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An important feature of our postgraduate taught programmes

We are very honoured to be working with Qatar Museums on

is work placements. In this academic year, our students had

the special project, ‘QM-UCL Cultural Heritage Law Project’,

the unique opportunity to frame their research interests or

that aims to modernise the Cultural Heritage Law of the State

pursue particular lines of professional enquiry in some of the

of Qatar, under the visionary guidance of QM Chairperson

world’s most prestigious cultural heritage institutions. These

Her Excellency Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa

included the British Library in London and the Children’s

Al Thani. UCL Qatar’s experts in the field of Cultural Heritage

Museum of the Arts in New York, as well as the Qatar National

are working alongside world-leading experts to develop a law

Library and Msheireb Museums in Doha.

and framework that protects, preserves and promotes Qatar’s
tangible and intangible cultural heritage. This project resonates

This year we graduated 30 students, which will take the total

deeply with our ethos and values, and provides us with a focus

number of our graduates to some 300 Masters’ and doctoral

for our passion for the need to preserve and manage Qatar’s

students by the end of 2020, representing more than 50

diverse cultural heritage.

nationalities. Almost all of our new graduates immediately
secured jobs in their chosen professions or continued into

When it comes to research, yet again we had a particularly

further education. Many of those in work have already achieved

impactful year. Thanks to the support of the Qatar National

senior positions with our main national partners, including

Research Fund (QNRF), we have been able to continue our

around 30 alumni working with Qatar Museums, 20 working

ground-breaking research on local and international cultural

Director’s Note

with Qatar National Library, and many others pursuing their

heritage, museum studies and library and data management.

It is my pleasure to present to you our fifth UCL Qatar Annual

We always apply UCL’s globally recognised and rigorous

projects, with the development and distribution of tools inte-

Innovation (Qatar Foundation)

Report, covering activities for the 2018–19 Academic Year.

academic standards to the delivery of our Continuing

grating school teaching programmes on Qatar’s history with

Professional Education programmes. Our intent is to help

special notions on the old houses of Qatar and Bedouin life.

Dr Amal Mohammed Al-Malki

It sets out how our creative, enterprising and very diverse

professionals operating in the local cultural heritage sector

The school resources project originates from the findings of

Founding Dean, College of Humanities & Social Sciences

community of staff and students has progressed new

develop their skills by benchmarking them against international

our archaeological research projects across the Gulf region.

(Qatar Foundation)

knowledge and understanding and advanced professional

standards. This year we have delivered 21 professional

It aims to make our recent archaeological discoveries more

competence in the fields of cultural heritage. Ever since our

development courses to 330 students, taking the total number

accessible to children and foster within them a strong sense of

inception in 2011, a vision of cultural heritage as common and

of professionals that UCL Qatar has trained to 2,576 since our

local history and cultural identity.

public good for the State of Qatar has been at UCL Qatar’s

inception.

UCL Qatar Board of Governors 2019
Dr Richard O’Kennedy
Chair, Vice President of Research, Development and

Sheikh Salman bin Hassan Al Thani
Chief Financial Officer (Qatar Foundation)
Dr Dame Nicola Brewer
Vice Provost International (UCL)
Professor Anthony Smith
Vice Provost Education and Student Affairs (UCL)

careers within both local and international organisations.
This has also been a year of special public engagement

core. We strive to emphasise the significance of preserving the

Our public events have again proved very successful with a

country’s identity and culture as an essential and crosscutting

UCL’s campus operations in Qatar will end in October 2020,

wide audience, and have made our research and activities

feature of a diversifying society and a knowledge-based

upon completion of our 10-year contract with the Qatar

accessible to the general public. Topics this year have

economy, a perspective that aligns entirely with the objectives

Foundation – a decision taken jointly by UCL and Qatar

focussed on globally emerging priorities – such as working

of the Qatar National Vision 2030.

Foundation in 2015. For UCL this outcome is in line with the

with data and big data – prominent among our regular variety

UCL 2034 strategy.1 Through UCL’s Global Engagement

of topics around cultural heritage, museums and archaeology.

Ms Fiona Ryland

UCL Qatar was established in 2011 by UCL in partnership

Strategy, the university signalled a new approach, moving

Chief Operating Officer (UCL)

with Qatar Foundation and Qatar Museums as a centre of

towards a partnership model of international engagement

Through this Annual Report, we aim to convey our vision

excellence for teaching, learning and research for cultural

rather than pursuing international collaboration through an

and values for passionate and inclusive academic discourse,

heritage. Since then, and through excellent partnerships and

overseas campus model.

making this accessible to the public and for the wider good, in

Also in attendance
Dr Sam Evans

2

collaborative working with our partners, other institutions

an effort to inform local and international needs and the devel-

and government bodies, we have adapted and evolved our

In line with UCL’s vision as London’s global university, we

academic offering to meet the developing needs of the country.

continue to explore and develop opportunities to apply UCL’s

During the academic year 2018–2019, we made a particular

strengths to support global academic progress and collab-

Finance Director, UCL

effort to tailor some of our programmes and activities to focus

orative research with Qatar. UCL is delighted to have many

on data knowledge and knowledge management, and have

students and even more alumni from Qatar, some of whom

Piera Gerrard

encouraged our students to actively participate and lead in

continued their studies having completed a degree with UCL

Programme Director, UCL Qatar

research-based activities as a distinctive component of their

Qatar. For us this is a tremendous success story and a source

1. www.ucl.ac.uk/2034

(Secretary to the Board)

academic studies.

of considerable professional pride.

2. www.ucl.ac.uk/global/strategy

Director, UCL Qatar
Phil Harding

oping debate in cultural heritage.
I hope you will enjoy the read.
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38,000+
students studying at UCL

UCL – London’s Global University
UCL was established in 1826, with the aim of opening up
education in England for the first time to students of any
race, class or religion. UCL’s founding principles – academic
excellence and research that addresses real-world issues –

150

nationalities represented

continue to inform the university’s ethos to this day.
Over 38,000 students from 150 countries study at UCL.
Its research extends to the far corners of the globe, while
numerous connections to and collaborations with leading
institutions and organisations help enhance its status as

200,000

London’s Global University.

Global Alumni Network

About Us
University College London (UCL) is one of the world’s
leading multi-disciplinary universities. It is ranked seventh in
the world, with UCL’s Institute of Education maintaining the
number one spot for ‘education’ for the seventh year running,
and The Bartlett reaching number one for ‘architecture
& the built environment’. A further eight subjects at UCL
are ranked in the world’s top ten: archaeology (third),
anatomy & physiology (fifth), anthropology (fifth), pharmacy
& pharmacology (seventh), geography (seventh), medicine
(ninth), psychology (tenth) and life sciences & medicine (tenth).

UCL is ranked in seventh position based on the average of the five world league
tables (University Ranking by Academic Performance, QS World University Ranking,
Shanghai Ranking, Times Higher Education and NTU Ranking), 2013–2018.
Source: OVPR, UCL
7

Heart of the Gulf
UCL created UCL Qatar in partnership with the Qatar
Foundation. It is a centre of excellence where students from
Qatar and all over the world receive the highest quality
education in cultural heritage and knowledge management.
The innovative postgraduate degree programmes are
challenging and creative, designed to produce highly skilled
and motivated professionals who will become the cultural
leaders of tomorrow. Graduates from UCL Qatar have secured
high-profile roles in the cultural heritage, library and knowledge
management sectors – locally, regionally and internationally.
The UCL Qatar campus is located in Education City, Doha,
which is home to a number of the world’s most distinguished
academic institutions. At UCL Qatar, students receive a truly
global educational experience in the heart of the Gulf.

Our degree
programmes are
designed to produce
the cultural leaders
of tomorrow.

MISSION

VISION

UCL Qatar creates the best environment for

By inspiring students and staff through shared

advanced research and learning excellence in

values, UCL Qatar will continue its work to create

the cultural heritage sector, supporting the Qatar

a lasting legacy of world-leading research and

National Vision 2030 and UCL 2034.

teaching excellence, built on a network of alumni
who will enhance the standing of Qatar and UCL in
the region and beyond, and become a long-term
strategic partner with Qatar Foundation and other
national stakeholders.

GOALS
»

Maximise the impact of UCL Qatar’s teaching
and research

»
»

Provide the best learning experience to UCL
Qatar students

»

Working as a team

Promote and enhance strategic partnering with

»

Trusting one another

»

Acting with integrity

successfully graduating

»

Collaborating with colleagues and stakeholders

Deliver fit-for-purpose capacity in teaching,

»

Living a commitment to fairness and equality

»

Maintaining transparency in actions and

key stakeholders

»
»

Increase the student intake, as well as those

research and professional services

»

Further celebrate the achievements of UCL
Qatar students, staff and alumni

»

VALUES

Promote community engagement to explain
UCL Qatar’s research-based teaching as a

openness in communications

»

Showing respect for one another

»

Displaying professionalism and objective
behaviours

compelling narrative

»

Lead, develop and retain UCL Qatar staff to

»

optimise their career opportunities

»

Develop a network of professional leaders

Working with enthusiasm, flexibility and
commitment

»

Pursuing excellence

and alumni to support the aspirations of Qatar
Foundation and UCL
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Students graduated

14

Placements British Library, London UK David Livingstone College of Education, Livingstone Zambia

Enerwhere Sustainable Energy, Dubai UAE National Library of Science & Technology, Hanover Germany Qatar National Library, Doha Qatar
Qatar University Library, Doha Qatar

MA in Library and Information Studies
The MA in Library and Information Studies at UCL Qatar

MA in Library and Information Studies students undertake

provides access to a world-class programme, which is accred-

a fully funded professional placement, either in Qatar or

ited by The Chartered Institute of Library and Information

overseas. This opportunity enables them to apply their course

Professionals (CILIP).

knowledge in a professional setting, to learn new methods and
to gain valuable work experience.

The programme offers students the unique opportunity
to specialise according to their particular interests in

In addition, students can take one study trip per year and can

management and leadership in libraries, Arabic and Islamic

apply for student research grants, which aim to encourage

librarianship, librarianship for the education sector or archives

students to develop their research interests.

and data management. Students develop into leading professionals through research-based learning and international
work-placement opportunities.

STUDENT PROFILE

Zainab Idriss

Postgraduate
Degree
Programmes
UCL Qatar’s Masters’ programmes unlock the value of
cultural heritage and knowledge management for Qatar.
They have been specifically developed and delivered for the
region, with its unique opportunities and challenges.
This year, UCL Qatar has trained and graduated 42 students,
who are now qualified in Library and Information Studies and
Museums and Gallery Practice.

on electronic publishing in Marseille, France to present a
poster (jointly written with a colleague – Amirah Al Sarraj) on
the challenges of green open access in parts of West African
countries.
I also had the privilege of working with UCL Qatar as a
Research Administrator/Assistant, managed by Dr Catharina
Hendrick. This provided me with a broad range of responsibilities and substantially built my confidence.
As the youngest among ten siblings and the only one to gain

I was able to complete my dissertation even though the topic

a university degree, my quest for more knowledge escalated.

changed two months into the process. The study purpose was

Financial challenges were a hindrance to acquiring further

to identify the standards used in Qatar National Library (QNL)

qualifications, so I felt privileged to receive an offer from UCL

to explore how service quality is measured compared to the

Qatar after so many failed attempts with other universities.

IFLA & ISO Standards. My supervisors and lecturers were a
great assistance throughout the stages of the research life

Throughout my journey with UCL Qatar, I had many exciting

cycles, from surveying the literature, to collecting and analysing

but also challenging experiences; I nearly gave up, but in the

data. Sharing the outcomes and receiving positive feedback

end my perseverance paid off and I was able to achieve some

refined my ideas and have opened avenues for knowledge

outstanding accomplishments.

intended for further research discoveries.

I successfully completed an internship with the German

The above experiences and others provided me with diverse

National Library (TIB Leibniz Info. & Technical University) and,

and fascinating aptitudes that I may not have discovered in

in June 2019, I was accepted at a joint international conference

the classroom.
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Students graduated

16

STUDENT EXHIBITIONS 2019

Placements Children’s Museum of the Arts, New York USA Duncan McCauley (consultancy), Berlin Germany

Fire Station, Doha Qatar House of Wonders (Zanzibar National Museums), Beit Al Ajaib Tanzania ICCROM, Rome Italy M Leuven, Leuven Belgium
Manchester Museum, Manchester UK Media Majlis at Northwestern University in Qatar, Doha Qatar Msheireb Museums, Doha Qatar MUHKA –

For the Sake of Art – Qatar Art Center

Museum of Contemporary Art, Antwerp Belgium Museo della Scultura Contemporanea, Mater Italy Museum of Archaeology, University of Ghana,
Accra Ghana Museum of Islamic Art, Doha Qatar

STUDENT PROFILE

MA in Museum and Gallery
Practice

Ignacio Zamora Sanz

The MA in Museum and Gallery Practice is an immersive,
hands-on programme providing students with the knowledge
and professional skills required to become a future cultural
leader, both locally in Qatar and internationally.
The programme is unique in its focus on Qatar and the
Arab world, as well as its broader coverage of museums
in non-Western contexts. The course teaches key areas of

As part of my studies during the MA Museum and Gallery

museum theory and practice, providing students with knowl-

Practice, UCL Qatar offered me the opportunity to take

edge, understanding and skills in areas such as exhibition

a one-month placement anywhere in the world. Since I

development, museum management and education and

combine my academic studies with professional work

community engagement.

in the field of public art at Qatar Museums, I applied for
the Placement at Urban Art Projects (UAP) in Brisbane,

Students are strongly encouraged to take a 20-day profes-

Australia. UAP is a global leader in the public art business

sional placement, either in Qatar or internationally, to enable

and, before I began my Masters, stepping into their work-

them to apply practically their academic knowledge, learn new

shop was only a dream. Now, that dream has become

methods and gain valuable work experience.

true: in May 2019, I finished my placement at UAP, an

Baraka – Qur’anic Botanic Garden

amazing personal and professional experience.
All students participate in the Exhibition Project core module
to deliver a public exhibition to professional standards in a

I worked closely with UAP’s Curatorial Team to learn

team environment. In addition, students can take part in one

about the conceptual and creative processes behind the

study trip per year and are able to apply for student research

conception of public art master plans. I had numerous

grants, which aim to encourage students to develop their

meetings with other teams within UAP, understanding the

research interests.

internal synergies in an institution that is characterised
by its global approach to the implementation process

The programme was accredited by CILIP in 2019 and is

behind public art projects. UAP colleagues also facil-

the first Museum Studies programme to be accredited by

itated contact with other institutions in Australia, such

the institution.

as Queensland University of Technology (QUT) or Royal
Melbourne Institute of Technology (RMIT) to explore future
research opportunities. Beyond the daily practical tasks,
this placement enabled me to discover Australia, a place
I had never visited before, to meet interesting people and
to make great friends that I look forward to welcoming to
Doha soon.
This trip has certainly had an impact on my academic and
professional practice. I am truly thankful to UCL Qatar for
the unbelievable support that I received to accomplish this
module and also the overall effort and encouragement
during my Master’s degree.
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Graduation in Numbers

30

students graduated

70%
women

21

nationalities represented

CLASS OF 2015

ALUMNA PROFILE

Samia Hassan Al Shiba
Director of Qatar University Library (QUL)

The MA in Library and Information Studies at UCL Qatar

I am very proud of my visit to the Qatar Heritage Library as

qualified me to work as a certified librarian. I learned about the

part of the Diploma in Academic Research and Methods

purpose of librarianship and how different libraries around the

(DARM) course during my time at UCL Qatar. It was a positive

world operate, and that knowledge informs my understanding

addition that gave students the opportunity to gain exposure

of what is the most effective way to develop the library sector in

to the historical treasures that libraries in Qatar have access

Qatar. With my Master’s in Library Science and my application

to. Seeing the enthusiasm of both the students and professors

of that knowledge in my work life, I was promoted in my posi-

when visiting the heritage library inspired me to continue

tion and, less than two years later, I was given the opportunity

collaborating with the library studies department at UCL

to become director of Qatar University Library. As libraries and

Qatar in my capacity as QUL director, in order to continue

the library field grow throughout the country, it is important to

providing students with opportunities that enrich their learning

have specialist, knowledgeable figures who understand how

experience. The collaboration takes many forms, including

to develop libraries and maintain their relevance to the times

organising internships and providing sessions for UCL Qatar

without compromising their essence – UCL Qatar provides the

students at QUL. Recently, we also organised an Open Access

opportunity to gain that knowledge and expertise.

week workshop, and published an international handbook on
innovation labs entitled ‘Open a GLAM Lab’.

As libraries and the library field grow
throughout the country, it is important
to have specialist, knowledgeable
figures who understand how to
develop libraries and maintain
their relevance to the times without
compromising their essence.
Alumni in Numbers

200+
Masters and Doctoral UCL
Qatar Alumni to date

14

50+

nationalities represented
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Map of Graduate Nationalities

Russia

Finland
Canada

UK

Netherlands
Germany

Croatia

USA

Serbia

Pakistan
Qatar
Yemen
Ghana

India

Bangladesh
Philippines
Indonesia

Brazil

Zambia
Zimbabwe
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Courses delivered during the 2018–19 academic year
Introduction to
Preventive Conservation

Object-based Learning

September
10

11

12

13

25

Curatorial Research
Skills and Methods

27

Introduction to
Documentation

October

Label Writing
Preventive Conservation: Environmental
Monitoring and Integrated Pest Management

November
05

06

07
07

December
03

January

21
08

Exhibition
Project Management
05

28

Learning Theories
and Cultural
Communication

Working With Different Audiences
09

Introduction to
Digitisation Methods

25

What Our
Audience Think?

Writing for Museums:Interpretation
Exhibition and Catalogues

04

Collections Management

10

Digital Narratives

08

09

14

Cross Institutional
Collaboration and
Networking

15

Project Management
in Conservation and
Collections Care

21

22

Strategy Writing for
Collections Care
and Management

February

Advanced Collections
Care and Management

14

Developing and Evaluating Learning
Resources: Kindergarten and Primary

Professional
and Executive
Education
UCL Qatar’s professional training programme aims to
support the needs of emerging and established professionals
in the fields of Cultural Heritage and Information and
Knowledge Management. Academics and expert
practitioners from around the world are brought to Qatar
to share their knowledge with their peers.

March

25

26

27

Cutting Edge Interpretation

Ethical and Legal Dilemmas
for Museum Professionals
11

12
12

Introduction to Museum
Strategic Planning

Courses in Numbers

5

average length of
course (in days)

333
total number of
participants

2,576

participants since inception
(as of August 2019)
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List of all UCL Qatar Research Projects

QNRF-Funded
Projects

Iron Age Metal Production
in the Arabian Region

Glass from Byzantium to
Baghdad

National Museums and the
Public Imagination

Prof Dr Thilo Rehren

Prof Dr Thilo Rehren

Dr Karen Exell

The Crowded Desert

The Origins of Doha and
Qatar (Renewal)

The Moroccan Landscape
in the Early Islamic Period

Museums in the 21st
Century and Global Art
History

Dr José Carvajal López

Prof Dr Robert Carter

Dr Gaetano Palumbo

Dr Karen Exell

Museum Big Data and
Data Mining: Developing
Methods and Techniques,
and a Case Study on
Qatar

Research Data
Management

Dr Georgios Papaioannou

Dr Milena Dobreva

The Aerial Photography of
Qatar

UCL Qatar CoreFunded Projects

Prof Dr Robert Carter

Research
Research of the highest level has been one of the core
objectives of UCL Qatar, and the university has implemented
research projects across the Arab and Islamic world and
beyond that are contributing new knowledge to the region.
Strengthening Qatar’s research capacity in keeping with the
Qatar National Vision 2030, the university’s cutting-edge and
cross-disciplinary research also informs its teaching and
provides opportunities for students to gain practical exposure.

Qatar Talking Archives

Resource Use in Library
Research

Student Preferences for
Print or Digital Texts

19th Century British Book
Marketing

Dr Sumayya Ahmed

Dr Fred Nesta

Dr Fred Nesta

Dr Fred Nesta

Museums in Videogames

Innovation Labs in GLAM
institutions [Galleries,
Libraries, Archives,
Museums] – in collaboration
with British Library BL Labs

The Museum at the Lowest
Place on Earth (MuLPE),
Jordan: Development,
Community Engagement,
Sustainability

The Destination Image of
Qatar: How is it Being
Formed and What is the
Role of Culture in it

Dr Georgios Papaioannou

Dr Milena Dobreva

Dr Georgios Papaioannou

Dr Alexandra Bounia

Audience Research of
South Asian Visitors to the
Museum of Islamic Art in
Doha

Cultural Leadership and
the Role of Women in the
Museum and Cultural
Sector in Qatar

Landscapes of Faith:
Aerial Survey of Northern
Qatar

Dr Alexandra Bounia

Dr Catharina Hendrick

Prof Robert Carter
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RESEARCH PROJECT

Museum Big Data (MBD) in Qatar

In Qatar’s museums, as elsewhere in the world,
there is an emerging need to discover new and
hidden useful information, patterns, clusters and
relationships among large amounts of museumrelated data. Addressing this need requires
ethical considerations and processes, a thorough
understanding of contexts in the real and the
digital worlds, and cross-disciplinary big data
methods, techniques and testing.

predictive analysis, studying topics of discussion, opinions
about certain topics and uncovering fake opinions and has
been used to evaluate their impacts on an audience. In the
museum world, sentiment analysis provides insights on how
museums engage with their audiences.
To achieve this, the team has created the SENSIOM data
dashboard: a user-friendly, dynamic, multi-functional data
dashboard which does negative/neutral/positive sentiment
analysis – analysing museum visitors’ views on different
museum-related topics such as the price of tickets, queues,
educational programmes, digital applications and activities for

This 21st century emergence of new museums and advanced

visitors – and benchmarks this against other museums, cultural

cultural and information infrastructures in Qatar has empha-

institutions and hotspots.

sised the need for museological developments to tackle
additional museum management realities, diverse visitor needs

Data are derived from multilingual (English, Arabic, Hindu)

and community engagement prospects. To address this, a

visitors’ comments and uploads on and/or linked to museum

culture of fostering and enhancing assessment and evaluation

websites and social media accounts. The team has used word

processes is needed to measure impact, detect needs for

embedding, which is trained on huge amounts of reviews, to

change and expansion, apply targeted problem solving,

build up a corpus of data for processing via neural networks.

secure solid decision making and improve performance and
the quality of services. Innovative tools for museum practice

In addition, interactive and creative activities have been studied

and research contribute towards assessment and evaluation

for Qatar’s museums to engage visitors who in their turn will

processes, which can guarantee a professional approach in

produce (big) digital data and material for the museum to

museums’ new and diversified needs.

collect and/or explore.

The aims of MBD Qatar are to: (1) contribute to the development of big data and data mining methods and techniques on
museum datasets; (2) produce a policy document on big data
and museums in Qatar; (3) initiate a working research team
on Museum and Cultural Heritage Big Data at UCL Qatar; and
(4) explore links and collaborations to information-seeking
research schemes related to social media cultural dataset-producing processes in Qatar.
One of the actions of the project so far is working on sentiment
analysis. Also known as ‘opinion mining’, this is a way to
investigate opinions and emotions expressed in textual data,
developed in many disciplines, from finance and trading to
social sciences. It helps towards creating sentiment profiles,

22

The team has created the SENSIOM
data dashboard: a user-friendly,
dynamic, multi-functional data
dashboard which does negative/
neutral/positive sentiment analysis.
23

RESEARCH PROJECT

Qatar Talking Archives Project

For many decades, oral histories have been the
preferred documentation method for numerous
people in Qatar. Although there has been a
proliferation of oral history projects in the country,
many have not been listened to for a long time
and are assumed to be in a vulnerable condition.
Most recordings have never been transcribed,
and their contents remain unknown.

The symposium examined the possibilities for and signs
of community archives developing in the MENA region.
Community archives are ‘collections of materials gathered
primarily by members of a given community’ to document the
commonalities of the group’s identity and their differences
from the mainstream. They diversify our understanding of the
past and help to address omissions in historical records. While
oral history has been a popular tool for community archives,
collections can also include photographs, written documents,
material artefacts and digital files and websites. Scholars,
archivists and community members discussed the relevance

Community archives are ‘collections of
materials gathered primarily by members
of a given community’ to document the
commonalities of the group’s identity and
their differences from the mainstream.

The Qatar Talking Archives Project was intended to survey

of community archives in documenting the heritage of commu-

existing Qatar-based oral histories. Dr Sumayya Ahmed (UCL

nities in the region, however they are defined, whether tribally,

Qatar Lecturer in Library and Information Studies and principal

ethnically, linguistically, nationally or otherwise. With many

investigator for this research project) personally liaised with

people in the region developing projects that could fall under

Qatari women who were the owners of such stories, to collect

the rubric of community archives, the symposium discussed

those stories and organise proper permissions. A number of

regional solutions for the future of this community-based form

UCL Qatar students were involved in the project as research

of documentation.

assistants, taking care of providing descriptions and transcriptions and making sample copies where possible. They are now
working to process the stories and create a digital archive,
which will become a place where all of the many oral history
collections from over the years can be identified and regarded
as parts of a greater whole.
In the frame of the project, the symposium, ‘Community
Archives: Preserving Public History and Memory in the Middle
East’, was organised at UCL Qatar in 2018.

24
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Jill Saunders

PhD Student Projects

Impacts of Cleaning on Copper
Alloy and Silver Surfaces

Nine full-time students are working towards their doctoral
degrees at UCL Qatar, taking advantage of the university’s
unique location and focus to carry out research on innovative
topics related to the Arab and Islamic world.
Their projects in archaeology, conservation and museum
studies span Europe and Asia, and many use Qatar and
the Gulf as a foundation. These PhD candidates spend
three to four years on their degrees in Doha, supervised
by a UCL Qatar academic faculty member, and often by
a second supervisor based at UCL London or another
international institution.

Cleaning is a highly common, irreversible conservation process that can cause
dramatic aesthetic/material changes and alter object values. My research investigates conservation cleaning of copper alloy and silver alloy surfaces, exploring
reasons behind conservation decisions and the impacts of different treatments.
Professional practice and decision-making are investigated through interviews,
a questionnaire and an online survey. All data is considered in unison to build a
comprehensive picture of cleaning in contemporary conservation, including potential
socio-cultural factors that affect decisions and outcomes.

Ghaida Al-Sawalha
Representation of the Recent Past
in Museums in Jordan

My research examines the representation of the recent past in museums in Jordan,
looking at the narratives and material culture displayed as well as the factors that
affect museum representation. It analyses the broader historical context and how
ideas about history, heritage and modernity are constructed, and their influence on
museums’ representation.
The objective is to argue for how museums in Jordan and the wider Middle East
region could become more relevant to current social issues and engage with the
local community.

26
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Ann-Kathrin Lange

Stefani Kavda

Representation in Gulf Museums:

Cleaning of Poly (methyl

of Representation in Museums in

in Design Collections: A Study of

methacrylate or PMMA) Objects

An Investigation into the Nature

Gel-based Cleaning Systems

Selected GCC Countries

My research investigates the nature of representation in selected Gulf museums, with

Plastics have played an increasingly important role in the design of everyday objects

a particular focus on Qatar and its national myth. The aim is to identify the narratives

since World War II and have been widely employed in art and design, especially

and practices that represent Qatari heritage and, especially, the diverse identities of

since the 1960s. They represent contemporary cultural heritage, which renders

Qatari nationals, to investigate which heritage forms are not included in the museum

them collectible due to their scarcity, unconventional design or broad influence as

frame in Qatar.

iconic artworks.

This research project will look at representations made in Qatar’s museums and

My research investigates the cleaning of transparent acrylic surfaces, with a focus

will explore the underlying reasons for potential misrepresentations or exclusions

on poly (methyl methacrylate), or PMMA, better known as Plexiglas®. The topic is

of certain narratives. Specifically, this research aims to highlight culturally specific

explored through statistically designed experiments on new (unaged) and artificially

reasons that are less familiar to Western academia and will thus contribute to a better

light-aged PMMA specimens, to simulate degraded surfaces. This research aims

understanding of the region and its heritage.

to optimise surface cleaning treatments and establish safe practices for acrylic
museum objects.

In addition, by exploring how the new museums construct contemporary national
identity, the research project will shed light on the broader process of identity
construction and state–society relationships.

Lesley Gray

Al Kindi Al-Jawabra

Contemporary Art and Modernity

Heritage Discourses and Practices

Sea

Contexts in the Arab World

in the Arabian Gulf and Caspian

in Conflict and Post-Conflict

My research seeks to analyse the development of new centres of art production as

Within the context of the Arab Spring and subsequent conflicts, my research seeks to

the global economy begins to shift away from Western-dominated art culture.

critically analyse the discourse of post-conflict reconstruction with a special focus on
the position and role of ‘culture’ – in its broadest meaning – within this discourse.

The analysis focuses on the Arabian Gulf and Caspian Sea regions, specifically Qatar
and Azerbaijan, both small but globally influential nations that are undergoing rapid

The focus of my research is more on people and their normative cultural practices

economic and cultural development due to revenues from oil and gas reserves. The

of everyday life than on heritage sites and objects; it is more about the present and

research uses these two geographies to attempt to identify a model of cultural and

future than about the past. In particular, my research investigates what constitutes

artistic development indicative of the region and examine its international influence.

heritage for the people of Syria at this moment in time; who are the cultural actors

Both sites have robust global outreach programmes in the arts while also focusing on

in this context and what are their cultural heritage discourses and practices; how

artistic production at home.

heritage can be a ‘positive’ source of post-conflict reconstruction or, in other words,
what might be the future benefits of heritage.

Drawing on discussions of modernity and contemporaneity in both Western and
non-Western contexts, the socio-cultural impact of modernity in cultural and artistic
globalisation is examined in relation to museum and cultural development, with a
focus on contemporary art as an alternative platform for international engagement.
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Dr Jelena Živković

Maryam al Shamlan

Ottomanisation of the Balkans

Exploring the Dialectic of Qatari

Ceramics Evidence: The Case of

of Modernisation

in the Light of Archaeological
Belgrade

Identity Formation on the Verge

The term ‘Ottomanisation’ refers to the process of cultural change that occurred in

My research project studies the concept of Qatari identity: its forms, its changes and

the Balkans after the Ottoman conquest. This change was shaped by the interaction

the manner in which it is being shaped in modern-day Qatar. The study investigates

of various social groups subjected to the regulations of the Ottoman Empire and

whether Qatar is ultimately moving towards embracing nationalism in its Western

their shared cultural experience in the Dar al-Islam. Belgrade, as one of the regional

sense or whether a unique form of nationalism is being cultivated by the state.

centres, saw profound transformations of material culture during the Ottoman period
(1521–1717), ranging from imperial architecture to ceramics for everyday use.

The question of identity in Qatar will be addressed through studying the emergence
of Qatar Foundation as a possible agent of change, having a role in shaping Qatari

My research explores the technology of ceramic production in Belgrade in the

identity and society over the past two decades. The research seeks to explore and

context of the long-term influence of the Ottoman state on local craftsmanship. The

capture Qataris’ perceptions about QF’s role in the process of identity formation

research adds to archaeological studies of cross-cultural interactions in the Islamic

today, as well as their perceptions of the state’s multiple social engineering efforts to

world by emphasising the role of the materials science approach.

shape Qatari identity.

Jelena obtained her PhD in September 2019.

Maryam al Sada
The Pearl Economy: Women’s
Labour in the Arabian Gulf

Much of the documentation pertaining to the pearl trade, be it textual records or
photographs, showcases men alone. This begs the question: where are all the
women? Women’s responsibilities, although scarcely discussed, are indicative of the
underpinnings they provide to the industry. Throughout the year, these women were
responsible for maintaining social relations among families, organising marriages,
establishing an education system and guaranteeing medical care.
The overarching question that guides this research is: what economic roles
did women in the Arabian Gulf play during the pearl trade and the transition to
an oil-based economy? The project aims to shed light on both the waged and
non-waged labours that women performed, especially because non-waged labours
are usually not included in economic analyses.
This thesis will explore both the negative and the positive elements of the Arabian
Gulf women’s narrative, analysing those connotations through a culturally and socially
appropriate lens.
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Distribution of Research Projects
Led by UCL Qatar Research Staff
and Students

Serbia

Morocco
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Turkey Azerbaijan
Syria
Iraq Iran
Jordan
Kuwait
Bahrain Qatar
Saudi Arabia UAE
Oman
Yemen
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Publications by UCL Qatar Academics
	Ahmed, S. (2018). ‘Archives du Maroc? The official and

	Dobreva, M. (2018). ‘Data Librarianship in Higher Education

	Papaioannou, G. & Sarakinos, I. (2019). ‘The General Data

alternative national archives of Morocco’ in Archives and

Curricula: An Example from Qatar’, INFORUM 2018: 24th

Protection Regulation (GDPR, 2016/679/EE) and the (Big)

Manuscripts, 46(3), 255–268.

Annual Conference on Professional Information Resources,

personal data in cultural institutions: thoughts on the GDPR

Prague 29–30 May 2018, ISSN 1801–2221.

compliance process’, in Dobreva, M., Hinze, A. & Zuner,

	Ahmed, S. (2019). ‘Engaging curation: a look at the literature on participatory archival transcription’ in Benoit, E.
III and Eveleigh, A. (eds.), Participatory Archives, London:

M. Maturity and Innovation in Digital Libraries, ICADL 2018,
	Dobreva, M. (2018). Digital Archives: Management, Use and

Proceedings, Springer.

Access, London: Facet Publishing.
	Papaioannou, G. (2018). ‘Documenting and Mining Museum

Facet Publishing.
	Dobreva, M., Economou, M., Ruthven, I. and Galani, A.

Big Data: challenges addressed by a new research project

	Avgousti, A., Papaioannou, G. and Gouveia, F.R. (2019).

(2019). Editorial Note for Special Issue on the Evaluation

in Qatar’, in Proceedings of CIDOC 2018 Conference,

‘Content Dissemination from Small-scale Museum and

of Digital Cultural Resources, Journal on Computing and

Herakleion, Greece, 29 September–5 October 2018.

Archival Collections: Community Reusable Semantic

Cultural Heritage (JOCCH), 12(1).
	Politis, K.D. & Papaioannou, G. (2019), IV.2. Tuleilat

Metadata Content Models for Digital Humanities’,
Code4Lib 43.

	Dobreva, M., Hinze, A. and Žumer, M. (2018). ‘Maturity

Qasr Musa Hamid 2000. in Politis, K.D. (ed.), Ancient

and Innovation in Digital Libraries’, 20th International

Landscapes of Zoara. Surveys and Excavations at the Ghor

Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL),

as-Sāfī in Jordan, 1997–2017 (in press), London: Palestine

and Forgers in the Ancient World’, American Journal of

2018, Hamilton, New Zealand, November 19–22, 2018,

Exploration Fund - Taylor & Francis, Monograph Series XX.

Philology, 139(4), 716–718.

Proceedings.

	Bounia, A. (2018). ‘Carolyn Higbie, Collectors, Scholars,

	Politis, K.D. & Papaioannou, G. (2019), VI.19. ‘Wadi al-Hasa
	Bounia, A. (2019). Digital Culture, Cultural Industries and
Museums. In: S. Theodosius and I. Papadaki, (ed.), Cultural

	Nesta, F. (2018). ‘Pierre Coustillas: a scholar and a mentor
to many’, Supplement to The Gissing Journal, LII(4).

Industries and Technology (in Greek). ΝΗΣΟΣ.

of Zoara. Surveys and Excavations at the Ghor as-Sāfī
in Jordan, 1997–2017 (in press), London: Palestine

	Nesta, F. (2019). ‘Consortia: A brief history and a call for the
	Bounia, A. and Witcomb, A. (2019). ‘The restorative

Hermitage’, in Politis, K.D. (ed.), Ancient Landscapes

Exploration Fund - Taylor & Francis, Monograph Series XX.

future’, in Library Management, 40(1/2), 12–22.

museum: understanding the work of memory at the
Museum of Refugee Memory in Skala Loutron, Lesvos’, in

	Papaioannou, G. (2019), ‘Augmented Reality in cultural

De Nardi, S., Orange, H. and High, S. (eds.), The Routledge

heritage, museums and museum educational settings’, in

Handbook of Memory and Place, Oxford: Routledge.

Prodromou, Th. (ed.), Augmented Reality in Educational
Settings, Leiden: Brill Publications.

	Bounia, A., Nikolaou, P. and Stylianou, T. (2019).
‘Contested perceptions of archaeological sites in Cyprus:

	Papaioannou, G. (2019), IX.27. ‘Quantification of Historic

communities and their claims on their past’, in Solomon,

Period Pottery’, in: Politis, K.D. (ed.) Ancient Landscapes

E. (ed.), Contested Antiquity: the Disputed Social Life

of Zoara. Surveys and Excavations at the Ghor as-Sāfī

of Archaeological Heritage in Greece and Cyprus,

in Jordan, 1997–2017 (in press), London: Palestine

Bloomington: Indiana University Press.

Exploration Fund - Taylor & Francis, Monograph Series XX.

	Carvajal López, J. (2018). ‘Crafting History: How the World

	Papaioannou, G. (2019). ‘Museum Big Data and Museum

is Made. The Case of Islamic Archaeology’, in Burke,

Data Mining’, in Prodromou, Th. (ed.), Big Data in

C., Spencer-Wood, S., Clare, T. and Suzanne, M. (eds.),

Education: Pedagogy and Research (in press), Springer.

Crafting the World, Oxford: Oxbow, 77–98.
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School Resources
Throughout the 2018/19 school year, UCL Qatar began
the school resources series, composed of innovative
presentations and activities to support school teachers in
teaching of the history of Qatar.
The project aims to make the study of the history of Qatari
traditions, part of UCL Qatar’s extensive research, available
to teachers and students, so as to support the curriculum
goals of Qatar’s education system. These materials provide
students with an opportunity to learn about Qatar’s history in
a fun and innovative way.
Traditional Qatari Homes: Illustrated Presentation and
Teachers’ Pack

130

downloads for
Origins of Doha

total estimated reach

60

90

downloads for
Crowded Desert

5,000
teachers trained
in 2018–19

4

workshops including:

UCL Qatar developed an illustrated presentation for children
aged six to 11, based on the results of the UCL Qatar QNRFfunded project, Origins of Doha and Qatar, which has been
running for five years. The presentation introduces students
to the main architectural features of a typical Qatari home and

2

with QF
schools, Qatar
Academy and
Academyati

the everyday life of a Qatari family in the 1930s and 40s.

2

with Kings College,
catering to 50
teachers from
various public
schools in Qatar

Let’s Explore Archaeology: Illustrated Presentation and
Teachers’ Pack
UCL Qatar developed an illustrated presentation for children

Public Lectures and Events

aged six to 11, based on the results of the UCL Qatar QNRF-

Community
Engagement
UCL Qatar’s Community Engagement programme takes
archaeology, conservation, libraries and museums to
communities across Qatar, through lively and absorbing
activities. The programme would not be possible without the
active participation of UCL Qatar students and staff, all eager
to make their research accessible to wider audiences. It
provides an excellent opportunity to gain new perspectives,
build skills in communication and broaden access.

funded Crowded Desert Project, which has been running

The UCL Qatar series of public lectures and public events

for three years. The presentation introduces students to the

has established itself as a regular feature on the local calendar

concept of archaeology from a desert environment, taking

of cultural heritage events. Open to the general public, the

them on a journey from searching for an object to its final

lectures and seminars offer insights into Arab and Islamic

resting place in a museum. It also introduces students to

culture and explore past and contemporary cultural heritage

various archaeological methods used when excavating in

and knowledge management issues relevant to Qatar, the

the desert.

wider region and beyond.

Both presentations are accompanied by a teachers’ pack

Most of the public lectures are now available internationally

containing an annotated version of the presentation,

via live streams on UCL Qatar’s official Facebook and

suggested classroom activity, a glossary of terms and

YouTube channels, registering thousands of views from

additional resources.

around the globe.

905
attendees

3,504

livestream viewers
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Public Lectures/Panel Discussions

28

November
2018

Navigating the Arabian Gulf: A Maritime
Ventures of Merchants and Seafarers of
Western India
Dr Chhanya Goswami
Sk Somaiya College, University
of Mumbai

11

December
2018

Discovery of Black Gold Panel
Discussion – British Festival
Dr Rob Carter
UCL Qatar
British Council – British Festival

Conferences and Workshops

30

How Do Museums Frame Their Image?

01-02

Dr Annette Loeseke

Dr Martina Renzi

NYU Berlin

QM - UCL Cultural Heritage Law
Partnership

January
2019

Museum of Islamic Art

October
2018

Qatar's Cultural Heritage Law

Qatar Museums

Qatar National Library

18

February
2019

27

22

October
2018

Open Access in Qatar: Practical
Workshops to Plan Successful Marketing
Campaigns and Enhance Visibility
Dr Milena Dobreva
International Open Access
Qatar University, HBKU, University
of Malta

18

February
2019

February
2019

Origins of Doha and Qatar: Traditional
Qatari Homes

A Conversation on Illicit Trafficking
of Cultural Objects

Islamic Manuscript Illumination:
Functions, Forms and Styles

Dr Samuel Hardy, Dr Gaetano Palumbo,
Clemence Bergal & Brendan Cassar

Mohammed Issa Waley

Dr Rob Carter

British Museum & British Library

Origins of Doha and Qatar

UCL Qatar Visiting Fellow, UCL Qatar,
Qatar Museums, UNESCO

Museum of Islamic Art

Museum of Islamic Art

New Media + New Museum

12

Paul Marty, Sarah Kreuk, Nancy
Proctor and Anna Morra

Dr Milena Dobreva

12

March
2019

March
2019

Practical Professional Skills for Leading
Change

University of Florida, University
of Glasgow, MOMA, Museums of
the Web

Pre-workshop to the International
Conference of the Qatar Library and
Information Association

Media Majlis

Qatar National Library

14

March
2019

Contemporary Perspectives on
Professionalism
Judy Brodie Proctor
University of Aberystwyth
International Conference of the
Qatar Library and Information
Association

16

April
2019

The Transformation of the Moroccan
Landscape in the Early Islamic Period

20

What Makes an Expert

14-15

Dr Paul Christians

Dr Sumayya Ahmed

PhD Research

Northwestern, Msheireb Museums

March
2019

April
2019

Living Arabic-Script Manuscript Cultures

Qatar University

16

April
2019

Museum Audience Development and
Evaluation

30 -05
April
2019

May
2019

Big Data Museums: Practice and
Prospects

Dr Gaetano Palumbo

Dr Alexandra Bounia

Dr Georgios Papaioannou

UCL Qatar

National Museum of Qatar

Big Data Museums Project
Qatar Museums
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The QM – UCL Cultural Heritage Law Project
Qatar’s cultural heritage is a precious public good – whether it

has developed a new, bespoke framework of law and

can be felt, seen, heard or touched. It conveys the tenacious

legal regulations for cultural heritage. Meeting the highest

spirit of the Qatari people and their forebears, supporting their

international standards for the sector, the law sets out the

ambitious vision for the future.

conditions for Qatar to protect, promote and preserve its
tangible and intangible heritage.

With this spirit in mind, under the visionary guidance of HE
Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, Qatar

The aim is to deliver a significant, positive impact on Qatar’s

Museums partnered with UCL Qatar to develop the ‘QM

human, social and economic capabilities, as set out in

– UCL Cultural Heritage Law Project’. The project updates

the National Vision 2030. Alongside this body of law is a

the State of Qatar’s Law on Antiquities No. 2 (1980) and

proposal to establish a dedicated unit of Qatar Museums

the supporting regulations to create a world-leading legal

that, acting as a regulator, will work with other branches of

framework that will valorise Qatar’s unique cultural heritage for

Government, institutions and public and private actors to

generations to come.

oversee compliance with the new legal framework. Its duties
include raising awareness among the citizens and residents of

To achieve this, UCL Qatar put together a team of the world’s

Qatar about the country’s rich heritage, and the importance of

leading international experts on cultural heritage law that,

preserving it as the most precious public good.

together with the senior leadership of Qatar Museums,

Special Projects
and Partnerships
A new, bespoke framework of law and legal regulations
for cultural heritage. Meeting the highest international
standards for the sector, the law sets out the conditions
for Qatar to protect, promote and preserve its tangible and
intangible heritage.
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Faculty and Staff in Numbers

14

9

47

82

lecturers and researchers

administration and
management staff

honorary lecturers

29

visiting lecturers

training courses attended
by faculty and staff during
the year

Our People
UCL Qatar’s people are the reason for its success. They
are highly skilled lecturers and research associates,
librarians and laboratory technicians, administrators and
technology specialists.
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Map of Employee Nationalities

Canada

UK
USA

Germany
France
Italy

Tunisia

Bulgaria
Greece
Lebanon Syria
Jordan
Egypt
Yemen

India

Ghana
Kenya

Singapore

South Africa
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Laboratories
The conservation and materials science laboratories at UCL Qatar are
among the most advanced and highly equipped in the Middle East.

9

labs
Specialist equipment including:

»

Scanning Electron Microscopy

»

X-ray Fluorescence (XRF) and
Portable XRF

»

Digital X-ray Cabinet

»

Environmental Chamber

»

Polarising Light Microscopes

»

3D Stereomicroscopes (Leica 205A,
165M)

Facilities,
Laboratories
and Libraries
UCL Qatar is located in Doha’s Education City, in the
Humanitarium building, which it shares with Georgetown
University School of Foreign Service in Qatar. Students
and faculty at UCL Qatar benefit from exceptional facilities,
which include: a library housing a comprehensive and
rapidly expanding collection; world-class conservation and
materials science laboratories; computer cluster rooms;
private study rooms; and ultra-modern lecture theatres and
seminar rooms.

Information Technology
Group study rooms and classrooms equipped with audio
visual equipment:

2

computer labs

»

70-inch interactive screen

»

Lecture capture

»

Document viewer

»

Multiple connectivity options

»

Video conference capabilities

Operating on a like-for-like basis with its home campus.

1

multimedia suite,
featuring:

8

higher-specification PCs
for image manipulation/
3D rendering
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Library

Number of Titles

The materials housed within the UCL Qatar Library
complement the degree programmes offered at the university,
with extensive subject collections in Islamic Archaeology and
the Archaeology of the Arab World (Middle East and North
Africa), Archaeological Materials Science and Islamic Material
Culture, Museum and Gallery Practice, Conservation Studies
and Library and Information Science.
As well as serving the needs of UCL Qatar students and staff,
books can be consulted on a reference basis by members of
the public. The university’s students and staff have access to
all of UCL’s electronic resources, including electronic journals,

2,183

library & information studies

1,261

museums & gallery practice

cultural heritage management

427

conservation

6,787

3,679

archaeology

766

supplementary areas

15,103

electronic books, full-text databases and digitised theses.

total

Access to Core Journals

65

library & information studies

48

43

museums & gallery practice

108
total
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Education City
Education City is home to Hamad Bin Khalifa University

Students from each of the universities in Education City come

(HBKU), as well as to branches of a number of the world’s

together and interact in many ways, such as collaborating

leading universities: Georgetown University, Carnegie Mellon

in student activities or competing in cross-campus sports

University, Northwestern University, Weill Cornell Medical

tournaments.

College, HEC Paris, Texas A&M University and Virginia
Commonwealth University. It is also the site of the Qatar
National Library.
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The facilities available to UCL Qatar students at Education City include:

»

Student bookstore

»

Olympic-standard swimming pool

»

Basketball and volleyball courts

»

Cinema

»

Gymnasiums

»

Bowling alley

»

Cafeterias and coffee shops

»

Football pitches

»

Video arcade

51

المدينة التعليمية
تحتضن المدينة التعليمية جامعة حمد بن خليفة إضافة إلى عدد من

ً
معا ويتفاعلون بطرق عديدة ،فهم
يلتقي طالب كل هذه الجامعات

أهم الجامعات العالمية مثل جورجتاون ،كارنيجي ميلون ،نورثويسترن،

ينسقون أنشطتهم الطالبية ويتنافسون في المسابقات الرياضية

كلية طب وايل كورنيل ،اتش اي سي باريس ،تكساس ايه أند إم

التي تنظمها الجامعات.

ً
أيضا مبنى مكتبة قطر الوطنية.
وفيرجينيا كومونويلث .كما تحتضن

50

ً
عددا من المرافق لطالب كلية لندن الجامعية منها:
توفر المدينة التعليمية
»متجر لبيع الكتب

»بركة سباحة أولمبية

»مالعب كرة سلة وكرة طائرة

»سينما

»نوادي رياضية

»صالة بولينغ

»مقاهي وكافتريات

»مالعب كرة قدم

»قاعة فيديو

51

المكتبة

عدد العناوين

ترفد المواد الموجودة في المكتبة المناهج التي تقدمها الكلية ،وتضم
مجموعة كبيرة من الكتب حول اآلثار اإلسالمية وآثار العالم العربي
(الشرق األوسط وشمال أفريقيا) ،وعلم المواد اآلثارية وثقافة المواد
اإلسالمية ،وممارسات المتاحف وقاعات العرض ،ودراسات الحفظ،
والمعلوماتية والمكتبات.
إلى جانب تلبية حاجات طالب وموظفي كلية لندن الجامعية ،يمكن
لألعضاء من غير الطالب االطالع على الكتب حسب المرجعية .يمكن
لطالب وموظفي كلية لندن الجامعية في قطر الوصول إلى كافة
المصادر اإللكترونية في مكتبة كلية لندن بما في ذلك المجالت والكتب
اإللكترونية وقواعد البيانات واألطروحات الرقمية بنصوصها الكاملة.

2,183

427

766

الحفظ

1,261

6,787

3,679

إدارة التراث الثقافي

دراسات المكتبات والمعلومات

علم اآلثار

ممارسات المتاحف وقاعات العرض

المواضيع اإلضافية

15,103
العدد اإلجمالي

الوصول إلى المجالت األساسية

65

دراسات المكتبات والمعلومات

48

43

ممارسات المتاحف وقاعات العرض

108
العدد اإلجمالي

49

المختبرات
تعتبر مختبرات الترميم وعلوم المواد التسع التي تمتلكها كلية لندن الجامعية في
ً
ً
وإعدادا في الشرق األوسط.
تطورا
قطر من أكثر المختبرات

9

مختبرات
تشمل المعدات التخصصية ما يأتي:
»مجهر مسح إلكتروني
»جهاز أشعة سينية فلوريسانت ( )XRFمع جهاز
نقال
آخر ّ

»مقصورة أشعة سينية رقمية
»حجرة بيئية
»مجاهر ضوئية قطبية
مجسمات ثالثية األبعاد (اليكا )205A، 165M
»
ّ

المرافق
والمختبرات
والمكتبات

»عارض وثائق

تقع كلية لندن الجامعية في قطر في مدينة الدوحة التعليمية في

»خيارات اتصال متعددة

مبنى هيومانيتاريام الذي تتشارك فيه مع كلية الخدمة الخارجية بجامعة

»معدات عقد مؤتمرات باستخدام الفيديو

جورج تاون في قطر .يستفيد الطالب والهيئة التدريسية في كلية لندن
الجامعية من المرافق االستثنائية التي تتألف من مكتبة تضم مجموعة

تقنية المعلومات
بالمعدات
غرف الدراسة والفصول الدراسية مزودة
ّ
السمعية والبصرية اآلتية:
»شاشة تفاعلية ً 70
إنشا
»جهاز تسجيل محاضرات

المعدات المستخدمة في الكلية األم في لندن
نفس
ّ

2

مختبر كومبيوتر

1

مجموعة وسائط
متعددة تضم:

8

أجهزة كمبيوتر ذات مواصفات
عالية لمعالجة الصور /تنفيذ صور
ثالثية األبعاد

كبيرة ومتنامية من الكتب والمواد المعنية باآلثار والترميم والتراث
الثقافي ،ومختبرات عالمية للترميم ودراسة علوم المواد ،وقاعات
كومبيوتر ،وغرف دراسية ،ومسارح وقاعات محاضرات حديثة ومتطورة.
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خارطة جنسيات الموظفين

ﻛﻨـﺪا
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ
اﻟﻴﻮﻧﺎن
ﻟﺒﻨﺎن

اﻟﻬﻨﺪ

ﺳﻮرﻳﺎ
اﻷردن
ﻣﺼﺮ

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

ﺗﻮﻧﺲ

اﻟﻴﻤﻦ
ﻏﺎﻧﺎ

ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة

ﻛﻴﻨﻴﺎ

ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

44

45

أعداد ومعلومات حول الكلية

14

عدد المحاضرين والباحثين

9

29

47

82

عدد المحاضرين الفخريين

إجمالي عدد الموظفين
واإلداريين

عدد المحاضرين الزائرين

عدد الدورات التدريبية التي
شارك فيها األساتذة والطالب
خالل السنة

طواقم الكلية
سر نجاح كلية لندن الجامعية في قطر هم األشخاص العاملون فيها
ـ من محاضرين ومشاركين في البحوث ،وأمناء مكتبات وفنيي
مختبرات ،وإداريين ،ومتخصصين في التكنولوجيا.

43

مشروع قانون التراث الثقافي ،متاحف قطر – كلية لندن الجامعية
يعد التراث الثقافي لدولة قطر منفعة عامة ثمينة  -سواء كان تمثيل
هذا التراث باإلحساس أو الرؤية أو السمع أو اللمس .وهو يعكس
روح التالحم بين الشعب القطري وأسالفه ،ما يدعم رؤيتهم الطموحة
للمستقبل.
مع أخذ هذه الروح باالعتبار ،وبتوجيه حكيم من صاحبة السمو الشيخة
المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني ،تعاونت متاحف قطر مع كلية
لندن الجامعية لتطوير «مشروع قانون التراث الثقافي في قطر».
يعمل المشروع على تحديث قانون دولة قطر بشأن اآلثار رقم 2
( )1980واألنظمة الداعمة إلنشاء إطار قانوني رائد عالمي يثمن

الهدف من ذلك هو إحداث تأثير مهم وإيجابي على القدرات البشرية
واالجتماعية واالقتصادية في قطر ،كما هو موضح في الرؤية
الوطنية  .2030إلى جانب هذه المجموعة من القوانينُ ،يقترح إنشاء
وحدة مخصصة لمتاحف قطر تعمل كجهة تنظيمية ،مع فروع الحكومة
والمؤسسات والجهات العامة والخاصة األخرى ،لإلشراف على تطبيق
هذا اإلطار الجديد .تشمل واجبات الوحدة رفع مستوى الوعي بين
المواطنين والمقيمين في قطر حول التراث الغني للبالد ،وأهمية
الحفاظ عليه باعتباره أغلى منفعة عامة.

التراث الثقافي الفريد لدولة قطر لألجيال القادمة.
ولتحقيق ذلك ،قامت كلية لندن الجامعية في قطر بتشكيل فريق من
الخبراء الدوليين البارزين في مجال قانون التراث الثقافي ،إلى جانب
ً
ً
ً
جديدا
قانونيا
إطارا
القيادة العليا في متاحف قطر ،التي وضعت
مفصال للتشريعات الخاصة بالتراث الثقافي .ينص القانون على وضع
ً
ً
وفقا
شروط لحماية وتعزيز تراث قطر المادي والمعنوي والحفاظ عليه
ألعلى المعايير الدولية.

المشاريع
الخاصة
والشراكات
مفصل حسب الطلب يصف القوانين واألنظمة
القانون هو إطار جديد
َّ
التشريعية الخاصة بالتراث الثقافي .يحدد هذا القانون ،الذي يلتزم
بأعلى المعايير الدولية المنصوص عليها في هذا القطاع ،شروط دولة
قطر لحماية وتعزيز تراثها المادي وغير المادي والحفاظ عليه.
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المحاضرات العامة  /الندوات النقاشية

28

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
2018

اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ :ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺤﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺎر واﻟﺒﺤﺎرة ﻓﻲ ﻏﺮب اﻟﻬﻨﺪ

11

دﻳﺴﻤﺒﺮ
2018

اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺬﻫﺐ اﻷﺳﻮد ﻧﺪوة ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ

اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺗﺸﺎﻧﻴﺎ ﺟﻮﺳﻮاﻣﻲ

اﻟﺪﻛﺘﻮر روب ﻛﺎرﺗﺮ

ﻛﻠﻴﺔ س ك ﺳﻤﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻣﺒﺎي

ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻨﺪن اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ

18

ﻓﺒﺮاﻳـﺮ
2019

المؤتمرات وورش العمل

30

ﻳﻨﺎﻳـﺮ
2019

02-01

أﻛﺘﻮﺑـﺮ
2018

22

أﻛﺘﻮﺑـﺮ
2018

ﺆﻃﺮ اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ﺻﻮرﺗﻬﺎ؟
ﻛﻴﻒ ﺗُ ِ

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻘﻄﺮي

اﻟﺪﻛﺘﻮرة أﻧﻴﺖ ﻟﻮﻳﺴﻚ

اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻣﺎرﺗﻴﻨﺎ رﻳﻨﺰي

اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻓﻲ ﻗﻄﺮ :ورش ﻋﻤﻞ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺣﻤﻼت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮؤﻳﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻓﻲ ﺑﺮﻟﻴﻦ

ﻣﺘﺎﺣﻒ ﻗﻄﺮ ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻨﺪن اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ،
ﺷﺮاﻛﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻣﻴﻠﻴﻨﺎ دوﺑﺮﻳﻔﺎ

ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻔﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ

27

ﻣﺘﺎﺣﻒ ﻗﻄﺮ

اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﻔﺘﻮح
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻟﻄﺎ

18

ﻓﺒﺮاﻳـﺮ
2019

ﻓﺒﺮاﻳـﺮ
2019

ﻣﺤﺎدﺛﺔ ﺑﺸﺄن اﻹﺗﺠﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع
ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

زﺧﺮﻓﺔ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ:
وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ وأﺷﻜﺎﻟﻬﺎ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ

أﺻﻮل اﻟﺪوﺣﺔ وﻗﻄﺮ:
اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﻤﻮﺋﻴﻞ ﻫﺎردي ،اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻏﻴﺘﺎﻧﻮ
ﺑﺎﻟﻮﻣﺒﻮ ،ﻛﻠﻴﻤﻨﺲ ﺑﻴﺮﻏﺎل ،وﺑﺮﻳﻨﺪان ﻛﺎﺳﺎر

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺴﻰ واﻟﻲ

اﻟﺪﻛﺘﻮر روب ﻛﺎرﺗﺮ

اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ واﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ

أﺻﻮل اﻟﺪوﺣﺔ وﻗﻄﺮ

زﻣﺎﻟﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻨﺪن اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ،ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻨﺪن
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ،ﻣﺘﺎﺣﻒ ﻗﻄﺮ ،اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ

ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻔﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ

ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻔﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ

12

12

ﻣـﺎرس
2019

وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺠﺪﻳﺪة  +ﻣﺘﺤﻒ ﺟﺪﻳﺪ

اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ﺑﻮل ﻣﺎرﺗﻲ ،ﺳﺎرة ﻛﺮوك ،ﻧﺎﻧﺴﻲ ﺑﺮوﻛﺘﻮر وآﻧﺎ
ﻣﻮرا

اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻣﻴﻠﻴﻨﺎ دوﺑﺮﻳﻔﺎ
ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﻼﺳﻜﻮ ،ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻔﻦ
اﻟﺤﺪﻳﺚ  ،MOMAاﻟﻤﺘﺎﺣﻒ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻣﺠﻠﺲ اﻹﻋﻼم

14

ﻣـﺎرس
2019

20

ﻣـﺎرس
2019

15-14

إﺑﺮﻳـﻞ
2019

وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻋﻦ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

ً
ﺧﺒﻴﺮا؟
ﻛﻴﻒ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺨﺒﻴﺮ

ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ /
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﻄﻴﺔ

ﺟﻮدي ﺑﺮودي ﺑﺮوﻛﺘﻮر

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﻮل ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﺰ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺑﻴﺮﻳﺴﺘﻮﻳﺚ

ﺑﺤﺚ اﻟﺪﻛﺘﻮراه

اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﻤﻴﺔ أﺣﻤﺪ

اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻗﻄﺮ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﻮرﺛﻮﻳﺴﺘﺮن ﻣﺘﺎﺣﻒ ﻣﺸﻴﺮب

16

إﺑﺮﻳـﻞ
2019

اﻟﻤﻨﻈﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻓﻲ ﻓﺠﺮ اﻹﺳﻼم
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻏﺎﻳﺘﺎﻧﻮ ﺑﺎﻟﻮﻣﺒﻮ
ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻨﺪن اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ

38

ﻣـﺎرس
2019

16

إﺑﺮﻳـﻞ
2019

05- 30
إﺑﺮﻳـﻞ
2019

ﻣﺎﻳـﻮ
2019

ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻤﺘﺤﻒ

ﻣﺘﺎﺣﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة :اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ واﻵﻓﺎق

اﻟﺪﻛﺘﻮرة أﻟﻜﺴﻨﺪرا ﺑﻮﻧﻴﺎ

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﻮرﺟﻴﻮس ﺑﺎﺑﺎﻳﻮاﻧﻮ
ﻣﺸﺮوع ﻣﺘﺎﺣﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة

ﻣﺘﺤﻒ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻣﺘﺎﺣﻒ ﻗﻄﺮ

39

المصادر المدرسية
خالل العام الدراسي  ،2019/2018أطلقت كلية لندن الجامعية في
قطر سلسلة المصادر المدرسية ،التي تتألف من عروض وأنشطة

130

متناغمة ومبتكرة لدعم معلمي المدارس في تدريس تاريخ قطر.

ً
جزءا من البحث الشامل الذي أجرته كلية
يهدف المشروع ،الذي يعتبر

لندن الجامعية في قطر ،إلى إتاحة دراسة تاريخ التقاليد القطرية
للمعلمين والطالب ،وذلك لدعم أهداف المناهج الدراسية في نظام

تنزيال لمشروع
ً

أصول الدوحة

التعليم في قطر .هذه المواد توفر للطالب فرصة التعرف إلى تاريخ
قطر بطريقة ممتعة ومبتكرة.
المنازل القطرية التقليدية :عرض مصور وحزمة المعلمين
ً
ً
مصورا لألطفال بين سن
عرضا
طورت كلية لندن الجامعية في قطر
ّ
ً
استنادا إلى نتائج مشروع (أصول الدوحة
السادسة واإلحدى عشرة،

60

90

ً
معلما تم تدريبهم في

المزدحمة

2019-2018

تنزيال لمشروع الصحراء
ً

4

وقطر) الذي تموله كلية لندن الجامعية في قطر والصندوق القطري
عرف العرض
لرعاية البحث العلمي ،والذي استمر مدة خمسة أعوامُ .ي ّ
التقديمي الطالب بالسمات المعمارية الرئيسية للمنزل القطري

النموذجي والحياة اليومية للعائلة القطرية في ثالثينيات وأربعينيات
القرن الماضي.
دعنا نستكشف علم اآلثار :عرض مصور وحزمة المعلمين
ً
ً
مصورا لألطفال بين
عرضا
طورت كلية لندن الجامعية في قطر
َ
ً
استنادا إلى نتائج مشروع (الصحراء
سن السادسة واإلحدى عشرة،

5,000

المجموع التقديري للوصول

ورش عمل بما فيها:
ورشتان للمدارس
التابعة لمؤسسة
قطر ،وأكاديمية
قطر وأكاديميتي

2

ورشتان لكينجز
كوليدج ،تستوعبان
ً
مدرسا من
50
مختلف المدارس
الحكومية في قطر

2

المزدحمة) الذي تموله كلية لندن الجامعية في قطر والصندوق القطري
يعرف العرض
لرعاية البحث العلمي ،والذي استمر مدة ثالث سنواتّ .
التقديمي الطالب بمفهوم علم اآلثار في البيئة الصحراوية ،ويأخذهم
ً
بدءا من موقع التنقيب
في رحلة من البحث عن القطع األثرية،
يعرف الطالب إلى مختلف األساليب األثرية
ً
وصوال إلى المتحف .كما ِّ

المشاركة
المجتمعية
يعرف برنامج المشاركة المجتمعية في كلية لندن الجامعية في قطر
ِّ
المجتمع المحلي في جميع أنحاء قطر على علوم اآلثار والحفظ

المستخدمة في التنقيب عن اآلثار في الصحراء.

ترافق كال العرضين حزمة خاصة بالمعلمين تحتوي على نسخة
مشروحة من العرض التقديمي ،ونشاط الفصل الدراسي المقترح،
والئحة بالمصطلحات وبعض المصادر اإلضافية.

المحاضرات العامة والفعاليات
قدمت سلسلة محاضرات كلية لندن الجامعية في
منذ إطالقهاّ ،
قطر نفسها كجزءٍ ال يتجزأ من التقويم المحلي للفعاليات في مجال
التراث الثقافي .المحاضرات والندوات والحلقات الدراسية متاحة
للجميع ،وهي تضيء جوانب مهمة من الثقافة العربية واإلسالمية
وتستكشف قضايا التراث الثقافي المعاصر وإدارة المعارف ذات
الصلة بقطر والمنطقة بأسرها.
تتوفر معظم المحاضرات العامة اآلن على نطاق عالمي عبر قنوات
البث المباشر على صفحات فيسبوك ويوتيوب الرسمية التابعة لكلية
لندن الجامعية في قطر ،حيث يتم تسجيل آالف المشاهدات من جميع
أنحاء العالم.

والمكتبات والمتاحف ،من خالل األنشطة الحيوية الجذابة.
ما كان لهذا البرنامج أن يتحقق لوال المشاركة الفعالة لطالب
ً
دائما إلى التواصل
وموظفي كلية لندن الجامعية في قطر ،التواقين
مع السكان المحليين .يتيح هذا البرنامج أمام األهالي فرصة ممتازة
الكتساب وجهات نظر جديدة ،وبناء المهارات في مجال االتصاالت
وتوسيع نطاق التواصل مع الجامعة.
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إجمالي مشاهدي
البث المباشر
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خريطة مشاريع أبحاث كلية لندن الجامعية في قطر،
بقيادة فريق أبحاث الجامعة والطالب
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د .يلينا زيفكوفيتش

مريم الشمالن

عثمنة البلقان في ضوء الدالئل الخزفية
األثرية :حالة بلغراد

استكشاف جدلية تشكيل الهوية القطرية
على عتبة الحداثة

العثمنة ،مصطلح يشير إلى التغيير الثقافي الذي حدث في منطقة البلقان بعد الغزو العثماني

يدرس مشروعي البحثي مفهوم الهوية القطرية :أشكالها والتغيرات والطريقة التي تشكلت

لها .ظهر هذا التغيير من خالل التفاعل بين مختلف المجموعات االجتماعية الخاضعة لقوانين

فيها في قطر الحديثة .تبحث الدراسة ما إذا كانت دولة قطر ستتجه في نهاية المطاف نحو

اإلمبراطورية العثمانية وتجربتها الثقافية المشتركة فيما كان ُيسمى دار اإلسالم .شهدت

ً
فريدا من أشكال القومية.
شكال
تبنّ ي القومية بمعناها الغربي ،أو ستتبنّ ى
ً

ً
ً
ً
مهما ،تحوالت عميقة في ثقافتها المادية ّإبان الفترة العثمانية
إقليميا
مركزا
بلغراد ،التي كانت
ً
وصوال إلى صناعة األواني الخزفية المستخدمة
بدءا من العمارة اإلمبراطورية
(،)1717-1521
ً
في االستهالك اليومي.
يستهدف هذا البحث تقنية إنتاج الخزف في بلغراد في سياق التأثير الطويل األمد للدولة العثمانية

ستتم مقاربة مسألة الهوية في قطر من خالل دراسة بروز مؤسسة قطر كعنصر محتمل من
عناصر التغيير ،ودورها في تشكيل الهوية والمجتمع القطريين خالل العقدين األخيرين .يسعى
البحث إلى استكشاف وتسجيل آراء القطريين بدور مؤسسة قطر في عملية تشكيل الهوية
في الوقت الحاضر ،ومعرفة آرائهم في الجهود االجتماعية المتعددة لتشكيل الهوية القطرية.

على الحرف اليدوية المحلية .البحث هو إضافة مهمة للدراسات األثرية التي تناولت التفاعل بين
ثقافات العالم اإلسالمي ،من خالل التأكيد على دور المنهج العلمي في مقاربة المواد.
حصلت يلينا على شهادة الدكتوراه في سبتمبر .2019

مريم السادة
اقتصاد اللؤلؤ :عمل المرأة في
الخليج العربي

ً
صورا ،ال تتكلم إال عن
نصية أو
معظم الوثائق المتعلقة بتجارة اللؤلؤ ،سواء أكانت سجالت
ّ
ً
نادرا
الرجال .وهنا يبرز سؤال مهم :أين المرأة من كل هذا؟ كانت مسؤوليات النساء ،رغم أنها
ما ُطرحت على بساط البحث ،تدل على الدور المهم الذي لعبته النسوة في هذا المجال .في
األيام العادية كانت المرأة تحمل مسؤولية المحافظة على العالقات االجتماعية بين العائالت،
وعلى ترتيب الزيجات ،ومتابعة النظام التعليمي ،والعناية الطبية بأفراد العائلة.
السؤال المهم الذي يتمحور حوله البحث هو :ما األدوار االقتصادية التي لعبتها المرأة في
ً
وأيضا خالل الفترة االنتقالية نحو اقتصاد قائم على النفط؟
الخليج العربي خالل مرحلة اللؤلؤ،
السيما
يهدف البحث إلى اإلضاءة على األعمال المأجورة وغير المأجورة التي مارستها المرأة،
ّ
ً
غالبا ما يتم تجاهلها في التحليالت االقتصادية.
وأن األعمال غير المأجورة
تتناول الدراسة العناصر اإليجابية والسلبية لقصص النساء الخليجيات ،وتحلل تلك الدالالت من
الزاوية الثقافية واالجتماعية المناسبة.
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آن كاثرين النج

ستيفاني كافدا

التمثيل في متاحف الخليج :تحقيق في
طبيعة التمثيل في المتاحف في دول
مختارة من مجلس التعاون الخليجي

تنظيف القطع المتعددة (ميتاكريليت
الميثيل) ( )PMMAفي مجموعات
التصميم :دراسة لنظم التنظيف بالمواد
(الج ّل)
الهالمية ِ

بحثي يحقق في طبيعة التمثيل في باقة مختارة من المتاحف الخليجية ،مع تركيز خاص على

ً
دورا متزايد األهمية في تصميم األدوات اليومية منذ الحرب العالمية
لعبت المواد البالستيكية

قطر وملحمتها الوطنية .والهدف هو تحديد الروايات والممارسات التي تمثل التراث القطري،

ً
تحديدا.
ابتداء من الستينيات
الثانية ،وتم استخدامها على نطاق واسع في الفن والتصميم،
ً

السيما الهويات المتنوعة للمواطنين القطريين والتحقيق في األشكال التراثية المستثناة من

وهي تمثل التراث الثقافي المعاصر ،ما يجعلها قابلة للجمع بسبب ندرتها أو تصميمها غير

إطار المتاحف في قطر.

التقليدي أو تأثيرها الواسع كعمل فني مبدع.

المقدمة في متاحف قطر ويستكشف األسباب الكامنة وراء
يدرس مشروع البحث التمثيالت
ّ
ً
تحديدا إلى اإلضاءة
استبعاد أو سوء تمثيل أو حتى التمثيل القسري لبعض الروايات ،ويهدف

يدرس بحثي طرق تنظيف أسطح األكريليك الشفاف ،مع التركيز على مادة البولي (ميثيل

على األسباب الثقافية غير المألوفة لدى األكاديميين الغربيين ،وبالتالي يساهم في تقديم
فهم أفضل للمنطقة وتراثها.
إضافة إلى ذلك ،ومن خالل استكشاف كيفية بناء المتاحف الجديدة للهوية الوطنية المعاصرة،
ً
سيضيء المشروع البحثي على العملية األوسع لبناء الهوية والعالقات بين الدولة والمجتمع.

ميثاكريالت) ،أو  ،PMMAالمعروفة باسم بلكسي غالس .يتم تناول الموضوع من خالل
ً
اصطناعيا ،لمحاكاة
التجارب المرفقة باالحصائيات على عينات جديدة وأخرى متقدمة بالعمر
األسطح المتدهورة .يهدف هذا البحث إلى تحسين معالجات تنظيف األسطح واستخدام
أساليب آمنة في معالجة مقتنيات المتاحف المصنوعة من األكريليك.

ليزلي غراي

الكندي الجوابرة

الفن المعاصر والحداثة في الخليج العربي
وبحر قزوين

الخطابات والممارسات التراثية في سياقات
الصراع وما بعد الصراع في العالم العربي

يتطلع بحثي إلى تحليل تطور مراكز اإلنتاج الفني الجديدة ،مع ابتعاد االقتصاد العالمي عن

في سياق الربيع العربي وصراعاته الالحقة ،يسعى بحثي لتحليل خطاب إعادة البناء والتنمية

هيمنة ثقافة الفن التي يسيطر عليها الغرب.

نحو نقدي ،مع تركيز خاص على موقع ودور «الثقافة» ـ
في المراحل التي تلي الصراعات على ٍ

يركز التحليل على مناطق الخليج العربي وبحر قزوين ،السيما قطر وأذربيجان ،وهما دولتان

في أوسع معانيها ـ ضمن هذا الخطاب.

ً
عالميا وتجتازان تنمية اقتصادية وثقافية سريعة بسبب عائدات النفط
صغيرتان لكنهما مؤثرتان
والغاز .يستخدم البحث هذين الموقعين في محاولة لتحديد نموذج التنمية الثقافية والفنية

يركز البحث على الناس وعلى ممارساتهم الثقافية المعيارية في الحياة اليومية أكثر من التركيز

ّ
الدالة على المنطقة ودراسة تأثيرها الدولي .يحتوي كال الموقعين على برامج توعية عالمية

على المواقع التراثية واألشياء المادية؛ األمر يتعلق بالحاضر والمستقبل أكثر من الماضي.

قوية في الفنون ،مع التركيز في الوقت نفسه على اإلنتاج الفني المحلي.

يتناول بحثي بالتحديد ماهية التراث بالنسبة للشعب السوري في هذه اللحظة من الزمن؛ من

وباالستناد إلى مناقشات الحداثة في كل من السياقات الغربية وغير الغربية ،تتم دراسة التأثير
االجتماعي الثقافي للحداثة في ما يتعلق بالعولمة الثقافية والفنية المعنية بالمتحف والتنمية
الثقافية ،مع التركيز على الفن المعاصر باعتباره منصة بديلة عن المشاركة الدولية.

28

هم الفاعلون الثقافيون في هذا السياق ،وما هي خطابات وممارسات تراثهم الثقافي؛ كيف
ً
ً
«إيجابيا» إلعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الصراع ،أو بعبارة أخرى،
مصدرا
يمكن أن يكون التراث
ما هي الفوائد المحتملة للتراث في المستقبل.

29

جيل سوندرز

مشاريع طالب الدكتوراه

آثار التنظيف على سبائك النحاس
وسطوح الفضة

يعمل ما يقرب من تسعة طالب بدوام كامل للحصول على درجات الدكتوراه
في كلية لندن الجامعية في قطر ،مستفيدين من موقع الكلية الفريد
وتركيزها على إجراء األبحاث حول الموضوعات اإلبداعية المتعلقة بالعالمين
العربي واإلسالمي.
تغطي مشاريع الطالب مواضيع علم اآلثار ودراسات الحفظ والمتاحف
ً
ً
أساسا
عموما،
في أوروبا وآسيا ،ويستخدم الكثير منهم قطر والخليج
لدراساتهم .يقضي المرشحون لنيل درجة الدكتوراه من ثالث إلى أربع
سنوات في تحضير الرسالة ،تحت إشراف أحد أعضاء الهيئة التدريسية في
ً
ثان من كلية لندن
كلية لندن الجامعية في قطر،
وغالبا ما يكون هناك مشرف ٍ
الجامعية في لندن أو إحدى المؤسسات التعليمية األخرى.

التنظيف هو عملية صيانة مشتركة ال رجعة فيها ،يمكن أن تسبب تغييرات جمالية /مادية جدية،
تغير قيمة القطعة الفنية .بحثي يحقق في صيانة وتنظيف سبائك النحاس
كما يمكنها أن ّ
وسطوح سبائك الفضة ،ويستكشف األسباب الكامنة وراء قرارات الصيانة وتأثيرات المعالجات
المختلفة.
تمت دراسة الممارسات المهنية واتخاذ القرارات من خالل المقابالت واالستبيانات واستطالع
للرأي جرى على االنترنتُ .درست جميع البيانات من خالل بناء صورة شاملة للتنظيف في

الصيانة المعاصرة ،بما في ذلك العوامل االجتماعية والثقافية المحتملة التي تؤثر في
القرارات والنتائج.

غيداء الصوالحة
التمثيل في الماضي القريب في
متاحف األردن

يتطرق بحثي إلى تمثيالت الماضي القريب في متاحف األردن ،ويدرس السرديات والثقافة
ّ

فضال عن العوامل التي تؤثر في تمثيل المتحف .يحلل البحث السياق
المادية المعروضة،
ً

التاريخي األوسع وكيف تتم صياغة السياق التاريخي الواسع واألفكار حول التاريخ والتراث
والحداثة وتأثير ذلك على تمثيل المتاحف في البالد.

ً
عموما أكثر
والهدف من ذلك هو استجالء الطريقة التي تجعل متاحف األردن والشرق األوسط
ً
ً
انخراطا مع المجتمع المحلي.
ارتباطا بالقضايا االجتماعية الحالية ،وأكثر
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مشروع بحثي

أرشيف قطر الناطق

منذ عدة عقود ،كان السرد الشفوي للتاريخ هو طريقة التوثيق
المفضلة للعديد من األشخاص في قطر .ورغم تزايد االهتمام
بمشاريع التاريخ الشفوي وغزارتها في قطر ،إال أن معظم التسجيالت
الموجودة في حالة غير جيدة ،ومعظمها لم يتم نسخها بعد ،وال تزال
محتوياتها مجهولة.

المراد من مشروع أرشيف قطر الناطق هو استقصاء التاريخ
ُ
الشفوي الموجود في قطر .قامت الدكتورة سمية أحمد

(محاضرة في كلية لندن الجامعية في قطر ،في قسم
دراسات المكتبات والمعلومات وباحثة رئيسية في هذا
ً
شخصيا مع السيدات القطريات
المشروع البحثي) بالتواصل

أرشيف المجتمع هو «مجموعات من
المواد تم تجميعها من قبل أفراد مجتمع
معين» لتوثيق القواسم المشتركة لهوية
المجموعة واختالفها عن االتجاه العام

صاحبات هذه القصص ،لجمع أحاديثهن والحصول على
األذونات والتراخيص المناسبة .شارك عدد من طالب كلية
لندن الجامعية في قطر في المشروع كمساعدين للباحثين،

هو «مجموعات من المواد تم تجميعها من قبل أفراد
مجتمع معين» لتوثيق القواسم المشتركة لهوية المجموعة
واختالفها عن االتجاه العام .إنها تنوع فهمنا للماضي
وتساعد على استدراك ما تم إغفاله في السجالت التاريخية.
على الرغم من أن التاريخ الشفوي كان أداة شائعة ألرشفة
ً
أيضا الصور
المجتمع ،إال أن المجموعات يمكن أن تشمل
والوثائق المكتوبة والتحف الفنية والملفات الرقمية والمواقع
اإللكترونية .ناقش الباحثون وأمناء األرشيف وأفراد المجتمع
دور األرشيف في توثيق التراث المجتمعي في المنطقة،
ً
علما بأن التسجيالت مصنَّ فة من النواحي القبلية والعرقية
واللغوية والوطنية أو غيرها .مع قيام العديد من األشخاص
في المنطقة بتطوير مشاريع يمكن أن تندرج تحت مبدأ
أرشيف المجتمع ،ناقشت الندوة الحلول اإلقليمية لمستقبل
هذا النوع من الوثائق المجتمعية.

حيث اهتموا بتوفير األوصاف والنُ سخ وعمل نسخ من
العينات حيثما أمكن ذلك .إنهم يعملون اآلن على معالجة
القصص وإنشاء أرشيف رقمي .سيكون هذا المشروع بمثابة
البوتقة التي تجمع تسجيالت التاريخ الشفوي عبر السنين،
ً
جزءا من الكل العظيم.
وتكون
في إطار المشروع ،تم تنظيم ندوة «أرشيف المجتمع :الحفاظ
على التاريخ العام والذاكرة في الشرق األوسط» ،في كلية
لندن الجامعية في قطر عام .2018
درست الندوة إمكانيات وعالمات تطور أرشيف المجتمع في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .أرشيف المجتمع
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مشروع بحثي

البيانات الكبيرة للمتاحف في قطر

في متاحف قطر ،وكما هو الحال في أماكن أخرى من العالم ،هناك

التوقعي ،ودراسة مواضيع النقاش ،واآلراء حول مواضيع
ّ
معينة ،وكشف اآلراء الزائفة ،وقد استخدمت لتقييم آثارها

حاجة ُملحة الكتشاف معلومات وأنماط ومجموعات وعالقات مفيدة
جديدة كامنة بين كميات كبيرة من البيانات المتعلقة بالمتاحف .تتطلب
ً
ً
دقيقا للسياقات
وفهما
معالجة هذه الحاجة اعتبارات وعمليات أخالقية،

نظرة ثاقبة حول كيفية تفاعل المتاحف مع جماهيرها.

الضخمة متعددة التخصصات والتقنيات واالختبارات.

ولتحقيق ذلك ،أنشأ الفريق لوحة بيانات [سينسيوم] وهي

في العالمين الواقعي والرقمي ،واستكشاف طرق دراسة البيانات

على الجمهور .في عالم المتاحف ،يقدم التحليل الوجداني

لوحة بيانات ديناميكية متعددة الوظائف سهلة االستخدام
تقوم بتحليل العواطف السلبية/المحايدة/اإليجابية  -لتحليل
آراء زوار المتحف حول مواضيع مختلفة متعلقة بالمتحف ،مثل

دعا ظهور متاحف جديدة وبنية تحتية ثقافية وإعالمية متقدمة
في قطر في القرن الحادي والعشرين ،إلى تطوير علم اآلثار
لمعالجة حقائق إدارة المتحف اإلضافية ،وتلبية احتياجات
الزوار المتنوعة ،واستنباط آفاق جديدة لتشجيع المجتمع
على المشاركة .ولمعالجة ذلك ،برزت الحاجة إلى تدعيم
وتعزيز عمليات التقدير والتقييم وتعزيزها لقياس التأثير،
واكتشاف احتياجات التغيير والتوسع ،وتطبيق حل المشكالت
المستهدفة ،وتأمين اتخاذ قرار قوي ،وتحسين األداء وجودة
الخدمات .تسهم األدوات المبتكرة واألبحاث في المتاحف في
تعزيز عمليات التقدير والتقييم ،التي يمكن أن تضمن اتباع

أسعار التذاكر وطوابير االنتظار والبرامج التعليمية والتطبيقات
الرقمية وأنشطة الزوار  -ومقارنة أدائها مع المتاحف
والمؤسسات الثقافية وغيرها من النقاط الفاعلة.
البيانات مستمدة من تعليقات الزوار متعددي اللغات
(اإلنجليزية والعربية والهندية) وتحميلها على المواقع
اإللكترونية للمتحف وحسابات وسائل التواصل االجتماعي و/
أو ربطها بها .تم تدريب الفريق على استخدام تقنية التضمين
التي تدمج كميات هائلة من التقييمات لبناء الجزء األساسي
من البيانات للمعالجة عبر الشبكات العصبية.
إضافة إلى ذلك ،تمت دراسة األنشطة التفاعلية واإلبداعية
ً

نهج مهني يلبي االحتياجات الجديدة والمتنوعة للمتاحف.

للمتاحف في قطر إلشراك الزوار الذين سيقومون بدورهم

تهدف البيانات الكبيرة للمتاحف في قطر إلى)1( :

بإنتاج البيانات والمواد (الكبيرة) الرقمية للمتحف لجمعها و/أو

المساهمة في تطويرالبيانات الكبيرة وأساليب وطرق

استكشافها.

استخراج البيانات في مجموعات بيانات المتاحف )2( :إصدار
سياسة خطية حول البيانات الكبيرة للمتاحف في قطر)3( :
استحداث فريق بحث عامل بالمتاحف والبيانات الكبيرة للتراث
الثقافي في كلية لندن الجامعية في قطر؛ ( )4استكشاف
الروابط والتعاون مع خطط البحث عن المعلومات المتعلقة
بعمليات إنتاج مجموعات البيانات الثقافية لوسائل التواصل
االجتماعي في قطر.
ً
حاليا هو التحليل
أحد اإلجراءات التي يتابعها المشروع
ً
أيضا باسم «استنباط الرأي»،
الوجداني .تُ عرف هذه الطريقة
المعبر عنها في
وهي تُ ستخدم الستقصاء اآلراء والعواطف
َّ

البيانات النصية ،والتي تم تطويرها في العديد من المجاالت،
ابتداء من العلوم المالية والتجارية إلى العلوم االجتماعية.
ً

يساعد هذا التحليل على إنشاء الملفات الوجدانية ،والتحليل
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أنشأ الفريق لوحة بيانات [سينسيوم] وهي
لوحة بيانات ديناميكية متعددة الوظائف سهلة
االستخدام تقوم بتحليل العواطف السلبية/
المحايدة/اإليجابية
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قائمة بكافة المشاريع البحثية في كلية لندن الجامعية في قطر

الممولة
المشاريع
ّ
من قبل الصندوق
القطري لرعاية البحث
العلمي ()QNRF

إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺎدن ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ
اﻟﺤﺪﻳﺪي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻟﺰﺟﺎج ﻣﻦ ﺑﻴﺰﻧﻄﺔ إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد

اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﺨﻴﻠﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر د .ﺗﻴﻠﻮر ﻫﺮن

اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر د .ﺗﻴﻠﻮر ﻫﺮن

د .ﻛﺎرن اﻛﺴﻞ

اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻤﺰدﺣﻤﺔ

أﺻﻮل اﻟﺪوﺣﺔ وﻗﻄﺮ
)اﺳﺘﺌﻨﺎف(

اﻟﻤﻨﻈﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻓﻲ ﻓﺠﺮ اﻹﺳﻼم

اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻦ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

د .ﺧﻮﺳﻴﻪ ﻛﺎرﻓﺎﺟﺎل ﻟﻮﺑﻴﺰ

اﻟﺒﺮﻓﺴﻮر د .روﺑﺮت ﻛﺎرﺗﺮ

د .ﻏﻴﺘﺎﻧﻮ ﺑﺎﻟﻮﻣﺒﻮ

د .ﻛﺎرن اﻛﺴﻞ

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻠﻤﺘﺎﺣﻒ
واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت :ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ،ودراﺳﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻗﻄﺮ

إدارة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ

د .ﺟﻮرﺟﻴﻮس ﺑﺎﺑﺎﻳﻮاﻧﻮ

د .ﻣﻴﻠﻴﻨﺎ دوﺑﺮﻳﻔﺎ

أرﺷﻴﻒ ﻗﻄﺮ اﻟﻨﺎﻃﻖ

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺼﺎدر ﻓﻲ أﺑﺤﺎث
اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت

أذواق اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ أم رﻗﻤﻴﺔ

ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ

د .ﺳﻤﻴﺔ أﺣﻤﺪ

د .ﻓﺮﻳﺪ ﻧﻴﺴﺘﺎ

د .ﻓﺮﻳﺪ ﻧﻴﺴﺘﺎ

د .ﻓﺮﻳﺪ ﻧﻴﺴﺘﺎ

اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ﻓﻲ أﻟﻌﺎب اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ

ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎت
اﻟﻌﺮض واﻟﻤﻜﺘﺒﺎت واﻷرﺷﻴﻒ
واﻟﻤﺘﺎﺣﻒ – ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ

ﻣﺘﺤﻒ ﻓﻲ أﺧﻔﺾ ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ :اﻷردن :ﺗﻨﻤﻴﺔ،
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﺳﺘﺪاﻣﺔ

ﺻﻮرة اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﻓﻲ
ﻗﻄﺮ :ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ وﻣﺎ
دور اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻴﻬﺎ

د .ﺟﻮرﺟﻴﻮس ﺑﺎﺑﺎﻳﻮاﻧﻮ

د .ﻣﻴﻠﻴﻨﺎ دوﺑﺮﻳﻔﺎ

د .ﺟﻮرﺟﻴﻮس ﺑﺎﺑﺎﻳﻮاﻧﻮ

د .أﻟﻜﺴﻨﺪرا ﺑﻮﻧﻴﺎ

ﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺟﻤﻬﻮر زوار ﺟﻨﻮب
آﺳﻴﺎ ﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻔﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ

اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ودور اﻟﻤﺮأة
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻤﺘﺎﺣﻒ
ﻓﻲ ﻗﻄﺮ

ﻣﻨﺎﻇﺮ اﻹﻳﻤﺎن :ﻣﺴﺢ ﺟﻮي
ﻟﺸﻤﺎل ﻗﻄﺮ

د .أﻟﻜﺴﻨﺪرا ﺑﻮﻧﻴﺎ

د .ﻛﺎﺛﺮﻳﻨﺎ ﻫﻨﺪرﻳﻚ

اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻣﻦ
اﻟﺠﻮ ﻟﻘﻄﺮ

الممولة
المشاريع
ّ
من قبل كلية لندن
الجامعية

اﻟﺒﺮﻓﺴﻮر د .روﺑﺮت ﻛﺎرﺗﺮ

البحث
األبحاث التي تتم على أعلى مستوى هي من األهداف األساسية
نفذت الكلية مشاريع بحثية في جميع
لكلية لندن الجامعية ،وقد َّ
أنحاء العالمين العربي واإلسالمي ،ساهمت وتساهم في تقديم
معلومات جديدة حول المنطقة.
تدعم الكلية أساليبها في التدريس وإجراء األبحاث ،وتوفر الفرص
للطالب الكتساب الخبرات العملية ،من خالل تعزيز القدرات البحثية

ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺒﺮﻓﺴﻮر د .روﺑﺮت ﻛﺎرﺗﺮ

في قطر ،بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية .2030
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المقدمة في السنة األكاديمية 2019 - 2018
الدورات التدريبية
ّ
ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺤﻔﻆ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ

ّ
ﺗﻌﻠﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
10

11

12

13

25

ﻣﻬﺎرات وﻃﺮق اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ

27

ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ
اﻟﺤﻔﻆ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ :اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ
وإدارة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺸﺮات

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
05

06

إدارة اﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺎت
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07
08

07

دﻳﺴﻤﺒﺮ
03

04
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ّ
اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻧﻈﺮﻳﺎت
واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

ﻣﺎذا ﻳﻔﻜﺮ اﻟﺠﻤﻬﻮر؟

اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺣﻒ :ﺗﻔﺴﻴﺮ
اﻟﻤﻌﺮض واﻟﻜﺘﺎﻟﻮﺟﺎت
إدارة ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻤﻌﺎرض

28

اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
09

05

ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻃﺮق اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ

10

اﻟﺴﺮد اﻟﺮﻗﻤﻲ

ﻳﻨﺎﻳـﺮ
08

14

09

اﻟﺘﻌﺎون ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
وﺗﺪﻋﻴﻢ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت

21

15

إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ
اﻟﺤﻔﻆ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺎت

22

ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺎت وإدارﺗﻬﺎ

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺎت وإدارﺗﻬﺎ

14

التعليم
االحترافي
والتنفيذي
يسعى برنامج التدريب االحترافي في كلية لندن الجامعية إلى دعم
المتميزين الناشئين في مجال التراث الثقافي
احتياجات المهنيين
ّ
والمدربين من
وإدارة المعلومات والمعرفة .يتم جلب خيرة األكاديميين
ّ

ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ:
رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
ﻣﺎرس

25

26

27

اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ

اﻟﻤﻌﻀﻼت اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻲ اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ
11

12
12

ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺘﺎﺣﻒ

الدورات في أرقام

5

معدل طول الدورة

333

المشاركون

2,576

المشاركون منذ بدء العام الدراسي
(في أغسطس )2019

جميع أنحاء العالم إلى قطر لتبادل المعارف والخبرات مع أقرانهم.

19

خريطة جنسيات الخريجين

روﺳﻴﺎ

ﻓﻨﻠﻨﺪة
ﻛﻨـﺪا

ﻫﻮﻟﻨﺪا
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﺻﺮﺑﻴﺎ

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﺑﻨﻐﻼدش
اﻟﻔﻠﻴﺒﻴﻦ

اﻟﻬﻨﺪ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﻛﺮواﺗﻴﺎ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

ﻗﻄﺮ
اﻟﻴﻤﻦ
ﻏﺎﻧﺎ

إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
زاﻣﺒﻴﺎ
زﻣﺒﺎﺑﻮي

16

اﻟﺒﺮازﻳﻞ

17

دفـعة 2015

التخرج في أرقام
ّ

30
ً
طالبا وطالبة

الخر يجات
لمحة عن إحدى
ّ

70%

إناث

21

جنسية

سامية حسن الشيبة

مديرة مكتبة جامعة قطر
أنا فخورة ً
جدا بزيارتي مكتبة قطر للتراث كجزء من مساق الدبلوم

أهلني حصولي على شهادة الماجستير في دراسات المكتبات
ّ
والمعلومات في كلية لندن الجامعية في قطر للعمل كأمينة مكتبة

في طرق البحث األكاديمية أثناء وجودي في كلية لندن الجامعية

معتمدة .تعرفت إلى جوهر علم المكتبات وكيفية العمل المكتبي في

للتعرف إلى
في قطر .كانت إضافة إيجابية أعطت الطالب الفرصة
ّ

جميع أنحاء العالم ،وهذه المعرفة زادت من درايتي للطريقة األكثر

االطالع عليها.
الكنوز التاريخية التي يتوجب على المكتبات في قطر
ّ

فاعلية في تطوير قطاع المكتبات في قطر .بعد حصولي على درجة

وبصفتي مديرة مكتبة جامعة قطر ،فقد ألهمتني مشاهدة حماسة

الماجستير في علوم المكتبات ،وتطبيقي لتلك المعرفة في حياتي

واندفاع الطالب واألساتذة عند زيارة مكتبة التراث ،مواصلة التعاون

العملية ،تمت ترقيتي في منصبي ،وبعد أقل من عامين ،أتيحت لي

مع قسم دراسات المكتبات في كلية لندن الجامعية في قطر ،لضمان

الفرصة ألن أصبح مديرة مكتبة جامعة قطر .مع نمو مجال المكتبات

تزويد الطالب بالفرص التي تثري تجربتهم التعليمية .يأخذ التعاون

في كافة أنحاء البالد ،من المهم أن تتعامل مع شخصيات متخصصة

أشكاال متعددة ،بما في ذلك تنظيم دورات تدريبية وتوفير جلسات
ً
حوارية في مكتبة قطر الجامعية لطالب كلية لندن الجامعية في قطر.

دون المساس بجوهرها  -توفر كلية لندن الجامعية في قطر الفرصة

في اآلونة األخيرة ،قمنا بتنظيم ورشة عمل مفتوحة لمدة أسبوع،

وخبيرة تفهم كيفية تطوير المكتبات وتحافظ على صلتها بالعصر
الكتساب هذه المعرفة والمهارة.

ً
ونشرنا ك ً
دوليا حول مختبرات االبتكار واإلبداع تحت عنوان «Open a
ُتيبا

.»GLAM Lab

مع نمو مجال المكتبات في كافة أنحاء البالد،
من المهم أن تتعامل مع شخصيات متخصصة
وخبيرة تفهم كيفية تطوير المكتبات وتحافظ
على صلتها بالعصر دون المساس بجوهرها

الخريجون في أرقام

200+
خريج بدرجتي الماجستير والدكتوراه
من كلية لندن الجامعية حتى تاريخه

14

50+

جنسية

15

عدد الطالب المتخرجين
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معارض الطالب 2019

الوظائف متحــف فنــون األطفــال ،نيويــورك ،الواليــات المتحــدة األميركيــة  /دانــكان ماكولــي (لالستشــارات) ،برليــن،

ألمانيــا  /المطافــئ ،الدوحــة ،قطــر  /بيــت العجائــب (متاحــف زنجبــار الوطنيــة) ،تنزانيــا  /إيكــروم ،رومــا ،إيطاليــا  /م لوفــان ،لوفــان ،بلجيــكا  /متحــف مانشســتر،
مانشســتر ،المملكــة المتحــدة  /مجلــس اإلعــام فــي جامعــة نورثويســترن فــي قطــر ،الدوحــة ،قطــر  /متاحــف مشــيرب ،الدوحــة ،قطــر  /متحــف الفــن المعاصــر

ألجل الفن – مركز قطر للفنون

 MUHKAأنتويــرب ،بلجيــكا  /متحــف النحــت المعاصــر ،ماتيــرا ،إيطاليــا  /متحــف اآلثــار ،جامعــة غانــا ،أكــرا ،غانــا  /متحــف الفــن اإلســامي ،الدوحــة ،قطــر

لمحة عن الطالب

اغناسيو زامورا سانز

ماجستير في ممارسات المتاحف
وقاعات العرض
الماجستير في ممارسات المتاحف وقاعات العرض هو برنامج عملي
متميز يوفر للطالب المعرفة والمهارات المهنية المطلوبة ليصبحوا
ّ
ً
ً
رو ً
ودوليا.
محليا
ادا في مجال الثقافة،
ّ
البرنامج فريد من نوعه في تركيزه على قطر والوطن العربي،
مع إضاءة أوسع على المتاحف ضمن السياقات غير الغربية .يتم
تدريس المجاالت الرئيسية لنظريات المتاحف وممارساتها ،وتزويد
الطالب بالمعرفة والفهم والمهارات الالزمة في مجاالت مثل إعداد
المعارض ،وإدارة المتاحف ،والتعليم والمشاركة المجتمعية.

ً
يشجع الطالب بشدة على العمل مدة 20
يوما في قطر أو في
َّ

الخارج ،لتمكينهم من تطبيق معارفهم األكاديمية بشكل عملي،
ّ
قيمة.
وتعلم أساليب جديدة واكتساب خبرة عملية ّ

يشارك جميع الطالب في الوحدة الرئيسية لمشروع المعرض ،بحيث
يعملون كفريق إلعداد وتقديم معرض أمام الناس ،وفق أفضل
المعايير المهنية .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن للطالب المشاركة
في رحلة دراسية واحدة كل عام ،والتقدم للحصول على منح أبحاث
تشجع الطالب على تطوير اهتماماتهم البحثية.
الطالب ،التي
ّ
اعتُ مد البرنامج من قبل معهد محترفي المكتبات والمعلومات ()CILIP
في عام  ،2019وهو أول برنامج لدراسات المتاحف ُيعتمد من قبل
هذه المؤسسة.

ماجستير في ممارسات المتاحف وقاعات العرض
كجزء من تحضيري رسالة الماجستير في ممارسات المتاحف
وقاعات العرض ،منحتني كلية لندن الجامعية في قطر الفرصة
للعمل مدة شهر في أي مكان في العالم .وبما أنني كنت أدمج
دراستي األكاديمية مع العمل المهني في مجال الفن العام في
متاحف قطر ،تقدمت بطلب االلتحاق للتدريب في شركة Urban
) Art Projects (UAPفي بريسبان ،أستراليا ،وهي شركة عالمية
رائدة في مجال األعمال الفنية العامة .قبل أن أبدأ الماجستير

بركة – حديقة القرآن النباتية

الخاص بي ،كان مجرد االنضمام إلى ورشة عمل تابعة لها مجرد
حلم .واآلن أصبح هذا الحلم حقيقة :ففي مايو  ،2019أنهيت
عملي في ( ،)UAPوكانت تجربة شخصية ومهنية مذهلة.
عملت عن كثب مع الفريق التنظيمي لـ( )UAPلمعرفة العمليات
تصور الخطط الرئيسية للفن
اإلدراكية واإلبداعية الكامنة وراء
ٌ

العام .عقدت العديد من االجتماعات مع فرق أخرى داخل نفس

الشركة ،الستيعاب أوجه التآزر الداخلية في مؤسسة تتميز
بنهجها العالمي في عملية تنفيذ مشاريع الفن العام .كما قام
زمالئي في الشركة بتسهيل االتصال مع المؤسسات األخرى
في أستراليا ،مثل جامعة كوينزالند للتكنولوجيا أو معهد ملبورن
الملكي للتكنولوجيا الستكشاف فرص البحث المستقبلية .إلى
ً
قادرا على
جانب المهام العملية اليومية ،جعلني هذا الظرف
اكتشاف أستراليا ،وهي مكان لم يسبق لي زيارته من قبل ،ولقاء
أشخاص مثيرين لالهتمام وتكوين صداقات رائعة مع أشخاص
ً
قريبا.
يسرني استقبالهم في الدوحة
كان لهذه الرحلة دون شك تأثير على مسيرتي األكاديمية
والمهنية .أنا ممتن ً
حقا لكلية لندن الجامعية في قطر على الدعم

ً
وأيضا للجهد الكامل
المذهل الذي تلقيته في إنجاز هذا المساق
والتشجيع خالل تحضير درجة الماجستير.

12
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الوظائف

المكتبــة البريطانيــة ،لنــدن ،المملكــة المتحــدة  /كليــة ديفيــد ليفنغســتون للتعليــم ،ليفنغســتون ،زامبيــا /

طاقــة مســتدامة فــي كل مــكان ،دبــي ،اإلمــارات  /المكتبــة الوطنيــة للعلــوم والتكنولوجيــا ،هانوفــر ،ألمانيــا  /مكتبــة قطــر الوطنيــة ،الدوحــة ،قطــر  /مكتبــة جامعــة
قطــر ،الدوحــة ،قطــر  /مكتبــة ذا بليــم ،جامعــة غانــا ،أكــرا ،غانــا

ماجستير في دراسات المكتبات والمعلومات
يتيح هذا الماجستير الذي تقدمه كلية لندن الجامعية في قطر
برنامج عالمي ،حاصل على اعتماد من
للطالب ،فرصة االطالع على
ٍ

معهد محترفي المكتبات والمعلومات (.)CILIP

تتاح للطالب فرصة عمل مدفوعة التكاليف ،إما في قطر أو في

الخارج .هذه الفرصة تمكّن الطالب من تطبيق ما ّ
تعلموه في بيئة

االطالع على األساليب الجديدة واكتساب
مهنية حقيقية ،ناهيك عن
ّ
القيمة.
الخبرات العملية
ّ

نقطة القوة الفريدة التي يتمتع بها هذا البرنامج هي إمكانية
ً
وفقا الهتمامات الطالب المحددة في اإلدارة والقيادة في
التخصص

إضافة إلى ذلك ،يستطيع الطالب القيام برحلة دراسية واحدة كل
ً

مجال المكتبات ،وأمانة المكتبات العربية واإلسالمية ،وأمانة المكتبات

عام ،ويمكنهم التقدم بطلب الحصول على منحة أبحاث ،الهدف منها

لقطاع التعليم أو األرشيف وإدارة البيانات .يتطور الطالب كمحترفين

تشجيع الطالب على تطوير اهتماماتهم البحثية.

رواد من خالل التعلم القائم على البحث وفرص التوظيف الدولية.
ّ

لمحة عن الطالب

زينب إدريس

برامج
الدراسات
العليا
تعمل برامج الدراسات العليا على إظهار قيمة التراث الثقافي وإدارة

النشر اإللكتروني في مرسيليا/فرنسا لتقديم ملصق (كتبته باالشتراك
مع الزميلة أميرة السراج) حول تحديات الوصول المفتوح األخضر في
جزء من دول غرب أفريقيا.
كذلك حالفني الحظ في العمل مع كلية لندن الجامعية في قطر
كمساعدة /مديرة أبحاث ،تحت إدارة الدكتورة كاترينا هندريك .لقد وضع
هذا على عاتقي مجموعة واسعة من المسؤوليات وبنى ثقتي
بشكل كبير.
تمكنت من إكمال رسالتي البحثية .كان الغرض من الدراسة هو تحديد
ماجستير في دراسات المكتبات والمعلومات
كوني الصغرى بين عشرة أشقاء ،والوحيدة التي حصلت على شهادة
جامعية ،زاد طلبي على المزيد من المعرفة .التحديات المالية كانت
ً
عائقا أمام الحصول على مزيد من المؤهالت العلمية ،لذا شعرت

ً
عرضا من كلية لندن الجامعية في قطر بعد العديد
تلقيت
بالفخر حين ّ

ً
خصيصا
المعرفة لدولة قطر .لقد تم تصميم هذه البرامج وإعدادها

من المساعي الفاشلة مع الجامعات األخرى.

لتناسب هذه المنطقة وما تزخر به من فرص وتحديات فريدة.

خالل رحلتي في كلية لندن الجامعية في قطر ،مررت بالعديد من

ً
مؤهال
طالبا
قامت كلية لندن الجامعية هذا العام بتدريب وتخريج 42
ً
في دراسات المكتبات والمعلومات والمتاحف والمعارض.

المعايير المستخدمة في مكتبة قطر الوطنية الستكشاف كيفية قياس
قدم المشرفون
جودة الخدمة مقارنة بمعايير اإلفال واإليزو .لقد َ
ً
ً
ً
بدءا من استشراف
كبيرا لنا طوال مراحل البحث،
دعما
والمحاضرون
األدبيات ،وحتى جمع البيانات وتحليلها .صقل تبادل النتائج وتلقي
سبال للمعرفة تهدف إلى مزيد من
ردود الفعل اإليجابية أفكاري ،وفتح
ً
االكتشافات البحثية.

التجارب السابقة وغيرها زودتني بمؤهالت متنوعة ورائعة ما كنت
الكتشفها في الصف وحده.

التجارب المثيرة لكن الصعبة؛ وفي مرات عديدة كدت أتخلى عن
حلمي ،لكن إصراري أثمر في النهاية وتمكّنت من تحقيق بعض
اإلنجازات المميزة.
أكملت تدريبي بنجاح في المكتبة الوطنية األلمانية (جامعة اليبنتز
التقنية) ،وفي يونيو ُ ،2019قبلت في مؤتمر دولي مشترك حول
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قلب الخليج
قامت كلية لندن الجامعية ،بالشراكة مع مؤسسة قطر بإنشاء كلية
للتميز يحصل فيها الطالب من
لندن الجامعية في قطر ،لتكون منارةً
ّ
قطر وباقي أنحاء العالم ،على التعليم في مجاالت التراث الثقافي
وإدارة المعرفة على أعلى المستويات.
صممت برامج الدراسات العليا بطريقة مبتكرة ومبدعة لتتحدى وتحفز
ِّ
الطالب ،وهي تهدف إلى تخريج أشخاص مهنيين ذوي مهارات عالية
مستعدين ليصبحوا قادة الغد في مجال الثقافة.
لقد تمكّن خريجو كلية لندن الجامعية في قطر من تحصيل مناصب
رفيعة وأداء أدوار رائدة في قطاعات التراث الثقافي والمكتبات وإدارة
ً
ً
ً
ودوليا.
وإقليميا
محليا
المعرفة -
يقع حرمنا الجامعي في المدينة التعليمية ،الدوحة ،التي تحتضن
ً
عددا من أهم المؤسسات األكاديمية في العالم .يحصل الطالب
في كلية لندن الجامعية في قطر على خبرة تعليمية عالمية حقيقية
في قلب الخليج.

صممت برامج الدراسات
ِّ
العليا لتخريج أشخاص
مهنيين ذوي مهارة عالية
مستعدين ليصبحوا قادة
المستقبل

الرسالة

الرؤية

تهيئ كلية لندن الجامعية في قطر أفضل بيئة للبحث

من خالل إلهام الطالب والموظفين وإذكاء القيم

والتفوق العلمي في قطاع التراث الثقافي،
المتقدم
ّ
ّ

المشتركة ،تواصل كلية لندن الجامعية في قطر

بما يدعم رؤية قطر الوطنية  2030ورؤية كلية لندن
الجامعية .2034

الرائد على مستوى العالم ،القائم على شبكة من
خريجي الجامعة القادرين على تعزيز مكانة قطر وكلية
لندن الجامعية في المنطقة وخارجها ،وتسعى ألن
ً
ً
استراتيجيا على المدى الطويل ،مع
شريكا
تكون
مؤسسة قطر وغيرها من الجهات الوطنية الفاعلة.

األهداف
الحد األقصى.
»رفع تأثير التدريس والبحث إلى
ّ
»تقديم أفضل تجربة تعليمية للطالب.
»تشجيع وتعزيز الشراكة االستراتيجية مع أصحاب
المصلحة الرئيسيين.

القيـم
»العمل بروح الفريق

»زيادة عدد الطالب والخريجين المستحقين.

»الثقة المتبادلة

»توفير الطاقات المناسبة للتدريس والبحث والخدمات

»التعامل بنزاهة

المهنية.

»االحتفاء بإنجازات الطالب والموظفين والخريجين.
»تشجيع التماهي مع المجتمع ،لشرح أساليب التدريس
القائمة على البحث التي تنتهجها الكلية.

»قيادة وتطوير موظفي كلية لندن الجامعية في قطر
واالحتفاظ بهم لتحسين فرصهم المهنية.

»تطوير شبكة تواصل الجامعة من القادة والخريجين
المهنيين لدعم تطلعات مؤسسة قطر وكلية لندن
الجامعية
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جهودها لخلق تراث دائم من التميز البحثي والتدريسي

»التعاون مع الزمالء وأصحاب المصلحة
»االلتزام بالعدالة والمساواة
التصرف واالنفتاح في التواصل
»الشفافية في
ّ
»إظهار االحترام المتبادل
متجرد
»التعامل بمهنية وانتهاج سلوك
ِّ
»العمل بحماسة ومرونة والتزام
»السعي إلى التفوق
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+38,000

طالب يدرسون في كلية لندن الجامعية

كلية لندن الجامعية – جامعة لندن
العالمية
تأسست كلية لندن الجامعية عام  1826بهدف إتاحة
مرة ،أمام الطالب من
التعليم في انجلترا ،وألول َّ

150
جنسية

التفوق األكاديمي والبحث ،التي
التأسيسية للجامعة هي
ّ
تلتزم بها كلية لندن الجامعية وتطبقها لمعالجة مشاكل

العالم الحقيقي ،ما تزال هذه المبادئ هي محور عمل
الجامعة ودافعها األساس حتى اليوم.

200,000
شبكة الخريجين العالمية

كافة األعراق والطبقات االجتماعية واألديان .المبادئ

أكثر من  38000طالب من  150دولة يدرسون في

كلية لندن الجامعية .وأبحاثنا تمتد إلى أقصى أركان

المعمورة ،كما تساعد الروابط المتعددة والتعاون الذي
يجمعنا بالمؤسسات والمنظمات الرائدة في تعزيز

مكانتنا كجامعة عالمية في لندن.

من نحن
عد كلية لندن الجامعية واحدة من الجامعات الرائدة المتعددة
تُ ُّ
االختصاصات في العالم ،وهي مصنَّ فة السابعة ضمن أفضل
جامعات عالمية .مع احتفاظ معهد التعليم التابع للكلية بالمركز األول
في «التعليم» للعام السابع على التوالي ،وحصول بارتليت على
المركز األول في «الهندسة المعمارية والبيئة العمرانية» .هناك
ثماني مواد أخرى تم تصنيفها ضمن المراتب العشر األولى في
العالم هي علم اآلثار (الثالث) ،علم التشريح وعلم وظائف األعضاء
(الخامس) ،علم اإلنسان (الخامس) ،الصيدلة وعلم الصيدلة (السابع)،
الجغرافيا (السابع) ،الطب (التاسع) ،علم النفس (العاشر) وعلوم الحياة
والطب (العاشر).

بناء على متوسط جداول الدوريات الخمس
ُصنفت كلية لندن الجامعية في المرتبة السابعة ً
(تصنيف الجامعات حسب األداء األكاديمي ،تصنيف  QSالعالمي للجامعات ،تصنيف شنغهاي،
تصنيف تايمز للتعليم العالي و )NTUمن  .2018-2013المصدر.OVPR، UCL :
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في العالم ،مثل المكتبة البريطانية في لندن ومتحف فنون األطفال

ً
ومؤثرا بشكل خاص.
حافال
أما بالنسبة لألبحاث فأقول إن هذا العام كان
ً

في نيويورك ،باإلضافة إلى مكتبة قطر الوطنية ومتاحف مشيرب

المقدم من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي
فبفضل الدعم
َّ

في الدوحة.

( ،)QNRFتمكنّ ا من مواصلة عملنا الرائد في مجال التراث الثقافي

ً
طالبا وطالبة ،وبحلول نهاية عام 2020
قمنا هذا العام بتخريج ثالثين
سيصل العدد اإلجمالي لخريجينا إلى حوالي ثالثمئة طالب ماجستير

ً
ً
عاما لمشاريع المشاركة العامة والخاصة ،حيث تم
أيضا
كان هذا

ودكتوراه ،ينتمون إلى أكثر من خمسين جنسية .جميع الخريجين الجدد

تطوير وتوزيع أدوات تدمج برامج التعليم المدرسي حول تاريخ قطر

ً
تقريبا حصلوا على وظائف في المجاالت التي يفضلونها ،أو اختاروا

مع مفاهيم خاصة عن المنازل القديمة في قطر والحياة البدوية.

متابعة تعليمهم .وصل العديد من طالبنا إلى مناصب عليا بالعمل

ينبع مشروع المصادر المدرسية من نتائج مشاريعنا البحثية األثرية

ً
خريجا
مع شركائنا الوطنيين الرئيسيين ،بما في ذلك حوالي ثالثين

في جميع أنحاء منطقة الخليج ،ويهدف إلى وضع مكتشفاتنا األثرية

يعملون في متاحف قطر ،وعشرين يعملون في مكتبة قطر الوطنية،

الحديثة في متناول يد األطفال ،لتعزيز شعورهم القوي بتاريخ

إضافة إلى العديد غيرهم ممن يواصلون مسيرتهم المهنية في
ً

بالدهم وهويتهم الثقافية.

المنظمات المحلية والدولية األخرى.

د .ريتشارد أوكينيدي
رئيس ،نائب رئيس قسم األبحاث والتنمية واالبتكار
(مؤسسة قطر)
د .أمل محمد المالكي
عميد مؤسس ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
(مؤسسة قطر)
الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بمؤسسة قطر

كلمة المدير
أقدم التقرير السنوي الخامس لكلية لندن الجامعية في
يسرني أن ّ
ّ
قطر ،الذي يغطي أنشطة الجامعة خالل العام الدراسي .2018-2019
يضيء هذا التقرير على التقدم الذي حققته مجموعة موظفينا
وطالبنا المبدعة والمتنوعة ،والمعارف والكفاءات المهنية التي
حصلت عليها في مجاالت التراث الثقافي .منذ تأسيسها في عام
 ،2011حددت الكلية رؤيتها وركزت على أهمية التراث الثقافي باعتباره
منفعة وطنية عامة لدولة قطر ،وجعلت اإلضاءة على التراث الثقافي

د .دام نيكوال بروير

في صلب أولوياتها .نحن نسعى جاهدين للتأكيد على أهمية الحفاظ

نائب رئيس المجلس للشؤون الدولية (كلية لندن الجامعية)

على هوية البلد وثقافته كميزة أساسية وشاملة لمجتمع متنوع

البروفسور أنتوني سميث
نائب رئيس المجلس للشؤون التربوية والطالبية (كلية لندن
الجامعية)
السيدة فيونا ريالند
الرئيس التنفيذي (كلية لندن الجامعية)

ً
ً
تماما مع
علما بأن هذا المنظور يتوافق
واقتصاد قائم على المعرفة،
أهداف رؤية قطر الوطنية .2030
ُأنشئت كلية لندن الجامعية في قطر عام  2011بشراكة بين
ً
متمي ًزا لدراسة وتدريس
مركزا
مؤسسة قطر ومتاحف قطر ،لتكون
ّ
التراث الثقافي وإجراء األبحاث عليه .منذ ذلك الحين ،ومن خالل
الشراكات الممتازة والعمل التعاوني مع شركائنا والمؤسسات
والهيئات الحكومية األخرى ،قمنا بتكييف وتطوير عرضنا األكاديمي

الحضور بحكم المنصب

بحيث يلبي االحتياجات المتنامية للبلد .خالل العام الدراسي 2018-
ً
ً
خاصا لتصميم بعض برامجنا وأنشطتنا بحيث تركز
جهدا
 ،2019بذلنا

د .سام ايفانز

وشجعنا طالبنا على المشاركة
على معرفة البيانات وإدارة المعرفة،
ّ

مدير ،كلية لندن الجامعية في قطر

الحثيثة في األنشطة القائمة على البحث وقيادتها كعنصر مميز في

فيل هاردينغ
المدير المالي ،كلية لندن الجامعية
بييرا جيرارد
مدير برامج ،كلية لندن الجامعية في قطر
(أمين سر المجلس)
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دراساتهم األكاديمية.
من المزايا المهمة التي يقدمها برنامجنا للدراسات العليا ،توفير
مواقع للتدريب العملي .خالل هذه السنة األكاديمية ،أتيحت لطالبنا
فرصة فريدة لتأطير اهتماماتهم البحثية أو متابعة مسارات معينة من
االستفسارات المهنية في بعض مؤسسات التراث الثقافي األرقى

ً
جمهورا
أثبتت فعالياتنا العامة نجاحها الكبير من جديد باستقطابها

دأبنا منذ البداية على تطبيق المعايير األكاديمية الصارمة والمعترف

ً
واسعا ،وجعلت أبحاثنا وأنشطتنا متاحة لعامة الناس .ركزت مواضيع

ً
عالميا التي تميزت بها الجامعة األم ،على برامج التعليم المهني
بها

ً
عالميا  -مثل التعامل مع البيانات،
هذا العام على األولويات الجديدة

المستمر لدينا .هدفنا هو مساعدة المهنيين العاملين في قطاع

والبيانات الضخمة  -التي تتميز من بين مجموعة دورية متنوعة من

ً
وفقا
التراث الثقافي المحلي على تطوير مهاراتهم وتقييمهم

المواضيع تدور حول التراث الثقافي والمتاحف واآلثار.

للمعايير الدولية .قدمنا هذا العام إحدى وعشرين دورة تدريبية

مجلس أمناء كلية لندن الجامعية 2019

المحلي والدولي ،ودراسات المتاحف وإدارة المكتبات والبيانات.

ً
طالبا
في مجال التطوير المهني استفاد منها ثالثمئة وثالثون
وطالبة ،وبذلك وصل العدد اإلجمالي للمهنيين الذين دربتهم كلية
لندن الجامعية في قطر منذ إنشائها إلى ألفين وخمسمئة وستة
ً
مستفيدا.
وسبعين
سوف تنهي كلية لندن الجامعية أعمالها الحالية في جامعة قطر
في أكتوبر  2020بعد إنهاء عقدها المحدد بمدة عشر سنوات مع

نهدف من خالل هذا التقرير إلى مشاركة رؤيتنا وقيمنا بتقديم خطاب
أكاديمي شامل يمثل شغفنا الدائم بالتعليم والبحث والمشاركة
العامة ،وجعل العلم في متناول الجمهور ونشره على نطاق واسع،
في محاولة لتلبية االحتياجات المحلية والدولية وتعزيز الحوار الدائر
حول مواضيع التراث الثقافي.
نتمنى لكم قراءة ممتعة.

مؤسسة قطر  -وهو قرار مشترك اتخذته الجامعة مع مؤسسة قطر
ً
أيضا مع
في عام  .2015بالنسبة لكلية لندن الجامعية ،يتماشى هذا
استراتيجية الجامعة للعام  2034واستراتيجية المشاركة العالمية التي
ً
ً
ً
التوجه نحو نموذج شراكة دولي
جديدا يتمثل في
دوليا
نهجا
أطلقت
ّ
وتقليص عدد جامعاتنا في الخارج.
ً
تماشيا مع رؤية كلية لندن الجامعية باعتبارها جامعة عالمية في لندن،
نواصل استكشاف وتطوير الفرص وتطبيق نقاط القوة التي تتميز
بها كلية لندن الجامعية ،لدعم التقدم األكاديمي العالمي والبحث
يسر كلية لندن الجامعية أن يكون لديها العديد
التعاوني مع قطر.
ّ
من الطالب والمزيد من الخريجين من قطر ،الذين واصل بعضهم
الدراسات العليا بعد حصولهم على درجة علمية من كلية لندن الجامعية
في قطر .بالنسبة لنا هذه قصة نجاح هائلة ومصدر فخر مهني كبير.
يشرفنا العمل مع متاحف قطر في المشروع الخاص الذي يحمل
اسم“ ،مشروع قانون التراث الثقافي لكلية لندن الجامعية في قطر
 متاحف قطر” ،الذي يهدف إلى تحديث قانون التراث الثقافي لدولةقطر ،بتوجيهات من رئيس مجلس أمناء متاحف قطر صاحبة السمو
الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني .يعمل خبراء التراث
ً
جنبا إلى جنب مع خبراء عالميين
الثقافي بكلية لندن الجامعية في قطر
لوضع قانون وإطار يحمي ويحافظ على التراث الثقافي المادي وغير
المادي في قطر .يتماهى هذا المشروع مع روحية الجامعة وقيمها،
ويتيح لنا فرصة التركيز على شغفنا بالمحافظة على التراث الثقافي
المتنوع في قطر وإدارته.

1. www.ucl.ac.uk/2034
2. www.ucl.ac.uk/global/strategy
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التقرير السنوي لكلية لندن الجامعية في قطر 2019 /2018
التحرير :سيمونا دورانتي
مراجعة اللغة العربية :سحر الخليدي
الطباعة :أكادية للنشر

المحتويات

التصميم :ايان هيكتور
التنضيد العربي :هشام هويدي
الترجمة :سالم شغري

4

كلمة المدير

إدارة المشروع :كلير غالسبي
تحقيق اللغة اإلنجليزية :سو تيرنر
تحقيق اللغة العربية :محمد حمدان
شكر خاص لنتالي ديونغ لمساهمتها في التقرير

© كلية لندن الجامعية في قطر 2020

كلية لندن الجامعية في قطر هي مركز للتميز في مجاالت التراث
الثقافي وإدارة المعرفة في قطر ،تأسست في عام  2011نتيجة
للتعاون بين كلية لندن الجامعية ومؤسسة قطر للتربية والعلوم
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