
	
 
 

ي الدفعة الرابعةالجامعیة قطر تحتفل بخریج كلیة لندن  
خریجاً یحصلون على درجتي الماجستیر والدكتوراة 49  

 
:2018مایو  1  

 
اون جامعة جورجتمقر ب أمس اإلثنینأقامت كلیة لندن الجامعیة قطر حفل تخّرج دفعتھا الرابعة 

 في قطر بحرم المدینة التعلیمیة.
 

 15في تخصص دراسات المكتبات والمعلومات وخریًجا  14 على درجة الماجستیر وحصل
آثار العالم العربي تخصص في  خریجین 10و إدارة المتاحف والمعارض تخصص في خریًجا

حصل طالب واحد على درجة فیما خریجین في دراسات المحافظة على اآلثار،  6وواإلسالمي 
 علم اآلثار.الدكتوراة في 

 
دولة یعمل العدید منھم في عدد من  22طالبًا من طالب الدراسات العلیا من  49وتألفت الدفعة من 

في  71المؤسسات الرائدة في قطر منھا متاحف قطر ومكتبة قطر الوطنیة. وبلغت نسبة الطالبات 
 المائة من مجموع الدفعة. 

 
نتوني سمیث، نائب مدیر شؤون التعلیم والطالب في كلیة ي حفل التخرج البروفیسور أوشارك ف

بدهللا قدم فقراتھ علندن للمشاركة في الحفل الذي الحرم الجامعي في لندن الجامعیة، حیث قدم من 
 العلي، المذیع في قناة "بي إن" الریاضیة.

 
جامعات على مستوى العالم، وقد أّسَست  10بین أفضل  باستمرارتُصنَف كلیة لندن الجامعیة  

بالشراكة مع مؤسسة قطر فرًعا للجامعة في الدوحة والذي أضحى واحًدا من مراكز التمیّز العالمي 
 .وإدارة المعرفة لدراسة التراث الثقافي

 
درجة ماجستیر ودكتوراة لطالب من أكثر  220ومنحت كلیة لندن الجامعة في قطر منذ تأسیسھا 

واحدة من أفضل الجامعات المعترف بھا على  تقدمھادولة، وھي درجات معتمدة دولیًّا  50ن م
 مستوى العالم. 



	

ویتجھ طالب الجامعة بعد التخّرج للعمل في عدد من المؤسسات الثقافیة والتراثیة الرائدة كمتاحف 
 لیزي في سنغافورة. قطر والیونسكو ومركز التراث الما

 
 قال سام إیفانز، مدیر كلیة لندن الجامعیة قطر: وبھذه المناسبة،

"توفر كلیة لندن الجامعیة قطر برامج مصممة خصیًصا لسد الفجوة بین المجال األكادیمي والواقع 
ج بالتعاون مع شركائنا، كما یسعدنا تخری من إنجازات حتى اآلن العملي. ونفخر بما حققنا في قطر

طالب ھذه الدفعة المتمیّزة. لقد سلك خریجو كلیة لندن الجامعیة قطر مسارات مختلفة في حیاتھم 
المھنیة، ولكن جمیعھم یربطھم شيء واحد وھو التزامھم بتطویر ذاتھم على المستوى المھني من 

 في قطر".  عرفةوإدارة الم خالل العمل في قطاع التراث الثقافي
 

إرث  إلى ترك الجامعة تھتم الجامعة بالبحوث، الذي تأتي في صدارة أنشطتھا األكادیمیة، وتھدف
متمیز في دولة قطر في المجال البحثي والتعلیمي، فضًال عن إعداد جیل من المھنیین األكفاء 

 لمساعدة دولة قطر في تحقیق طموحاتھا.  
 
 
 
 

الماجستیر في دراسات المكتبات والمعلومات وإدارة المتاحف یذكر أن باب القبول ببرامج 
لمدة تیر الماجسبرنامج الدراسة في  وتستمروالمعارض في كلیة لندن الجامعیة قطر مفتوح حالیًّا. 

عام بنظام الدوام الكامل وعامین بنظام الدوام الجزئي. ینتھي موعد قبول الطلبات لاللتحاق بالعام 
. ویمكن تقدیم الطلبات إلكترونیًا عبر الموقع اإللكتروني لكلیة 2018یولیو  5الدراسي المقبل في

 لندن الجامعیة قطر. 
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 مركز للتمیز في الدراسات المتخصصة في التراث الثقافي –كلیة لندن الجامعیة قطر 

في قطر بالشراكة مع مؤسسة قطر. وھو صرح تعلیمي متمیز  أنشأت كلیة لندن الجامعیة فرعھا
استقبلت كلیة لندن الجامعیة قطر أولى دفعاتھا الطالبیة  .وإدارة المعرفة لدراسة التراث الثقافي

  دولة. 50طالبًا ینتمون ألكثر من  220، والتحق بھا حتى اآلن أكثر من 2012في أغسطس 

ز یتولى تدریسھ نخبة من الباحثین األكادیمیین واألساتذة وللكلیِة منھج أكادیمي وبحثي متمیّ 
طر وتتیح كلیة لندن الجامعیة ق والعلماء المرموقین المنتمین لمعھد اآلثار بكلیة لندن الجامعیة.

برنامجین لدراسة الماجستیر في تخصص المتاحف والمعارض وتخصص دراسات المكتبات 
ا لتلبیة احتیاجات الطالب الدولیین والمقیمین في والمعلومات، وھما برنامجان مصممان خصیصً 

قطر الذین یرغبون في العمل بالمجاالت المتعلقة بالتراث الثقافي والمعرفي. كما تقدم الكلیة 
برامج تدریبیة قصیرة لمتخصصي اآلثار ممن ھم في منتصف حیاتھم المھنیة، وتنظم سلسلة من 

ث الثقافي.وتسعى كلیة لندن الجامعیة قطر ألن المحاضرات العامة للجمھور لتعریفھم بالترا
 ةوإدارة المعرف تكون مركًزا للتمیّز في منطقة الخلیج متخصص في دراسة التراث الثقافي

   وتعریف أكبر قدر ممكن من الجمھور بھذا التراث من خالل التعاون الوثیق مع المجتمع. 

 www.ucl.ac.uk/qatar  /	تویتر:	UCL_Qatar	/	انستجرام:	ucl_qatar	/	فیسبوك:	UCL	Qatar 

 


