدكتور عبد 

ً
وتعليق

هللا الحمق، المدير التنفيذي للجمعية 
القطرية للسكري: “في كل عام، نقدم 

الدعم والمشورة آلباء وأمهات األطفال 
المتعايشين مع السكري الذين يقومون، 

في المقابل، بتشجيع أطفالهم على 
المشاركة في المخيم لتحسين حالتهم 

الصحية، وتعزيز الثقة بأنفسهم”.

الخبرة البيئية

تضع مؤسسة قطر االستدامة في 
مقدمة جدول أعمالها بشكل مستمر، 

وتجّسد ذلك من خالل سلسلة من 
المبادرات والمنظمات الصديقة للبيئة. 
يعد مجلس قطر للمباني الخضراء أحد 

مة غير 
ّ

هذه الكيانات، وهو عبارة عن منظ
ربحية قائمة على العضوية، تعمل على 

تعزيز النمو المستدام في دولة قطر من 
خالل برامج التواصل والتوعية، ويجسد 

االلتزام ببناء مستقبل مزدهر ومستدام 
من خالل ممارسات بناء صديقة للبيئة 

وفعالة من حيث التكلفة. يضطلع مجلس 
قطر للمباني الخضراء بدور أساسي في 

 في 
ً

إسهام مؤسسة قطر األكثر شموال
بناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.

في مايو 2018، استضاف مجلس قطر 
للمباني الخضراء النسخة الثانية لمجمع 

المفكرين الحضريين في قطر بالتعاون مع 
الحملة الحضرية العالمية، إحدى مبادرات 
موئل األمم المتحدة. أقيم المجمع تحت 

عنوان “مستقبل الدوحة، نحو مدينة 
مستدامة”، وتطرقت جلسات النقاش خالله 
إلى الموضوعات والتوجهات التي ستسهم 
في تشكيل مستقبل مدينة الدوحة، ضمن 
موضوعي “األحياء المستدامة” و“المدينة 
المستدامة”، وقد خرجت بعدد من الحلول 

الحضرية، بما فيها خريطة طريق واضحة، 
وخطة عمل استراتيجية شملت مسؤوليات 

والتزامات جميع األطراف المعنية. 

وعلى غرار مجلس قطر للمباني الخضراء، 
تؤدي حديقة القرآن النباتية دوًرا مهًما 

في تعزيز الحلول البيئية داخل البالد. 
تعمل الحديقة على عرض وحفظ النباتات 
القطرية األصلية والنباتات المذكورة في 
القرآن الكريم، وشرح أهمية ذكرها في 
 عن التناول العلمي 

ً
القرآن الكريم، فضال

لتكوينها وتطبيقاتها وفائدتها للبشرية. 
ونظًرا لجهودها في تطبيق االبتكارات 

العلمية، ودورها في الحفاظ على التقاليد 
م مدى الحياة، 

ّ
الثقافية، وتشجيع التعل

تعد حديقة القرآن النباتية واحدة من 
المبادرات الرئيسية لتنمية المجتمع في 

ثقافة تتميز بالمواطنين 
المطلعين

في إطار مساعيها لتنمية المجتمع، كثيًرا 
ز مؤسسة قطر جهودها نحو زيادة 

ّ
ما ترك

الفرص المهنية وتعزيز القدرات الفكرية 
لجميع األفراد في دولة قطر، باإلضافة إلى 

فضي إلى نتائج مماثلة. 
ُ
تهيئة األجواء التي ت

كما تمّد مؤسسة قطر أفراد المجتمع 
باألدوات التي تمكنهم من تشكيل 

مستقبلهم، ووضع عماده على أسس 
راسخة ومتقدمة، من خالل تشجيع 

المناظرة والحوار المنطقي، والمواطنة 
العالمية، والتفكير االستشرافي للتنمية 

الوظيفية ألفراد المجتمع من فئة الشباب.

من واقع دوره كمنظمة وطنية رائدة 
في المناظرات في دولة قطر، وعضو 

في مؤسسة قطر، يعد مركز مناظرات 
 على هذا النهج، إذ يهدف 

ً
قطر مثاال

مؤسسة قطر، وتفتح أبوابها أمام الزوار 
لالستمتاع باألنشطة البيئية والمشاركة 

في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

افتتحت حديقة القرآن النباتية معرض 
“الحديقة األندلسية” في أبريل 2018 

بمبنى كلية الدراسات اإلسالمية بجامعة 
حمد بن خليفة في المدينة التعليمية. 

اضطلع بتصميم المعرض مؤسسة الثقافة 
اإلسالمية “فونسي” في مدريد في إطار 

مذكرة التفاهم التي وقعتها مع حديقة 
القرآن النباتية بهدف الحفاظ على التاريخ 

الثقافي اإلسالمي لألجيال المقبلة. وسعى 
المعرض إلى إبراز التعايش السلمي بين 

مختلف الثقافات واالحترام المتبادل للبيئة 
والتراث الثقافي اإلسالمي من خالل عرض 
إنجازات الحقبة األندلسية التي تعد واحدة 

ا في التاريخ 
ً

من أكثر الفترات الفكرية انتعاش
على المستويين الثقافي والعلمي.

مؤسسة قطر تكّرم الفائز 
األول بجائزة »أخالقنا« 

أعلنت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، 
عن جائزة »أخالقنا« للمرة األولى خالل حفل تكريم خريجي مؤسسة قطر دفعة 
2017، كمبادرة مصممة لتكريم الشباب الذين يتحلون بقيم أخالقية استثنائية 

ط الجائزة الضوء على األخالق الشاملة 
ّ
في سبيل تحقيق الخير للبشرية. تسل

اها الرسول الكريم )صلى 
ّ
التي تتفق حولها معظم الديانات والثقافات، والتي تبن

هللا عليه وسلم(، كالرحمة والتسامح والصدق والكرم؛ كما تهدف لتكريم 
 يحتذى بطموحهم لنشر تلك األخالق 

ً
النشء والشباب الذين يجّسدون مثاال

عبر مشروعات أطلقوها لخدمة مجتمعهم ووطنهم. اعتمدت النسخة األولى 
من الجائزة أربع قيم، هي الكرم، والتسامح، والرحمة، والصدق، كمعايير البد أن 

لت صاحبة السمو 
ّ

تجّسد مشروعات المشاركين واحًدا منها على األقل. وقد تفض
الشيخة موزا بنت ناصر بتسليم النسخة األولى من جائزة »أخالقنا« إلى سوار 

الذهب علي تقديًرا لمبادرته »عطاؤك رحمة« خالل حفل تكريم خريجي مؤسسة 
قطر دفعة 2018. وقع االختيار على سوار الذهب للفوز بجائزة »أخالقنا« من بين 
ثالثة متأهلين للمنافسة على الجائزة وفق ترشيحات لجنة تحكيم المسابقة من 

بين أكثر من 100 مشروع تقدموا للحصول عليها. ويسعى سوار الذهب، من 
خالل مبادرته »عطاؤك رحمة« إلى إنشاء مبادرة توحد جهود المنظمات في 

القطاعات التعليمية والصحية واالجتماعية لمعالجة قضايا محددة داخل المجتمع.
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إلى إثراء قدرات األفراد ليكونوا مواطنين 
 
ً
عالميين في الوقت الحالي وقادة

، وذلك من خالل تقديم 
ً

للفكر مستقبال
برامج تعليمية متنوعة في مجال التناظر 

باللغتين العربية واإلنجليزية. ومنذ إنشائه 
في عام 2008، أسهم المركز بقوة 

في تنمية المجتمع عن طريق تمكين 
الشباب وزيادة الوعي بالقضايا المحلية 
والعالمية المهمة في أجواء مفتوحة. 

م مركز مناظرات 
ّ

في أكتوبر 2017، نظ
قطر الدوري األول للجامعات في قطر 

والدوري األول للمدارس )للفتيات( باللغة 
اإلنجليزية. وقد شهد دوري الجامعات 

لوا ثماني 
ّ
مشاركة 75 متناظًرا ومتناظرة مث

جامعات. وفي معرض حديثه عن هذه 
الفعالية البارزة في تاريخ مركز مناظرات 

قطر، قال عبد هللا حمزة، الذي انتقل من 
التناظر في فئة المدارس في السابق إلى 

التناظر في فئة الجامعات: “التناظر بال شك 
ز 

ّ
هو خطوة نحو مستقبل ناجح، ألنه يحف

التحسن على المستوى األكاديمي”.

يدعم مركز قطر للتطوير المهني، عضو 
مؤسسة قطر، بناء القدرات القطرية 
ن الشباب من التخطيط بشكل 

ّ
ويمك

أفضل لمساراتهم المهنية بما يتماشى 
مع إمكاناتهم واحتياجات سوق العمل 

المستقبلية في قطر. يهدف المركز إلى 
بناء القدرات البشرية في دولة قطر من 

خالل تمكين الشباب من فهم األدوار 
التي يمكنهم القيام بها في تحقيق 
. كما أنه 

ً
األولويات الوطنية مستقبال

يزود أولياء األمور والممارسين في مجال 
التنمية باإلرشاد المهني الالزم لتقديم 

أفضل النصائح ألطفالهم وطالبهم.

عقد مركز قطر للتطوير المهني “لقاء 
شركاء التوجيه المهني 2018” في أبريل 

2018، بالشراكة مع مكتب اليونسكو 
بالدوحة ووزارة التعليم والتعليم العالي 

في قطر. وقد ركز اللقاء على إشراك 
الجهات المعنية بشكل فاعل في عملية 

تطوير نظام توجيه مهني متكامل في 
قطر، ليكون قادًرا على مساعدة الشباب 

القطري في اكتشاف مواهبه، وتطوير 
قدراته، بما يتوافق مع حاجاته وتطلعاته، 

ويفي بمتطلبات االقتصاد القطري في 
المستقبل. كان موضوع لقاء هذا العام 

هو: “التطوير االستراتيجي للتوجيه المهني 
في دولة قطر وترجمته إلى برامج عملية”.

في الوقت نفسه، تسهم أكاديمية قطر 
ا في دعم المجتمع 

ً
لتدريب المربيات أيض

من خالل توفير برنامج تدريبي عالي الجودة 
لمربيات مسلمات وناطقات بالعربية 
في سبيل تأهيلهن لرعاية األطفال. 

وترمي األكاديمية، عضو مؤسسة قطر، 
إلى إثراء حياة األسر العربية المسلمة 
من خالل دعم المربيات لتعليم القيم 

اإلسالمية وتعزيزها في المنازل. ويندرج 
ذلك ضمن إطار تحقيق الهدف األسمى 

لمؤسسة قطر ببناء مجتمع متطور 
في دولة قطر، إلى جانب تعزيز الحياة 

الثقافية في البالد والحفاظ على تراثها. 

في مايو 2018، أقامت أكاديمية قطر 
لتدريب المربيات حفل تخّرج للدفعتين 

الرابعة والخامسة من طالباتها، والذي 
رج 48 مربية. وتم خالل الحفل 

ّ
شهد تخ

تسليم شهادات التخرج للخريجات الالتي 
أكملن دورة استمرت عشرة أشهر 

واعتمدت على أسس التقاليد القطرية 
والقيم اإلسالمية، كما خضعن لدورات 
متخصصة في مختلف مجاالت الرعاية 

الصحية لألطفال، بما في ذلك اإلسعافات 
األولية، والتغذية، والنظافة، والتعليم، 

والدراسات العربية واإلسالمية والثقافية، 
وطرق التعامل والتواصل مع اآلخرين.

إنشاء منصة للموسيقى

يطرح الجانب األخير من المهام الرئيسة 
لتنمية المجتمع في مؤسسة قطر 

 جديًدا على تمكين الشباب، 
ً

مثاال
ويتمحور حول تعزيز التمّيز في مجال 

الموسيقى ونشره، وذلك يشمل تشكيل 
وإلهام الجيل المقبل من المواهب 

الموسيقية في دولة قطر. ويتحقق هذا 
الهدف من خالل كيانين رئيسيين:

، أكاديمية قطر للموسيقى التي 
ً

أوال
ز على تنمية المواهب الموسيقية 

ّ
ترك

في دولة قطر والمنطقة ككل، إذ يتعلم 
طالبها في مرافق متطورة مخصصة لصقل 

مواهبهم من خالل برامج تحقق التوازن 
بين الدقة األكاديمية والعمق الموسيقي. 

وبهذه الطريقة تدعم األكاديمية التزام 
مؤسسة قطر بتعزيز فهم الفنون 

والثقافة في قطر من خالل الموسيقى.

ز 
ّ

العضو الثاني في مؤسسة قطر الذي يرك
بشكل كبير على الموسيقى كوسيلة 
للتنمية المجتمعية هو أوركسترا قطر 
الفلهارمونية، التي تعزف مقطوعات 

مركز قطر للتطوير المهني يستضيف 
القرية المهنية لطالب المدارس الثانوية

عقد مركز قطر للتطوير المهني فعالية “القرية المهنية” في أبريل 2018 لطالب المدارس الثانوية في ملتقى )مركز طالب 
المدينة التعليمية(. واستقبل المركز طالب المرحلة الثانوية من مختلف مدارس قطر، إلى جانب ممثلين عن شركات ومؤسسات 

رائدة في دولة قطر تمثل قطاعات التعليم، والمال واألعمال، والطاقة والصناعة، والمواصالت واالتصاالت، والصحة، واإلعالم، 
واألمن، والثقافة؛ وذلك لترسيخ الثقافة المهنية لدى طالب وطالبات المرحلة الثانوية، وإعدادهم لمواجهة التحديات 
التي يفرضها سوق العمل القطري، باإلضافة إلى تعريفهم بأفضل المجاالت التي يمكن أن يخدموا بالدهم من خاللها.

الموسيقى العربية والغربية وتعمل على 
نشرها بهدف إلهام األطفال والبالغين 
في دولة قطر وفي جميع أنحاء العالم 
العربي لعزف الموسيقى واالستمتاع 

بها. تتألف األوركسترا من 101 موسيقي 
تم اختيارهم من قبل هيئة من محترفي 
الموسيقى العالميين من خالل سلسلة 

من االختبارات التي أجريت في دول 
أوروبية وعربية. وباإلضافة إلى تفوقها 

المشهود لها عالمًيا، تفسح عروض 
أوركسترا قطر الفلهارمونية المجال 
ا أمام إثراء التواصل االجتماعي 

ً
أيض

الذي تسعى مؤسسة قطر إلى تعزيزه 
ضمن بيئات شاملة وملهمة.
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بناء شبكة 
دولية

عبر مبادراتها العالمية العديدة، تبني 
ا مستداًما من خالل 

ً
مؤسسة قطر إرث

االلتزام بتحقيق رسالتها المتمثلة 
في النهوض بثالثة مجاالت رئيسية، 

هي: التعليم، والبحوث والتطوير 
واالبتكار، وتنمية المجتمع.

ومن هذا المنطلق، تسعى مؤسسة قطر 
لبناء بيئة تشّجع على المبادرات الشخصية 

والتعاون عبر استقطاب الموهوبين من 
ا 

ً
مختلف أنحاء دولة قطر والعالم، إيمان

منها بأن االبتكار من شأنه أن يؤول 
إلى نجاحات عالمية كبيرة من خالل 

مشاركة المعارف والمهارات والقدرات.

ومن األمثلة البارزة على هذا النهج، 
مبادرتان عالميتان كّرستهما مؤسسة 

قطر لتمكين االبتكار وتعزيزه في مجالي 
التعليم والبحوث، أولهما: مؤتمر القمة 

العالمي لالبتكار في التعليم “وايز”، وهو 

منصة عالمية متعددة القطاعات للتفكير 
اإلبداعي والنقاش والعمل الهادف، ويعد 

منتدى التعليم الرئيسي لمؤسسة قطر، 
وقد حظي بمكانة عالمية بصفته مرجًعا 

عالمًيا للمقاربات الحديثة في مجال التعليم.

ومن خالل قمته التي يعقدها كل عامين، 
وباقة من البرامج المستمرة، يسهم 

“وايز” في التشجيع على االبتكار وبناء 
 
ً
مستقبل التعليم من خالل التعاون، عالوة

 من الجهات 
ً

على أن “وايز” كّون شبكة
المعنية في مجال التعليم تتألف من 

 
ً

شتى الفئات، بدًءا من الطالب وصوال
إلى صانعي القرار، ممثلين عن حوالي 200 

بلد، من أجل مشاركة األفكار والتعاون 
في البحث عن حلول مبتكرة للتحديات 

العالمية األكثر إلحاًحا في مجال التعليم.

ُعقدت آخر نسخة من قمة “وايز” في 
نوفمبر 2017، تحت عنوان: “بين التعايش 

واإلبداع: نتعلم كيف نحيا ونعمل مًعا”. 
يعكس هذا الموضوع التزام “وايز” بمعالجة 

التحديات الكبرى التي تواجه التعليم 
في أوقات االضطرابات وعدم اليقين 

االقتصادي المصاحبة للصراعات، والهجرة 
الجماعية، وازدياد عدم المساواة، والتغير 
التكنولوجي المستمر بوتيرة سريعة، من 

بين عوامل أخرى. جمعت الفعالية أكثر من 
2000 مشارك مما يزيد على 100 دولة.

لت صاحبة السمّو 
َّ

وخالل هذه القمة، تفض
الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس 

إدارة مؤسسة قطر، بتسليم جائزة وايز 
للتعليم المرموقة للدكتور باترك أيوا، 

مؤسس ورئيس كلية أشيسي الجامعية 
في غانا. يشتهر الدكتور باترك أيوا 

بتفانيه في دعم التعليم في دولة غانا 
وعموم القارة اإلفريقية. وقد استطاع 
جميع خريجي كلية أشيسي الجامعية 

الحصول على فرص عمل جيدة، كما ظل 

»وايز« يسهم في 
تمكين صانعي 

التغيير بغانا
بالشراكة مع مكتب سعادة رئيس غانا، نانا أدو دانكوا أكوفو-أدو، عقد “وايز” 

منتدى “وايز@أكرا” في مايو 2018، الموّجه إلى الجهات المعنية بالتعليم وصناع 
التغيير في إفريقيا.

ُعقد المنتدى ليوم واحد في العاصمة الغانية تحت عنوان: “إطالق قدرات اإلنسان 
حول العالم: القيادة واالبتكار من أجل تعليم نوعي في إفريقيا”. وتناول العديد 

من الموضوعات، من بينها: التعليم النوعي، وتدريب المعلمين، وتعليم مهارات 
القرن الحادي والعشرين، وسبل تمويل التعليم، والمساءلة في إطار الشراكات، 

ومبادرات التعاون اإلقليمي الرامية إلى التصدي لتحديات التنمية.
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معظمهم يعملون داخل القارة، حيث 
 ومشروعات 

ً
أطلق العديد منهم أعماال

عد جائزة وايز للتعليم 
ُ
مهمة للغاية. ت

أول تكريم من نوعه يقدر اإلسهامات 
المميزة في التعليم التي يقّدمها فرد 

ون من ستة أشخاص كحد 
ّ

أو فريق مك
أقصى. ويحصل الفائز بهذه الجائزة على 

ميدالية ذهبية و500 ألف دوالر أمريكي.

مبادرة االبتكار العالمية الثانية التي 
أطلقتها مؤسسة قطر هي: مؤتمر 

القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية 
 رائًدا للتعاون 

ً
“ويش”، الذي يعد مثاال

متعدد التخصصات بين مجتمعات الرعاية 
الصحية في العالم، ويهدف لجمع ونشر 
أفضل األفكار والممارسات القائمة على 

األدلة في هذا المجال. يضم مجتمع 
“ويش” العالمي عدًدا من أهم الباحثين 

والمبتكرين في مجال الرعاية الصحية، 
وممثلين عن أكثر من 100 دولة، بما 

 على مستوى 
ً

في ذلك حوالي 40 ممثال
عقد 

ُ
الوزراء يحضرون قمة “ويش” التي ت

 لتعزيز 
ً

 ثمينة
ً

كل عامين، ما يعد فرصة
التعاون من خالل استكشاف المجاالت 

المتوافقة مع أولويات الرعاية الصحية 
الوطنية لدى دولة قطر. الهدف هو 

إيجاد حلول ملموسة وطويلة األمد لتعزيز 
الرعاية الصحية، وتقديمها جنًبا إلى جنب 

مع السياسات واألبحاث المتعلقة بها.

في مايو 2018، اجتمعت سلطانة أفضل، 
الرئيس التنفيذي لمؤتمر “ويش”، مع 

صاحبة السمو الملكي األميرة منى 
الحسين من األردن خالل منتدى السياسة 
الذي عقد في عمان باألردن تحت عنوان: 

“االستثمار في القوى العاملة في 
التمريض”. تناول االجتماع أهمية الترويج 

للتمريض في منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا، وعلى مستوى العالم. 

وسبق االجتماع اإلعالن عن إطالق 
األميرة منى الحسين حملة “التمريض 
اآلن في األردن”، بعد فترة وجيزة من 

اإلعالن عن إطالق حملة “التمريض 
اآلن في قطر” في مارس 2018.

حملة “التمريض اآلن”، التي انطلقت 
في كل من لندن وجنيف خالل شهر 

فبراير 2018، بدعم من منظمة الصحة 
العالمية والمجلس الدولي للممرضات، 

تستمر لمدة ثالث سنوات، وتهدف إلى 
تحسين عمل أفراد طواقم التمريض، 
وتعظيم إسهامهم، لضمان حصول 

الجميع على رعاية صحية مميزة. ويعد 

فرع “التمريض اآلن في قطر” هو األول 
من نوعه في منطقة الخليج العربي.

مصادر إلهام للنهوض 
بالمنطقة

برنامج “نجوم العلوم” هو برنامج تلفزيون 
ط الضوء 

ّ
واقع ترفيهي وتعليمي رائد يسل

في كل عام على رحلة تسعة شباب 
مبتكرين وطموحين من مختلف أنحاء 

المنطقة، ويتتبع ابتكاراتهم واختراعاتهم 
التي يطّورونها في مختبرات واحة قطر 

للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر.

يحتفل البرنامج اآلن بموسمه العاشر، ويعد 
البرنامج األول من بين برامج تلفزيون الواقع 
الترفيهي في مجال العلوم بالعالم العربي. 

التحكيم والجمهور، وقد حظي بأعلى 
تكريم في المعرض. مشروع مقصود 

هو عبارة عن آلة متعددة االستخدامات، 
توظف تقنية النانو لجعل األقمشة 

مقاومة للماء، ودمج األدوية العالجية في 
ألياف الضمادات الطبية، وغير ذلك كثير.

ينطلق هذا البرنامج من الدوحة، وقد 
ُعقدت نسخته النهائية ألول مرة 

خارج البالد في هذا الموسم، حيث 
جرى تصوير البرنامج بسلطنة عمان 

في إطار التعاون بين “نجوم العلوم” 
والصندوق العماني للتكنولوجيا.

ا 
ً

معهد الدوحة الدولي لألسرة هو أيض
ز على 

ّ
من كيانات مؤسسة قطر التي ترك

العالم العربي، ولكن من زاوية مختلفة. 

هو معهد عالمي معني بوضع السياسات، 
وتعزيز المعرفة حول األسر العربية 

والنهوض بالسياسات المستندة إلى 
األدلة. وهذا يجعله جزًءا ال يتجزأ من جهود 

مؤسسة قطر للتشجيع على بناء مجتمعات 
سليمة وواعية عمادها األسر القوية 

المتماسكة في دولة قطر والمنطقة.

في فبراير 2018، لقي معهد الدوحة 
الدولي لألسرة تكريًما من منظمة 

االتحاد الدولي لتنمية األسرة، وهو اتحاد 
غير حكومي يتمتع بمركز استشاري 

لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي 
لألمم المتحدة، حيث ُمنحت جائزة 

األسرة السنوية لعام 2018 إلى كل من 
معهد الدوحة الدولي لألسرة والرابطة 
الوطنية لألسر الكبيرة من دولة المجر. 

ويتم اختيار المرشحين لبرنامج “نجوم 
العلوم” على أساس تنافسي من مختلف 

الدول العربية، لعرض أفكار لمشروعات 
 ناجعة للتحديات األكثر إلحاًحا 

ً
تقدم حلوال

في المنطقة. وفي نهاية الموسم الممتد 
لعشرة أسابيع، يتأهل أربعة متسابقين 

للدور النهائي، ويتنافسون من أجل 
الحصول على جائزة قدرها 600 ألف دوالر 

أمريكي كتمويل ابتدائي، ويتم تحديد 
الفائز من قبل لجنة من الخبراء وكذلك 

المشاهدين الذين يصوتون عبر اإلنترنت.

في نوفمبر 2017، وقع االختيار على فؤاد 
مقصود كأفضل مبتكر في العالم العربي 

في نهاية الموسم التاسع. وأصبح ابتكاره، 
الذي أطلق عليه اسم “آلة رش واٍق نانو 

للقماش”، هو االبتكار المفضل لدى لجنة 

يتم تقديم جوائز االتحاد الدولي لتنمية 
األسرة إلى األفراد أو الجهات المتمّيزة 

في تعزيز سياسات األسرة على مدار 
 على إعالء قيمة 

ً
العام السابق، عالوة

األسرة في مختلف أنحاء العالم.

أوضح إغناسيو سوسياس، مدير العالقات 
الدولية في المجلس الدولي لالتحاد 

الدولي لتنمية األسرة، أن معهد الدوحة 
الدولي لألسرة قد اختير لهذه الجائزة 

لما قام به من دور في تعزيز السياسات 
القائمة على األدلة وزيادة الوعي 

بقضايا األسرة على الصعيدين اإلقليمي 
: “أسهم معهد 

ً
والدولي. وأضاف قائال

الدوحة الدولي لألسرة في الدعوة 
لقضايا األسرة من خالل تنظيم العديد 

من المؤتمرات الدولية ومن خالل 

منذ انطالق برنامج نجوم العلوم:

خريًجا يمثلون 18 دولة عربية

شهد البرنامج

من الخريجين يمتلكون 
 خاصة بهم

ً
أعمال

من الخريجين حازوا جوائز على ابتكاراتهم 
وتطبيقاتهم التي قدموها في نجوم العلوم

مليون دولر أمريكي

جمع خريجو الموسم األول من 
البرنامج ما يزيد على
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مركزه االستشاري الخاص لدى المجلس 
االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة، 

مع توصيات محّددة جًدا لدمج منظور 
األسرة في صنع السياسات الوطنية”.

اللغة العربية

المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية 
ومؤسسة قطر الدولية هما كيانان 

تابعان لمؤسسة قطر يسعيان كالهما 
لتعزيز اللغة العربية والحفاظ عليها. 
تهدف المنظمة العالمية للنهوض 

باللغة العربية إلى تعزيز الجوانب الثقافية 
والتعليمية لتنمية المجتمع من خالل 

تعليم اللغة العربية عبر العديد من 
المنصات، ال سّيما الرقمية، وبالشراكة مع 

مبادرات وكيانات متنوعة تلبي احتياجات 
المجتمع وتعزز المشاركة االجتماعية.

وبالتعاون مع الجامعة الوطنية الماليزية 
“كيبانجسان”، والكلية الجامعية اإلسالمية 

العالمية بسالنجور، والمنظمة اإلسالمية 
مت المنظمة 

ّ
للتربية والعلوم والثقافة، نظ

العالمية للنهوض باللغة العربية وجامعة 
 

ً
العلوم اإلسالمية الماليزية فعالية

 باليوم 
ً

 في ديسمبر 2017، احتفاال
ً

مهمة
العالمي للغة العربية، وذلك تحت عنوان: 

“اللغة العربية والتقنيات الحديثة”.

استهدف برنامج الفعالية الترويج 
الستخدام اللغة العربية وتوفير منصات 

للخطاب الفكري حول استخدام اللغة 
العربية وتطويرها في ماليزيا. وكانت 

عقد 
ُ
هذه هي المرة األولى التي ت

فيها هذه االحتفالية في ماليزيا، 
إذ إن النسخة السابقة من الفعالية 

استضافتها المنظمة العالمية للنهوض 
باللغة العربية في مدينة الدوحة.

تسعى المنظمة العالمية للنهوض باللغة 
العربية كذلك إلى مد جسور التواصل 

وبناء العالقات المفيدة مع العالم العربي، 
شأنها في ذلك شأن مؤسسة قطر 

الدولية، التي يشّجع نهجها على بناء 
مجتمع عالمي متنوع من المتعلمين 

م 
ّ
والمعلمين والربط بينهم في بيئات تعل
فاعلة وتعاونية، داخل الفصل الدراسي 

وخارجه. وعبر هذه األنشطة، تلتزم 
مؤسسة قطر الدولية بتزويد الطالب 
عبر مختلف مراحل التعليم األساسي، 
في دولة قطر واألميركتين والمملكة 

المتحدة، بالكفاءات الفكرية والتواصلية 
نهم من أن يكونوا 

ّ
والثقافية التي تمك

مواطنين فاعلين على الساحة العالمية.
وفي أبريل 2018، شهدت مؤسسة قطر 

الدولية أبرز أنشطتها الرئيسية مؤخًرا 
عندما أطلقت صاحبة السمو الشيخة موزا 

بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
قطر، مشروًعا بحثًيا يهدف إلى دراسة 

الصحة النفسية واالجتماعية لدى اليافعين 
الناطقين باللغة العربية في الواليات 

المتحدة. هذه الدراسة تجريها جامعة 
كولومبيا بالشراكة مع مؤسسة قطر 

الدولية، وتتناول أوضاع أبناء المهاجرين 
العرب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 
و17 عاًما، وينتمون إلى بلدان يسودها 

النزاع والحروب، وهو ما أدى إلى اختالل 
تحصيلهم العلمي. وتسعى الدراسة 

جريها جامعة كولومبيا على مدار 
ُ
التي ت

عام كامل إلى تقييم الصحة النفسية 
لالجئين، وتحديد استراتيجيات محتملة 

من أجل تطوير برامج دراسية فاعلة 
تدعم تحصيلهم العلمي وتساعدهم 

في االندماج في مجتمعهم الجديد.

وفي الشهر نفسه، قامت صاحبة السمو 
الشيخة موزا بنت ناصر بزيارة مدرسة 

ابتدائية شريكة لمؤسسة قطر الدولية في 
 بروكلين بنيويورك، وحضرت برنامج

“P.S. 261” المدعوم من مؤسسة 
قطر الدولية، والذي يعتمد على 

الفنون في تدريس لغة الضاد والثقافة 
العربية. يهدف البرنامج إلى تشجيع 

الطالب على التفكير الناقد وبناء جسور 
اء مع العالم العربي.

ّ
التواصل البن

تسعى مؤسسة قطر الدولية 
إلى مد جسور التواصل وبناء 
العالقات المفيدة مع العالم 
العربي، ويشّجع نهجها على 

بناء مجتمع عالمي متنوع 
من المتعلمين والمعلمين، 

والربط بينهم في بيئات 
م فاعلة وتعاونية، داخل 

ّ
تعل

الفصل الدراسي وخارجه.




