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Director’s Note

It gives me great pleasure to introduce 
our second UCL Qatar Annual Report, 
not least because of the tremendous 
achievements that we have accomplished 
during 2015–16, but also because of 
how we have continued to build on, and 
consolidate, all the great work done by 
our staff and students in establishing a 
world-class, research-led institution of 
higher education, specifically focused on 
the cultural heritage sector, here in Qatar.  

UCL Qatar was created in 2011 in partnership with 
Qatar Foundation and Qatar Museums as a centre 
of excellence for the study of cultural heritage. Our 
leading academic scholars, teachers and scientists 
implement our unique curricula in our Master’s level 
programmes, all of which have significant focus on 
both the Gulf and the wider Middle East and incor-
porate extended field placements. 

Within Qatar, and the wider region, the number of 
museums and the general interest in the past has 
resulted in a huge increase in demand for knowl-
edgeable experts to curate, manage and promote 
heritage. In this, UCL Qatar is fulfilling its mandate 
to supply these individuals and facilitate the ongoing 
professional development of those individuals 
already passionately involved in the cultural heritage 
of their communities.

While each and every day has brought its own dis-
tinctive rewards and challenges, it is important for all 
of us to recognise, and celebrate, through this publi-
cation the highlights and achievements of the year.
 
This year we graduated a further 43 students, rep-
resenting 25 nationalities, from our five academic 
programmes, and awarded the very first PhD from 
UCL Qatar. With over 70% of our graduates being 
women, we have continued to demonstrate our 
commitment to equality and to offering educational 
opportunities to the widest possible contingent of 
students.

Our research programmes continue to benefit from 
our relationship with the Qatar National Research 
Fund (QNRF), while our laboratories have continued 
to contribute to the growing body of knowledge and 
technical expertise available in Qatar. 

Alongside this, our outreach work, public lectures 
and continuous professional development courses 
help us reach a wider audience, raise awareness of 
the depth and scope of our work, and support our 
mandate to offer the best-qualified individuals in the 
Qatari workforce opportunities within the cultural 
heritage sector.

My arrival during 2016 signalled a change in direction 
for UCL Qatar, in line with UCL’s 2034 strategy, one 
that will see us refocus and streamline our academic 
offering to 2020, while maintaining our commitment 
to high academic standards, quality of teaching and 
research, and doing right by our students.

Going forward, UCL Qatar will fulfil its contract 
with Qatar Foundation through the delivery of our 
one-year Master’s Degree programmes in Library 
and Information Studies and in Museum and 
Gallery Practice. And, in line with UCL’s vision as 
London’s global university, will continue to explore 
and develop how its global partnerships can evolve 
teaching, education, research and professional 
development.

Dr Sam Evans, OBE, Director, UCL Qatar
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Unlocking the value of cultural heritage for Qatar through 

UCL Master’s programmes specifically developed and 

delivered for the region and its unique opportunities and 

challenges. This is what UCL Qatar offers, from Library 

and Information Studies through Museums and Gallery 

Practice, to Conservation Studies and the Archaeology of 

the Arab and Islamic World. Every modern society needs 

highly skilled people to populate its workforce, to lead as 

managers, and to serve in the public sector. Our Master’s 

programmes empower graduates to understand cultural 

and social heritage, to apply cutting-edge knowledge 

in their professional lives and to advance the practice 

and development of their chosen fields. They cover the 

entire ‘production chain’ for archaeological remains, from 

discovery to preservation, study and exhibition; they also 

approach modern art and libraries as information treasure 

troves. Our programmes offer unique opportunities for a 

deeper understanding of culture and its role in the past 

and present – and in preparing us for the future.

Postgraduate Degree Programmes
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Lara Oliver  
MA in Library and Information Studies

Student Profile

MA in Library and
Information Studies

The MA LibrIS programme gives students a thor-
ough grounding in the key theoretical and practical 
skills involved in the library sciences and information 
field, with a particular focus on building collections, 
organisation of knowledge, management and digital 
technologies. The MA LibrIS programme is the first 
postgraduate professional degree in the region to 
be formally accredited by the Chartered Institute 
of Library and Information Professionals (CILIP). 
Students benefit from exceptional facilities, including 
advanced and highly equipped teaching spaces 
and an extensive publications collection focusing 
on cultural heritage, librarianship and information 
studies. Students have the opportunity to network 

with leading library professionals from Qatar and 
the region and undertake a placement in a local or 
international library. The programme, which can be 
completed in one year full-time or two years part-
time, has a total value of 180 credits and requires 
an independent research project culminating in a 
dissertation of 10,000–12,000 words. Courses cover 
such essential subjects in the field as knowledge 
organisation and access, collection management, 
reference services, research methods, management, 
information literacy, Islamic manuscripts, services to 
children and young people, digital humanities, and 
library systems and data management.

When my husband got an exciting 
career opportunity in Qatar, I agreed to 
leave my job so we could move here. I 
had worked in library sales and mar-
keting for a large publishing house in the 
United States for 10 years and had often 
considered getting my MA LibrIS but 

never found the time. When I found out 
that UCL had a programme right here in 
Doha, I knew this was my opportunity.
 
The best aspect of the programme for 
me was the people. My professors came 
from diverse backgrounds and had 
extensive knowledge from the variety of 
library roles they had held at public, aca-
demic and specialist libraries. They were 
interesting, engaging and always willing 
to answer questions and offer advice. 
My classmates came from all over the 
world and had worked at libraries here 
in Doha, were changing careers or had 
recently graduated from university. 
Having the opportunity to learn from 
and with so many different people – all 
of whom share a passion for libraries – 
helped me grow both professionally and 
personally.
 
One of the really special parts of the 
UCL LibrIS programme is the two-week 

placement. I did my placement in Hong 
Kong at Hong Kong Public Library, 
Chinese University Hong Kong Library 
and Lingnan University Library. I got 
behind-the-scenes tours of all aspects 
of these libraries’ operations and ser-
vices but I also got the opportunity to 
gain an understanding of a different 
culture that went far deeper than I would 
have had as a regular visitor.
 
I feel quite fortunate to have been part of 
this programme. Although I had worked 
in the library market for 15 years prior 
to starting the programme and had led 
the friends of the library organisation at 
my local library, there was plenty about 
librarianship I did not know. Having an 
MA in Library and Information Studies 
from UCL will allow me additional career 
opportunities that will serve me here in 
Qatar or wherever we may live next.

Postgraduate Degree Programmes
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The MA in Museum and Gallery Practice aims to 
form critical and creative museum and gallery pro-
fessionals, equipped with the theoretical knowledge 
and practical skills necessary to work in the sector, 
in Qatar and internationally. The course seeks to 
respond to the growing demand for trained museum 
professionals created by the ongoing development 
of museums, galleries and cultural institutions in the 
region. The programme is designed to bridge the 
gap between theory and practice. This is achieved 
through delivering practice-based and theory- 
informed teaching, and providing students with 
practical opportunities to implement their learning 
throughout the course. 

The MA has a total value of 180 credits and can be 
studied as a full-time one-year programme, or part-
time over two years. Students are required to take 
four compulsory core modules, which introduce 
them to key issues in museum theory and practice, 
including the history and philosophy of museums, 
issues of contemporary museum policy and man-
agement practice, and research methods for 
museum studies. A unique and particularly formative 
feature of the programme is the exhibition project. 
This two-semester, core module is formed by a 
mix of taught sessions and a student-led project. 

Working in partnership with a museum or a gallery 
in Qatar, students are expected to work as a team 
and in a professional manner to develop and deliver 
an exhibition and its associated programming to a 
professional standard. 

Through selecting up to three optional modules, 
students can personalise their degree to suit their 
career aspirations. Optional modules focus on sev-
eral areas of museum theory and practice, including 
collection management, museum learning and 
outreach, digital media in museums and galleries, 
and issues associated with the production, curation 
and reception of contemporary art, particularly in the 
region. Students without any previous professional 
experience have the option to undertake a place-
ment, and are strongly encouraged to do so. This 
optional module enables them to apply, and further 
develop, their learning and skills in the context of a 
real institution in Qatar or abroad.

To complete the MA, students have to carry out an 
independent research project. This provides them 
with the opportunity to conduct primary research 
and write a substantial piece of academic work on 
a topic of their interest, but relevant to the Master’s 
degree.

MA in Museum and
Gallery Practice

Postgraduate Degree Programmes
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The MA in Museum and Gallery Practice 
at UCL Qatar is, without a doubt, both 
challenging and rewarding. It is pre-
sented through a structured framework 
providing students with a theoretical 
base, as well as a rich array of optional 
courses that encourage the exploration 
of specific facets of the field — including 
collection management, digital media in 
museums, and employing contemporary 

art collections to address current social 
issues. The programme is structured 
to allow us to apply the knowledge and 
skills acquired in real-life environments, 
such as planning and developing an 
exhibition in a museum in Doha or car-
rying out a work placement in Qatar or 
abroad. For example, in my two-month 
placement I was able to design and 
develop an innovative project to study 
audience perception through Instagram 
at renowned international consultancy 
Morris Hargreaves McIntyre. The pro-
gramme’s mixed teaching approach is 
further sustained by a series of lectures 
and workshops with museum profes-
sionals. This series afforded us unique 
opportunities to network with potential 
employers and to learn best-practice 
currently in use. 

Personally, the programme allowed me 
to concentrate and deeply explore my 
research interests in the use of social 
media by museums to build their brands 
and engage with their audiences and 
visitors. With the faculty’s support, I 

Dedicating its programmes to the devel-
opment of local and regional museum 
and cultural heritage practices, UCL 
Qatar has contributed to enriching the 
literature and creating academic and 
cultural debates in the field. My experi-
ence studying for an MA in Museum and 
Gallery Practice at UCL Qatar was very 
enriching, be it from learning theories, 
to attending lectures and seminars, to 
putting the knowledge acquired into 
practice. This was achieved in a number 
of ways. For instance, I made field visits 
to places like the Sharjah Biennial 12: 
The Past, the Present, the Possible in 
the UAE, and developed two tempo-
rary exhibitions — Looking In at Mathaf: 
Arab Museum of Modern Art, Doha and 
Loading at the Student Centre Gallery in 
Education City. 

engaged with many scholarly sources 
that informed my assignments and 
encouraged me to approach my projects 
with effective critical thinking and creative 
methodological design. From the outset 
of the programme, the faculty encour-
aged me to follow my research interests 
and, as such, expanded the potential 
reach of my projects. With this structure, 
and a high degree of self-discipline, I 
was able to reach academic excellence, 
consider publishing opportunities, and 
continue my research career through a 
doctoral programme. 

I can happily attest that the MA in 
Museum and Gallery Practice at UCL 
Qatar has prepared me for a career 
devoted to research and to contributing 
innovative project design and method-
ologies to a growing inter-disciplinary 
field. Furthermore, thanks to the support 
network throughout the university, I look 
forward to continuing my professional 
development and to giving back to this 
renowned institution in my career.

As part of the programme, I was also 
able to carry out a two-month placement 
at the Beirut Art Center where I worked 
with the communications and curatorial 
team on the development of the exhibi-
tion Landversation Beirut, presenting the 
work of contemporary artist Otobong 
Nkanga. Completing my MA at one of 
the world’s leading multi-disciplinary 
universities has enabled me to realise 
my career aspirations through recently 
joining Mathaf: the Arab Museum of 
Modern Art, Doha — an institution I had 
previously interned at, as part of the 
Mathaf Voices programme. Securing 
a position in the curatorial department 
of this prestigious museum has been 
gratifying and stimulating. I now look 
forward to sharing the knowledge and 
skills acquired in the programme and 
contributing to the development of future 
cultural projects in the region.

Maria Paula Arias 
MA in Museum and Gallery Practice

Lina Ramadan 
MA in Museum and Gallery Practice

Student Profile

Student Profile
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This MA at UCL Qatar allows students to study 
archaeology in the heart of the Arab and Islamic 
worlds. UCL Qatar houses the most advanced 
conservation, materials science and archaeo-
logical research laboratories in the Gulf region, 
and students have easy access to many of the 
leading archaeological sites of some of the world’s 
great civilisations. Over the course of this two-year 
programme, students are trained in the recovery, 
analysis and interpretation of archaeological data, 
and specialise in an area, time period or field of 
their choice through their dissertation study. The 
programme incorporates practical training in 
archaeology through placement work and fieldwork 
sessions. This combination of academic study and 
hands-on experience gives students a detailed 
understanding of human occupation and societies 

in the Islamic and Arab world, with a focus on the 
Middle East, from the first appearance of modern 
humans through to recent centuries. Students  
graduate highly equipped to meet the need for  
qualified professionals with expertise in the past 
material culture of the Middle East. 

This MA has a total value of 330 credits; courses 
range from Archaeology of the Pre-Islamic Middle 
East to Technical Skills for Cultural Heritage to 
Ancient South Arabian Epigraphy. All students 
undertake an independent research project, which 
culminates in a dissertation of 15,000 words. 
Students are also expected to complete 40 days 
of placement work at one or more archaeo logical 
projects, museums or other cultural heritage 
organisations. 

MA in Archaeology of the
Arab and Islamic World

Postgraduate Degree Programmes
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I joined UCL Qatar in August 2014 to do 
the Postgraduate Diploma in Academic 
Research and Methods (PG-DARM), 
in preparation for my MA studies. As a 
Tanzanian, joining UCL Qatar has meant 
a tremendous change in my career and 
academic growth. DARM tutors taught 
me excellent skills for conducting aca-
demic research and writing. I applied the 
new skills to an independent research 

project, written as a mini-dissertation in 
April 2015. My outstanding performance 
in the DARM qualified me to join the MA 
in Archaeology of the Arab and Islamic 
World in August 2015.

Coming from a Palaeolithic archaeology 
background, this Master’s programme 
has given me advanced and relevant 
knowledge and research skills in cultural 
heritage and archaeology of the Arab and 
Islamic world. The knowledge and tech-
nical skills that are offered emphasise an 
understanding of various archaeological 
concepts and methods of conducting 
independent research. As a student, I 
have received academic support from 
professors at UCL Qatar and the UCL 
Institute of Archaeology. I have partici-
pated in various archaeological projects 
in the Middle East (Qatar), Central Asia 
(Kazakhstan) and Europe (UK), where 
I have received world-class training in 
archaeological fieldwork (surveys and 
excavations) and lab work.
 
In addition, UCL Qatar provides financial 
support for the professional development 

of the student community. Recently, 
I used my professional development 
fund to visit Zanzibar and learn about 
its Islamic cultural heritage. This has 
improved my knowledge of Zanzibar’s 
history, Islamic heritage and identity, and 
I applied various theoretical and prac-
tical skills that I learned at UCL Qatar to 
exchange knowledge and ideas with  
heritage professionals and caretakers. 

Thanks to my enthusiasm and com-
mitment to archaeology and cultural 
heritage, I have been accepted for a 
PhD degree in archaeology at the UCL 
Institute of Archaeology, starting in 
September 2017. There, I will use the the-
oretical and practical skills gained at UCL 
Qatar to understand different concepts 
within archaeology and cognate subjects, 
to find better solutions to understanding 
human cultures and heritage. Without 
the great support from UCL Qatar over 
the last three years, I would not be 
academically where I am today. I will 
always cherish the knowledge and skills 
that I have gained at UCL Qatar in my 
upcoming studies, career and beyond.

Alexander Kabelindde  
MA in Archaeology of the Arab and 

Islamic World

Student Profile
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MSc in Conservation Studies

The MSc in Conservation Studies is a two-year 
degree programme focusing on the conservation of 
cultural heritage in a Gulf and Arab context. The aim 
of the programme is to educate upcoming profes-
sionals to make decisions on how best to conserve 
and preserve objects for future generations, while 
respecting the values and significance they carry. 
Selecting the best conservation treatment for an 
object requires the ability to absorb knowledge 
from a range of different fields and synthesise this 
information in a critical way. During their training, 
students work on real museum objects and collab-
orate with different professionals. This allows them 
to develop their practical skills, to learn to respect 
alternative ideas and people, and to understand the 
context within which they operate while following 
professional codes of practice. 

The core study area is the conservation of objects 
made of natural and man-made materials, including 
metals, glass, stone and ceramics as well as 
organic materials such as wood, bone and textiles. 
Following the first year’s broad-based introduction to 
conservation, its underlying principles and practice, 
the second year of the programme is designed to be 
student-led and inquiry-based. This allows students 
to focus on the preservation of objects from different 
contexts and composed of different materials, 
including archaeological, historic and contemporary 
artworks, with a particular focus on the Middle East. 

UCL Qatar offers a state-of-the-art conservation 
and materials science education, led by a range 
of internationally recognised experts. The depart-
ment is equipped with both teaching and research 

laboratories and an impressive specialist library 
that is unique within the region. Students carry out 
extensive practical placements at museums, sites 
and cultural heritage organisations around the world 
and have the opportunity to specialise in a material 
or object type in the second year of the programme. 
Particular emphasis is given to materials science for 
conservation, the analysis of materials and interpre-
tation of scientific data from primary research. 

The pursuit of a successful career in conservation 
demands both flexibility and advanced problem- 
solving skills. Module content and assessment 
methods are varied, encouraging students to 
develop the diverse and broad-based skillset that 
will prepare them for a future career as a conser-
vation professional. The MSc has a total value of 
360 credits, covering subjects including theoretical 
principles of conservation, the care and man-
agement of collections and materials science for 
conservation. Students undertake a two-month 
professional placement at the end of each academic 
year. Past students have chosen to work in a range 
of museums worldwide, on archaeological excava-
tions, for international cultural heritage organisations 
and in research laboratories, networking and 
building professional connections that move beyond 
the classroom. 

All MSc students pursue an independent research 
project, concluding with an original Master’s dis-
sertation of 15,000 words. The success of the 
programme can be measured by the number of 
graduates currently employed in local museums as 
well as around the world. 

Postgraduate Degree Programmes
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I was a collection researcher who 
decided to make a career change after 
years working in museums and her-
itage institutes in the region. Moving into 
conservation was a natural evolution for 
me and has provided me with alternative 
methods of looking at objects and devel-
oping well-informed solutions with regard 
to their preservation. 
 
I chose to study at UCL Qatar for several 
reasons. UCL is well known as one of the 

best research institutes for archaeology 
and conservation in the world, with inter-
nationally experienced conservation and 
museum professionals at the top of their 
respective fields. 

The MSc in Conservation Studies is 
rigorous, hands-on and academically 
challenging, allowing us to grow to our 
fullest capacities. Class sizes were small 
and customised to meet our individual 
interests and to maximise one-on-one 
mentorship. The degree also offered a 
range of modules to address the needs 
of the conservator today, and to prepare 
us for future challenges we might face.

UCL Qatar encouraged object-based 
learning with a holistic emphasis that 
addressed theory, science and prac-
tice. We were encouraged to evaluate 
the value, ethical and legal attributes of 
the object and make informed decisions 
about their conservation. I believe this 
balance sets UCL Qatar apart from other 
conservation degrees and places its 
students in a better stead for addressing 
scientific and practical needs in the  
current and future job market.

Other major assets were the impressive 
resources at UCL Qatar, including state-
of-the-art labs and analytical instruments, 
along with the hands-on experience with 
genuine archaeological, historical and 
cultural objects from museums and col-
lections in Qatar. Developing treatments 
alongside supported access to these 
technologies rendered their application 
and results real and transferable.

The internship programmes built into 
the degree took us out of the lab and 
into the actual work environment. The  
placements allowed us to bite into major 
projects and form meaningful relation-
ships with our team members. In addition 
to our placements, we travelled to Turkey, 
taking the classroom into the field, to 
gain experience working on objects from 
archaeological contexts.

I thoroughly enjoyed my time at UCL 
Qatar and will take away with me a 
wealth of knowledge, great new friends, 
important contacts and fond memo-
ries. I look forward to the future and the 
ongoing support available to me as a 
UCL alumnus.

Joanne Lisinski  
MSc in Conservation Studies

Student Profile
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Continuing Professional Development 
Courses

Covering a range of topics spread across the diverse field 

of cultural heritage, UCL Qatar’s professional training 

programme seeks to support the needs of emerging and 

established professionals.

Academics and expert practitioners from around the world 

are brought to Qatar to share their knowledge with their 

peers. Some 35 courses were delivered in 2015–16 to over 

350 participants; over 90% praised the impact that their 

learning would have on their daily practice.
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The following courses were delivered during the 
2015–16 academic year:

Cultural Tourism: Introduction and Contemporary Concepts
6–10 September 2015

Art Therapy with Learning Difficulties
27 September–1 October 2015

Introduction to the Conservation and Management
of Built Heritage
4–8 October 2015

Access Best Practice in Museums:
From the Periphery to the Core
4–8 October 2015

An Introduction to Curating
11–15 October 2015

Developing and Extending Reading:
Creating Literate Students
11–15 October 2015

An Introduction to Preventive Conservation for
Museum Collections and Preparation of Risk Plans
18–22 October 2015

Object-Based Learning for Museum Educators
18–22 October 2015

Art Therapy and the Image: Symbolism and its
Uses with Children and Adults with Disabilities
25–29 October 2015

Intermediate Museum Education
25–29 October 2015

Conservation of Archaeological Artefacts
1–5 November 2015

Working with Young People
8–12 November 2015

Introduction to Museums
8–12 November 2015 
22–26 November 2015 
6–10 December 2015 
24–28 January 2016 
14–18 February 2016 
13–17 March 2016 

Continuing Professional Development Courses
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Learning and Engagement in the Museum:
Theory and Practice
15–19 November 2015

Workshop on the New Bibliographic Description Rules:
Resource Description and Access (RDA) 
15–19 November 2015

Creative Leadership for the Cultural Sector
29 November–3 December 2015

Museum Exhibition and Design
6–10 December 2015

Library Workshop: Information Literacy Education
10–14 January 2016

Museum, City and Society: A New Paradigm
in Museums’ Evolution
31 January–4 February 2016

Exhibition Design and Delivery
28 February–3 March 2016
 
Collaborative and Community Collecting
20–24 March 2016

Inspiring Libraries
3–7 April 2016

Developing and Implementing an Oral History Project
10–14 April 2016 

Object Photography
17–21 April 2016

Introduction to Portable X-ray Fluorescence Spectrometry
24–28 April 2016

Community Engagement Practice
1–5 May 2016

Museum Architecture and Cultural Space
15–19 May 2016

19
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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 that are already contributing new knowledge to 

the region. The leading projects – some of which are 

self-funded and others of which receive external funding 

from sources such as the Qatar National Research Fund 

(QNRF) – are based in Qatar, Sudan and Egypt and are 

made possible thanks to collaborations with regional and 

international partners. Strengthening Qatar’s research 

capacity in keeping with Qatar’s 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 within archaeology 

and cultural heritage through site excavations, lab analysis 

and library resources.

UCL Qatar researchers have successfully secured research 

grants from a variety of outside sources, including Qatar 

National Research Fund’s National Priorities Research 

Program (NPRP), UCL’s Beacon Bursaries, the British 

Institute in Eastern Africa’s Haycock Fund, the Qatar-

Sudan Archaeological Project (QSAP) and the Institute for 

Aegean Prehistory (INSTAP).

Research
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Research: A Selection of Current Faculty Projects

Pi-Ramesse, the Late Bronze Age capital of 
Ramesses the Great in Egypt’s Nile Delta, is the 
focus of a UCL Qatar research project, conducted 
together with the Roemer- and Pelizaeus-Museum 
in Hildesheim (Germany) and with the support of the 
Egyptian Ministry of State for Antiquities. 

In 2016 a seven-week fieldwork season took place 
to learn more about a monumental building previ-
ously known only from the magnetometer survey. 
With a size of c. 150 x 250 metres, the complex 
equals the magnificent Theban temples such as 
the Ramesseum, while the layout shows some 
particularities unknown from other buildings. The 
excavation tackled a small area in the building’s 
north-western corner. The primary goal was to date 
the building and ideally to determine its function, 
which the layout suggested could be either a temple 
or a palace.

The pottery found confirmed a dating of the  
construction to the 19th Dynasty, most probably 
the reign of Ramesses the Great. While the function 
remains unknown, the most important archaeolog-
ical features unearthed did not relate to the walls  
of the building itself but to the remains of (re-) 
construction works. 

Among these was a simple pit that was used to 
mix mortar for construction. The layer of hardened 

leftover mortar covering the walls of the pit pre-
served the foot impressions of children who walked 
through the still-wet mortar more than 3,200 years 
ago. The size of their feet points to an age of three-
to-five years. Whether the children were just playing 
on the construction site or whether they already had 
to work mixing the components of the mortar must 
remain unknown but a careful analysis of the impres-
sions might reveal further information in the future. 
 
The second surprise came with the material that 
had been used to fill the mortar pit after its use: 
Among the common pottery fragments a large 
amount of lumps of painted plaster was found. 
These can most probably be related to the decora-
tion of one of the walls in the vicinity that had been 
renewed in antiquity. Even though motifs are not 
recognisable so far, the al fresco technique used 
in the paintings points towards a non-Egyptian 
influence, as in Egypt the al secco technique pre-
vails for such paintings. Frescoes are known from 
the Mycenaean culture with which the Egyptians 
had close contact in the Late Bronze Age, and it is 
conceivable that Mycenaean techniques and maybe 
even motifs might have been used for the decora-
tion of monumental buildings in the Egyptian centre 
of power.

Qantir-Piramesse, Egypt:
Footprints and Frescoes
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Plan of the excava-

tion area with the 

monumental building 

as visible in the mag-

netic survey. 

The mortar pit with 

the footprints visible 

at the right edge.

Two of the largest 

fragments of painted 

plaster.
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Coming Clean is a UCL Qatar project in collabora-
tion with UCL’s Institute of Archaeology, the National 
Trust, Cologne University of Applied Sciences and 
the British Museum. It aims to explore decision- 
making processes in conservation by examining the 
rationale behind cleaning choices. 

Cleaning is a common yet irreversible step in 
conservation treatments that has been frequently 
overlooked. While academic research is drawn 
to the greater technical complexity of material 
characterisation and deterioration processes, in 
conservation practice cleaning is often consigned 
to maintenance. Such lack of understanding is 
detrimental to all heritage materials, which are 
consequently cleaned too often — thus becoming 
exposed to unnecessary abrasion and risks linked 
to handling — or too little — resulting in built-up 
and engrained dirt, which requires more vigorous 
removal later on. At an organisational level, the 
consequence is poor collections management as 
professionals lack the tools to plan for cleaning 
in a sustainable and cost-efficient manner. Large 
heritage organisations such as the UK’s National 
Trust report cleaning as their number-one conser-
vation expense, yet they often lack a clear policy on 
cleaning objectives and associated risks.

The project has three foci. Specialised conserva-
tion literature is being examined in order to gain an 
overview of how cleaning processes are discussed 
across conservation disciplines. Reviews of conser-
vation treatment records in UK heritage institutions 
are employed to investigate the rationale behind and 
methods of cleaning of different types of objects. 
Public perception studies have been carried out 
at two National Trust properties and at the British 
Museum, with the aim of exploring visitors’ views of 
dirt and cleaning. 

A bibliographic database covering the last 40 years 
of professional conservation literature is currently 

being analysed using mixed quantitative and qual-
itative methods. The objective is to identify trends 
in how cleaning is described in published texts. 
Museum digital conservation databases contain a 
wealth of information spanning years of practice, 
which can be analysed to reveal the rationale behind 
professional choices. Coming Clean researchers 
have extracted data from a subset of treatment 
records from the National Trust database, and 
analysed it using quantitative analytical techniques. 
Visualisation tools like Tableau Public and statistical 
analysis were employed to reveal patterns in the 
recorded treatments. This has allowed researchers 
to investigate the what, when, how and who of 
cleaning practices at National Trust properties. In 
the next phase, analysis will address why certain 
methods were employed. Focusing on the sections 
of conservation records that describe justification 
for treatment, the rationale of cleaning choices will 
be explored using text mining and natural language 
processing techniques. Big data methods were 
employed to investigate the online database of the 
treatment records of the British Museum. 

Dirt, dust and deterioration hold vastly different 
meanings for different subjects. Conservation, and 
cleaning in particular, is seen to express appreci-
ation for the values attributed to heritage objects, 
while neglect is by contrast associated with indiffer-
ence to such values. As museums are increasingly 
required to account for their use of public funds, 
reaching a better understanding of public views on 
heritage becomes all the more essential. Two public 
perception studies were carried out at National 
Trust properties and one at the British Museum. 
Hundreds of visitors were asked about their prefer-
ences regarding the state of preservation of historic 
artefacts with a particular focus on cleanliness. The 
results will help challenge assumptions regarding vis-
itors’ expectations while contributing to a meaningful 
review of curatorial and conservation practices.

Coming Clean
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Glass is one of humanity’s more ‘recent’ innovations 
of pyrotechnology (e.g. materials made using high 
temperatures, such as ceramics and metals), with 
glass vessels only regularly being made after 1500 
BCE. Archaeologists and archaeological scientists 
study glass artefacts in order to better understand 
the origin, development and logistics of glassmaking 
as well as to understand the impact this material has 
had on people’s daily lives. The chemical composi-
tion of glass, in particular, can tell us about the raw 
materials and technologies that were used to make 
glass; this in turn enables us to reconstruct the 
trading networks of the ancient and medieval world.

Little is known about the use and trade of glass in 
Eastern Arabia, which is just one focus of this UCL 
Qatar research project. Professor Thilo Rehren 
and Dr Carolyn Swan, Research Fellow, have been 
analysing the chemistry of glass artefacts recovered 
from archaeological sites around the Arabian Gulf; 
these sites date to the early Islamic era of history 
in the region, a period dating roughly from 600 to 
1200 CE. The researchers have coordinated with 
scholars and archaeological professionals working 
in Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE and Oman to collect 
hundreds of small glass samples for analysis. They 
are comparing the data amassed to build a profile 
of the various types of glass that were imported into 
the Gulf, and will ultimately use this data to trace the 
glass objects back to their production zones.

The project is showing Islamic glassware to be a 
popular product that travelled to far-flung regions of 
the world — for example, East Africa and Southeast 
Asia — with the Arabian Gulf serving as a main 
conduit for this movement. Therefore, in addition to 
studying glass objects excavated within the Gulf, 
the researchers are also investigating Islamic glass 
that entered into the massive Indian Ocean trading 
network. Two examples include glassware from 
the wealthy 9th–10th century port city of Siraf on 
the coast of Iran, and glassware recovered from a 
10th-century shipwreck in the Java Sea of Indonesia.

Beyond filling an important knowledge gap in the 
history of glass production and use, the larger goal 
of the project is to compare data from this portion 
of the Islamic world to data from the glass produced 
and used in the contemporary Byzantine world. 
Working with colleagues in Bulgaria, Serbia and 
Greece, the researchers are also building a profile of 
the types of glass used in this region. The Byzantine 
Empire and the ‘Abbasid Caliphate were powerful 
contemporaries and neighbours; as consumers and 
producers of glass objects, each were decedents of 
the same glass industry.
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The Crowded Desert Project, a shared adventure of 
UCL Qatar and Qatar Museums, started as a pilot 
season in 2015 and during the winter-spring of 2016 
became a fully-developed project with the funding 
support of the National Priorities Research Program 
of the Qatar National Research Fund (QNRF). 
Between January and March 2016, archaeologists 
developed surveys and excavations in the areas 
of Meleiha and Umm al-Ma’ and collected pre-
cious materials and information to understand the 
nomadic landscape of the area and its relations with 
the nearby towns of Murwab and Zubarah on the 
Qatari peninsula and with other distant places in the 
Gulf. This information will be useful to reconstruct 
the contribution of the Bedouins of Qatar to the 
great historical themes of the area: the development 
of early civilisations, the Islamisation of Arabia and 
the Gulf and their long-distance connectivity with 
the rest of the Indian Ocean and the Middle East.  

The 2016 survey season of the Crowded Desert 
project targeted two areas with differing intensity. 
An intensive survey built on the work initiated by Dr 
Laura Morabito in 2015, and expanded the cov-
erage to 235 hectares. Meanwhile an extensive 
survey team piloted a wider-ranging but necessarily 
less-detailed drive-over survey, covering an area of 
approximately 300 hectares to the southwest of the 
Meleiha basin, and extending from the coast to 3 
kilometres inland. The aim of this was to generate 
a broader understanding of the distribution of sites 
over a large area, thus enabling better-targeted 
intensive survey and excavation in future seasons.

A total of eight archaeological trenches were 
opened, targeting different features documented 
during the 2015 season. The conservation of 
the remains recovered was poor in general, but 
Trenches 4 and 7 yielded clear evidence of a layer 
of tent occupation and datable deposits containing 
ashes and ceramics. This evidence will help to 
understand changes in the nomadic lifestyle across 
a relatively long period of time.

Finally, two techniques were added to the scope 
of the Crowded Desert project. Eight geoarchae-
ological trenches were opened in the Meleiha 
Depression, which allowed the study of its geo-
logical stratigraphy and the collection of samples 
that will be useful for the understanding of the 
environmental evolution of the area. Besides this, 
high-resolution aerial pictures were taken, offering 
the chance to study the texture of the landscapes 
from a privileged point of view.

The Crowded Desert project is directed by Dr 
José C. Carvajal López of UCL Qatar and by Faisal 
Al Naimi of Qatar Museums. The field season 
was directed by Kirk Roberts, and the research 
team includes members of UCL Qatar: Professor 
Robert Carter, Dr Richard Fletcher, Dr Myrto 
Georgakopoulou; and members of the Institute of 
Archaeology of UCL: Professor Andrew Bevan, 
Dr Mark Altaweel, Dr Anke Marsh and Dr Manuel 
Arroyo-Kalin. UCL Qatar students of the MA 
Archaeology of the Arab and Islamic World took 
active part in the project by undertaking survey and 
material study.
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Meroitic Iron Production
in Sudan, 2015–16

The 2015–16 academic year was the fifth year of 
the UCL Qatar Sudan project and saw the seventh 
and eighth seasons spent in Sudan conducting 
archaeological investigations, continuing the site 
management and presentation work, and pro-
gressing with the ongoing community engagement. 
A significant amount of post-processing, data anal-
ysis and publication work also took place, resulting 
in one peer-reviewed publication and a number of 
papers brought close to fruition. 

Fieldwork in Sudan included the continuation of 
excavations at a number of slag mounds at Meroe 
and the first excavation at slag mound 7. Processing 
of materials and the collection of samples, as well 
as the careful documentation of the archaeological 
stratigraphy, resulted in significant leaps forward in 
our understanding of the iron production technolo-
gies practiced at the Royal City of Meroe. One of the 
highlights of the fieldwork was the excavations of 
the iron mines of Meroe, found during the 2014–15 
year, c. 9 kilometres to the east of the Royal City. 
These investigations revealed not only the type of 
ore and the manner in which it was extracted in 
ancient times, but also interesting information about 
the organisation of the work at the mining location. 
It was found that a number of brick-built structures 
were located on the hills, from which the mine over-
seers presumably controlled the mining operations. 
Occasional iron slag fragments demonstrated that 
ore was sporadically tested at the site of the mines, 
presumably before a new deposit was exploited 
significantly. Very little in the way of material culture 
was found, indicating the use of baskets, goat skins 
and gourds as carrying implements. 

Community engagement continued, with meetings 
and interviews, as well as screenings of the Arabic 
version of the iron smelting film, held for men and 
women at six villages surrounding the site of Meroe. 
Capacity building also continued, this year with the 
first UCL Qatar field school, which took the top stu-
dent from each university archaeology department 
in Sudan for a five-week training programme. UCL 

Qatar’s ongoing endeavours to contribute to the 
site management and presentation of Meroe saw 
the re-roofing of the information point constructed 
the previous year around the experimental furnace 
workshop. The re-roofing was an essential phase to 
ensure that the information point is a lasting legacy 
of the research conducted by the team in Sudan, 
meaning the structure is now weatherproof. Plans 
were made to re-write and print the Arabic–English 
information panels and eventually hand over the 
information point to the National Corporation for 
Antiquities and Museums in Sudan. 

Post-processing of data saw the completion of the 
five-year project of wood species analysis funded 
by the British Institute in Eastern Africa, rounding off 
the largest investigation of charcoal used in ancient 
iron smelting in Africa. The results of this investi-
gation are in the process of being written up for 
publication. Radiocarbon dating was completed for 
the iron production at the Meroitic site of Hamadab, 
as well as for a number of slag mounds at Meroe.

This fifth year of the project provided an opportunity 
for reflection on what has so far been accomplished 
by the UCL Qatar research in Sudan, and allowed 
for a consideration of the ongoing research aims 
and objectives of the project. As such, the project 
is moving forward in a more targeted fashion based 
on the results so far generated. Additionally, and 
based largely on the success of the Sudan pro-
ject, external funding was secured to expand the 
research into Ethiopia. This one-year pilot inves-
tigation will provide the first material from which 
the Meroe data can be contextualised within 
the broader geographical context, meaning that 
long-distance connections across the ancient land-
scape can be considered.  
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to reanalyse the extensive finds of the previous 
excavations in the site and to present innovative 
interpretations on the site and the Islamic period in 
the region. The current suggestion for the dating of 
this sequence is 9th to 17th century, and it consti-
tutes the first pottery sequence of the Islamic period 
of the whole region.

The research on Yasin Tepe is more than the quest 
for a lost city. It entails the study of one of the 
most relevant Islamic sites in the region, one of 
the first relevant projects of Islamic archaeology in 
Sulaymaniyya province in Kurdistan and the study of 
the Islamisation of a region of which little is known. 

The Yasin Tepe project is directed by Dr José 
C. Carvajal López and conducted in collabora-
tion with Kamal Rashid, Director of Antiquities of 
Sulaymaniyya. The project has been so far funded 
by UCL Qatar (a member of the Qatar Foundation) 
and supported by the Directorate of Antiquities of 
Sulaymaniyya. 

Yasin Tepe is an archaeological site of the 
Sulaymaniyya province in Iraqi Kurdistan. It is the 
largest tell in the area of Shahrizor, and certainly one 
of the largest in Iraq. Previous research in the site 
was undertaken by Iraqi and Kurdish archaeologists 
in the 1960s, 1970s and 2000s, and has proven that 
there was an important Islamic occupation at least 
until the 12th century CE, with possibly much earlier 
phases as well. Most importantly, Yasin Tepe is one 
likely location of the first Islamic city of the area of 
Sulaymaniyya: Shahrizor, the location of which is lost 
in present day.

The opening of two test trenches in the archaeo-
logical site by a UCL Qatar team in 2015 led to the 
establishing of a stratigraphic sequence with datable 
material. In the summer of 2016, the UCL Qatar 
team returned to document carefully the finds, and 
particularly the pottery types, and design a strategy 
to date with the highest possible accuracy the levels 
of the excavation. It is expected that the results 
of this assessment in turn will offer the chance 

The excavation in 

Yasin Tepe in May 

2015 required uncon-

ventional means of 

transport. The site of 

Yasin Tepe can be 

seen in the back-

ground.

The Yasin
Tepe Project
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Satellite view of 

Yasin Tepe, with 

an indication of 

elements and areas 

of interest of the site. 

Elaboration by Dr 

Laura Morabito.

Kurdish workers 

digging Trench 1 in 

Yasin Tepe, designed 

to re-visit the stra-

tigraphy of previous 

Iraqi and Kurdish 

excavations in the 

site.

Common meal on 

the last day of work 

in Yasin Tepe in 

May 2015, including 

members of the UCL 

Qatar mission, of the 

Directorate of Antiq-

uities of Suleyman-

niya and workers of 

the excavation.
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During 2015–16, the QNRF-funded Origins of Doha 
and Qatar Project continued, with new excava-
tions at the site of Fuwairit, in northern Qatar. The 
aim was to take a multidisciplinary look at a typical 
Qatari coastal town, in this case dating to the 18th 
to early 20th centuries CE. Historical archaeology 
and urban archaeology are relatively new to the Gulf, 
and studies extending into the 20th century are rarer 
still, so UCL Qatar is proud to pioneer this research. 
The settlement itself was relatively small, at around 
15 hectares at its maximum extent and perhaps 
consisting of not more than 2,500 people, but it  
was considered a town by its people, possessing 
town walls and an unusually large Friday Mosque 
(Fig. 1). There is a relatively detailed historical narra-
tive of occupation, mainly from British administrators 
based in neighbouring Bahrain, who took a close 
interest in the comings and goings of the tribes and 
sheikhs of the Gulf. The historical record, however, 
tends to lack detail in terms of the lives, aspirations 
and material culture of its inhabitants. For this we 
have to turn to archaeology and anthropology.

The townspeople were heavily dependent on the 
sea, with masses of fish bones coming from the 
middens, though there is also historical testimony 
that the townspeople raised cattle as well. This 
might not be expected given the arid stony desert 
that surrounds the site, but fodder could easily be 
brought in by sea from neighbouring, irrigated areas 
(e.g. Bahrain), and the cattle of coastal Arabia were 
accustomed to a diet of fish. Most importantly, 
however, the townspeople were pearl fishers. They 
were people of the sea, and their boats provided 
their livelihoods (Fig. 2). This was a long way from 
the stereotypical image of the camel-riding Arab of 
the desert, but the maritime way of life was typical of 
more than three-quarters of the population of Qatar. 
The menfolk of the town would spend up to four 
months of every year fishing for pearls at sea, which 

would be sold on to Bombay and eventually reach 
the markets of Western Europe and the Americas, 
as well as destinations in the Middle East, India, Iran, 
Central Asia and the Far East. The Gulf provided 
80% of the world’s pearls, and Qatar was one of 
the biggest producers in the Gulf. From this income 
they were able to purchase the essential food that 
they were unable to catch or grow, as well as the 
necessary hardware. Without the pearl-fishery, there 
probably would have been no towns in Qatar at all.

Earlier excavations in central Doha, conducted 
jointly with Qatar Museums, had exposed a 
well-preserved sequence of building levels dating 
to the 1890s to 1930s, with highly disturbed layers 
below going back to earlier in the 19th century. 
At Fuwairit the archaeological record, the aerial 
imagery and the historical sources have shown that 
the town was built and abandoned several times 
(Fig. 3). The Fuwairit sequence adds to the Doha 
sequence, beginning earlier (in the 18th century) 
and filling in valuable gaps in the early and mid-19th 
century, and also complements it, giving points of 
comparison during the 1890s–1910s. Further anal-
yses will afford a long-term understanding of how life 
changed in the Qatari towns from at least the 1750s 
to the 1950s, as well as establishing the differences 
in material culture between the country’s capital at 
the height of the pearling boom, and the smaller 
town of Fuwairit at the same time.
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Fig. 1: The site of 

Fuwairit in 1948.

Fig. 2: A pearl-fishing 

boat off Qatar, prob-

ably in the 1950s.

Fig. 3: Excavations at 

Fuwairit, showing a 

final building above 

the robbed-out walls 

of an earlier phase, 

in turn above older 

deposits.
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This research project focuses on the study of a 
small assemblage of Middle Byzantine (12th–13th 
century) pottery recovered from the site of Kastri 
on the Aegean island of Kythera. For the purposes 
of this study Dr Evangelia Kiriatzi (Director, Fitch 
Laboratory, British School at Athens) received a 
Visiting Fellowship for six weeks to work in the 
Archaeological Materials Science Laboratories with 
Dr Myrto Georgakopoulou (UCL Qatar). 

The assemblage included in this study was found in 
a closed context, a refuse pit, apparently associated 
with a single episode of discard in this multi-pe-
riod coastal settlement. It included both glazed and 
unglazed ceramics, but the current work focuses 
primarily on the glazed materials. Glazed tableware 
forms an important component of the Byzantine 
ceramic repertoire, developing in parallel with the 
celebrated Islamic glazed ceramics. Previously 
relatively rare and limited to larger urban centres, by 
the 12th century CE mass production of such wares 
prompted a wider distribution, reflected by a more 
commonplace appearance in Byzantine archaeolog-
ical assemblages.

The significance of this study is two-fold. Firstly, 
it aims to investigate whether Kythera, which 
maintained ceramic production workshops from 
prehistory to the modern period at different intensi-
ties, hosted a local ceramic industry in the Middle 
Byzantine period, and if so to identify the relevant 
products. Secondly, the study of well-known glazed 
wares from a rural context on the island of Kythera 
permits an understanding of the technology of 
these artefacts and the corresponding consumption 
patterns at the fringes of the Byzantine Empire and 
a comparison with similar wares from more central 
urban contexts.

The analytical work carried out at UCL Qatar 
centred on the use of the reflected light optical 
microscope and the scanning electron microscope 
to investigate the composition and technology of 
the application of the glazes, as well as the firing 
temperatures of the ceramic bodies. The data was 

integrated with the results of petrographic anal-
yses of thin sections and elemental analyses of the 
ceramic bodies using the Wavelength Dispersive 
X-ray Fluorescence Spectrometer at the Fitch 
Laboratory. 

The glazed ceramics include three well-known 
wares: the Green and Brown Painted Ware, the 
Slip Painted Ware and the Fine Sgraffito Ware. The 
petrographic and chemical analyses of the bodies 
clearly show that all had a remarkably similar com-
position, suggesting a common place of production. 
Based on comparison with other known materials, 
this place can be identified as Chalcis in central 
Greece. This standardisation of the composition 
is not, however, reflected in the composition of the 
glazes. All are high lead glazes, but the lead content 
is variable, as is the evidence for application tech-
niques. Interesting variations are also noted in the 
white slip compositions, with at least two different 
types recognised. The colorants are typical of this 
period, including copper-based green, and manga-
nese or iron-based brown. 

The glazed tableware from Kythera has a similar 
provenance and technological characteristics to 
similar material identified in more urban centres. The 
observation is important in terms of the distribu-
tion networks for these ceramics during the Middle 
Byzantine period. In addition, the relative hetero-
geneity of the glaze compositions compared to the 
homogeneity of the ceramic fabrics, suggests either 
a less standardised or well-controlled procedure for 
the glazing, or the existence of multiple workshops 
with slightly different recipes in the same town/area.
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Green and Brown 

Painted Ware sherd.

Section through a 

sample of Green and 

Brown Painted Ware 

under the stereo- 

microscope, showing 

the ceramic body, 

the thin white slip 

and the green glaze 

at the top of the 

section.

Section through a 

sample of Green 

Brown Painted Ware 

under the SEM-EDS 

(backscatter electron 

mode), showing the 

much brighter glaze 

layer due to the high 

lead content.
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My doctoral research focused on man’s 
first attempts at mixing metals to pro-
duce new alloys some 5,000 years 
ago. Through the study of archaeolog-
ical remains from sites in Turkey and 
Iran, I have been able to reconstruct 
ancient technological innovations and to 

understand the role played by these new 
materials in our ancestors’ everyday lives. 
Thanks to my research, we now know 
that prehistoric metalworkers were exper-
imenting with various natural arsenical 
minerals and adding them to copper to 
produce new alloys that were superior in 
hardness and easier to work than pure 
copper. Although the earliest of these 
alloys were already known to have been 
produced in Turkey from the serendipi-
tous use of minerals that contained both 
arsenic and copper, my research has 
shown that this soon evolved to include 
the conscious addition of arsenic min-
erals to molten pure copper in order to 
increase the arsenic content of the final 
product. My analyses have also demon-
strated that this technology reached 
its peak in the Iranian highlands where 
synthetic arsenic minerals were manufac-
tured for the single purpose of producing 
arsenical copper between the 3rd and 
2nd millennium BCE.

Through the chemical analysis of 
ancient artefacts and the study of their 
composition and microstructure, I have 
been able to shed new light on previ-
ously unknown metallurgical technology 
and to highlight previously unrecognised 
complexity in ancient societies. We now 
have a much clearer understanding of 
arsenical copper production methods 
and the role that the alloy played in the 
emergence of some of the earliest state-
level societies. I have also been able to 
hint at supra-regional connections in the 
spread of technological knowledge that 
suggest a greater level of interaction 
than we previously expected.

I am proud to say that after submitting 
my thesis in May 2016, and following 
a successful Viva examination, I have 
been awarded a doctorate from UCL for 
this work.

Loic Boscher 
Reconstructing the Arsenical Copper 

Production Process in Early Bronze Age 

Southwest Asia

Research: PhD Student Projects

Around a dozen full-time students are working towards 

their doctoral degrees at UCL Qatar, taking advantage of 

its 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 their foundation. These PhD candidates spend 

three to four years on their degrees in Doha, supervised 

by an academic faculty member of UCL Qatar and often by 

a second supervisor based at UCL in London, too.
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My research is on glazed tiles used for 
the embellishment of Lodhi and Mughal 
buildings from the late 15th to 17th cen-
turies. While many tiled buildings of this 
period are known to exist, little is known 
of the tile work itself, particularly on mat-
ters related to their origin and technology. 
A techno-centric study of tile work on 
a series of Lodhi and Mughal buildings 
located at Delhi, Agra and Punjab, in 
northern India, was accordingly under-
taken. A combination of laboratory and 
field methods was employed for the 
research. Tile samples sourced from 
these buildings were subject to chemical 
and microscopic analyses for their char-
acterisation. Ethno-archaeological studies 
on related traditional craft industries were 
used to build a more accurate rendition 
of the technologies employed in their 
manufacture. Field surveys were used to 
correlate stylistic and physical attributes 
of extant tiles on the buildings with the 
data determined through analyses. 

My research seeks to understand military 
doctrines of the Iron Age populations of 
north and southeast Arabia: What were 
believed and thought to be the best ways 
to conduct military affairs? The Arabian 
Peninsula was one of the major zones 
of conflict in western Asia throughout 

Results attained show that different 
methods were utilised for the produc-
tion of tiles at Delhi/Agra and Punjab, the 
former type having indigenous features 
in their technology and the latter being 
technologically closer to those from the 
core Islamic lands. Other determined 
characteristics have helped identify the 
raw materials originally used for the man-
ufacture of the tiles, and have highlighted 
artistic and technological correlations 
with tiles elsewhere in the Islamic world. 
Besides presenting a comprehensive pic-
ture of Lodhi and Mughal tiling traditions, 
the findings provide important new infor-
mation in the larger discipline of Islamic 
ceramic studies. The thesis for this 
research was submitted in September 
2015, and a doctorate conferred in 
November 2015 following a successful 
Viva examination.

the Late Bronze Age and the Iron Age, 
but the disciplines of conflict archae-
ology, military history and art history have 
hardly explored the Arabian Peninsula, 
particularly compared to the extensive 
studies of Mesopotamia, the Levant, 
Egypt and Anatolia. At present, there is 
no wide-ranging study of ancient Arabian 
warfare that covers the various military 
geographies of the peninsula. So far, little 
has been written about the mechanics 
of ancient warfare in Arabia, and the 
existing publications usually give weight 
to narrow concepts like strategy or tech-
nology, and try to define the nature of 
warfare in Arabia from the standpoint of 
foreign forces such as the Assyrians. In 
comparison to this present body of work, 
my theoretical framework is profoundly 
built on military thought. It offers a space 
of praxis for the interplay of the deter-
ministic ends of war strategies and the 
self-regulating nature of actual combat 
conditions: military doctrine.

My thesis modifies this vital concept 
with cautiously produced data pat-
terns: textual sources, iconographic 
representations, armament and mil-
itary architecture. My work therefore 
has two primary goals. First, I present 
an alternative, military doctrine-based 
interpretation of Late Bronze Age–Iron 
Age warfare in the Arabian Peninsula. 
Secondly, my research’s more ambitious 
goal is to detect and link the idealised 
and real Late Bronze Age–Iron Age 
warfare in the Arabian Peninsula. I assert 
that the necessary way of exploring war-
fare in the Late Bronze Age and the Iron 
Age is by evaluating wide-ranging data 
and themes related to warfare. With this 
approach, we can rationalise and extract 
different logics of warfare in the mindsets 
and acts of polities, non-state actors, 
non-combatants and individuals.

Maninder Singh Gill 
Glazed Tiles from Lodhi and Mughal 

Northern India: A Technological 

Appraisal

Ömer Can Aksoy 
Warfare and Military Doctrines in 

North and Southeast Arabia (14th–

6th centuries BCE)
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Research: PhD Student Projects

Cleaning is a highly common irreversible 
conservation process that can cause 
dramatic aesthetic/material changes and 
alter object values. My research investi-
gates 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. Public perception studies explore 
aesthetic values of metallic surfaces 
through historic silverware in varying 

stages of degradation and archaeo-
logical bronze coins representing different 
cleaning levels. Material science  
experiments investigate the material  
and aesthetic impact of different cleaning 
methods and extents on copper, bronze, 
brass and sterling silver surfaces including 
tracking percentage elemental ratio 
changes through SEM-EDS and pXRF/
XRF analysis. 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.

Jill Saunders 
Impacts of Cleaning on Copper Alloy 

and Silver Surfaces

Iron- and steel-making are among the 
most important industries of mankind. 
Among these, crucible steel technology 
that revolutionised modern industry 
has its roots in medieval Persia and the 
Indian subcontinent. Modern studies on 
crucible steel-making are limited to a 
few archaeological sites in Central Asia, 
India and Sri Lanka, while several histor-
ical manuscripts relate this industry to 
production centres in modern-day Iran. 
Inspired by the historical manuscripts’ 
recurrent mention of a production site 
in Persia, I undertook a field survey and 
located the archaeological site of Chāhak 
in southern Iran. My thesis combines 
history and archaeometry for a text-aided 
archaeological investigation of pūlād 
production at Seljūq-period Chāhak. 
Accordingly, the historical recipes are 

studied, compared and technically trans-
lated alongside the morphological and 
chemical analyses of the archaeological 
samples to reconstruct the technology 
within its geographic, cultural and polit-
ical context. The chemical analyses 
provide a clear picture of the crucible 
steel industry of Chāhak including the 
addition of chromite, which character-
ises this particular tradition, and which 
for centuries was widely known for the 
swords (known as Chāhakī swords) 
made from it. My research broadens our 
understanding of Persian pūlād tech-
nology by defining a different tradition 
within Persian pūlād technology, and 
provides the basis for future artefacts 
analysis to identify products of the 
Chāhakī pūlād-making tradition.

Rahil Alipour 
Persian Crucible Steel Production in 

Central Iran
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My research examines the representa-
tion of the recent past in museums in 
Jordan, looking at the narratives and 
material culture displayed as well as 
the factors that affect museum rep-
resentation. My research analyses 
the broader historical context and 
how ideas about history, heritage and 
modernity are constructed, and their 
influence on museums’ representation. 
Furthermore, it considers the challenges 
that museums in Jordan encounter 
in displaying the recent past and in 
trying to introduce new narratives. The 
objective is to argue for how museums 

in Jordan and the wider Middle East 
could become more relevant to current 
social issues and engage with the local 
community. September 2015 saw the 
successful completion of the upgrade 
examination, in which a submitted 
report and presentation demonstrate an 
understanding of the research problem 
and the progress of the research at that 
stage.

Ghaida Al-Sawalha 
Representation of the Recent Past  

in Museums in Jordan

My research investigates the nature of 
representation in selected Gulf museums, 
with a particular focus on Qatar and 
its national myth. The aim is to identify 
the narratives and practices that rep-
resent Qatari heritage and, especially, 
the diverse identities of Qatari nationals, 
to investigate which heritage forms as 

well as identities or aspects of identity 
are not included in the museum frame 
in Qatar. A regional comparative anal-
ysis will compare the nature of museum 
representation in Qatar to the national 
identities in museums of selected other 
Gulf Cooperation Council member states 
through literature reviews and document 
analyses. The main research focus will 
be on Qatar — three local case studies 
including two state museums and one 
privately-run museum will be looked 
at. According to international literature, 
museum representations have proven 
to be extremely challenging and mis-
representations in museums are an 
international phenomenon. While national 
museums carry an even greater respon-
sibility, reasons for misrepresentations 
or exclusions are various. This research 
project will look at representations made 
in Qatar’s museums and will explore the 
underlying reasons for potential mis-
representations or exclusions of certain 
narratives. Specifically, this research aims 
to highlight culturally specific reasons that 

are less familiar to Western academia 
and will thus contribute to a better under-
standing of the region and its heritage. 
A further aim is to suggest methods of 
adequately preserving and presenting 
these different narratives and practices, 
perhaps in more locally developed and 
reimagined museums — as proposed by 
a new and hybrid museum paradigm tai-
lored towards the Gulf region. Ultimately, 
the research will examine whether the 
new museums are an appropriate venue 
for heritage preservation in the region 
and thus will explore other, local means 
of heritage preservation that, amongst 
other concepts, could possibly pro-
vide alternative methods to the Gulf’s 
currently adopted Western museum 
model. 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.

Ann-Kathrin Lange 
Representation in Gulf Museums:  

An Investigation into the Nature of  

Representation in Museums in Selected 

GCC Countries
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Research: PhD Student Projects

Within the context of the Arab Spring 
and subsequent conflicts, my research 
seeks to critically analyse the dis-
course of post-conflict reconstruction 
with a special focus on the position 
and role of ‘culture’ — in its broadest 

meaning — within this discourse. 
Contrary to current conventional heritage 
approaches in relation to Syria, which 
focus on safeguarding, preservation 
and reconstruction of the outstanding 
tangible monuments, archaeolog-
ical remains and objects, I investigate 
alternative approaches to the questions 
of culture and heritage in conflict and 
post-conflict contexts. The focus of my 
research is more on people and their 
normative cultural practices of everyday 
life than on heritage sites and objects, 
and more about the present and future 
than it is about the past. In particular, 
my research investigates what consti-
tutes heritage for the people of Syria at 
this moment in time; who are the cultural 
actors in this context and what are their 
cultural heritage discourses and prac-
tices; how heritage can be a ‘positive’ 
source of post-conflict reconstruction or, 
in other words, what might be the future 

benefits of heritage. In so doing and 
aiming to develop a people-centred and 
future-oriented approach to the ques-
tions of cultural heritage in conflict and 
post-conflict contexts in the Arab world, 
I employ an ethnographic research 
strategy that openly and critically 
discusses the knowledge production 
context of the area of study, drawing on 
a wide spectrum of heritage studies in 
both the Arabic- and English-speaking 
worlds, as well as various other fields 
such as post-conflict/war studies, devel-
opment studies, Arabic studies, Islamic 
studies, peace studies and terrorism 
studies. Currently, after successfully 
passing the first-year review and the 
upgrade examination, conducting two 
fieldwork seasons and participating in 
international conferences and work-
shops in UK, Japan and France, I am 
working on writing up my final thesis and 
preparing two articles for publication.

Al Kindi Al-Jawabra 
Heritage Discourses and Practices in 

Conflict and Post-Conflict Contexts in 

the Arab World

The term ‘Ottomanisation’ refers to 
the process of cultural change that 
occurred in the Balkans after the 
Ottoman conquest. This change was 
shaped by the interaction of various 
social groups subjected to the reg-
ulations of the Ottoman Empire and 
their shared cultural experience in the 
Dar al-Islam. Belgrade, as one of the 
regional centres, saw profound trans-
formations of material culture during the 
Ottoman period (1521–1717), ranging 
from imperial architecture to ceramics 
for everyday use. For a better under-
standing of this process, it is necessary 
to consider the diverse elements of 
material culture and the agents of their 
change. 

My research explores the technology 
of ceramic production in Belgrade in 
the context of the long-term influence 

of the Ottoman state on local crafts-
manship. Patterns of technological 
change are investigated with methods of 
mineralogical and chemical analyses on 
locally-produced ceramics in Belgrade 
dated between the 15th and 18th cen-
turies. Theoretical and methodological 
aspects of this research were presented 
during the upgrade exam in April 2016. 
Results based on the scientific research 
indicate substantial changes in the 
exploitation of local resources, craft 
organisation, and technology of pro-
duction that could be associated with 
Ottomanisation. The research adds to 
archaeological studies of cross-cul-
tural interactions in the Islamic world by 
emphasising the role of the materials 
science approach. 

Jelena Živković  
Ottomanisation of the Balkans in 

the Light of Archaelogical Ceramics 

Evidence: The Case of Belgrade
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My research seeks to analyse the 
development of new centres of art pro-
duction as the global economy begins 
to shift away from Western-dominated 
art culture. The first-year review of this 
project was successfully completed in 
September 2015. The analysis focuses 

Plastics have played an increasingly 
important role in the design of everyday 
objects since World War II and have been 
widely employed in art and design, espe-
cially since the 1960s. They represent 
contemporary cultural heritage, which 
renders them collectible due to their 
scarcity, unconventional design or broad 
influence as iconic artworks. 

My research investigates the cleaning of 
transparent acrylic surfaces, with a focus 
on poly (methyl methacrylate), or PMMA, 
better known as Plexiglas®. Its objective 
is to conduct systematic research into 
the effect of solvent-based gels and their 
efficiency at removing surface dirt. Gels 
are examined based on the hypothesis 
that they optimise cleaning treatments 
through their assumed ability to control 
solvent diffusion and limit mechanical 
stresses — a topic that has largely been 

on the Arabian Gulf and Caspian 
Sea regions, specifically Qatar and 
Azerbaijan, both small but globally 
influential nations that are undergoing 
rapid economic and cultural develop-
ment owing to revenues from oil and 
gas reserves. Since the downturn of 
global energy prices in 2014, cultural 
models of soft power are evolving and 
this research focuses on this crit-
ical moment in the evolution of these 
emerging regional art hubs. 

The research uses these two geog-
raphies to attempt to identify a model 
of cultural and artistic development 
indicative of the region and examine its 
international influence. Both sites have 
robust global outreach programmes in 
the arts while also focusing on artistic 
production at home. Residency pro-
grammes and exhibitions of local 
contemporary artwork are crucial to 

the expression of contemporaneity to a 
local and global audience, and are thus 
the focus of in-depth analysis along-
side larger global exhibitions — such 
as the Venice Biennale and the World 
Expo — designed to express national 
identity to foreign audiences. Drawing 
on discussions of modernity and 
contemporaneity in both Western and 
non-Western contexts, the socio-cul-
tural impact of modernity in cultural 
and artistic globalisation is examined in 
relation to museum and cultural devel-
opment, with a focus on contemporary 
art as an alternative platform for interna-
tional engagement.

unexplored. Gel cleaning systems include 
a range of polymeric gel matrices of dif-
ferent composition and properties and 
are evaluated against the customarily 
accepted cotton swab-cleaning, widely 
used among conservators. 

The topic is explored through statis-
tically-designed experiments on new 
(unaged) and artificially light-aged PMMA 
specimens, to simulate degraded sur-
faces. The outcome is assessed through 
qualitative and quantitative techniques 
to monitor visual, physical and chemical 
changes in the material. This research 
aims to optimise surface cleaning treat-
ments and establish safe practices for 
acrylic museum objects. In September 
2015, the first-year review examination 
was successfully completed, which 
contributed to the consolidation of the 
methodology followed in this research.

Lesley Gray  
Contemporary Art and Modernity in the 

Arabian Gulf and Caspian Sea

Stefani Kavda 
Cleaning of Poly (methyl methacrylate or 

PMMA) Objects in Design Collections:  

A Study of Gel-based Cleaning Systems
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Research: PhD Student Projects

Men are the established traditional 
actors in the Arabian Gulf pearl trade, 
as they leave their homes for months 
at a time to hunt, buy and sell pearls. 
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 responsibili-
ties, 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 fam-
ilies, organising marriages, establishing 
an education system and guaranteeing 
medical care. During the pearling 
season, their assignments expanded 

My research project studies the concept 
of Qatari identity: its forms, changes 
and manner in which it is being shaped 
in modern-day Qatar. The study investi-
gates whether Qatar is ultimately moving 
towards embracing nationalism in its 
Western sense or whether a unique form 
of nationalism is being cultivated by the 
state. 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 identity and 
society over the past two decades. The 
research seeks to explore and capture 
Qataris’ perceptions about QF’s role in 

to include jobs that were otherwise 
allocated to men within the Arabian Gulf 
society. This is a topic that has not been 
examined enough in scholarship. 

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 
employ local terminology and ideology in 
the analysis of primary data, as well as in 
the collection of oral history interviews, 
to give Arabian Gulf women the agency 
to illustrate all components of their 
recent history. This thesis will explore 
both the negative and the positive 

elements of the Arabian Gulf woman’s 
narrative, analysing those connotations 
through a culturally and socially appro-
priate lens. The research project will 
draw data from oral history interviews 
conducted by the researcher herself. 
She will also reference oral history 
interviews that have been conducted by 
other researchers with participants who 
fit the research project’s sample. The 
researcher will also consider material 
culture when collecting data. Four mate-
rial culture resources will be studied: 
architectural history, legal archives, print 
advertisement and attire. 

the process of identity formation today 
as well as their perceptions of the state’s 
multiple social engineering efforts to 
shape Qatari identity. 

The research project will provide a 
unique insight into the ongoing process 
of identity formation and the develop-
ment of the Qatari nationalism project in 
relation to identity development in a con-
temporary globalised world. Through its 
interdisciplinary approach the research 
will highlight and reflect dialectic 
between the meanings, concepts and 
cultural representations produced by the 
state and how they are received by the 
society – a continuous process that con-
tributes to the formation and reformation 
of Qatari identity. 

Maryam al Sada 
The Pearl Economy: Women’s Labour 

in the Arabian Gulf

Maryam al Shamlan 
Exploring the Dialectic of Qatari Identity 

Formation on the Verge of Modernisation
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UCL Qatar’s Community Outreach programme takes 

archaeology, conservation, libraries and museums 

to communities across Qatar, through lively and 

absorbing activities.

‘UCL Qatar’s diverse range of teaching and research 

within the field of cultural heritage serves as an 

excellent inspiration for community engagement 

activities,’ says John Bull, UCL Qatar’s Head of 

Professional Development and Outreach. ‘From school 

children to elders we have found a great interest and 

desire to connect with these topics.’

The programme would not be possible without the 

active participation of UCL Qatar students and staff, all 

eager to reach out to local people. It gives an excellent 

opportunity to gain new perspectives, build skills in 

communication and broaden access.

Community Engagement
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Origins of Doha — Schools Outreach

Best Buddies Special Needs Programme

Mobile Msheireb

Archaeology in Schools

UCL Qatar Conservation Lab Visits

Hamad Hospital Art Project

Community Engagement

October 2015

January 2016

June–July 2016

Throughout 2015–16

April 2016

April–May 2016

The following community engagement activities took place 
during 2015–16:

A series of workshops introduced UCL Qatar’s Origins of Doha 
Project to children aged between seven and eleven years 
old. The workshops were led by Qatari Museum and Gallery 
Practice student Mariyam Al Thani and supported by the out-
reach team. The sessions began with a presentation outlining 
the concept of archaeology and went on to explain how UCL 
Qatar archaeologists are finding objects and buildings which 
help to shape the understanding of how people lived in Doha 
in the past. 

The workshop focused on four UCL Qatar volunteers working 
with 15 Best Buddies students who have a range of devel-
opmental disabilities. Creative activities involved the students 
drawing around their hands and adding pictures and words to 
their drawings to describe themselves, their likes and their emo-
tions. The workshop aimed to develop students’ confidence in 
talking about themselves, their interests and their hobbies. 
Best Buddies is an international non-profit organisation providing 
opportunities for one-to-one friendships for people with intellec-
tual and developmental disabilities. 

This photography-based project was a collaboration between 
UCL Qatar, Msheireb Arts Centre and freelance photographer 
Aparna Jayakumar. Three workshop sessions were held over 
successive Fridays in the Msheireb Arts Centre. The work-
shops provided an opportunity for low-income workers living 
in the Msheireb district to learn how to use their own phone 
cameras more effectively to take better pictures. 

These archaeology outreach workshops provided students 
with the opportunity to learn more about the work of archaeol-
ogists. Staff and students delivered informative presentations 
about archaeology, explaining the ways UCL Qatar digs are 
helping to provide information about how people lived in Qatar 
in the past. These were followed by a practical activity in which 
children worked in teams to reconstruct pots, draw them and 
write about what they thought they could be used for. 

The UCL Qatar conservation department hosted science stu-
dents to learn more about microscopes and their use in cultural 
conservation. UCL Qatar lecturers created different demonstra-
tions around the conservation labs, enabling groups of pupils to 
learn more about different types of microscopes. The students 
learnt how microscopes are used by conservators in the UCL 
Qatar labs and how they can help us to understand material 
culture. For many of the students and their teachers, the oppor-
tunity to see the electron scanning microscope in action was a 
particular highlight.

This creative arts-based project was developed directly with the 
Child Life Services team at Hamad General Hospital. Community 
artist Verity Watkins was commissioned to lead a series of art 
workshops with patients, families and hospital staff, encouraging 
them to create their own artistic interpretations of the theme ‘A 
Journey through Arabia’. 

The art activities were designed around the individual needs of 
the patients so that everyone had an opportunity to explore their 
creativity and participate. For example, children who felt unable 
to draw a picture from scratch were shown how to transform 
a simple painted handprint into their own unique version of a 
camel. These were displayed on both the walls and ceilings of 
the paediatric wards, helping to create a vibrant and welcoming 
child-friendly environment for patients.
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Since its inception, the UCL Qatar Public Lecture Series

has established itself as a regular feature on the UCL

Qatar events calendar. Open to the general public, the 

lectures offer insights into Arab and Islamic culture and 

explore past and contemporary cultural heritage issues of 

relevance to Qatar, the Gulf and the wider region. These 

sorts of outreach events allow the university to connect 

with the community in a unique way. 

Public Lectures
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8 December 2015

12 January 2016

8 February 2016

Qatar–Turkey Year of Culture Archaeology and 
Heritage Lecture Series

Local Life in Ancient Egypt

Memories of the Kingdom of Kush: New 
Excavations around the Royal Cemetery at  
El Kurru, Northern Sudan

The Story of Glass from Bronze Age Egypt 
through the Roman Period to the Islamic World

Public Lectures

5 October 2015

13 October 2015

26 October 2015

17 November 2015

23 November 2015

During 2015–16, the UCL Qatar Public Lecture Series  
comprised the following lectures:

This special six-part lecture series, organised by Qatar 
Museums and the Ministry of Culture and Tourism of Turkey in 
partnership with UCL Qatar, introduced Qatar to the work of 
key Turkish experts in the fields of archaeology and heritage 
conservation.

Neolithic Cultures of Eastern Anatolia
Professor Mehmet Özdoğan, Istanbul University

Current State of Underwater Archaeological Research  
in Turkey
Professor Dr Vasıf Şahoğlu, Ankara University

Preventive and Rescue Archaeology Strategies in Turkey in 
the Light of the Marmaray Project
Zeynep Kızıltan, Director of Istanbul Archaeological Museums

Bursa and Cumalikizik UNESCO World Heritage Site: 
Challenges of Preserving Architectural Heritage
Professor Neslihan Dostoğlu, Istanbul Kültür University

An Ottoman Archaeologist: Osman Hamdi Bey 
(1842–1910)
Professor Edhem Eldem, Boğazici Unversity

Dr Richard Bussmann, University College London  

Ancient Egypt is best known for its pyramids, mummies and 
temples. But who were the people behind these grand mon-
uments? This lecture explored patterns of local life in ancient 
Egypt, c. 3,000 to 1,000 BCE. It was structured around 

aspects of social long-term change and the interpretation of 
everyday culture. Dr Bussmann’s major assumption is that 
Pharaonic civilization was able to flourish only because it was 
maintained by people on a local level. However, in ancient 
Egypt and other past societies, the available sources are 
biased towards the view of administrative leaders, and the 
voices of those people who make the fabric of society are  
difficult to hear. Using case studies from his previous and 
current research projects, Dr Bussmann showed that a fresh 
reading of written, visual and material evidence can open a 
window into life along the Nile beyond the pyramids.

Geoff Emberling, University of Michigan  

El Kurru in northern Sudan has long been known as the burial 
place of most of the ‘Black Pharaohs’ — the kings of Kush who 
conquered Egypt and ruled for nearly a century as Egypt’s 
25th Dynasty. This lecture focused on a new research project, 
with funding from the Qatar–Sudan Archaeological Project 
and the National Geographic Society (among others), that has 
returned to El Kurru to provide context to the remarkable reign 
of these kings. The project has excavated some exceptional 
monumental structures, including the largest pyramid at the 
site, a spectacular temple cut into the rock and a large city 
wall. The finds tell us a great deal about the lasting memory of 
the 25th Dynasty kings in the centuries after their death.

Professor Michael Tite, Oxford University  

This lecture spanned the history of glass from its beginnings 
with the multi-coloured glass first produced in Bronze Age 
Egypt and Mesopotamia. The Roman period then saw the 
large-scale production of blown glass vessels, as well as the 
production of high-prestige cameo glass (Portland Vase) and 
cage cups (Lycurgus Cup). Finally, in the Islamic world, glass 
production included a range of mosaic glass, and lustre- and 
enamel-decorated vessels. Also during this period, glass 
technology contributed to the emergence of fine, tin-opacified 
glazed ceramics whose production ultimately extended from 
Spain in the west to India in the east. In addition to describing 
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15 March 2016

4 April 2016

24 May 2016

30 March 2016

Out of Place: Islamic Art from Indonesia

The Legal Protection of Islamic Manuscripts in 
War: International and British Law and the Case of 
Syria

The Crowded Desert: Archaeology of Bedouins 
and Sedentary People in the North-Western 
Desert of Qatar

The Origins of Doha and Qatar: Archaeology, 
Architecture and Anthropology

Mirjam Shatanawi, National Museum of World Cultures, 

Amsterdam  

Indonesia contains the world’s largest Muslim population and 
has a longstanding tradition of (courtly) art created by and for 
Muslims. Yet Indonesian artefacts rarely feature in museum 
collections or exhibitions of Islamic art. Likewise, relatively 
few objects in museums with Indonesian collections — even in 
Indonesia itself — have been identified as ‘Islamic’ and there is 
no terminology to denote ‘Islamic’ stylistic influences.

This lecture looked into the historical reasons behind the 
exclusion of Indonesian Islamic art and what they tell us today 
about the various meanings attached to Islam as a religion 
and a culture. It also investigated different approaches to 
Muslim culture, since the absence of Indonesia from the 
canon of Islamic art raises the urgent question: What makes 
Islamic art ‘Islamic’?

Dr Scott Morrison, Middlesex University, UK  

This lecture was part of the Qatar National Library lecture 
series in collaboration with UCL Qatar, and focused on three 
areas: the relevant customary law and international legal 
instruments, a case study of Iraq focusing on the National 
Library and National Archive, and an update on developments 
and priorities in UK legal reform and their possible implications 
in Syria: the Iraq Inquiry.

Dr José Carvajal López, UCL Qatar  

The landscape of Qatar offers a wonderful opportunity to 
study a remarkable cultural phenomenon of high relevance for 
the past of the Arabs: the Bedouins and their relationship with 
sedentary societies throughout history. Scholars since Ibn 
Khaldun (14th century CE/8th century Hijra) have presented 
the Bedouins as a separate, timeless culture in opposition to 
the urban cultures developed in the Middle East, the north of 
Africa and Central Asia. New approaches to their study are 
taking a different perspective, emphasising the connections of 
the Bedouin with their sedentary neighbours. 

This presentation introduced the Crowded Desert Project, a 
collaboration between UCL Qatar and Qatar Museums funded 
by a grant from the Qatar National Research Fund (Qatar 
Foundation). This multi-disciplinary adventure is designed to 
identify, document and analyse sites and materials used by 
Bedouins in a survey area around Umm al-Ma’ and Meleiha, 
two well-known areas in the north-western desert of Qatar. 
The results have shown that the Bedouins of Qatar, far from 
being a timeless society, were well connected to the historical 
developments of the Gulf.

Professor Robert Carter, UCL Qatar  

Professor Robert Carter talked about the Origins of Doha 
and Qatar Project, which explores the foundation and historic 
growth of Doha, its transformation into a modern city, and the 
lives and experiences of its people, through a combination 
of archaeological investigation, historical research and oral 
testimony. 

The project’s specific aims include tracing the physical extent 
and nature of urban life in Doha and its predecessors through 
time, using historic maps, aerial photographs, GIS analysis, 
archaeological excavations and recording of traditional archi-
tecture. Initial results from excavations at Fuwairit, a forerunner 
of Doha, were also presented.

the raw materials and procedures used in glass production, 
the lecture also considered the historical context for glass 
production, and hence the possible reasons for the different 
technological choices made.
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UCL Qatar’s success is derived from its human  

resources – its lecturers and research associates,  

librarians and laboratory technicians, administrators  

and technology specialists.

Human Resources
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Human Resources

The UCL Qatar HR team is committed to creating an environ-
ment that recognises, respects and celebrates the differences 
that its employees bring to the workplace. The team has both 
corporate and operational responsibilities covering the devel-
opment and maintenance of local employment policies, the full 
range of HR procedures and systems as well as the provision 
of a range of HR services to managers and individual members 
of staff.

Marketing and Student
Recruitment
Committed to recruiting students of the highest calibre, the 
UCL Qatar marketing department meets with drop-in visitors to 
discuss study opportunities, manages enquiries via email and 
telephone and administrates scholarship applications once stu-
dents have applied. The marketing department also produces 
all printed materials, including the prospectus, and maintains 
UCL Qatar’s website and social media platforms. To further 
promote UCL Qatar, the marketing department undertakes 
core marketing campaigns and advertising, particularly within 
the local press and targeted international publications and 
websites. During the 2015–16 year, additional recruitment activ-
ities have included exhibiting at the Qatar International College 
Fair, The International Council of Museums (ICOM) Conference 
in Milan and the Special Libraries Association, Arabian GULF 
Chapter Conference and Exhibition in Kuwait; and multiple 
meetings and other activities with Qatar Museums and Qatar 
National Library staff regarding study opportunities. In addition, 
UCL Qatar held a hugely successful open house event for pro-
spective students in May 2016.

2

2

2

7

1

1

1

Professors

Senior Lecturers

Lecturers

Principal Research Associate

Senior Research Associate

Teaching Fellow

Research Associates

There were 14 Honorary staff in this period. 
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Student Services
Student Services, managed by the academic administrator, 
includes a student affairs manager, a student life and welfare 
manager and a student affairs assistant.

Once admitted to UCL Qatar, Student Services is the ‘one-
stop shop’ where postgraduate taught and research students 
can seek information and advice. All the supporting sections 
are brought together here, so that students can get answers 
to their most frequent queries in one place. The office aims to 
provide comprehensive information, and is run by staff knowl-
edgeable about the university and HBKU services. 

Student Services covers a varied and broad remit of work. 
It is responsible for the administration and maintenance of 
student records, including: enrolments, module registration, 
and changes to registration. The team oversees all student 
assessments, progression and attendance. It also offers com-
prehensive support for academic staff requiring guidance on 
academic policy and regulation. 

In addition to registry services, Student Services provides 
counselling and writing support referrals. It allocates student 

housing, provides advice on funding for scholarships, pro-
fessional development and hardships, and plans educational 
workshops and events, including the induction and graduation 
ceremony. 

The priority is to support all students outside the classroom so 
they may be successful within their academic programmes. 
Student Services provides students with guidance on being a 
student at UCL Qatar, being part of the Education City commu-
nity and living in Doha.

UCL Qatar encourages students to get involved in extracurric-
ular activities so that they can interact outside of lectures and 
develop a sense of community. As such, Student Services acts 
as the central hub to disseminate information about ongoing 
events, upcoming trips, seminars and workshops.
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UCL Qatar is located in Doha’s Education City, and 

occupies the second floor of the building shared with 

Georgetown University School of Foreign Service in Qatar. 

Students and faculty at UCL Qatar benefit from exceptional 

facilities, including a library housing a comprehensive and 

rapidly expanding collection of archaeology, conservation 

and cultural heritage materials and literature; world-class 

conservation and materials science laboratories; computer 

cluster rooms; private study rooms; and ultra-modern 

lecture theatres and seminar rooms.

Facilities, Laboratories and Libraries
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Facilities, Laboratories and Libraries

Laboratories
The nine conservation and materials science laboratories at 
UCL Qatar are among the most advanced and highly equipped 
in the Middle East. Specialist equipment for the use of UCL 
Qatar students and researchers includes:

 → Scanning Electron Microscopy
 → X-ray Fluorescence (XRF) and Portable XRF 
 → Digital X-ray cabinet 
 → Environmental Chamber 
 → Polarising Light Microscopes 
 → 3D Stereomicroscopes (Leica 205A, 165M)

Information Technology
UCL Qatar has two computer labs, which are available for both 
student use and teaching. A number of PCs in the main library 
area can be used for individual or group work and are arranged 
in a less formal setting. All machines are loaded with the latest 
software students require for their studies. Eight higher speci-
fication PCs in the Archaeological Materials and Conservation 
laboratories are used by both students and staff to undertake 
advanced image manipulation/3D rendering as well as being 
used in conjunction with some of the specialist equipment 
housed in the laboratories. 

Group study rooms and classrooms are all equipped to the 
same specification and offer state-of-the-art audio visual equip-
ment. Each room includes a 70-inch interactive screen, lecture 
capture, document viewer and multiple connectivity options. 
One classroom has video conference capabilities to allow 
greater collaboration and remote teaching. 

All equipment offered to students and staff incorporates the 
latest technology to ensure that UCL Qatar is equipped to meet 
the demands of study, teaching and learning, research and 
day-to-day activities. Both students and staff also have access 
to a wide range of electronic resources, which ensures they 
have the tools they require to complete their activities. UCL 
Qatar operates on a like-for-like basis with its home campus so 
that there is no disparity between studying in London or Doha.

Library
UCL Qatar is rapidly building the premier collection in Qatar 
for education in cultural heritage and related subjects. The 
materials housed within the UCL Qatar Library complement 
the degree programmes offered, 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. New book titles are added weekly and 
a selection of these titles is regularly displayed on the New 
Books shelf in the Library.

In addition to serving the needs of UCL Qatar students and 
staff, books can be consulted on a reference basis by members 
of the public. UCL and Georgetown University collections are 
accessed through the same library catalogue and managed 
through the same library system. UCL Electronic Resources 
can be accessed via the main UCL Library website. 

Information about UCL Qatar Library’s print collections can be 
found on the Georgetown University in Qatar Library Catalogue, 
to which UCL Qatar Library also has shared access. Basic and 
Advanced Search options are both available via the Catalogue 
and either can be used to find UCL Qatar Library holdings.  
UCL Qatar students and staff have access to all of UCL’s  
electronic resources, including electronic journals, electronic 
books, full-text databases and digitised theses. The preferred 
means of access is Explore, UCL Library Services’ search tool. 

Education City
Education City is home to Hamad bin Khalifa University  
(HBKU) as well as to branches of a number of the world’s 
leading universities: Georgetown University, Carnegie Mellon 
University, Northwestern University, Weill Cornell Medical 
College, HEC Paris, Texas A&M University and Virginia 
Commonwealth University. It is also the site of the Qatar 
National Library. 

Students from each of the universities at Education City come 
together and interact in many ways. They collaborate in student 
activities and compete in cross-campus sports tournaments. 
The array of facilities available to UCL Qatar students at 
Education City includes: 

 → Student Bookstore
 → Cinema 
 → Cafeterias and coffee shops 
 → Olympic-standard swimming pool 
 → Gymnasiums 
 → Football pitches 
 → Basketball and volleyball courts 
 → Bowling alley 
 → Video arcade
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Publications by UCL Faculty (2015 imprints)

Brodie, N. and Georgakopoulou, M. (2015).

Investigations on Kavos Promontory. In: 
A.C. Renfrew, O. Philaniotou, N. Brodie, G. 
Gavalas and M. Boyd (eds.), 
Kavos and the Special Deposits, 507–
523. Cambridge: McDonald Institute for 
Archaeological Research.

Carvajal López, J.C. (2015).

The Crowded Desert: finding solid remains 
of ephemeral societies.
Current World Archaeology 73, 32–35.

Carvajal López, J.C. and Day, P.M. (2015).

The production and distribution of cooking 
pots in two towns of South East Spain in the 
6th–11th centuries.
Journal of Archaeological Science: Reports 2, 
282–290.

Carvajal López J.C. and Day, P.M. (2015).

Islamicisation as a local cultural change in 
the light of pottery technology: Petrography 
of the cooking wares in the early Medieval 
Vega of Granada (8th to 11th century). In: J. 
Buxeda i Garrigos, M. Madrid i Fernandez 
and J.G. Iñañez, (eds.), 
Global Pottery 1. Historical Archaeology 
and Archaeometry for Societies in Contact, 
53–65. BAR International Series 2761, Oxford: 
Archaeopress.

Carvajal López J.C. and Morabito, L. (2015).

Report of the Archaeological Excavation of 
Yasin Tepe 2015.
Report presented to the Directorate of 
Antiquities of Sulaymaniya, Autonomous 
Region of Kurdistan, Iraq.

Chirikure, Sh., Hall, S. and Rehren, Th. (2015).

When ceramic sociology meets materials 
science: Sociological and technological 
aspects of crucibles and pottery from 
Mapungubwe, southern Africa.
Journal of Anthropological Archaeology 40, 
23–32.

Franzmeier, H. (2015).

News from Parahotep: The small finds from 
his tomb at Sedment rediscovered. 
Journal of Egyptian Archaeology 100, 151–174.

García Porras, A. and Carvajal López, J.C. 

(2015)

Análisis del material cerámico hallado en la 
Madraza [Analysis of the ceramic material 
found in the Madraza]. In: A. Malpica and L. 
Mattei (eds.),
La Madraza de Yusuf I y la ciudad de Granada, 
275–298. Granada: Universidad de Granada.

Gauss, W., Klebinder-Gauss, G., Kiriatzi, E., 

Pentedeka, A. and Georgakopoulou, M. (2015).

Aegina: An important centre of production 
of cooking pottery from the Prehistoric to 
the Historic Era. In: M. Spataro and A. Villing 
(eds.),
Ceramics, Cuisine and Culture: 
the Archaeology and Science of Kitchen 
Pottery in the Ancient Mediterranean World, 
65–74. Oxford: Oxbow Books.

Georgakopoulou, M. (2015).

Metal artefacts and metallurgical remains 
(contributions in Chapters 10, 14, 15, 17). In: 
A.C. Renfrew, O. Philaniotou, N. Brodie, G. 
Gavalas and M. Boyd (eds.),
Kavos and the Special Deposits (McDonald 
Institute Monographs), 329–331; 408; 446–
447; 482. Cambridge: McDonald Institute for 
Archaeological Research.

Georgakopoulou, M. and Bassiakos, Y. (2015).

Metallurgical activities and use of metals 
at Palamari (in Greek). In: L. Parlama, M.D. 
Theochari, Chr. Romanou, and S. Bonatsos 
(eds.),
The Fortified Prehistoric Settlement of 
Palamari on Skyros, 347–366. Athens: Greek 
Ministry of Culture.

Golfomitsou, S. (2015).

Educating future professionals in con-
servation science: The challenges of an 
interdisciplinary field.
Studies in Conservation 60, Supp. 2, 39–47.

Golfomitsou, S., Georgakopoulou, M. and 

Rehren, Th. (2015).

Cultural heritage career paths for materials 
scientists and corrosion engineers. In: H.L. 
Lim (ed.),
Handbook of Research on Recent 
Developments in Materials Science and 
Corrosion Engineering Education, 349–368. 
Hershey: IGI Global.

González Reyero, S., Renzi, M. and Sánchez-

Palencia, J. (2015).

Metalurgia en la cuenca alta del Río Segura 
durante la Edad del Hierro. Caracterización 
y estudio preliminar. J.M. López Ballesta 
(coord.),
PHICARIA, III Encuentros Internacionales 
del Mediterráneo. Minería y metalurgia en 
el Mediterráneo y su periferia oceánica, 
130–145. Murcia.

Hassan, F.A., Tassie, G.J., Rehren, Th. and 

Wetering, J. von (2015).

On-going investigations at the Predynastic 
to Early Dynastic site of Kafr Hassan 
Dawood: Copper, exchange and tephra.
Archéo-Nil 25, 75–90.

Heritage, A. and Golfomitsou, S. (eds.) (2015).

Conservation science: Papers arising from 
the ICCROM FORUM on Conservation 
Science Rome, October 2013.
Studies in Conservation 60, Supp. 2.

Heritage, A. and Golfomitsou, S. (2015).

Conservation science: Reflections and future 
perspectives.
Studies in Conservation 60, Supp. 2, 2–6.

Larreina-Garcia, D., Cech, B., and Rehren, Th. 

(2015).

Copper smelting in the Raxgebiet (Austria): A 
Late Bronze Age Alpine industrial landscape. 
In: P. Suchowska-Ducke, S. Scott Reiter and 
H. Vandkilde (eds.),
Forging Identities: The Mobility of Culture in 
Bronze Age Europe, Vol 1, 213–219. BAR 
S2771, Oxford.

Liu S., Rehren, Th., Pernicka, E. and 

Hausleiter, A. (2015) 

Copper processing in the oases of north-
west Arabia: Technology, alloys and 
provenance. 
Journal of Archaeological Science 53, 
492–503.

Liu Siran, Rehren, Th., Chen Jianli, Xu 

Changqing, Venunan, P., Larreina-Garcia, D. 

and Martinón-Torres, M. (2015).

Bullion production in imperial China and 
its significance for sulphide ore smelting 
world-wide.
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Journal of Archaeological Science 55, 
151–165.

Orfanou, V. and Rehren, Th. (2015).

A (not so) dangerous method: pXRF vs. 
EPMA-WDS analyses of copper-based 
artefacts
Archaeological and Anthropological Sciences 
7, 387–397.

Qassar, H. (2015).

Fostering values to protect cultural heritage 
in Syria.
News in Conservation Feb 2015, 24–25.

Rehren, Th. (2015).

Pleiner in the Middle East.
Historical Metallurgy 49, 6–7.

Rehren, Th. and Brüggler, M. (2015). 

Composition and production of late antique 
glass bowls type Helle. 
Journal of Archaeological Science: Reports 3, 
171–180.

Rehren, Th. and Freestone, I.C. (2015). 

Ancient glass: From kaleidoscope to crystal 
ball. 
Journal of Archaeological Science 56, 
233–241.

Rehren, Th., Connolly, P., Schibille, N. and 

Schwarzer, H. (2015). 

Changes in glass consumption in Pergamon 
(Turkey) from Hellenistic to late Byzantine 
and Islamic times.
Journal of Archaeological Science 55, 
266–279.

Renzi, M. and Rovira, S. (2015). 

Las metalurgias fenicias en el Mediterráneo. 
In: J.M. López Ballesta (coord.): 
PHICARIA, III Encuentros Internacionales 
del Mediterráneo. Minería y metalurgia en el 
Mediterráneo y su periferia oceánica, 114–127. 
Murcia.

Rovira Llorens, S., Renzi, M., Moreno Onorato, 

A. and Contreras Cortés, F. (2015). 

Copper slags and crucibles of copper 
metallurgy in the Middle Bronze Age site 
(El Argar Culture) of Peñalosa (Baños de la 
Encina, Jaen, Spain). In: A. Hauptmann and 
D. Modarressi-Tehrani (eds.), 

Archaeometallurgy in Europe III. Proceedings 
of the 3rd International Conference, 355–
362. Der Anschnitt, Beiheft 26, Deutsches 
Bergbau-Museum Bochum, Bochum.

Schwarzer, H. and Rehren, Th. (2015). 

Antikes Glas aus Pergamon – Ergebnisse 
archäologischer und naturwissenschaftli-
cher Untersuchungen. In: R. Grüßinger, U. 
Kästner & A. Scholl (eds.), 
Pergamon als Zentrum der hellenistischen 
Kunst, 106–134. Staatliche Museen zu Berlin 
Preussischer Kulturbesitz & Imhof-Verlag, 
Petersberg.

Swan, C. (2015). 

The glass. In: G. Davies and J. Magness 
(eds.), 
The 2003-2007 Excavations in the Late Roman 
Fort at Yotvata, 142–171. Winona Lake, IN: 
Eisenbrauns.

Ting, C., Martinón-Torres, M., Graham, E. and 

Helmke, C. (2015). 

The production and exchange of mould-
ed-carved ceramics and the ‘Maya 
Collapse’. 
Journal of Archaeological Science 62, 15–26.

Torrence, R., Rehren, Th. and Martinón-Torres, 

M. (2015). 

Forty years and still growing: Journal of 
Archaeological Science looks to the future.
Journal of Archaeological Science 56, 1–8.

Zhao, B., Carter, R.A., and Velde, C., (2015). 

Hayimajiaoguo Zuoerfa-Nudude gangkou 
yizhi chutu zhongguo cipian [The Chinese 
Ceramic Sherds Unearthed at the Julfar 
al-Nudud Port Site in the Emirate of Ras 
al-Khaimah, United Arab Emirates].
Wenwu 2015/11: 33–46.
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Publications by UCL Faculty (2016 imprints)

Agius, D.A., Cooper, J.P., Semaan, L., Zazzaro, C. 

and Carter, R. (2016). 

Remembering the sea: Personal and communal 
recollections of maritime life in Jizan and the 
Farasan Islands, Saudi Arabia. 
Journal of Maritime Archaeology 11, 127–177.

Broschat, K., Rehren, Th. and Eckmann, Chr. 

(2016). 

Makelloses Flickwerk: die gläsernen Kopfstützen 
des Tutanchamun und Anderes. 
Restaurierung und Archäologie 9, 1–24.

Carvajal López, J.C. (ed.) (2016). 

Al-Andalus: Archaeology, History and Memory. 
Al-Andalus: Arqueología, Historia y Memoria.
UCL Qatar Series in Archaeology and Cultural 
Heritage, Vol. 3. Doha: HBKU Press.

Carvajal López, J.C. (2016). 

Introduction: Al-Andalus as a common ground. 
In: J.C. Carvajal López (ed.), Al-Andalus: 
Archaeology, History and Memory: Al-Andalus. 
Arqueología, Historia y Memoria, 1–6. 
UCL Qatar Series in Archaeology and Cultural 
Heritage, Vol. 3. Doha: HBKU Press.

Carvajal López, J.C. (2016). 

Technological and social change in Al-Andalus: 
A case of pottery production. In: J.C. Carvajal 
López, J. (ed.),
Al-Andalus: Archaeology, History and Memory. 
Al-Andalus: Arqueología, Historia y Memoria, 
21–26.
UCL Qatar Series in Archaeology and Cultural 
Heritage, Vol. 3. Doha: HBKU Press.

Carvajal López, J.C., Morabito, L., Carter, R.A., 
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The Crowded Desert: a multi-phase archaeolog-
ical survey in the north-west of Qatar.
Proceedings of the Seminar for Arabian 
Studies 46, 45–62.
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Eretrian ceramic products through time: 
Investigating the early history of a Greek 
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Journal of Archaeological Science: Reports 7, 
530–535.

Chen, K.L., Mei, J.J., Rehren, Th. and Zhao, C.C. 

(2016). 
Indigenous production and interregional 
exchange: Late second-millennium BC bronzes 
from the Hanzhong basin, China. 
Antiquity 90, 665–678.

Cholakova, A., Rehren, Th. and Freestone, I. (2016).

Compositional identification of 6th c. AD glass 
from the Lower Danube. 
Journal of Archaeological Science: Reports 7, 
625–632.

Cole, F. (2016). 

Earthenware ceramics, chronology and use at 
Niah c. 2800–500 BP (c. 800 BC–AD 1500). In: G. 
Barker and L. Farr (eds.), 
Archaeological Investigations in the Niah Caves, 
Sarawak, Vol. 2, 329–344. Cambridge: McDonald 
Institute.

Curry, A. and Rehren, Th. (2016).

The church windows from Reykholt. In: G. 
Sveinbjarnardottir, 
Reykholt: The Church Excavations, 214–223. 
Reykjavik: University of Iceland Press.
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Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 46, 
81–88. 
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Schulz (eds.), 
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Ramsesstadt 10, Hildesheim.
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(eds.),
Human Mobility and Technological Transfer in the 
Prehistoric Mediterranean, 46–67. Cambridge: CUP
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Iervolino, S. and Sandell, R. (2016). 

The world in one city: Tropenmuseum, 
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Qatar: Numerous projects are based in Qatar, including the QNRF-funded Origins of Doha and 
Qatar (Rob Carter); Crowded Desert (Jose Carvajal); Coming Clean (Stavroula Golfomitsou); 
Historical Geography of Qatar (Rob Carter); Contemporary art and modernity (Lesley Gray, PhD);
Cleaning of PMMA objects in museums (Stefani Kavda, PhD); Representation in Gulf museums
(Ann-Kathrin Lange, PhD); Impact of cleaning on copper alloys (Jill Saunders, PhD)
Granada: Islamization of Society (Jose Carvajal)
Fazzān: Wādī al-Ajāl – Long distance trade of beads and textiles (Franca Cole)
Ghirza: Islamic re-settlement from material culture (Franca Cole)
Belgrade: Ottomanisation of ceramics (Jelena Zivković, PhD)
Volos: Bronze Age metallurgy (Eleni Asderaki and Thilo Rehren)
Kea: Early Bronze Age metallurgy (INSTAP-funded, Myrto Georgakopoulou)
Dichin: Glass from Byzantium to Baghdad (QNRF-funded, Anastasia Cholakova, Thilo Rehren,
Carrie Swan)
Lesbos: Ottoman ceramics (Jose Carvajal)

23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35

Amman: National Museum representation (Ghaida Sawalha, PhD)
Damascus: Cultural spaces (Kindi Jawabra, PhD)
Aleppo: Mapping the heritage destruction (Reem Lababidi)
Qurayya: Iron Age metallurgy (QNRF-funded, Martina Renzi and Thilo Rehren; Can Aksoy, PhD)
Tayma: Iron Age metallurgy (QNRF-funded, Martina Renzi and Thilo Rehren; Can Aksoy, PhD)
Farasan Islands: Pearling heritage (Rob Carter)
Socotra: Early iron metallurgy (Thilo Rehren)
As-safah: Iron Age metal workshop (Can Aksoy, PhD)
Al Ain: Early Islamic ceramics (Jelena Zivković; Iron Age metallurgy, QNRF-funded, Martina 
Renzi and Thilo Rehren)
UAE: Best practice in CPD for National Libraries in the Gulf (Nicole Johnston)
Ras al Khaima: The historical port of Julfar (Rob Carter)
Sharizor I: The Prehistory Project (Rob Carter)
Sharizor II: The Early Islamic city (Jose Carvajal)

Kythera: Middle Byzantine ceramics (Evangelia Kiriatzi, Myrto Georgakopoulou))
Aslıhanlar: 1922 Turkish war of Independence (Can Aksoy, PhD)
Çamlıbel: Bronze Age arsenical copper production (Loic Boscher, PhD)
Çatalhöyük: Neolithic metallurgy (Miljana Radivojevic and Thilo Rehren)
Almiras: Iron Age metallurgy (QNRF-funded, Walter Fasnacht, Martina Renzi and Thilo Rehren)
Kinet Hӧyuk: Iron Age material culture, EBA Metals analysis (Franca Cole, Myrto Georgakopoulou)
Pi-Ramesse: QQPP – Ramesside capital (Edgar Pusch, Henning Franzmeier)
Cairo: Investigation of gold mask of Tutankhamun (Thilo Rehren, Myrto Georgakopoulou, 
Stavroula Golfomitsou)
Dorginarti: Iron Age metallurgy (QNRF-funded, Martina Renzi and Thilo Rehren)
Meroe: Iron Age quarrying (QNRF-funded, Brigitte Cech and Thilo Rehren)
Meroe: Industrial Kush (QSAP-funded, Carmen Ting, Fareed Alshishani, Jane Humphris)
Hamadab: Iron Age metallurgy (Jane Humphris)
Beit Bassa: Islamic Transformation (Jose Carvajal)

Only names of UCL Qatar staff and students are given for each project; many projects are led by external
partners who are too numerous to all list here; giving only UCL Qatar names does not imply that these are
UCL Qatar-led projects. 

For PhD projects only the name of the PhD student is given; all are supervised by at least one
UCL Qatar staff member.

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 kilometres

Arisman: Bronze Age arsenical copper production (Loic Boscher, PhD)
Chahak/Yazd: Early Islamic crucible steel (Rahil Alipour, PhD)
Merv: Conservation research and publication programme (Tim Williams and students)
Ladakh: Buddhist wall paintings Saspol (Mariana Pinto, Maninder Gill, Myrto Georgakopoulou)
Akhsiket: Early Islamic industries (Thilo Rehren)
Makli: Kashi-ware glazed tiles (Maninder Gill)
Lahore: Kashi-ware glazed tiles (Maninder Gill)

Map of UCL Qatar Research Projects
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Qatar: Numerous projects are based in Qatar, including the QNRF-funded Origins of Doha and 
Qatar (Rob Carter); Crowded Desert (Jose Carvajal); Coming Clean (Stavroula Golfomitsou); 
Historical Geography of Qatar (Rob Carter); Contemporary art and modernity (Lesley Gray, PhD);
Cleaning of PMMA objects in museums (Stefani Kavda, PhD); Representation in Gulf museums
(Ann-Kathrin Lange, PhD); Impact of cleaning on copper alloys (Jill Saunders, PhD)
Granada: Islamization of Society (Jose Carvajal)
Fazzān: Wādī al-Ajāl – Long distance trade of beads and textiles (Franca Cole)
Ghirza: Islamic re-settlement from material culture (Franca Cole)
Belgrade: Ottomanisation of ceramics (Jelena Zivković, PhD)
Volos: Bronze Age metallurgy (Eleni Asderaki and Thilo Rehren)
Kea: Early Bronze Age metallurgy (INSTAP-funded, Myrto Georgakopoulou)
Dichin: Glass from Byzantium to Baghdad (QNRF-funded, Anastasia Cholakova, Thilo Rehren,
Carrie Swan)
Lesbos: Ottoman ceramics (Jose Carvajal)
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26
27
28
29
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31

32
33
34
35

Amman: National Museum representation (Ghaida Sawalha, PhD)
Damascus: Cultural spaces (Kindi Jawabra, PhD)
Aleppo: Mapping the heritage destruction (Reem Lababidi)
Qurayya: Iron Age metallurgy (QNRF-funded, Martina Renzi and Thilo Rehren; Can Aksoy, PhD)
Tayma: Iron Age metallurgy (QNRF-funded, Martina Renzi and Thilo Rehren; Can Aksoy, PhD)
Farasan Islands: Pearling heritage (Rob Carter)
Socotra: Early iron metallurgy (Thilo Rehren)
As-safah: Iron Age metal workshop (Can Aksoy, PhD)
Al Ain: Early Islamic ceramics (Jelena Zivković; Iron Age metallurgy, QNRF-funded, Martina 
Renzi and Thilo Rehren)
UAE: Best practice in CPD for National Libraries in the Gulf (Nicole Johnston)
Ras al Khaima: The historical port of Julfar (Rob Carter)
Sharizor I: The Prehistory Project (Rob Carter)
Sharizor II: The Early Islamic city (Jose Carvajal)

Kythera: Middle Byzantine ceramics (Evangelia Kiriatzi, Myrto Georgakopoulou))
Aslıhanlar: 1922 Turkish war of Independence (Can Aksoy, PhD)
Çamlıbel: Bronze Age arsenical copper production (Loic Boscher, PhD)
Çatalhöyük: Neolithic metallurgy (Miljana Radivojevic and Thilo Rehren)
Almiras: Iron Age metallurgy (QNRF-funded, Walter Fasnacht, Martina Renzi and Thilo Rehren)
Kinet Hӧyuk: Iron Age material culture, EBA Metals analysis (Franca Cole, Myrto Georgakopoulou)
Pi-Ramesse: QQPP – Ramesside capital (Edgar Pusch, Henning Franzmeier)
Cairo: Investigation of gold mask of Tutankhamun (Thilo Rehren, Myrto Georgakopoulou, 
Stavroula Golfomitsou)
Dorginarti: Iron Age metallurgy (QNRF-funded, Martina Renzi and Thilo Rehren)
Meroe: Iron Age quarrying (QNRF-funded, Brigitte Cech and Thilo Rehren)
Meroe: Industrial Kush (QSAP-funded, Carmen Ting, Fareed Alshishani, Jane Humphris)
Hamadab: Iron Age metallurgy (Jane Humphris)
Beit Bassa: Islamic Transformation (Jose Carvajal)

Only names of UCL Qatar staff and students are given for each project; many projects are led by external
partners who are too numerous to all list here; giving only UCL Qatar names does not imply that these are
UCL Qatar-led projects. 

For PhD projects only the name of the PhD student is given; all are supervised by at least one
UCL Qatar staff member.
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Arisman: Bronze Age arsenical copper production (Loic Boscher, PhD)
Chahak/Yazd: Early Islamic crucible steel (Rahil Alipour, PhD)
Merv: Conservation research and publication programme (Tim Williams and students)
Ladakh: Buddhist wall paintings Saspol (Mariana Pinto, Maninder Gill, Myrto Georgakopoulou)
Akhsiket: Early Islamic industries (Thilo Rehren)
Makli: Kashi-ware glazed tiles (Maninder Gill)
Lahore: Kashi-ware glazed tiles (Maninder Gill)

خريطة مشاريع األبحاث الصادرة عن كلية لندن الجامعية في قطر
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المختبرات
تعتبر مختبرات الترميم وعلوم المواد التسع التي تمتلكها كلية لندن 

الجامعية ـ قطر من أكثر المختبرات تطورًا وإعدادًا في الشرق األوسط. 
تشتمل المعدات التخصصية الرامية إلى تلبية احتياجات الطالب 

والباحثين على:
f مجهر مسح إلكتروني
f  مع جهاز آخر نّقال )XRF( جهاز أشعة سينية فلوريسانت
f  مقصورة أشعة سينية رقمية
f  حجرة بيئية
f  مجاهر ضوئية قطبية
f )16٥M ،20٥A مجّسمات ثالثية األبعاد )اليكا

تقنية المعلومات
تمتلك كلية لندن الجامعية مخبرين للكومبيوتر وهي متاحة الستخدامات 

الطالب وللتدريس. يمكن استخدام عدد من أجهزة الكومبيوتر في 
منطقة المكتبة الرئيسية من قبل األفراد أو المجموعات وهي مرتبة 
بشكل مريح. كل الكومبيوترات مجّهزة بأحدث البرامج التي يحتاج إليها 
الطالب في دراستهم. هناك ثمانية أجهزة عالية التخصص موجودة 

في مختبرات الترميم وعلوم المواد، وهي متاحة أيضًا الستخدامات 
الطالب والموظفين، وتصلح إلجراء معالجات دقيقة للصور/ ثالثية 

األبعاد إضافة إلى استخدامها بالتزامن مع بعض المعدات التخصصية 
الموجودة في المختبرات.

غرف الدراسة الجماعية كافة والصفوف، مجّهزة أيضًا بأحدث المعدات 
السمعية – البصرية. تضم كل غرفة من هذه الغرف شاشة تفاعلية 
قياس ٧0 إنشًا، مسّجل محاضرات، مظّهر وثائق، وخيارات تواصل 

متعددة. ُجهز أحد الصفوف إلقامة مؤتمرات فيديو، ما يسمح بالمزيد 
من التعاون والتواصل وحضور محاضرات ُتعطى في دول أخرى.

المعدات المتاحة للطالب والموظفين كافة، تتمتع بأعلى المعايير 
التقنية، وذلك لضمان تلبية االحتياجات الدراسية والبحثية، ناهيك 

عن مالءمتها لألنشطة اليومية للكلية. يستطيع الطالب واألساتذة 
الوصول إلى باقة واسعة من المصادر اإللكترونية التي تسهل عليهم 
أعمالهم ومهامهم. تتبع كلية لندن الجامعية سياسة المساواة، لذا ال 

يوجد أي فرق بين الدراسة في الدوحة والدراسة في لندن.

المكتبة
تعتمد كلية لندن الجامعية ـ قطر السرعة في بناء مجموعتها الممتازة 

من الكتب والمواد التعليمية التي تتناول مواضيع التراث الثقافي 
وما يدور في فلكه من قضايا. 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 الترميم، والمعلوماتية والمكتبات. علمًا 
بأنه تتم إضافة عناوين جديدة إلى المكتبة على نحو أسبوعي، ويتم 

عرض بعض العناوين المختارة بشكل دوري على الرف المخصص للكتب 
الجديدة في المكتبة.

إلى جانب تلبية حاجات طالب وموظفي كلية لندن الجامعية يمكن 
لألعضاء من غير الطالب االطالع على الكتب حسب المرجعية. يمكن 
الوصول إلى مجموعة مكتبة كلية لندن وجامعة جورجتاون عن طريق 

الكتالوغ نفسه، وتتم إدارتهما بالنظام المكتبي نفسه. يمكن الوصول 

إلى المصادر اإللكترونية للكلية من خالل الموقع اإللكتروني الرئيسي 
لمكتبة كلية لندن.

يمكن العثور على معلومات حول مجموعات الكتب المطبوعة لكلية 
لندن الجامعية ـ قطر في كتالوغ مكتبة قطر التابع لجامعة جورج تاون، 

الذي تشارك فيه مكتبة كلية لندن الجامعية أيضًا. تتوفر خيارات لألبحاث 
األساسية والمتقدمة من خالل الكتالوغ ويمكن استخدام أي واحد من 

االثنين للبحث عن محتويات مكتبة الكلية. يمكن لطالب وموظفي الكلية 
كذلك الوصول إلى مصادرها االلكترونية كافة، بما في ذلك المجالت 

والكتب اإللكترونية، وقواعد البيانات الكاملة واألطروحات الرقمية. 
أفضل طريقة للوصول هي باستخدام أداة البحث استكشف، أداة بحث 

.Explore, UCL )Library Services( خدمات مكتبة كلية لندن الجامعية

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

أهم الجامعات العالمية مثل جورجتاون، كارنيجي ميلون، نورث وسترن، 
كلية طب وايل كورنيل، اتش اي سي باريس، تكساس ايه أند إم 

 وفيرجينيا كومنويلث. كما تحتضن أيضًا مبنى مكتبة قطر الوطنية.

يلتقي طالب كل هذه الجامعات معًا ويتفاعلون بطرق عديدة. فهم 
ينسقون أنشطتهم الطالبية ويتنافسون في المسابقات الرياضية 

التي تنظمها الجامعات. توفر المدينة التعليمية عددًا من المرافق 
لطالب كلية لندن الجامعية منها:

f متجر لبيع الكتب
f  سينما
f  مقاٍه وكافيتريات
f بركة سباحة أولمبية
f  نواٍد رياضية
f مالعب كرة قدم
f  مالعب كرة سلة وكرة طائرة
f صالة بولينغ
f قاعة فيديو

المرافق والمختبرات والمكتبات
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تقع كلية لندن الجامعية في قطر في مدينة الدوحة التعليمية وتشغل الطابق 

الثاني من البناء الذي تتشارك فيه مع كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج 

تاون في قطر. يستفيد الطالب والهيئة التدريسية في كلية لندن الجامعية من 

المرافق االستثنائية التي تتألف من مكتبة تضم مجموعة كبيرة ومتنامية من 

الكتب والمواد المعنية باآلثار والترميم والتراث الثقافي، ومختبرات عالمية للترميم 

ودراسة علوم المواد، وقاعات كومبيوتر، وغرفاً دراسية، ومسارح وقاعات 

محاضرات حديثة ومتطورة.

المرافق والمختبرات والمكتبات
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الخدمات الطالبية
تشمل الخدمات الطالبية، التي يشرف عليها المدير األكاديمي، مدير 

شؤون الطالب ومدير الحياة والرعاية الطالبية ومساعد شؤون الطالب.
بعد قبولهم يقصد الطالب هذا القسم الذي يعد بمثابة »محطة 

واحدة« تقدم النصائح للطالب في ما يتعلق بدراساتهم العليا 
والمعلومات والمشورة التي يحتاجون إليها. جميع األقسام الداعمة 

تجتمع في هذا المكان لتوّفر للطالب المعلومات كلها في مكان واحد. 
يهدف المكتب إلى توفير معلومات شاملة، ويديره موظفون على 

دراية بشؤون الجامعة وخدمات جامعة حمد بن خليفة.
يغطي قسم الخدمات الطالبية شريحة واسعة ومتنوعة من األعمال. 
وهو مسؤول عن إدارة السجالت الطالبية والمحافظة عليها، بما في 

ذلك تسجيل المواد، وتغييرات التسجيل. يشرف الفريق على جميع 
تقييمات الطالب، وتقديم الطلبات والحضور. كما يقدم الدعم الشامل 

للموظفين األكاديميين الذين يحتاجون إلى إرشادات حول السياسة 
األكاديمية ونظمها.

باإلضافة إلى خدمات التسجيل، يقدم قسم الخدمات الطالبية النصح 
ويكتب رسائل توصية، ويخصص السكن للطالب، ويقدم المشورة 

بشأن تمويل المنح الدراسية والتطوير المهني، ويخطط للورش 
والفعاليات التعليمية بما في ذلك حفال التعارف والتخّرج.

أولوية القسم هي دعم جميع الطالب خارج الفصول الدراسية حتى 
يتمكنوا من النجاح في برامجهم األكاديمية. يزّود قسم خدمات الطالب 

الطالب باإلرشادات الالزمة ليكون جزءًا من كلية لندن الجامعية في 
قطر، ومن مجتمع المدينة التعليمية، ومن حياة الدوحة.

تشّجع كلية لندن الجامعية في قطر الطالب على االنخراط في 
األنشطة الالصفية حتى يتمكنوا من التفاعل خارج نطاق المحاضرات، 

وتطوير نوع من الحس االجتماعي لديهم. ومن هنا ُيعتبر قسم 
الخدمات الطالبية بمثابة المحور المركزي المسؤول عن نشر المعلومات 

حول األحداث الجارية والرحالت المقبلة والندوات وورش العمل.

٥٣
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فريق الموارد البشرية في كلية لندن الجامعية في قطر ملتزم بتهيئة 
بيئة عمل يسودها التقدير والمساواة واالحترام. يضطلع الفريق 

بمسؤوليات مؤسساتية وتشغيلية تغطي تطوير سياسات التوظيف 
المحلي وتحافظ عليها، إلى جانب مجموعة كاملة من إجراءات ونظم 

الموارد البشرية، مع توفير مجموعة من خدمات الموارد البشرية للمدراء 
والموظفين.

التسويق وتوظيف الطالب
يلتقي قسم التسويق في كلية لندن الجامعية في قطر، الملتزم 
بتوظيف طالب من أفضل المستويات، بالزوار لمناقشة الفرص 

الدراسية، كما يتجاوب مع استفساراتهم عن طريق البريد اإللكتروني 
والهاتف، ويتولى طلبات المنح الدراسية بعد االنتهاء من تقديم 

الطلبات. يقوم قسم التسويق أيضًا بإنتاج كافة المواد المطبوعة بما 
فيها النشرات اإلعالنية ويشرف على موقع الكلية اإللكتروني وعلى 

وسائل التواصل االجتماعي أيضًا. ومن أجل الترويج لكلية لندن الجامعية 
في قطر يقوم قسم التسويق بتنظيم حمالت تسويقية وإعالنية 

مهمة، خصوصًا في وسائل اإلعالم المحلية، كما يعمل على إيصال 
هذه الحمالت إلى المطبوعات والمواقع اإللكترونية العالمية. خالل 

العام 201٥ – 2016 شملت أنشطة التوظيف المشاركة في المعرض 
الدولي للجامعات، ومؤتمر المجلس الدولي للمتاحف )أيكوم( في 

ميالنو وجمعية المكتبات الخاصة، ومؤتمر ومعرض فرع الخليج العربي 
في الكويت، كما شملت عقد اجتماعات متعددة وغيرها من األنشطة 

مع متاحف قطر ومكتبة قطر الوطنية تناولت الفرص الدراسية. أقامت 
كلية قطر الجامعية في قطر أيضًا فعالية اليوم المفتوح التي حصدت 

نجاحًا كبيرًا للطالب المحتملين في مايو 2016.

2

2

2

7

1

1

1

أستاذان

محاضران أّولالن

محاضرون

باحث مشارك أول

باحث مشارك رئيسي

مدّرس

باحثان مشاركان

هناك 14 موظفًا فخريًا في هذه الفترة.

الموارد البشرية
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يعود الفضل في نجاح كلية لندن الجامعية في قطر إلى قسم الموارد البشرية 

العامل فيها وإلى محاضريها ومساعدي األبحاث، وأمناء المكتبة وتقنيي 

المختبرات واإلداريين واختصاصيي التكنولوجيا.

الموارد البشرية
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4  أبريل 1٥2016  مارس 2016

24  مايو 2016

٣0  مارس 2016

الحماية القانونية للمخطوطات اإلسالمية في زمن في غير موضعه: فن إسالمي من إندونيسيا
الحروب: القانون الدولي والبريطاني والحالة السورية

آثار البدو والناس المستقرين في الصحراء الشمالية 
الغربية لقطر

أصول الدوحة وقطر: اآلثار، العمارة واألنثروبولوجيا

 ميرجامشاتاناوي، المتحف الوطني لثقافات العالم، أمستردام

ُتعّد إندونيسيا أكبر دولة من ناحية عدد سكانها المسلمين، وتتمتع 
بتقليد عريق في صناعة الفنون بأيدي المسلمين وللمسلمين. لكن 
مع هذا نادرًا ما تظهر هذه الفنون في مقتنيات متاحف أو معارض 

الفن اإلسالمي. وبالطريقة نفسها، فإن عددًا قلياًل نسبيًا من 
القطع المتحفية الموجودة ضمن المقتنيات اإلندونيسية – حتى 

في إندونيسيا نفسها- يمكن وصفها بأنها قطع إسالمية، وال توجد 
مصطلحات تشير إلى تأثيرات »إسالمية« في أسلوب صناعتها.

درست هذه المحاضرة األسباب التاريخية وراء استبعاد الفن 
اإلندونيسي اإلسالمي، وماذا يخبرنا اليوم عن المعاني المتنوعة 

المتصلة باإلسالم كدين وثقافة. تطّرقت المحاضرة أيضًا إلى 
المقاربات المختلفة للثقافة اإلسالمية، ألن غياب إندونيسيا عن قانون 

الفن اإلسالمي يثير سؤااًل ملحًا مفاده: ما الذي يجعل الفن اإلسالمي 
»إسالميًا«؟

د. سكوت موريسون، جامعة ميدلسكس، المملكة المتحدة

كانت هذه المحاضرة جزءًا من سلسلة محاضرات قدمتها مكتبة قطر 
الوطنية بالتعاون مع كلية لندن الجامعية في قطر. ركزت المحاضرة على 

ثالث نقاط رئيسية: القانون العرفي واألدوات القانونية الدولية ذات 
الصلة، دراسة حالة العراق مع التركيز على المكتبة الوطنية واألرشيف 
الوطني، وتقديم مستجدات التطورات واألولويات في اإلصالحات 

القانونية البريطانية وتأثيراتها المحتملة في سوريا والعراق.

 د. خوسيه كارفاخال لوبيز، كلية لندن الجامعية في قطر

تتيح المشهدية الطبيعية في قطر فرصة رائعة لدراسة ظاهرة ثقافية 
مميزة ذات أهمية كبيرة لماضي العرب: البدو وعالقتهم بالمجتمعات 
المستقرة عبر التاريخ. لقد قّدم المفكرون منذ ابن خلدون )القرن الرابع 
عشر ميالدي/ الثامن هجري( الثقافة البدوية على أنها ثقافة منفصلة 

عن الثقافات المدنية التي نشأت في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
وآسيا الوسطى. لكن هناك مقاربات جديدة لدراسة البدو من منظور 
مختلف تركز على ارتباطهم بجيرانهم المستقرين في مناطق محّددة.
قّدمت المحاضرة مشروع الصحراء المزدحمة، الذي جرى بالتعاون بين 

كلية لندن الجامعية في قطر ومتاحف قطر بتمويل من منحة الصندوق 
القطري لرعاية البحث العلمي )مؤسسة قطر(. ُصممت هذه المغامرة 

المتعددة التخصصات لتحديد وتوثيق وتحليل المواقع والمواد التي 
استخدمها البدو، ضمن منطقة محددة تحيط بأم الماء والمليحة، وهما 

منطقتان معروفتان في الصحراء الشمالية الغربية لقطر. أظهرت النتائج 
أن بدو قطر كانوا على اتصال قوي بالتطورات التاريخية في منطقة 

الخليج، خالفًا للفكرة التي كانت سائدة عنهم من قبل.

 البروفسور روبرت كارتر، كلية لندن الجامعية في قطر

تحّدث البروفسور روبرت كارتر في هذه المحاضرة عن مشروع أصول 
الدوحة وقطر الذي يدرس أسس النمو التاريخي للدوحة وتحولها لتصبح 

مدينة حديثة، كما يدرس حياة سكانها وتجاربهم من خالل مزج التحقيق 
األثري والبحث التاريخي والشهادات الشفوية.

تشمل األهداف المحّددة للمشروع تعّقب البعد المادي وطبيعة الحياة 
المدنية في  الدوحة وحياة األسالف عبر العصور، باستخدام الخرائط 

التاريخية والصور الجّوية وتحليل نظم المعلومات الجغرافية، والتنقيبات 
األثرية وتسجيل العمارة التقليدية. وقد تم تقديم النتائج األولية 

للتنقيبات في موقع فويرط السابق للدوحة.

4٩
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8  ديسمبر 201٥

12  يناير 2016

8  فبراير 2016

سلسلة محاضرات حول اآلثار والتراث في العام الثقافي 
قطر تركيا

حياة أهالي مصر القديمة

ذكريات مملكة كوش: تنقيبات جديدة حول مقبرة 
الكرو الملكية، السودان الشمالي.

قصة زجاج العصر البرونزي في مصر، مرورًا بالحقبة 
الرومانية وصواًل إلى العالم اإلسالمي.

أكتوبر 201٥

1٣  أكتوبر 201٥

26  أكتوبر 201٥

1٧  نوفمبر 201٥

2٣  نوفمبر 201٥

خالل العام األكاديمي 201٥ – 2016 شملت مجموعة المحاضرات العامة 
في كلية لندن الجامعية في قطر ما يلي:

عّرفت هذه السلسلة الخاصة من المحاضرات المؤلفة من ستة أجزاء، 
التي نظمتها متاحف قطر بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة التركية 
بالشراكة مع كلية لندن الجامعية في قطر، الجمهور القطري إلى أهم 

الخبراء األتراك في مجالّي علم اآلثار وترميم التراث.

ثقافات العصر الحجري الحديث في شرق األناضول. 
البروفسور محمد أوزدوغان، جامعة اسطنبول

الوضع الحالي لألبحاث األثرية تحت الماء في تركيا. 
البروفسور د. فاسيفسا هوغلو، جامعة أنقرة

استراتيجيات الوقاية واإلنقاذ في تركيا في ضوء مشروع مرمرة.
زينب كيزيلتان، مديرة متاحف اسطنبول األثرية

موقع بورصة وكوماليزيك أحد مواقع التراث العالمي في اليونسكو: 
تحديات حماية التراث المعماري. 

البروفسور نيسليهاندوستوغلو، جامعة اسطنبول للثقافة

 عالم اآلثار العثماني: عثمان حمدي بيه )1842 – 1910(.
 البروفسور أدهم آلدم،جامعة بوغازيشي

 د. ريتشارد بوسمان، كلية لندن الجامعية

ُعرفت مصر القديمة بأهراماتها ومومياءاتها ومعابدها، لكن من هم 
األشخاص الذين شّيدوا هذه الصروح العظيمة؟ تناولت هذه المحاضرة 

أنماط الحياة المحلية في مصر القديمة، في الفترة الممتدة من حوالى 
٣000 إلى 1000 قبل الميالد. تمحورت المحاضرة حول قضايا التحّول 

االجتماعي طويل األمد وتأويالت الثقافة اليومية. وقد برهنت فرضية 
د. بوسمان أن الحضارة الفرعونية ما كان بوسعها أن تزدهر لوال جهود 
السكان المحليين الذين حفظوها وعملوا على حمايتها. لكن المصادر 

المتوفرة، سواء في مصر القديمة أو غيرها من المجتمعات الماضية، 
تنحاز دائما إلى عرض وجهات نظر وأصوات القادة التي تطغى 

على أصوات النسيج االجتماعي الحقيقي وتحاول طمسها. أظهر 
د. بوسمان، باستخدام حاالت درسها في مشاريعه البحثية السابقة 

والحالية، أن قراءة األدلة المكتوبة والمرئية والمادية بعين جديدة يمكن 
أن تفتح أمامنا نافذة تتجاوز األهرامات لتطل على حياة الناس الذين 

عاشوا على طول نهر النيل.

 جيفامبرلنغ، جامعة ميشيغان

ُعرفت الكرو الواقعة في شمال السودان منذ وقت طويل بكونها 
مدفن معظم »الفراعنة السود« – أي ملوك كوش الذين غزوا مصر 

وحكموها لما يقارب قرن من الزمان تحت اسم الساللة الخامسة 
والعشرين. ركّزت هذه المحاضرة على مشروع بحثي جديد من تمويل 

مشروع قطر- السودان األثري والجمعية الجغرافية الوطنية )وغيرهما(. 
درس المشروع موقع الكرو من جديد بهدف تقديم سياق تاريخي لحكم 
هؤالء الملوك المميز. كشف المشروع هياكل استثنائية ضخمة شملت 
أكبر هرم في الموقع، ومعبدًا محفورًا في الصخر وسورًا كبيرًا للمدينة. 

تقدم المكتشفات الكثير من المعلومات حول ملوك الساللة الخامسة 
والعشرين الباقين في الذاكرة بعد قرون من موتهم.

 البروفسور مايك لتايت، جامعة أكسفورد

غّطت هذه المحاضرة تاريخ الزجاج منذ بداياته مع الزجاج المتعدد األلوان، 
الذي كان ُيصنع خالل العصر البرونزي في كل من مصر وبالد الرافدين. 
شهدت الحقبة الرومانية بعد هذه الفترة إنتاجًا واسعًا لألواني الزجاجية 
المصنوعة بتقنية النفخ، ناهيك عن إنتاج زجاج الكاميو الراقي )مزهرية 

بورتالند( واألكواب الشبكية )كوب ليكرغاس(. وأخيرًا، في العالم 
اإلسالمي، شملت صناعة الزجاج مجموعة من الزجاج الفسيفسائي 
واألواني المزخرفة بالبريق المعدني والمينا. خالل هذه الفترة أيضًا 

ساهمت التقنيات الزجاجية في ظهور قطع خزفية مزّججة ومطلية 
بالقصدير انتقلت صناعتها من إسبانيا غربًا إلى الهند شرقًا. إلى جانب 
وصف المواد الخام والخطوات المستخدمة في صناعة الزجاج، درست 

المحاضرة السياق التاريخي إلنتاج الزجاج، واألسباب المحتملة وراء اختيار 
تقنيات مختلفة في صناعته.

محاضرات عامة
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منذ تأسيسها أثبتت مجموعة المحاضرات العامة التي تقدمها كلية لندن 

الجامعية في قطر فاعليتها، وحجزت لنفسها مكاناً مميزاً على تقويم فعاليات 

الجامعة. المحاضرات متاحة للجميع، وهي تقدم أفكاراً مهمة حول الثقافة العربية 

واإلسالمية، وتستكشف بعض القضايا القديمة والمعاصرة التي تتناول التراث 

الثقافي لقطر أو الخليج أو المنطقة بشكل عام. يتيح هذا النوع من الفعاليات 

الفرصة لزيادة تواصل الجامعة مع محيطها بطريقة مميزة وفريدة. 

محاضرات عامة
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المشاركة المجتمعية

أصول الدوحة – التواصل مع المدارس

برنامج خير األصدقاء الخاص بذوي االحتياجات الخاصة

هواتف مشيرب المحمولة

علم اآلثار في المدارس

زيارات مختبرات الترميم في كلية قطر الجامعية

مشروع فني في مستشفى حمد

أكتوبر 201٥

يناير 2016

يونيو – يوليو 2016

خالل العام 201٥ – 2016

أبريل 2016

أبريل – مايو 2016

جرت أنشطة المشاركة االجتماعية التالية خالل العام األكاديمي 201٥ - 2016:

جرى تقديم سلسلة من الورش حول مشروع أصول الدوحة الذي تقوم 
به كلية لندن الجامعية في قطر لألطفال ما بين سبعة وأحد عشر عامًا. 
قادت متاحف قطر وطالبة ممارسات قاعات العرض مريم آل ثاني هذه 

الورش بدعم من فريق التواصل. بدأت الجلسات بعرض تقديم يحّدد 
مفهوم علم اآلثار، تاله شرح حول الطريقة التي يجد بها علماء آثار كلية 

لندن الجامعية في قطر القطع واألبنية التي تساعدهم على تشكيل 
صورة حول حياة الناس الذين عاشوا في الدوحة في األزمنة الماضية.

أضاءت الورشة على أربعة متطوعين من كلية لندن الجامعية في 
قطر عملوا مع 1٥ طالبًا من مبادرة خير األصدقاء من ذوي اإلعاقات 

المتفاوتة. ُطلب من المشاركين في أحد األنشطة اإلبداعية أن 
يرسموا خطوطًا حول أكّفهم، ثم يضيفوا صورًا وكلمات إلى الرسوم 

لوصف أنفسهم وأشكالهم ومشاعرهم. الهدف من الورشة هو تعزيز 
ثقة الطالب وتشجيعهم على التحدث عن أنفسهم واهتماماتهم 

وهواياتهم.
خير األصدقاء هي منظمة دولية غير ربحية تتيح الفرصة إلقامة صداقات 

تم تنفيذ هذا المشروع القائم على التصوير الفوتوغرافي بالتعاون شخصية مع أشخاص من ذوي اإلعاقات الفكرية أو التطويرية.
بين كلية لندن الجامعية في قطر، ومركز مشيرب للفنون، والمصورة 

الفوتوغرافية أبارناجا ياكومار. تألف المشروع من ثالث ورش عمل 
ُقدمت في أيام الجمعة خالل ثالثة أسابيع متتالية في مركز مشيرب 

للفنون. أتاحت هذه الورش للعمال من ذوي الدخل المحدود المقيمين 
في منطقة مشيرب فرصة تعلم استخدام كاميرات الهواتف المحمولة 

اللتقاط صور جميلة.

أتاحت ورش اآلثار التواصلية الفرصة أمام طالب المدارس للتعّرف إلى 
آلية عمل علماء اآلثار. قّدم المدّرسون والطالب عروضًا مفيدة عن علم 

اآلثار، شرحوا من خاللها كيف تساعد أعمال التنقيب التي تقوم بها 
الجامعة في كشف المعلومات حول حياة أهالي قطر في الماضي. 
تلت العروض فعالية عملية تم من خاللها تقسيم الطالب إلى فرق 

قامت كل فرقة بإعادة تركيب بعض األواني، ورسمها وكتابة معلومات 
حول تخمينات الطالب بشأن استخداماتها.

برنامج خير األصدقاء الخاص بذوي االحتياجات الخاصة

استضاف قسم الترميم في كلية قطر الجامعية في قطر طالب 
العلوم لتعريفهم أكثرعلى المجاهر )الميكروسكوبات( واستخداماتها في 

مجال الترميم الثقافي. ابتكر محاضرو الكلية عروضًا توضيحية متنّوعة 
قدموها في مختبرات الترميم، بحيث تمّكن المجموعات الطالبية 

من التعّرف أكثر إلى أنواع الميكروسكوبات المختلفة. تعّلم الطالب 
كيف يستخدم المرّممون الميكروسكوب في مختبرات الكلية وكيف 
يساعدهم في فهم الثقافة المادية. كانت مشاهدة الميكروسكوب 
الماسح اإللكتروني أثناء عمله من الفرص النادرة للكثير من الطالب 

والمدرسين.

تم تطوير هذا المشروع الفني اإلبداعي بشكل مباشر مع فريق 
خدمات حياة الطفل التابع لمستشفى حمد العام. فقد تم تكليف 

الفنانة المتخصصة بشؤون المجتمع فيريتيو اتكنز بتقديم مجموعة من 
الورش للمرضى واألسر وطاقم المستشفى، لتشجيعهم على ابتكار 

تأويالتهم الخاصة حول موضوع »رحلة في الجزيرة العربية«.

ُصممت األنشطة بطريقة تتناسب مع احتياجات المرضى الفردية 
وأتاحت للجميع فرصة المشاركة واستكشاف الجوانب اإلبداعية 

لديهم. فعلى سبيل المثال ُطلب من األطفال الذين لم يستطيعوا 
أن يرسموا صورة كاملة خاصة بهم أن يحّولوا مطبوعة بسيطة إلى 

نسخة فريدة لصورة جمل. ُعرضت األعمال التي أنجزها األطفال على 
جدران وسقوف أقسام األطفال في المستشفى، فأضافت جوًا حيويًا 

طفوليًا لطيفًا على المكان.
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يسعى برنامج اإلشراك المجتمعي في كلية لندن الجامعية في قطر إلى تعريف 

المجتمع القطري بعلمّي اآلثار والترميم، والمكتبات والمتاحف، وذلك من خالل 

األنشطة والفعاليات الجذابة الممتعة.

يقول جون بول، مدير اإلشراك المجتمعي والتطوير الوظيفي في كلية لندن 

الجامعية في قطر: »تقدم كلية لندن الجامعية في قطر مجموعة واسعة من 

األبحاث والدراسات الملهمة في مجال التراث الثقافي لألنشطة االجتماعية. لقد 

وجدنا في كل فئات المجتمع، ابتداًء من طالب المدارس وصواًل إلى البالغين، 

اهتماماً بالغاً وتوقاً للتعرف إلى هذه المواضيع«.

ما كان لهذا البرنامج أن يتحقق لوال المشاركة الفاعلة لطالب وموظفي 

كلية لندن الجامعية في قطر، وتوقهم للتواصل مع المجتمع المحلي. يتيح 

البرنامج فرصة ممتازة الكتساب أفكار جديدة وبناء مهارات التواصل 

وتوسيع النطاق المعرفي.

المشاركة المجتمعية
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الغوص، فكانت مهامها تزداد لتشمل األعمال 
التي يقوم بها الرجل عادة في المجتمع 

العربي الخليجي. لم يجِر التطرق إلى هذا 
الموضوع بكثرة في الدراسات واألبحاث 

الجامعية.
السؤال المهم الذي يتمحور حوله البحث هو: 
ما األدوار االقتصادية التي أّدتها المرأة في 

الخليج العربي خالل مرحلة اللؤلؤ، وأيضًا 
خالل الفترة االنتقالية نحو اقتصاد قائم 

على النفط؟ يهدف البحث إلى اإلضاءة على 
األعمال المأجورة وغير المأجورة التي مارستها 
المرأة، السّيما وأن األعمال غير المأجورة غالبًا 

ما يتم تجاهلها في التحليالت االقتصادية. 
ُتستخدم في هذه الدراسة بعض المصطلحات 

واأليديولوجيات القطرية المحلية في تحليل 
المعطيات األولية، وفي المقابالت التي 

ُأجريت لتوثيق التاريخ الشفوي، والهدف هو 
إتاحة الفرصة أمام المرأة الخليجية للتعّرف 

إلى كافة العناصر التي تكّون تاريخها الحديث. 
تتناول الدراسة العناصر اإليجابية والسلبية 

لقصص النساء الخليجيات، وتحلل تلك 
الدالالت من الزوايا الثقافية واالجتماعية 

اقتصاد اللؤلؤ: عمل المرأة الشاق في 
الخليج العربي 

عادة ما يتم تصوير الرجال على أنهم العاملون 
الرئيسيون في تجارة اللؤلؤ في الخليج 

العربي، فقد كانوا يتركون بيوتهم قاصدين 
البحر للعمل في استخراج اللؤلؤ وبيعه 

وشرائه، وفي البحر كانوا يمضون شهورًا 
طويلة. معظم الوثائق المتعلقة بتجارة اللؤلؤ، 

سواء كانت سجالت نصّية أو صورًا ال تتكلم 
إال عن الرجال. وهنا يبرز سؤال مهم: أين 

المرأة من كل هذا؟ كانت مسؤوليات النساء، 
على الرغم من أنها نادرًا ما ُطرحت على بساط 

البحث، تدل على الدور المهم الذي أّدته 
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. أما في موسم 

استكشاف جدلية تشكيل الهوية القطرية 
على عتبة الحداثة

يدرس مشروعي البحثي مفهوم الهوية 
القطرية: أشكالها والتغيرات والطريقة التي 

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

المطاف نحو تبّني القومية بمعناها الغربي، 
أو ستتبّنى شكاًل فريدًا من أشكال القومية. 
ستجري 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 

رأيهم في الجهود االجتماعية المتعددة 

المناسبة. يستخلص المشروع البحثي 
المعطيات من مقابالت التاريخ الشفوي، علمًا 

أن الباحثة هي التي قامت بإجراء المقابالت 
بنفسها، وأضافت بعض المقابالت ذات 

الصلة قام بها باحثون آخرون، وهي تشير إلى 
هذه المراجع في سياق المشروع البحثي. 

خصصت الباحثة جانبًا مهمًا من دراستها 
للثقافة المادية أثناء جمعها المعطيات، 

وسوف تركز على دراسة أربعة مصادر ثقافية 
مادية أساسية هي: التاريخ المعماري، 

األرشيف القانوني، اإلعالنات المطبوعة، 
والمالبس.

لتشكيل الهوية القطرية.
يقدم المشروع البحثي فكرة فريدة حول عملية 

تشكيل الهوية المستمرة، ويتناول تطور 
مشروع القومية القطرية وعالقته بتطور 
الهوية في ظل العولمة المعاصرة. ومن 

خالل نهج متعدد التخصصات، سيضيء البحث 
على الجدلية القائمة بين المعاني والمفاهيم 

والتمثيالت الثقافية التي تقدمها الدولة، 
وكيف يتلقاها المجتمع – إنها عملية مستمرة 

تسهم في تشكيل وإعادة تشكيل الهوية 
القطرية.    

مريم السادة

مريم الشمالن

أبحاث طالب الدكتوراه
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الضغوط الميكانيكية - وهذا موضوع لم 
يتم التطّرق إليه على نطاق واسع من قبل. 

تشمل نظم التنظيف الهالمي مجموعة من 
مصفوفات هالم البوليمر بتراكيب وخواص 

مختلفة، وقد تم تقييمها من خالل التنظيف 
بممسحة قطنية، وهي الطريقة المستخدمة 

عادة من قبل متخصصي  الحفظ.
تمت دراسة الفكرة من خالل تجارب إحصائية 

أجريت على عّينات جديدة )ليس لها عمر( 
وعلى عينات من البلكسيغالس التي أضيف 

إليها العمر بشكل اصطناعي، لتحفيز األسطح 
المتدهورة. تم تقييم النتيجة باستخدام تقنيات 
كمّية ونوعية لرصد التغيرات البصرية والمادية 
والكيميائية في المادة. الهدف من هذا البحث 
هو تحسين مستوى تنظيف األسطح وتقديم 

أساليب آمنة لمعالجة مقتنيات المتاحف 
المصنوعة من األكريليك. في سبتمبر 201٥ 

اجتزت امتحان مراجعة السنة األولى بنجاح، ما 
أسهم في تدعيم المنهجية المتبعة في هذا 

البحث.

الحداثة والمعاصرة في السياقات الغربية وغير 
الغربية، جرت دراسة األثر االجتماعي الثقافي 
للحداثة في العولمة الثقافية والفنية في ما 
يتعلق بالمتاحف والتنمية الثقافية، مع التركيز 

على الفن المعاصر كمنبر بديل للمشاركة 
الدولية. 

الفن المعاصر والحداثة في الخليج 
العربي وبحر قزوين

يسعى بحثي إلى تحليل تطور مراكز إنتاج 
الفنون الجديدة مع بدء االقتصاد العالمي 

باالبتعاد عن الثقافة الفنية التي يسيطر عليها 
الغرب. اكتملت مراجعة العام األول من هذا 
المشروع بنجاح في سبتمبر عام 201٥. وقد 

تنظيف القطع ذات األساس 
البوليميثاكريليتي في مجموعات 

التصميم: دراسة حول أنظمة التنظيف 
ذات األساس الهالمي

لعب البالستيك دورًا متنامي األهمية في 
تصميم القطع االستهالكية اليومية منذ الحرب 

العالمية الثانية، كما اسُتخدم في المجاالت 
الفنية والتصميمية، خصوصًا في فترة 

الستينيات. يمثل البالستيك التراث الثقافي 
المعاصر،إذ كان ُيعتبر من القطع المرغوبة 

لالقتناء نظرًا لندرتها، وغرابتها أو تأثيرها 
الواسع كقطع فنية رمزية.

يتناول بحثي موضوع تنظيف األسطح 
األكريليكية الشفافة، مع التركيز على مادة 

ميتاكريليت البوليميتيل  )PMMA( المعروفة 
باسم بلكسيغالس. هدف الدراسة هو إجراء 

بحث منهجي حول تأثير المواد الهالمية 
المذيبة وفاعليتها في إزالة األوساخ 

السطحية. تمت دراسة المواد الهالمية وفقًا 
للفرضية التي تقول إنها تحّسن المعالجة 

التنظيفية من خالل قدرتها المفترضة على 
التحكم بنشر المواد المذيبة والحّد من 

رّكز التحليل على منطقتي الخليج العربي وبحر 
قزوين، خصوصًا قطر وأذربيجان، وكلتاهما 
دولة صغيرة لكنهما تتمتعان بنفوذ عالمي 

وبتطور اقتصادي وثقافي سريع نتيجة 
لعائدات النفط والغاز. ومنذ تراجع أسعار 
الطاقة العالمية عام 2014، أخذت النماذج 

الثقافية للقوة الناعمة تتطور، لذا يركز هذا 
البحث على هذه اللحظة الحاسمة في تطور 

المراكز الفنية اإلقليمية الناشئة.
يستخدم البحث الموقع الجغرافي لهذين 
البلدين في محاولة لتحديد نموذج للتطور 
الثقافي والفني المميز للمنطقة ودراسة 
تأثيرها الدولي. كال الموقعين يضّم برامج 

عالمية قوية للتوعية في مجال الفنون، مع 
التركيز على اإلنتاج الفني الداخلي. وُتعتبر 

برامج اإلقامة الفنية والمعارض المحلية 
المعاصرة من المؤشرات الهامة للتعبير عن 

حس المعاصرة لدى الجمهورين المحلي 
والعالمي، وبالتالي فهي محور تحليل عميق 
يرافق المعارض العالمية الكبيرة مثل بينالي 

فينيسيا والمعرض العالمي – المصّمم 
للتعبير عن الهوية الوطنية وإطالع الجمهور 

األجنبي عليها. واستنادًا إلى مناقشات 

لسلي غراي

ستيفاني كافدا
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مجاالت أخرى مختلفة مثل دراسات ما بعد 
الصراع/ الحرب، ودراسات التنمية، والدراسات 

العربية والدراسات اإلسالمية، ودراسات 
السالم، ودراسات اإلرهاب. حاليًا وبعد اجتياز 
مراجعة السنة األولى  وفحص الترقية، وبعد 

إجراء بحثين ميدانيين والمشاركة في مؤتمرات 
وورش عمل دولية في المملكة المتحدة 
واليابان وفرنسا، بدأت بكتابة أطروحتي 

النهائية وأعمل على إعداد مقالتين للنشر.

في سياق الربيع العربي وما تاله من 
صراعات، يسعى بحثي إلى إجراء تحليل نقدي 

لخطاب إعادة اإلعمار بعد انتهاء فترة الصراع، 
مع تركيز خاص على دور الثقافة – بمعناها 

الواسع.

الممتدة ما بين القرن الخامس عشر والثامن 
عشر. ُقدمت الجوانب النظرية والمنهجية لهذا 

البحث خالل االمتحان التقييمي في أبريل 
2016. أشارت النتائج التي استندت إلى البحث 

العلمي إلى تغيرات كبيرة في استغالل 
المصادر المحلية، وتنظيم الحرف وتقنيات 

اإلنتاج التي يمكن ربطها بالعثمنة. هذا البحث 
هو إضافة للدراسات األثرية للتفاعل الثقافي 

في العالم اإلسالمي من خالل التركيز على 
دور مقاربة علم المواد.

الخطاب التراثي وممارساته في زمن 
النزاع وما بعده في الوطن العربي

ضمن هذا الخطاب وخالفًا للمنهجيات التراثية 
التقليدية الحالية المتعلقة بسوريا، والتي 

تركز على حماية وصون وإعادة بناء الصروح 
المادية المميزة والبقايا األثرية والقطع الفنية، 

قررت أن أتبع نهجًا بدياًل في مناقشة مسائل 
الثقافة والتراث في سياقات الصراع وما 
بعد الصراع. ركزت في بحثي على الناس 

وعلى ممارساتهم الثقافية المعيارية خالل 
الحياة اليومية بداًل من التركيز على المواقع 

التراثية والقطع الفنية، كما ركزت على الحاضر 
والمستقبل أكثر من الماضي. يتناول بحثي 

على وجه الخصوص األمور التي تشكل تراث 
الشعب السوري في هذه الفترة من الزمن؛ 

من هم المؤثرون الثقافيون في هذا السياق، 
وما هي خطاباتهم وممارساتهم التراثية 

الثقافية؛ كيف يمكن للتراث أن يكون مصدرًا 
“إيجابيًا” لإلعمار بعد انتهاء الصراع، أو بعبارة 

أخرى ما هي فوائد التراث في المستقبل. 
من خالل القيام بذلك وبهدف تطوير نهج 

يتمحور حول الناس ويتوجه نحو المستقبل 
في مسائل التراث الثقافي في سياقات 

الصراع وما بعد الصراع في العالم العربي، 
قمت باستخدام استراتيجية بحث إثنوغرافية 

تناقش بشكل نقدي منفتح سياق اإلنتاج 
المعرفي لمجال الدراسة، استنادًا إلى طيف 

واسع من الدراسات التراثية في العالمين 
الناطقين بالعربية واإلنجليزية، فضاًل عن 

الكندي الجوابرة

عثمنة البلقان في ضوء األدلة الخزفية 
األثرية: حالة بلغراد

يشير مصطلح »العثمنة« إلى التغيير الثقافي 
الذي حدث في البلقان بعد الغزو العثماني. 

جاء هذا التغيير نتيجة تفاعل الفئات االجتماعية 
المختلفة الخاضعة لقوانين اإلمبراطورية 

العثمانية وخبراتهم الثقافية المتبادلة في 
دار اإلسالم. شهدت بلغراد، التي كانت أحد 

المراكز اإلقليمية، تحوالت عميقة في الثقافة 
المادية خالل الفترة العثمانية )1٥21 – 1٧1٧( 
امتدت من العمارة اإلمبراطورية إلى الخزف 

المستخدم في الحياة اليومية. من أجل فهم 
أفضل لهذه العملية، علينا أن نضع في 

االعتبار العناصر المتنوعة للثقافة المادية 
وعوامل تغييرها.

يتناول البحث تقنية إنتاج الخزف في بلغراد 
ضمن سياق أثر الدولة العثمانية الطويل األمد 

على الحرف اليدوية المحلية. جرت دراسة 
أنماط التغير التقني باستخدام طرائق التحليل 

المعدني والكيميائي على الخزف المحلي 
في بلغراد، والذي يعود تاريخه إلى الفترة 

يلينا زيفكوفيتش
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األردن والشرق األوسط عمومًا في القضايا 
االجتماعية الحالية والتماهي مع المجتمع 
المحلي. شهد شهر سبتمبر 201٥ اجتياز 

امتحان الترقية بنجاح، حيث تم تقديم تقرير 
ترافق مع عرض يشرح عقدة البحث والتطور 

الذي حققه في تلك المرحلة.

هدف آخر يتمثل في اقتراح أساليب لحفظ 
هذه الروايات بطرق مختلفة، ربما في المتاحف 

التي جرى تطويرها أو إعادة تصميمها محليًا- 
على النحو المقترح في نموذج المتحف الجديد 

والمختلط المصّمم خصيصًا لمنطقة الخليج. 
وفي نهاية المطاف، سيدرس البحث ما إذا 

كانت المتاحف الجديدة هي المكان المناسب 
لحفظ التراث في المنطقة، ويستكشف بعض 

الوسائل المحلية األخرى لحفظ التراث من 
شأنها توفير أساليب بديلة لتلك المستخدمة 

حاليًا في الخليج، والتي تتبع النموذج الغربي. 
إضافة إلى ذلك، سيلقي المشروع البحثي 

الضوء على عملية أوسع لبناء الهوية وترسيخ 
العالقة بين الدولة والمجتمع، من خالل 

استكشاف آلية بناء الهوية الوطنية المعاصرة 
في المتاحف الجديدة. 

تمثيل الماضي القريب 
في متاحف األردن

يتناول بحثي تمثيل الماضي الحديث في 
متاحف األردن، من خالل النظر إلى السرديات 

القصصية والثقافة المادية المعروضة إلى 
جانب العوامل التي تؤثر على تمثيل المتحف. 
يحلل بحثي السياق التاريخي الواسع وطريقة 
تشكيل األفكار حول التاريخ والتراث والحداثة، 
وتأثير كل ذلك على تمثيل المتاحف. واألهم 

يتطرق البحث إلى التحديات التي تواجهها 
متاحف األردن أثناء عرض الماضي الحديث 

ومحاولة تقديم السرديات القصصية الجديدة. 
الهدف هو طرح مسألة انخراط متاحف  غيداء الصوالحة

التمثيل في متاحف الخليج: تحقيق في 
طبيعة التمثيل في متاحف دول مختارة 

من مجلس التعاون الخليجي
يتناول بحثي طبيعة التمثيل في عدد من 

متاحف الخليج المختارة، مع تركيز خاص 
على دولة قطر وأساطيرها المحلية. الهدف 

من الدراسة هو تحديد السرد القصصي 
واألساليب التي تمثل التراث القطري، 

خصوصًا الهويات المتنوعة للمواطنين 
القطريين، وتحّري أشكال التراث والشخصيات 

أو بعض الشخصيات التي ال تتواجد ضمن 
اإلطار المتحفي في قطر. تشتمل الدراسة 

على تحليل مقارن إقليمي يعمل على مقارنة 
طبيعة تمثيل المتاحف في قطر بالهويات 
الوطنية في متاحف دول أخرى مختارة من 
دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من 

خالل مراجعة األدبيات وتحليل الوثائق. يركز 
البحث الرئيسي على قطر- ويشمل دراسة 
ثالث حاالت، اثنتان أجريتا في متاحف تابعة 
للحكومة، وواحدة أجريت في متحف خاص. 

وفقًا لألدبيات العالمية ثبت أن التمثيل 
المتحفي هو أمر صعب حافل بالتحديات، كما 
أن ضعف التمثيل المتحفي هو من الظواهر 

العالمية الشائعة. وعلى الرغم من أن المتاحف 
الوطنية تتحمل مسؤولية أكبر، فإن أسباب 

التحريف أو االستبعاد عديدة ومتنوعة. يدرس 
المشروع البحثي التمثيالت التي تقدمها 

متاحف قطر، ويستكشف األسباب المحتملة 
لسوء التمثيل أو التحريف أو االستبعاد في 

بعض الحاالت. يهدف البحث تحديدًا إلى إلقاء 
الضوء على األسباب ذات الطبيعة الثقافية 

المحددة غير المعروفة على نطاق واسع في 
األوساط األكاديمية الغربية والتي تسهم في 
تقديم فهم أفضل للمنطقة وتراثها. وهناك 

آن- كاثرين النج
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إنتاج فوالذ البوتقة الفارسية 
في وسط إيران

منذ عصر الحروب الصليبية، كان إنتاج أسلحة 
على درجة عالية من التخصص في وسط 

وغرب آسيا موضوع عجب وإعجاب. المعدن 
والتكنولوجيا المعروفة اليوم باسم فوالذ 

البوتقة )االسم الفارسي: بوالد( سحر العلماء 
ألكثر من قرن. وعلى الرغم من دراسات 

علم آثار التعدين لفوالذ البوتقة في آسيا 
الوسطى )من القرن التاسع إلى القرن الثاني 
عشر الميالدي(، والهند وسري النكا )غالبًا من 
القرن السابع عشر وما بعده(، تحتفظ صناعة 
فوالذ البوتقة ببعض أسرارها، ال سيما في 

ما يتعلق بالدليل اآلثاري لتقنيات وأصول 
اإلنتاج. يستند بحثي في   المقام األول إلى 

موقع إنتاج تشاهاك المكتشف حديثًا في 
إيران، والذي يرد ذكره باستمرار في الروايات 
التاريخية؛ والذي بقي موقعه مجهواًل حتى 

تاريخ هذه الدراسة. يهدف بحثي إلى دراسة 
صناعة فوالذ البوتقة وإعادة بناء التكنولوجيا 

تأثيرات التنظيف في سبيكة النحاس 
وسطوح الفضة 

التنظيف هو عملية صيانة مشتركة ال رجعة 
فيها، يمكن أن تسبب تغييرات جمالية/ مادية 

جدية، كما يمكنها أن تغّير قيمة القطعة الفنية. 
يحقق بحثي في صيانة وتنظيف سبائك 

النحاس 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 االنترنت. 
تستكشف دراسات اإلدراك العام القيم 

الجمالية لألسطح المعدنية من خالل 

فضيات تاريخية أخذت من مختلف مراحل 
التدهور والعمالت البرونزية األثرية التي تمثل 

مستويات تنظيف مختلفة. تحقق مواد التجارب 
العلمية في المادة والتأثيرات الجمالية في 

طرق التنظيف المختلفة وأبعادها على النحاس 
والبرونز والنحاس األصفر وأسطح الفضة 

الخالصة، بما في ذلك تتبع تغييرات المعدل 
األساسي للنسبة المئوية من خالل تحليل 

صور مجهر المسح اإللكتروني. وُتدرس جميع 
البيانات من خالل بناء صورة شاملة للتنظيف 

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

القرارات والنتائج. جيل سوندرز

وصناعة البوتقة في هذه المنطقة، استنادًا 
إلى االكتشافات األثرية الجديدة، وفي سياق 

وثائق تاريخية مختارة.

تقدم الوصفات التاريخية المترافقة مع النتائج 
التحليلية للعينات األثرية، الفرصة لمعالجة 
المسائل الحرجة حول طرق اإلنتاج وأصول 

هذه الصناعة. حتى اآلن، تكشف النتائج 
المورفولوجية والتحليلية للعينات، صالت 

مهمة بالمواد األوزبكية والتركمانية باإلضافة 
إلى بعض الميزات التي لم ُتكَشف في مكان 
آخر. عالوة على ذلك، تبين النتائج صلة قوية 

بالوصفات التاريخية.

سيسهم بحثي بوضع دراسة أكثر توازنًا 
وشمواًل حول إنتاج فوالذ البوتقة، وتقديم 

التسلسل العملياتي لهذه الصناعة. كما 
سيضيف لدراسات فوالذ بوتقة آسيا 

الوسطى/ الفارسية من خالل توفير المعرفة 
األحدث عن موقع جديد إلنتاج فوالذ البوتقة 

في قلب بالد فارس.

رحيل عليبور

أبحاث طالب الدكتوراه
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تعّدل أطروحتي هذا المفهوم الحيوي وتتعامل 
بحذر من خالل أنماط بيانات منتجة بدقة 

مثل المصادر النصّية، والتمثيل التصويري، 
والتسليح والهندسة العسكرية. يمكن القول 

إن هناك هدفين رئيسيين لعملي، األول هو 
أنني أقدم تفسيرًا بدياًل قائمًا على العقيدة 

العسكرية للحروب التي دارت في أواخر العصر 
البرونزي- أوائل العصر الحديدي في شبه 

الجزيرة العربية. والثاني وهو الهدف األكثر 
طموحًا لبحثي ويتضمن التحّري وإيجاد الرابط 
الحقيقي بين حروب العصر البرونزي المتأخر 

وحروب العصر الحديدي في شبه الجزيرة 
العربية.  وأؤكد أن الطريقة الالزمة لدراسة 

حروب العصر البرونزي المتأخر والعصر الحديدي 
ممكنة من خالل تقييم بيانات ومواضيع 

واسعة النطاق على صلة بالحرب.
من خالل هذا النهج، نستطيع أن نعلل ونفهم 
األسباب المنطقية المختلفة للحروب كما رأتها 
السلطات السياسية الحاكمة، والجهات الفاعلة 
غير الحكومية أو األطراف غير المتحاربة أو لدى 

األفراد العاديين.

والفيزيائية للبالط الموجود على المباني 
مع البيانات التي جرى تحديدها من خالل 

التحليالت.
وقد أظهرت نتائج الدراسة استخدام أساليب 
مختلفة في إنتاج البالط في كٍل من دلهي/

أغرا والبنجاب. حيث ثبت أن النوع األول 
يحوي سمات محلية في تقنيته بينما يبدو 
الثاني أقرب من الناحية التقنية إلى البالط 

المصنوع في البالد اإلسالمية األصيلة. 
وقد ساعدت خصائص معينة أخرى في تحديد 

المواد الخام المستخدمة أصاًل في تصنيع 
البالط، وركزت على الروابط الفنية والتقنية 

مع البالط الموجود في أماكن أخرى من العالم 
اإلسالمي. وإلى جانب تقديم صورة شاملة 

للتقاليد اللودهية والمغولية في التبليط، فقد 
قدمت نتائج الدراسة معلومات جديدة هامة 

في عالم دراسات الخزف اإلسالمي. ُقدمت 
أطروحة هذا البحث في سبتمبر 201٥، وبعد 

النجاح في مناقشتها حصلت على شهادة 
الدكتوراه.

يتناول بحثي البالط المزّجج المستخدم في 
تزيين المباني اللودهية والمغولية، في الفترة 

الممتدة من أواخر القرن الخامس عشر إلى 
القرن السابع عشر. وعلى الرغم من أن الكثير 

من األبنية المغطاة بالبالط التي تعود إلى 
هذه الفترة ال تزال موجودة، إال أن المعلومات 

المتوافرة حول هذا النوع من أعمال البالط 
قليل جدًا، السّيما ما يتعلق بأصوله وتقنياته. 

وبناء عليه، ُأجريت دراسة تقنية عن أعمال 
البالط تناولت مجموعة من المباني اللودهية 
والمغولية الواقعة في دلهي وأغرا والبنجاب 

في شمال الهند. تم استخدام مجموعة من 
الطرق المخبرية والميدانية في البحث. وقد 

خضعت عّينات البالط المستمّدة من هذه 
المباني لتحاليل كيميائية ومجهرية من أجل 

تحديد سماتها. واسُتخدمت دراسات إثنية – 
أثرية متعلقة بالصناعات الحرفية التقليدية ذات 

الصلة لبناء تقرير أكثر دقة حول التكنولوجيات 
المستخدمة في صناعتها. كما أجريت 

مسوحات ميدانية لربط السمات األسلوبية 

الحرب والعقيدة العسكرية في شمال 
وجنوب شرق الجزيرة العربية )القرون من 

الرابع عشر إلى السادس قبل الميالد(
يسعى بحثي إلى فهم العقائد العسكرية 
لسكان العصر الحديدي في شمال وجنوب 

شرق شبه الجزيرة العربية: ما هي معتقداتهم 
وآراؤهم حول أفضل طرق وممارسات الشؤون 

العسكرية؟ كانت شبه الجزيرة العربية منطقة 
صراع رئيسية في غرب آسيا، في أواخر 

العصر البرونزي والعصر الحديدي، لكن نادرًا 
ما قامت تخّصصات علم آثار النزاعات والتاريخ 

العسكري وتاريخ الفن باستكشاف شبه الجزيرة 
العربية، السيما إذا ما قورنت بالدراسات 

المكثفة التي تناولت بالد الرافدين وبالد شرق 
المتوسط ومصر واألناضول. في الوقت 

الحاضر، التوجد دراسة واسعة النطاق للحروب 
العربية القديمة تغطي مختلف المناطق 

الجغرافية العسكرية لشبه الجزيرة العربية. 
وإلى اآلن، لم ُيكتب سوى القليل عن آليات 

الحروب القديمة في شبه الجزيرة العربية، 
أما المطبوعات الموجودة فترّكز في الغالب 
على مفاهيم ضّيقة مثل االستراتيجيات أو 

التكنولوجيا، وتحاول تحديد طبيعة الحروب في 
الجزيرة العربية من وجهة نظر القوى األجنبية 
مثل اآلشوريين. وبالمقارنة مع هذا العمل، 
فإن اإلطار النظري الذي اعتمدته ُبني بشكل 
عميق على الفكر العسكري، إذ يّوفر مساحة 

من التطبيق العملي للتفاعل بين الغايات 
الحتمية الستراتيجيات الحرب وطبيعة التنظيم 
الذاتي للظروف القتالية الفعلية، أي العقيدة 

العسكرية.

مانيندر سينغ جيل

عمر جان أكسوي

البالط المزجج من الحقبتين اللودهية 
والمغولية في شمال الهند: 

تقييم تكنولوجي

٣٥

UCLQatar_report2017_AR_EN_v17_IH.indd   86 07/09/2017   13:59



مجهولة، والتركيز على بعض التعقيدات 
التي لم تكن معروفة سابقًا في المجتمعات 

القديمة. لقد أصبح لدينا اليوم فهم أوضح 
لطرق إنتاج النحاس الزرنيخي والدور الذي 

لعبته السبائك في ظهور بعض المجتمعات 
القديمة، والتي كانت بمثابة دول. وقد تمكنت 

كذلك من اإلشارة إلى الروابط اإلقليمية 
المتفّوقة التي ساهمت في انتشار المعرفة 
التقنية، والتي كانت تتطلب مستويات عالية 

من التفاعل والتواصل أكثر مما كنا نتوقع 
سابقًا.

أفخر بالقول إنني بعد تقديم أطروحتي في 
مايو 2016، ونجاحي في مناقشتها حصلت 

على شهادة الدكتوراه من كلية لندن الجامعية 
في قطر عن هذا العمل.

إعادة بناء عملية إنتاج النحاس الزرنيخي 
الذي كان ُيصنع في بداية العصر 

البرونزي في جنوب غرب آسيا
ركزت في بحث الدكتوراه على محاوالت 

اإلنسان األولى في مزج المعادن لصنع 
سبائك وخلطات جديدة قبل ما يقارب ٥000 

عام. استطعت من خالل دراسة البقايا األثرية 

المأخوذة من مواقع في تركيا وإيران أن أعيد 
بناء بعض المكتشفات التقنية القديمة، وأن 

أفهم الدور الذي لعبته هذه المواد الجديدة 
في حياة أجدادنا القدماء اليومية. وبفضل 

بحثي أصبحنا نعرف اليوم أن عّمال المعادن 
في حقب ما قبل التاريخ كانوا يستخدمون 

فلزات الزرنيخ الطبيعية المختلفة ويضيفون 
كميات منها إلى النحاس إلنتاج سبائك جديدة 

أفضل وأقسى وأسهل في العمل من 
النحاس النقي. وعلى الرغم من أن أقدم 

هذه الخلطات والسبائك تم إنتاجها في تركيا 
بالصدفة نتيجة االستخدام العرضي لمعادن 
كانت تحوي زرنيخًا ونحاسًا، إال أن بحثي أظهر 

أن هذه التقنية سرعان ما تطورت لتشمل 
إضافة فلزات الزرنيخ عمدًا إلى النحاس النقي 

المنصهر لزيادة المحتوى الزرنيخي للمنتج 
النهائي. لقد أثبتت تحليالتي أيضًا أن هذه 

التقنية وصلت إلى أوّجها في نجود إيران حيث 
كانت المعادن الزرنيخية االصطناعية ُتصّنع 

لهدف واحد هو إنتاج النحاس الزرنيخي، ما بين 
األلفيتين الثالثة والثانية قبل الميالد.

من خالل التحليل الكيميائي للقطع الفنية 
القديمة ودراسة تركيبها وبنيتها المجهرية 

تمكنت من إلقاء الضوء على تقنيات تعدينية 

أبحاث طالب الدكتوراه

تغطي هذه المساقات باقة من المواضيع المتعلقة بمجاالت التراث الثقافي 

المتنوعة. يسعى برنامج تدريب المهنيين الذي تقدمه كلية لندن الجامعية في 

قطر إلى تلبية احتياجات المهنيين الجدد والمخضرمين على حد سواء. 

يتم استقدام خيرة األكاديميين والمتخصصين من أرجاء العالم كافة إلى قطر 

لمشاركة معرفتهم مع أقرانهم. علماً أنه تم تقديم أكثر من 35 دورة في عام 

2015 – 2016 ألكثر من 350 مشاركاً، وقد أشاد أكثر من 90% من المشاركين 

بنتائج هذه المساقات وتأثيرها على ممارساتهم العملية اليومية.

لويك بوشر

UCLQatar_report2017_AR_EN_v17_IH.indd   87 07/09/2017   13:59



 قطعة من آنية مطلية 

باألخضر والبني

مقطع من عّينة من آنية مطلية 

باألخضر والبني تحت المجهر، تظهر 

الجسم الخزفي والطين السائل 

والتزجيج األخضر

 مقطع من عّينة من آنية مطلية 

SEM- باألخضر والبني تحت جهاز

EDS )النسق اإللكتروني الخلفي(، 

يظهر طبقة تزجيج زاهية اللون 

بسبب محتواها الغني بمادة 

الرصاص.

٣٣
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دمج البيانات مع نتائج التحليالت الصخرية لألجزاء الرقيقة 
وتحليالت عناصر القطع الخزفية باستخدام مطياف األشعة 

السينية الموجية في مختبر فيتش.
تشمل قطع الخزف المزّججة ثالث قطع مشهورة هي اآلنية 

المطلية باللونين األخضر والبني، واآلنية المطلية بالطين 
السائل، وآنية السغرافيتو الرقيقة. وقد أظهرت التحليالت 

الصخرية والكيميائية للقطع أن لها تركيبًا متشابهًا إلى 
حد كبير، ما يفترض صنعها في مكان واحد. استنادًا إلى 

مقارنتها مع المواد المعروفة األخرى يمكن القول إن المكان 
الذي ُصنعت فيه هو خالكيذا الواقعة في وسط اليونان. 
لكن هذا التوحيد في التركيب ال يظهر في التزجيج، فكلها 

مطلية بزجاج يحوي نسبة عالية من الرصاص، لكن محتويات 
الرصاص مختلفة، وكذلك تقنيات التطبيق. لوحظت بعض 

االختالفات المهمة األخرى أيضًا في تركيبات الطين السائل 
األبيض، حيث تم التعّرف إلى نوعين مختلفين على األقل. 
األلوان هي األلوان نفسها التي شاع استخدامها في تلك 

الفترة، والتي تشمل اللون األخضر ذا األساس النحاسي 
والبني ذا األساس المنغنيزي أو الحديدي.

أما أدوات المائدة المزّججة من كيثيرا فتتمتع بخصائص 
مماثلة من حيث المصدر والمزايا التكنولوجية وكذلك من 
حيث المواد المستخدمة نفسها في مراكز أكثر حضرية. 

المالحظة مهمة لفهم شبكات توزيع هذه األواني الخزفية 
خالل الحقبة البيزنطية الوسطى. وباإلضافة إلى ذلك، 

فإن عدم التجانس النسبي لتراكيب التزجيج مقارنة بتجانس 
القطع الخزفية، يوحي إما بعمليات إنتاجية أقل التزامًا 

بالمعايير الموّحدة أو برقابة التزجيج، أو يوحي ربما بوجود 
ورش عمل متعددة كانت تستخدم وصفات مختلفة نوعًا ما 

في المدينة / المنطقة نفسها.

الشكر والتقدير: 
ُتعتبر الدراسة جزءًا من مشروع أكبر حول جزيرة كيثيرا 

)http://www.ucl.ac.uk/kip/( بإدارة البروفسور كبريان 
برودبانك )جامعة كامبردج( ود. ايفان جلياكير ياتزي )مختبر 
فيتش، المدرسة البريطانية في أثينا(. د. خوانيتا فروم 

)جامعة اليدن( هي االختصاصية اآلثارية للخزف البيزنطي 
من KIP وقد أسهمت عن كثب في هذه الدراسة.

يركز هذا المشروع البحثي على دراسة مجموعة من القطع 
الفخارية تعود إلى الحقبة البيزنطية الوسطى )القرنان 12 
– 1٣( والتي جرى اكتشافها في موقع كاستري على جزيرة 

كيثيرا في بحر إيجة. ألغراض هذه الدراسة تلقت د. ايفانجليا 
كيرياتزي )مديرة مختبر فيتش، المدرسة البريطانية في أثينا( 

دعوة لزيارة زمالة مدتها ستة أسابيع للعمل في مختبرات 
علوم المواد اآلثارية مع د. ميرتو جورجاكوبولو )كلية لندن 

الجامعية في قطر(.
ُوجدت مجموعة الفخار المشمولة بالدراسة داخل سياق 

مغلق، هو عبارة عن حفرة للنفايات، متصلة على ما يبدو 
بحلقة تصريف واحدة في هذه المستوطنة الساحلية 

متعددة الفترات. تألفت المجموعة من قطع خزفية مزّججة 
وغير مزّججة، لكن العمل الحالي يركز على المواد المزّججة 
في المقام األول. تؤلف أدوات المائدة المزّججة عنصرًا 

مهمًا من مخزون الخزف البيزنطي، الذي تطّور بالتوازي مع 
الخزف المزّجج اإلسالمي الشهير. في البداية كانت هذه 

القطع نادرة نسبيًا، واقتصر وجودها على المراكز الحضرية 
الكبيرة، لكن ظهرت إنتاجات كبيرة لهذه القطع موّزعة على 

مناطق أكثر اتساعًا بحلول القرن الثاني عشر الميالدي، 
والدليل هو ظهورها المتكرر ضمن المجموعات األثرية 

البيزنطية.
تكمن أهمية هذه الدراسة في عاملين، أولهما هو التحقق 

مما إذا كانت جزيرة كيثيرا، التي كانت تضم ورشًا إلنتاج 
الخزف في الفترة الممتدة من عصور ما قبل التاريخ وصواًل 
إلى العصر الحديث- لكن بنسب متفاوتة- قد قامت بتصنيع 

الخزف المحلي خالل الحقبة البيزنطية الوسطى، وإذا كان 
هذا األمر صحيحًا، فما نوع القطع التي تم إنتاجها. والثاني، 

إن دراسة األدوات المزّججة الشهيرة من السياق الريفي 
على جزيرة كيثيرا يساعد في فهم التقنية التي ُصنعت بها 

هذه القطع وأنماط االستهالك المتعلقة بها على حدود 
اإلمبراطورية البيزنطية، ومقارنتها بالقطع المشابهة لها 

التي ُوجدت في مراكز المدن الرئيسية.
رّكز العمل التحليلي الذي قامت به كلية لندن الجامعية 

في قطر على استخدام المجهر الضوئي البصري العاكس 
والمجهر اإللكتروني الماسح لدراسة تركيب وتقنية تطبيق 
التزجيج، ناهيك عن درجات حرارة شي القطع الخزفية. تم 

الخزف المزّجج من الحقبة البيزنطية المتوسطة

البحث: مجموعة مختارة من أبحاث الكلية الحالية
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صورة 1: موقع فويرط 
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اللؤلؤ، الذي كان ُيباع إلى بومباي ومنها إلى أسواق غرب 
أوروبا واألميركتين، ناهيك عن مناطق الشرق األوسط 
والهند وإيران وآسيا الوسطى والشرق األقصى. كان 

الخليج يقّدم حوالى 80% من لؤلؤ العالم، وكانت قطر من 
أكبر منتجي اللؤلؤ في الخليج. كان السكان ينفقون الدخل 

الذي يحصلون عليه من اللؤلؤ لشراء حاجياتهم الضرورية 
من الغذاء، الذي لم يكونوا قادرين على الحصول عليه أو 

زراعته، إضافة إلى شراء المعّدات واألدوات التي يحتاجون 
إليها. لوال صيد اللؤلؤ ربما ما تواجدت المدن في قطر على 

اإلطالق.
كشفت الحفريات األولى التي تّمت في وسط الدوحة، 

باالشتراك مع متاحف قطر، سلسلة جيدة الحفظ من 
مستويات البناء يعود تاريخها من تسعينيات القرن التاسع 

عشر إلى ثالثينيات القرن العشرين، مع طبقات شديدة 
التضرر تحتها يعود تاريخها إلى بداية القرن التاسع عشر. 

في فويرط أظهر السجل األثري والصور الجّوية والمصادر 
التاريخية أن المدينة ُبنيت وُهجرت عدة مرات )الصورة ٣(. 
ُتضاف سلسلة فويرط إلى سلسلة الدوحة، التي بدأت 

أواًل )في القرن الثامن عشر( وتردم بعض الثغرات المهمة 
في بداية ووسط القرن التاسع عشر، وتكملها، حيث تطرح 
مسائل للمقارنة خالل الفترة الممتدة من تسعينيات القرن 

التاسع عشر وحتى بدايات القرن العشرين. أما التحليالت 
الالحقة فسوف تقدم فهمًا طويل األمد للطريقة التي 

تغيرت فيها الحياة في المدن القطرية منذ خمسينيات القرن 
الثامن عشر وحتى خمسينيات القرن العشرين، كما ستوضح 

االختالفات في الثقافة المادية بين عاصمة الدولة في 
أفضل أيام ازدهار اللؤلؤ وبين مدينة فويرط الصغيرة، خالل 

الفترة نفسها. 

الشكر والتقدير:
 ما كان لهذا البحث أن يبصر النور لوال منحة برنامج 

األولويات الوطنية للبحث العلميNPRP رقم 8-064-6-16٥٥ 
التابعة للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي )عضو في 
مؤسسة قطر(. تقع مسؤولية اإلفادات الواردة هنا على 

عاتق المؤلفين.

خالل العام 201٥ – 2016 استمر مشروع أصول الدوحة 
ل من قبل الصندوق القطري لرعاية البحث  وقطر المموَّ

العلمي )QNFR( بتنفيذ تنقيبات جديدة في موقع فويرط، 
شمال قطر. كان الهدف هو أخذ فكرة متعددة الجوانب عن 
المدينة القطرية الساحلية النمطية، والتي في هذه الحالة 

يمتد تاريخها من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين. 
ُيعتبر علم اآلثار التاريخي والمدني من العلوم الجديدة 

نسبيًا في منطقة الخليج، وال تزال الدراسات التي تشمل 
القرن العشرين نادرة بعض الشيء، لذا تفخر كلية لندن 

الجامعية في قطر أن تكون الرائدة في إجراء هذا البحث. 
المستوطنة نفسها كانت صغيرة نسبيًا إذ تبلغ مساحتها 
حوالى 1٥ هكتارًا كحد أقصى، وربما لم يقطنها أكثر من 

2٥00 نسمة، لكنها كانت ُتعتبر مدينة من قبل أهلها، علمًا 
بأنها كانت محاطة بأسوار، وكان فيها مسجد كبير على غير 
العادة )الصورة 1(. هناك سرد تاريخي مفّصل إلى حد ما 

حول إشغالها، وثقه بعض اإلداريين البريطانيين ممن كانوا 
يستقرون في البحرين المجاورة، والذين كانوا مهتمين بحركة 

ذهاب وإياب قبائل وشيوخ الخليج. لكن السجاّلت التاريخية 
تفتقر إلى التفاصيل المتعلقة بحياة وتطلعات السكان 

وثقافتهم المادية. ومن أجل الحصول على هذا النوع من 
المعلومات علينا اللجوء إلى علمي اآلثار واألنثروبولوجيا.
اعتمد سكان المدينة على البحر بدرجة كبيرة، وهذا ما تدل 

عليه كتل عظام األسماك التي ُوجدت في أكوام القاذورات، 
مع أن هناك شهادات تاريخية تثبت أن سكان المدينة 

كانوا يرّبون المواشي أيضًا. وربما يكون هذا األمر غير 
متوقع نظرًا للطبيعة الصحراوية الحجرية القاحلة المحيطة 

بالموقع، لكن كان من السهل تأمين العلف عن طريق البحر 
من المناطق المجاورة المروية )مثل البحرين(، وقد كانت 
المواشي المنتشرة على سواحل الجزيرة العربية معتادة 
نظامًا غذائيًا يعتمد على األسماك. أهم ما في األمر أن 

سكان المدينة كانوا يغوصون الستخراج اللؤلؤ. كانوا بّحارة 
يعتمدون في رزقهم على القوارب والبحر )الصورة 2(. 

هذه الصورة تختلف كثيرًا عن الصورة النمطية المأخوذة عن 
عرب الصحراء الممتطين اإلبل، لكن نمط الحياة البحرية كان 
معروفًا ألكثر من ثالثة أرباع سكان قطر. كان رجال المدينة 
يمضون أكثر من أربعة أشهر كل عام في الغوص بحثًا عن 

اآلثار التاريخية في مدن استخراج اللؤلؤ في قطر

البحث: مجموعة مختارة من أبحاث الكلية الحالية
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صورة جوية لموقع ياسين تيبي 

مع إظهار العناصر والمناطق 

المهمة في الموقع. تم تطوير 

الصورة من قبل د. لورا مورابيتو.

عمال أكراد يحفرون الحفرة 1 في 

ياسين تيبي، والمصممة لالطالع 

على طبقات التنقيبات العراقية 

والكردية السابقة في الموقع.

 وجبة مشتركة في األيام 

األخيرة من العمل في ياسين 

تيبي في مايو 2015، متضمنة 

أعضاء من بعثة كلية لندن 

الجامعية في قطر، وأعضاء من 

دائرة آثار محافظة السليمانية 

وعمال التنقيب.
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المتوقع أن تقدم نتائج هذا التقييم بدورها الفرصة إلعادة 
تحليل الّلقى الشاملة المستخرجة من التنقيبات السابقة 
في الموقع، وتقديم تفسيرات مبتكرة عن الموقع وعن 

الفترة اإلسالمية في المنطقة. يعود التقدير الحالي لتأريخ 
هذه السلسلة إلى القرون من التاسع إلى السابع عشر، 

وتشكل أول سلسلة فخارية في الفترة اإلسالمية لكل 
المنطقة.

إن األبحاث التي تتناول موقع ياسين تيبي ليست مجرد 
بحٍث عن مدينة مفقودة، بل تتضمن دراسة أحد أهم 
المواقع اإلسالمية في المنطقة، أحد أهم المشاريع 

المتعلقة بعلم اآلثار اإلسالمية في محافظة السليمانية 
في كردستان، ودراسة أسلمة المنطقة التي ال ُيعرف عنها 

إال القليل.
يدير مشروع ياسين تيبي د. خوسيه سي. كارفاخال لوبيز، 

ويتم بالتعاون مع كمال رشيد مدير دائرة آثار محافظة 
السليمانية. قامت بتمويل المشروع حتى اآلن كلية لندن 
الجامعية في قطر )عضو في مؤسسة قطر( بدعم من 

دائرة آثار محافظة السليمانية.

ياسين تيبي هو موقع أثري واقع في محافظة السليمانية 
التابعة إلقليم كردستان العراق. وهو أكبر موقع في منطقة 

شهرزور، وبالتأكيد هو أحد أكبر المواقع األثرية في العراق. 
أجرى األبحاث السابقة في الموقع فريق من علماء اآلثار 

العراقيين واألكراد، وذلك في فترة الستينيات والسبعينيات 
وبداية األلفية. وقد أثبتت األبحاث وجود استيطان إسالمي 

مهم في الفترة اإلسالمية استمر حتى القرن الثاني عشر 
الميالدي على األقل، مع احتمال تواجد استيطاني في 
مراحل سبقت ذلك بكثير أيضًا. واألهم من كل ذلك هو 
أن ياسين تيبي هو موقع محتمل ألول مدينة إسالمية 

في منطقة السليمانية، أي شهرزور، المدينة غير المعروف 
موقعها في يومنا الحاضر.

قاد فتح حفرتين تجريبيتين في الموقع األثري من قبل فريق 
كلية لندن الجامعية في قطر عام 201٥ إلى إنشاء تسلسل 

طبقي مع مواد قابلة للتأريخ. في صيف عام 2016 عاد 
فريق كلية لندن الجامعية في قطر ليوّثق الّلقى األثرية 

بعناية، السّيما القطع الخزفية، وليصمم استراتيجية خاصة 
بتأريخ مستويات التنقيب بأقصى قدر ممكن من الدقة. من 

تنقيبات ياسين تيبي في شهر 

مايو من عام 2015 تطلبت 

وسائل نقل غير عادية. من 

الممكن رؤية موقع ياسين تيبي 

في خلفية الصورة.

مشروع ياسين تيبي

البحث: مجموعة مختارة من أبحاث الكلية الحالية
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برنامجًا تدريبيًا استمر خمسة أسابيع. كما استمرت مساعي 
كلية لندن الجامعية في قطر للمساهمة في إدارة وعرض 

موقع مروي حيث جرى إعادة تسقيف نقطة المعلومات 
التي تم تشييدها في السنة السابقة حول ورشة الفرن 
التجريبي.كانت إعادة بناء السقف مرحلة مهمة وضرورية 

للتأكيد على سالمة نقطة المعلومات واستمراريتها كإرث 
لألبحاث التي أجراها الفريق في السودان، ما يعني أن 
البناء بات اآلن مقاومًا لمياه األمطار. كما ُوضعت خطط 
إلعادة كتابة وطباعة اللوحات التعريفية باللغتين العربية 

واإلنكليزية وتقديمها في النهاية إلى الهيئة القومية لآلثار 
والمتاحف في السودان.

وشهدت مرحلة ما بعد معالجة البيانات استكمال مشروع 
ل  الخمس سنوات المعني بتحليل األنواع الخشبية، المموَّ

من قبل المعهد البريطاني في شرق أفريقيا، وقد اختتمت 
بذلك أكبر دراسة حول مادة الفحم المستخدمة في عملية 

صهر الحديد القديم في أفريقيا. ويتم اإلعداد حاليًا لتسجيل 
نتائج هذه الدراسة وإصدارها كمطبوعة. وقد تم االنتهاء 

من التأريخ اإلشعاعي إلنتاج الحديد في موقع المروي في 
حماداب، فضال عن عدد من تالل الخبث في مروي.

أتاح العام الخامس للمشروع الفرصة للتفكير بما تم إنجازه 
حتى اآلن من قبل فريق أبحاث كلية لندن الجامعية في 

قطر في السودان، كما سمح باستقصاء أهداف األبحاث 
المستمرة والتطلعات المتعلقة بهذا المشروع. ومن هنا 

يمكن القول إن المشروع يتقّدم بطريقة أكثر تركيزًا باالستناد 
إلى النتائج التي تم كشفها حتى اآلن. إضافة إلى ذلك، 

ونظرًا للنجاح الكبير الذي حققه مشروع السودان، تم تأمين 
تمويل خارجي لتوسيع نطاق األبحاث لتشمل اثيوبيا. سوف 

تؤّمن هذه الدراسة التجريبية التي تستغرق عامًا واحدًا 
المادة األولية التي يمكن من خاللها موضعة بيانات مروي 
ضمن سياق جغرافي أوسع، ما يعني أخذ الروابط البعيدة 

المدى في المشهد الطبيعي القديم في االعتبار.   
تم الحصول على تمويل هذا البحث من المشروع القطري 

السوداني لآلثار )المنحة 0٣٧( والمعهد البريطاني في 
شرق أفريقيا، من خالل صندوق هايكوك التذكاري.

أبحاث كلية لندن الجامعية في قطر 
في السودان، 2015 – 2016

كان العام األكاديمي 201٥ – 2016 هو العام الخامس 
لمشروع كلية لندن الجامعية في قطر في السودان، 

حيث شهد العام الموسمين السابع والثامن من التحريات 
األثرية، ومن مواصلة إدارة الموقع والعمل التقديمي، 

والتقدم في مجال المشاركة المجتمعية المستمرة. وترافق 
هذا بإنجاز كمية مهمة من األعمال التي أعقبت المعالجة، 

وتحليل البيانات والنشر، والنتيجة كانت إصدار منشور خضع 
للتحكيم، وعدد من المقاالت التي شارفت على االنتهاء.

شمل العمل الميداني في السودان استمرار أعمال 
التنقيب في عدد من التالل الخبثية في مروي، والتنقيب 
األول في تالل خبث رقم ٧. وقد أّدى تجهيز المواد وجمع 
العّينات، فضاًل عن التوثيق الدقيق للطبقات األثرية، إلى 

تحقيق خطوات كبيرة في توضيح تقنيات إنتاج الحديد 
التي كانت ُتمارس في مدينة مروي الملكية. أهم األعمال 

الميدانية التي ُنفّذت كانت الحفريات في مناجم الحديد 
في مروي، التي ُكشفت عام 2014 – 201٥، على بعد ٩ 

كم تقريبًا شمال المدينة الملكية. لم تقتصر التحريات على 
كشف نوع الفلز الخام وطرق استخراجه في األزمنة القديمة 

فحسب، بل قدمت معلومات مهمة حول تنظيم العمل 
في موقع المنجم. تبّين أن عددًا من الهياكل المصنوعة من 

القرميد كانت توضع على التالل، بحيث يمكن للمسؤولين 
عن المنجم اإلشراف على عمليات التعدين من فوق. كذلك 
أظهرت شظايا خبث الحديد المتناثرة أنه كان يتم اختبار الفلز 

من حين إلى آخر في موقع المنجم، ربما قبل إضافة كميات 
جديدة منه بشكل كبير. وُوجدت بعض الدالئل على الثقافة 

المادية، فثبت استخدام السالل وجلود الماعز واليقطين 
كأدوات لحمل األشياء ونقلها.

كما استمرت مشاركة المجتمع المحلي، من خالل عقد 
االجتماعات والمقابالت، فضاًل عن عرض النسخة العربية 
من فيلم صهر الحديد، الذي صّور رجااًل ونساًء في ست 

قرى محيطة بموقع مروي. كذلك استمر بناء القدرات هذا 
العام مع تأسيس أول مدرسة ميدانية تابعة لكلية لندن 

الجامعية في قطر والتي استقطبت الطالب المتفوقين 
من أقسام اآلثار في كل جامعات السودان، وقدمت لهم 
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المكتشفة في وضع سيئ بشكل عام، لكن الحفرتين 4 و٧ 
قدمتا دلياًل واضحًا على طبقة تثبت استيطانًا لخيام وبعض 

الرواسب القابلة للتأريخ تحوي رمادًا وخزفًا. سوف تساعد 
هذه األدلة على فهم التغيرات التي طرأت على نمط الحياة 

البدوية خالل فترة زمنية طويلة نسبيًا.
أخيرًا، تمت إضافة تقنيتين إلى نطاق مشروع الصحراء 
المزدحمة، فقد تم فتح ثماني حفر جيولوجية أثرية في 

منخفض المليحة، ما سمح بدراسة الطبقات الجيولوجية 
للموقع، وجمع نماذج يمكن االستفادة منها في فهم 

التطور البيئي للمنطقة. إلى جانب هذا ُأخذت صور عالية 
الدقة أتاحت الفرصة لدراسة بنية المشاهد الطبيعية من 

منظور متميز.
يدير مشروع الصحراء المزدحمة د. خوسيه سي. كارفاخال 
لوبيز من كلية لندن الجامعية في قطر وفيصل النعيمي 

من متاحف قطر. أما موسم التنقيب فكان بإدارة كيرك 
روبرتس، وضّم فريق البحث أعضاًء من كلية لندن الجامعية 
هم: البروفسور روبرت كارتر، د. ريتشارد فلتشر، د. ميرتو 

جورجاكوبولو، وأعضاء من معهد علم اآلثار التابع لكلية لندن 
الجامعية هم: البروفسور أندرو بيفان، د. مارك الطويل، 
د. أنكه مارش ود. مانويل أرويو- كالين. وقد قام طالب 

ماجستير علم آثار العالمين العربي واإلسالمي في كلية 
لندن الجامعية في قطر بدور فاعل في المشروع من خالل 

تنفيذهم للمسوحات ودراسة المواد.

الشكر والتقدير: ما كان لهذا البحث أن يبصر النور لوال منحة 
برنامج األولويات الوطنية للبحث العلميNPRP رقم1٥82-8-
6-٥6 التابعة للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي )عضو 

في مؤسسة قطر(. تقع مسؤولية اإلفادات الواردة هنا 
على عاتق المؤلفين.

الصحراء المزدحمة هو مشروع مشترك بين كلية لندن 
الجامعية في قطر ومتاحف قطر، تم إطالقه كموسم 

تجريبي عام 201٥، وخالل شتاء وربيع 2016 أصبح مشروعًا 
كامل التطور بدعم مالي من برنامج األولويات الوطنية 

للبحث العلمي التابع للصندوق القطري لرعاية البحث 
العلمي )QNFR(. بين يناير ومارس من عام 2016 قام 
علماء اآلثار بإجراء مسوحات وتنقيبات في منطقتي 

المليحة وأم الماء، وجمعوا بعض المواد والمعلومات 
الثمينة التي تساعد على فهم الطبيعة البدوية للمنطقة 
وعالقاتها بمدينتي مروب والزبارة المجاورتين في شبه 

الجزيرة القطرية، ومع غيرها من األماكن البعيدة في 
الخليج. تفيد هذه المعلومات في إعادة بناء مساهمة بدو 

قطر في القضايا التاريخية العظيمة في المنطقة: مثل 
تطور الحضارات القديمة، وأسلمة الجزيرة العربية والخليج 
وارتباطهما البعيد مع باقي أجزاء المحيط الهندي والشرق 

األوسط.
استهدف موسم مسوحات 2016 من مشروع الصحراء 

المزدحمة منطقتين، لكن بتركيز متفاوت. فقد أجري مسح 
مكّثف ُبني على العمل الذي أنجزته د. لورا مورابيتو عام 

201٥، غطى مساحة قدرها 2٣٥ هكتارًا. وفي هذه األثناء 
قام فريق مسحي شامل بإطالق مسح تجريبي واسع 

النطاق لكن أقل تفصياًل، غطى مساحة ٣00 هكتار تقريبًا 
في جنوب غرب حوض المليحة، وامتد من الساحل إلى 
الداخل بطول ٣ كم. الهدف من هذا المسح هو الخروج 

بفهم أفضل لتوزيع المواقع على مساحة واسعة، األمر 
الذي يمّكن من إجراء مسح وتنقيب مكثف ذي أهداف أكثر 

تحديدًا ووضوحًا في المواسم المقبلة.
جرى فتح ثمانية حفر تنقيب استهدفت عددًا من العناصر 

المختلفة التي تم توثيقها خالل موسم 201٥. كانت البقايا 

الصحراء المزدحمة
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الخليج بمثابة ممّر رئيسي لهذه الحركة. لذا، وإضافة إلى 
دراسة القطع الزجاجية المكتشفة في منطقة الخليج عمد 

الباحثان إلى تقصي المعلومات حول الزجاج اإلسالمي 
الذي دخل ضمن شبكة التجارة الهائلة التي كانت تتم عبر 

المحيط الهندي. يقدم المشروع مثالين يشمالن األواني 
الزجاجية في القرنين التاسع والعاشر من مدينة سيراف 

الغنية الواقعة على سواحل إيران، واألواني الزجاجية التي 
تم إخراجها من حطام إحدى سفن القرن العاشر التي غرقت 

في بحر جاوة في إندونيسيا.
إلى جانب ردم هّوة معرفية مهّمة في تاريخ إنتاج الزجاج 

واستخدامه، يهدف المشروع إلى مقارنة المعطيات التي 
يجود بها هذا الجزء من العالم اإلسالمي، مع المعطيات 

الخاصة بالزجاج الذي كان ُينتج وُيستخدم في العالم 
البيزنطي الذي عاصره. ومن خالل العمل مع زمالء في 

كل من بلغاريا وصربيا واليونان، يقوم الباحثان بإعداد ملف 
شامل عن أنواع الزجاج المستخدم في المنطقة. كانت 

اإلمبراطورية البيزنطية والخالفة العباسية قوتين متجاورتين 
ومتعاصرتين، أما بالنسبة الستهالك القطع الزجاجية 
وإنتاجها فقد انحدر كل منهما من صناعة الزجاج ذاتها.

الشكر والتقدير: ما كان لهذا البحث أن يبصر النور لوال منحة 
برنامج األولويات الوطنية للبحث العلميNPRP رقم ٧- ٧٧6 
- 6-  024  التابعة للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي 

)عضو في مؤسسة قطر(. تقع مسؤولية اإلفادات الواردة 
هنا على عاتق المؤلفين.

الزجاج من »أحدث« االختراعات التي حققتها اإلنسانية في 
مجال التكنولجيا الحرارية )أي المواد التي ُتصنع باستخدام 

درجات حرارة عالية، كالخزف والمعادن(، علمًا أنه لم ُيبدأ 
بصنع األواني الزجاجية بشكل منتظم إال بعد العام 1٥00 

قبل الميالد. يدرس علماء اآلثار وعلماء المواد األثرية القطع 
الزجاجية لكي يتوصلوا إلى فهم أفضل لجذور صناعة 

الزجاج وتطورها واألماكن التي كانت تتم فيها، وأيضًا لفهم 
تأثير هذه المادة على حياة الناس اليومية. يمكن للتركيب 

الكيميائي للزجاج، تحديدًا، أن يطلعنا على المواد الخام 
والتقنيات التي كانت ُتستخدم لصنعه؛ األمر الذي يمكننا 

بدوره من إعادة بناء الشبكات التجارية للعالم القديم ولفترة 
القرون الوسطى.

ال ُيعرف سوى القليل عن استخدامات الزجاج وتجارته 
في شرق الجزيرة العربية، وهذه إحدى النقاط التي يركز 

عليها المشروع البحثي الذي تجريه كلية لندن الجامعية 
في قطر. قام كل من البروفسور تيلو ريهرن والزميلة 
الباحثة د. كارولين سوان بتحليل كيمياء القطع الزجاجية 
المكتشفة في عدد من المواقع األثرية المنتشرة في 

منطقة الخليج العربي؛ يعود تاريخ هذه المواقع إلى بداية 
الفترة اإلسالمية في المنطقة، وهي فترة تمتد تقريبًا 

من عام 600 إلى 1200 ميالدية. قام الباحثان، بالتنسيق مع 
باحثين وبعض اآلثاريين المتخصصين في كٍل من الكويت 

والبحرين وقطر واإلمارات وُعمان، بجمع مئات النماذج 
الزجاجية الصغيرة إلخضاعها للتحليل. وهما يقومان بمقارنة 
المعطيات التي تم جمعها إلنشاء ملف يتناول أنواع الزجاج 
المختلفة التي كانت ُتستورد إلى الخليج، وسوف يقومان 

في النهاية باستخدام هذه المعطيات لتعّقب آثار القطع 
الزجاجية ومعرفة مناطق إنتاجها.

يبرهن المشروع أن األواني الزجاجية اإلسالمية كانت 
منتجات مرغوبة، لذا وصلت إلى أماكن بعيدة في العالم 

– مثل شرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا- حيث كانت منطقة 

الزجاج من بيزنطة إلى بغداد: التجارة والتكنولوجيا 
من اإلمبراطورية البيزنطية إلى الخالفة العباسية
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التي يتم فيها وصف التنظيف في النصوص المطبوعة. 
تحتوي قواعد بيانات الترميم الرقمية في المتاحف 

معلومات ثمينة تغطي سنوات من الممارسة، والتي 
يمكن تحليلها لكشف األساس المنطقي الذي يكمن وراء 

الخيارات المهنية. لقد استخرج باحثو إظهار الحقيقة البيانات 
من مجموعة فرعية من سجالت المعالجة الموجودة ضمن 

قاعدة بيانات الصندوق الوطني، وحللوها باستخدام مناهج 
تحليل كمية. وقد تم استخدام أدوات التصّور مثل خدمة 

تابلو بابليك والتحليل اإلحصائي لكشف أنماط متكررة في 
المعالجات المسّجلة. أتاح هذا األمر للباحثين فرصة التحقق 

من ماهية وزمن والطرق المتبعة في أساليب التنظيف، 
ناهيك عن طبيعة األشخاص الذين يقومون بها في 

منشآت الصندوق الوطني. في المرحلة التالية سيتناول 
التحليل أسباب استخدام طرائق بعينها. بالتركيز على 

أجزاء سجالت الحفظ التي تصف مبررات المعالجة، سيتم 
استكشاف األساس المنطقي لخيارات التنظيف باستخدام 

تقنيات استخراج النصوص ومعالجة اللغة الطبيعية، علمًا 
بأنه تم استخدام أساليب البيانات الكبيرة لتقّصي قاعدة 
البيانات اإللكترونية الخاصة بسجالت المعالجة للمتحف 

البريطاني.
تحمل األتربة والغبار والتدهور معاني مختلفة وواسعة 
بالنسبة للمواضيع المختلفة. ويعتبر الحفظ، والتنظيف 

تحديدًا، بمثابة التقدير لقيمة القطع التراثية، وعلى النقيض 
من ذلك يعكس اإلهمال عدم االكتراث بهذه القيمة. 

ومع ازدياد الحاجة إلى مراعاة إنفاق األموال العامة في 
المتاحف، يصبح التوّصل إلى فهم أفضل لآلراء العامة 

المعنية بالتراث أمرًا ضروريًا وملّحًا.  
تم إجراء دراستين إدراكيتين للرأي العام في منشآت تابعة 
للصندوق الوطني، وأخرى في المتحف البريطاني. ُطرح 

السؤال على مئات الزوار حول ما يفضلونه بشأن حالة 
المحافظة على األعمال الفنية التاريخية، مع تركيز خاص 

على موضوع النظافة. وسوف تساعد النتائج على تحدي 
االفتراضات حول توقعات الزوار، مع اإلسهام في تقديم 
مراجعة ذات مغزى للممارسات المتعلقة باألمانة المتحفية 

والحفظ.

إظهار الحقيقة مشروع أطلقته كلية لندن الجامعية في قطر 
بالتعاون مع معهد كلية لندن الجامعية لآلثار، والصندوق 

الوطني، وجامعة كولونيا للعلوم التطبيقية، والمتحف 
البريطاني. يهدف المشروع إلى استكشاف سير عملية 

اتخاذ القرار في ما يتعلق بقضايا الحفظ من خالل دراسة 
األسس المنطقية لخيارات التنظيف.

التنظيف خطوة معروفة لكنها نهائية وال يمكن الرجوع 
فيها ضمن معالجات الحفظ، وهي خطوة غالبًا ما يتم 

إغفالها. وفي حين تميل األبحاث األكاديمية إلى دراسة 
التعقيدات التقنية الكبيرة لخواص المواد وتدهورها، فإن 
عملية التنظيف غالبًا ما يتم إلحاقها بقسم الصيانة في 

عالم الحفظ. هذا االفتقار إلى الفهم يتسبب بالضرر لكافة 
المواد التراثية - التي يتم تنظيفها كثيرًا- وبالتالي تتعرض 

للكثير من التأّكل والمخاطر غير الضرورية المرتبطة بالمعالجة 
- أو يتم تنظيفها قلياًل - ما يؤدي إلى تراكم األوساخ عليها، 

ويستدعي انتهاج أساليب أكثر فاعلية فيما بعد. على 
المستوى التنظيمي تظهر العواقب على شكل ضعف في 

إدارة المقتنيات، ناجم عن افتقار األشخاص المهنيين إلى 
األدوات الالزمة لتخطيط عملية التنظيف بطريقة مستدامة 

وتكلفة مناسبة. وتفيد المنظمات الكبيرة المعنية بالتراث 
مثل الصندوق الوطني البريطاني بأن التنظيف هو الخدمة 

األكثر تكلفة في عالم الحفظ، لكن هذه المنظمات تفتقر، 
على الرغم من ذلك، إلى سياسات واضحة تتناول أهداف 

التنظيف والمخاطر المتعلقة به.
يقوم المشروع على ثالث ركائز رئيسية. تجري اآلن دراسة 

المنشورات المتخصصة بالحفظ ألخذ فكرة عن طريقة 
مناقشة عمليات التنظيف في مجاالت الحفظ. ويتم 

استخدام سجالت المعالجة الحفظية في المؤسسات 
البريطانية المعنية بالتراث لتقّصي األسس المنطقية 

وطرائق تنظيف أنواع القطع المختلفة. هذا وقد أجريت 
دراسات إدراك عام في ملكيتين تابعتين للصندوق الوطني 

وفي المتحف البريطاني، الهدف منها معرفة آراء الزوار 
حول موضوعّي األوساخ والتنظيف.

يتم حاليًا تحليل قاعدة بيانات ببليوغرافية تغطي السنوات 
األربعين األخيرة من أدبيات الحفظ االحترافي، باستخدام 

مناهج كمية ونوعية مختلطة. الهدف هو تحديد االتجاهات 

إظهار الحقيقة
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مخطط منطقة التنقيب، ُيظهر 

المبنى الضخم كما يبدو في 

المسح المغنطيسي.

حفرة اإلسمنت وتظهر على 

حافتها اليمنى آثار األقدام.

اثنتان من أكبر الشظايا التي ُعثر 

عليها من اللوحة الجصية
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من هذه البقايا حفرة صغيرة كانت ُتستخدم لمزج اإلسمنت 
المستخدم في البناء. احتفظت طبقة اإلسمنت المتصلبة 

التي تغطي جدران الحفرة بآثار أقدام أطفال مشوا على 
هذا اإلسمنت قبل تصلبه منذ أكثر من ٣200 سنة. يشير 

قياس أقدامهم إلى أن أعمارهم كانت تتراوح بين ثالثة 
وخمسة أعوام. ولن ُيعرف أبدًا ما إذا كان هؤالء األطفال 

يلعبون في موقع البناء أو يعملون في مزج مكّونات 
اإلسمنت، لكن التحليل الدقيق لآلثار قد يكشف المزيد من 

المعلومات في المستقبل.
المفاجأة الثانية كانت في اكتشاف المادة التي كانت 
ُتستخدم لملء حفرة اإلسمنت بعد استعمالها: فبين 

شظايا الفخار المتناثرة ُعثر على كمية كبيرة من كتل الجّص 
المطلي، التي يمكن ربطها بزخارف أحد جدران المنطقة 
المجاورة، والذي تم تجديده في إحدى الفترات القديمة. 

وعلى الرغم من أن الرسوم غير واضحة المعالم بعد، إال أن 
تقنية الفريسكا المستخدمة في اللوحة تشير إلى تأثير غير 
مصري، إذ انتشر في مصر حينذاك استخدام تقنية الجص 

الجاف )السيكو( في مثل هذا النوع من اللوحات.
ُعرفت تقنية الفريسكا في الثقافة الميسينية، التي كان 

للمصريين ارتباط وثيق بها في أواخر العصر البرونزي. 
وُيعتقد أن التقنيات، وربما حتى الرسوم الميسينية، 
كانت ُتستخدم في زخرفة األبنية الضخمة في مراكز 

السلطة في مصر.

بر رمسيس، الواقعة في دلتا النيل المصرية، والتي 
كانت عاصمة رمسيس األكبر في أواخر العصر البرونزي، 

هي محور المشروع البحثي الذي تجريه كلية قطر الجامعية 
بالتعاون مع متحف رومر- بيليزي وسهلدزهايم )ألمانيا( 

بدعم من وزارة الدولة لشؤون اآلثار المصرية.

في عام 2016، جرى إطالق موسم عمل ميداني استغرق 
سبعة أسابيع لدراسة أحد المباني الضخمة التي لم تكن 

معروفة سابقًا إال من خالل المسح بواسطة مقياس 
المغنطيسية. تبلغ مساحة المبنى حوالى 1٥0×2٥0 

م وهي تعادل مساحة معابد طيبة الرائعة مثل معبد 
الرامسيوم، إال أن المخطط األرضي يظهر بعض 

الخصائص المميزة التي لم ُتشاهد في المباني األخرى. 
تناولت أعمال التنقيب مساحة صغيرة في الركن الشمالي 

الغربي للمبنى. أما الهدف األساسي من هذه األعمال 
فكان تحديد تاريخ المبنى ومعرفة وظيفته، وقد أوحى 

المخطط أنه ربما كان معبدًا أو قصرًا.
وقد حصرت قطع الفخار التي وجدت في الموقع تاريخ 

التشييد بالساللة التاسعة عشرة، أي في عهد رمسيس 
األكبر على األغلب. وعلى الرغم من أن وظيفة البناء ال 

تزال غير معروفة، إال أن أهم المعالم األثرية المكتشفة لم 
تكن على عالقة بجدران البناء نفسه، بل ببقايا أعمال إعادة 

التشييد. 

قنتير – بر رمسيس في مصر: 
آثار أقدام ولوحات جدارية )فريسكا(

البحث: مجموعة مختارة من أبحاث الكلية الحالية
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لقد نجح باحثو كلية لندن الجامعية في الحصول على منح بحثية من عدد 

من المصادر الخارجية، بما فيها برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي 

)NPRP( التابع للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وبيكون بورساريز 

التابع لكلية لندن الجامعية، والمعهد البريطاني في شرق أفريقيا من 

خالل صندوق هايكوك، ومشروع قطر- السودان األثري )QSAP( ومعهد 

.)INSTAP( إيجه لدراسات ما قبل التاريخ

البحث

أحد أهم األهداف الجوهرية التي تسعى كلية لندن الجامعية في قطر إلى 

تحقيقها هو إجراء أبحاث على أعلى مستوى، وقد نجحت الكلية فعاًل في 

تنفيذ مشاريع بحثية في أنحاء العالمين العربي واإلسالمي. من شأن هذه 

المشاريع المساهمة في تقديم معارف جديدة للمنطقة. جزء من هذه 

المشاريع ممّول ذاتياً، أما الجزء اآلخر فجرى تمويله من قبل جهات ومصادر 

خارجية مثل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي )QNRF(. هذه المشاريع 

تجري في قطر والسودان ومصر، وقد تحققت بفضل التعاون مع شركاء 

إقليميين ودوليين. إن ترسيخ الطاقة البحثية في قطر يتماشى مع رؤية قطر 

الوطنية 2030، كذلك تفيد األبحاث الحديثة متعددة االختصاصات، التي تجريها 

الجامعة، العملية التدريسية، وتتيح الفرصة للطالب الكتساب الخبرة العملية 

في مجالّي علم اآلثار والتراث الثقافي، من خالل التنقيب في المواقع والتحليل 

المخبري واالطالع على المصادر المكتبية.
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ورشة عمل حول قواعد الوصف الببليوغرافي الجديدة: وصف 
المصادر والوصول إليها 

1٥ – 1٩ نوفمبر 201٥

الريادة اإلبداعية للقطاع الثقافي
2٩ نوفمبر – ٣ ديسمبر 201٥

تصوير القطع فوتوغرافيًا
1٧ – 21 أبريل 2016

االقتناء التعاوني والمجتمعي
20 – 24 مارس 2016

مقدمة عن مقياس الطيف السيني الفلورسانتي المحمول
24 – 28 أبريل 2016

تصميم وإعداد المعارض
28 فبراير – ٣ مارس 2016

تطوير وتنفيذ مشروع للتاريخ الشفوي
10 – 14 أبريل 2016

ممارسات المشاركة المجتمعية
1 – ٥ مايو 2016

المتحف، المدينة والمجتمع: نموذج جديد في ارتقاء المتاحف
٣1 يناير – 4 فبراير 2016

عمارة المتحف والفضاء الثقافي
1٥ – 1٩ مايو 2016

مدخل إلى عالم المتاحف
8 – 12 نوفمبر، 22 – 26 نوفمبر 201٥، 6 – 10 ديسمبر 201٥ 

و24 – 28 يناير 2016، 14 – 18 فبراير 2016 و1٣ – 1٧ مارس 
2016

ورشة عمل في المكتبة: تعليم قراءة المعلومات وكتابتها
10 – 14 يناير 2016

المكتبات الملهمة
٣ – ٧ أبريل 2016

1٩
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مدخل إلى األمانة المتحفية
11 – 1٥ أكتوبر 201٥

مدخل إلى الصيانة الوقائية لمجموعات المتاحف وإعداد خطط 
لمواجهة المخاطر

18 – 22 أكتوبر 201٥

حفظ القطع األثرية
1 – ٥ نوفمبر 201٥

العالج بالفن لصعوبات التعّلم
2٧ سبتمبر – 1 أكتوبر 201٥

الوصول إلى أفضل الممارسات في المتاحف: من السطح 
إلى المركز

4 – 8 أكتوبر 201٥

التعّلم المتمحور حول القطع لمدّرسي المتاحف
18 – 22 أكتوبر 201٥

العالج بالفن والصورة: الرمزية واستخداماتها مع األطفال 
والبالغين من ذوي اإلعاقات

2٥ – 2٩ أكتوبر 201٥

التعليم المتحفي المتوسط 
2٥ – 2٩ أكتوبر 201٥

العمل مع الشباب
8 – 12 نوفمبر 201٥

التعلم والمشاركة في المتحف: نظريًا وعمليًا
1٥ – 1٩ نوفمبر 201٥

المعارض المتحفية وتصميمها
6 – 10 ديسمبر 201٥

السياحة الثقافية: مقدمة وأفكار معاصرة
6 – 10 سبتمبر 201٥

مدخل إلى صيانة وإدارة التراث المبني
4 – 8 أكتوبر 201٥

تطوير القراءة وتعزيزها: إعداد طالب متعلمين
11 – 1٥ أكتوبر 201٥

تغطي هذه المساقات باقة من المواضيع المتعلقة 
بمجاالت التراث الثقافي المتنوعة. يسعى برنامج تدريب 

المهنيين الذي تقدمه كلية لندن الجامعية في قطر إلى 
تلبية احتياجات المهنيين الجدد والمخضرمين على حد 

سواء. 
يتم استقدام خيرة األكاديميين والمتخصصين من أرجاء 

العالم كافة إلى قطر لمشاركة معرفتهم مع أقرانهم. علمًا 
أنه تم تقديم أكثر من ٣٥ دورة في عام 201٥ – 2016 ألكثر 

من ٣٥0 مشاركًا، وقد أشاد أكثر من ٩0% من المشاركين 
بنتائج هذه المساقات وتأثيرها على ممارساتهم العملية 

اليومية.

الدورات التي ُقدمت خالل السنة األكاديمية 201٥ – 2016:

دورات مواصلة التطوير المهني
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تغطي هذه المساقات باقة من المواضيع المتعلقة بمجاالت التراث الثقافي 

المتنوعة. يسعى برنامج تدريب المهنيين الذي تقدمه كلية لندن الجامعية في 

قطر إلى تلبية احتياجات المهنيين الجدد والمخضرمين على حد سواء. 

يتم استقدام خيرة األكاديميين والمتخصصين من أرجاء العالم كافة إلى قطر 

لمشاركة معرفتهم مع أقرانهم. علماً أنه تم تقديم أكثر من 35 دورة في عام 

2015 – 2016 ألكثر من 350 مشاركاً، وقد أشاد أكثر من 90% من المشاركين 

بنتائج هذه المساقات وتأثيرها على ممارساتهم العملية اليومية.

دورات مواصلة التطوير المهني
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تتميز دراسات ماجستير الحفظ بالجّدية، وهي 
مجال عملي مليء بالتحديات، األمر الذي 
يستلزم من الطالب استنفار كامل طاقاته 

للعمل. أعداد الطالب داخل الصف صغيرة 
ومنّسقة بطريقة تلبي اهتمامات كل طالب 
على حدة، وتتيح لألساتذة اإلشراف عليهم 

بطريقة مدروسة. تتألف الشهادة من وحدات 
تعليمية متنوعة تفي بحاجات مرّممي اليوم، 

وتعّد الطالب لمواجهة التحديات التي قد 
تصادفهم في المستقبل. يتيح تنوع الوحدات 
التعليمية، الذي يغطي نطاقًا يمتد من فنون 
العصور القديمة إلى الفن المعاصر، للطالب 

فرصة التخصص أو توسيع نطاق مهاراتهم 
العملية.

تشّجع كلية لندن الجامعية في قطر التعليم 
المرتكز على دراسة القطع الفنية بشكل عملي، 

مع تركيز شمولي يغطي الجوانب النظرية 
والعلمية والعملية. لقد شجعتنا الكلية على 

تقدير قيمة القطع الفنية وتقييم العوامل 
األخالقية والقانونية المتعلقة بها، واتخاذ 

القرارات المناسبة بشأن طرق حفظها. أعتقد أن 
هذا التوازن في الدراسة هو ما يمّيز كلية لندن 
الجامعية في قطر عن باقي الجامعات المعنية 
بتدريس الترميم. فالكلية تؤهل طالبها تأهياًل 

ممتازًا لتأدية المهام العلمية والعملية المطلوبة 
في أسواق العمل الحالية والمستقبلية.

من المزايا المهمة األخرى للكلية هو تأمينها 
المصادر التعليمية الممتازة التي تشمل أحدث 
المختبرات والتقنيات التحليلية إلى جانب الخبرة 
العملية التي يحصل عليها الطالب من عملهم 

كنت باحثة في مجال المقتنيات الفنية، لكنني 
قررت أن أغّير وظيفتي بعد سنوات من العمل 

في المتاحف والمؤسسات المعنية بالتراث 
في المنطقة. كان االنتقال إلى مجال الحفظ 

بمثابة تطور طبيعي بالنسبة إلّي، وقد زودني 
بطرق بديلة للنظر إلى القطع الفنية وإيجاد 

حلول جيدة بشأن الحفاظ عليها. 
وقع اختياري على كلية لندن الجامعية في قطر 

لعدة أسباب، أولها هو أن الكلية معروفة بكونها 
من أهم المؤسسات البحثية في مجال اآلثار 

والترميم في العالم، إذ يشمل كادرها باقة من 
أهم خبراء المتاحف والترميم العالميين، الذين 

يعتبرون األفضل في مجاالتهم. 

على قطع فنية أثرية وتاريخية وثقافية أصيلة 
مأخوذة من المتاحف أو المجموعات الخاصة 

في دولة قطر. إن وضع المعالجات وكتابة 
األبحاث المدعومة بهذه التقنيات الحديثة يجعل 

التطبيقات والنتائج حقيقية قابلة للتداول.
أما برامج التدريب التي تعتبر جزءًا من هذه 

الشهادة، فتأخذ الطالب خارج جدران المختبرات 
وتدخلهم في بيئة العمل الحقيقية. إن فترة 
التدريب الطويلة تتيح للطالب المشاركة في 

مشاريع مهمة وإقامة عالقات متينة مع فريق 
العمل. باإلضافة إلى تدريبنا، سافرنا إلى 

تركيا مرتين، حيث اضطلعت المجموعة ببعض 
األعمال الميدانية التي قدمت لنا خبرة عملية 
في ترميم قطع فنية مستخرجة من سياقات 

أثرية حقيقية.
لقد استمتعت كثيرًا بفترة دراستي في كلية 
لندن الجامعية في قطر، وبتُّ أحمل كنزًا من 
المعرفة، وكّونت صداقات جديدة وعالقات 

عمل مهمة إلى جانب أجمل الذكريات. أنا أتطّلع 
إلى المستقبل، وأسير إليه بثقة، لكوني خريجة 

كلية لندن الجامعية في قطر.

جوان لسنسكي
ماجستير في دراسات الحفظ 

لمحة عن الطالب

1٥
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ماجستير العلوم في دراسات الحفظ هو برنامج شهادة 
يستغرق سنتين ويرّكز على حفظ التراث الثقافي ضمن 
سياق عربي وخليجي. يهدف البرنامج إلى تثقيف جيل 

من المحترفين وتدريبهم على اتخاذ القرارات الصائبة في 
اختيار طرق ترميم القطع الفنية وصونها لألجيال القادمة، 
مع احترام قيمة هذه القطع وأهميتها. إن اختيار المعالجة 

المثلى للقطعة، يتطلب قدرًة على استقاء المعرفة 
من مصادر وميادين متنوعة، وتوليف المعلومات بدقة 

وحساسية. أثناء الفترة التدريبية، يعالج طالب هذا البرنامج 
قطعًا متحفية حقيقية، ويتعاونون مع أشخاص محترفين 

في هذا المجال. يتيح لهم هذا التدريب فرصة تطوير 
مهاراتهم العملية، واحترام األفكار المختلفة واألشخاص 

اآلخرين، وفهم السياق الذي يتم العمل من خالله مع 
االلتزام بقواعد الممارسة المهنية.

إن جوهر المجال الدراسي هو حفظ القطع المصنوعة 
من مواد طبيعية أو مواد من صنع اإلنسان، بما في 

ذلك المعادن والزجاج والحجر والخزف، ناهيك عن المواد 
العضوية مثل الخشب والعظام واألقمشة. بعد انتهاء 

السنة الدراسية األولى التي ُتعتبر بمثابة مقدمة واسعة 
وشاملة إلى عالم الحفظ وأسسه وممارساته، ينتقل 
الطالب إلى السنة الثانية التي تعتمد كليًا على جهود 

الطالب، وتقوم على أسس التحقيق واالستفسار. تتيح 
هذه السنة للطالب فرصة التركيز على حفظ القطع القادمة 

من سياقات ومواد مختلفة، بما فيها األعمال الفنية 
األثرية والتاريخية والمعاصرة، مع تركيز خاص على منطقة 

الشرق األوسط.
تقّدم كلية لندن الجامعية في قطر أحدث ما توصل إليه 

العلم في مجال علوم المواد والحفظ، بإشراف مجموعة 

من الخبراء المعترف بهم دوليًا. علمًا أن القسم مجّهز 
بأحدث المختبرات التعليمية والبحثية، ومكتبة متخّصصة 
ممتازة وفريدة من نوعها في المنطقة. يمضي طالب 
هذا البرنامج فترات تدريبية وعملية مكّثفة في المتاحف 

والمواقع والمنظمات المعنية بالتراث الثقافي في العالم، 
وُتتاح أمامهم فرصة التخّصص في إحدى المواد أو أحد 

أنواع القطع في السنة الدراسية الثانية. ويولى اهتمام 
خاص لعلم المواد في حقل الصيانة، وتحليل المواد 
وتفسير البيانات العلمية الناتجة عن األبحاث األولية.

إن السعي لتحقيق مسيرة مهنية ناجحة في الحفظ 
يتطلب مرونة ومهارات متقدمة في حل المشكالت. 

تتنوع محتويات الوحدات الدراسية وطرق التقييم، األمر 
الذي يشّجع الطالب على تطوير مجموعة من المهارات 

المتنوعة الواسعة وإعدادهم لمستقبل مهني واعد 
كمحترفين في مجال الحفظ. يتألف البرنامج من ٣60 ساعة 

معتمدة، تغطي عددًا من المواضيع مثل مبادئ نظرية 
عن الحفظ، والعناية بالمقتنيات وإدارتها، وعلم المواد 

الخاصة بالترميم. يمضي الطالب فترة تدريبية عملية لمدة 
شهرين في نهاية كل سنة أكاديمية. لقد اختار طالبنا 
السابقون العمل في عدد من المتاحف حول العالم، 
وفي أعمال التنقيب األثري، وفي بعض المنظمات 

المعنية بالتراث الثقافي، وفي المختبرات البحثية، 
وتدعيم شبكة العالقات، وإنشاء روابط مهنية تتخطى 

حدود الفصول الدراسية.
ينجز كل طالب مشروعًا بحثيًا مستقاًل يشمل كتابة أطروحة 

أصيلة مؤلفة من 1٥،000 كلمة. ُيقاس نجاح البرنامج من 
خالل عدد خريجيه الذين تم توظيفهم في المتاحف المحلية 

والعالمية على حد سواء.

برامج الدراسات العليا

ماجستير العلوم في 
دراسات الحفظ
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انضممت إلى كلية لندن الجامعية في قطر 
في أغسطس 2014 للحصول على دبلوم 

دراسات عليا في البحث األكاديمي وطرائقه 
)PG-DARM( كجزء من التحضير لدراسة 

الماجستير. بما أنني تنزاني، كان النضمامي 
إلى كلية لندن الجامعية في قطر أثر كبير على 

مسيرتي المهنية ونضجي األكاديمي. لقد 
أعّدني أساتذتي في الدبلوم إعدادًا جيدًا، 

وعلموني مهارات ممتازة في إجراء األبحاث 
األكاديمية والكتابة. وقد طّبقت هذه المهارات 

الجديدة في كتابة مشروع بحثي مستقل على 
شكل أطروحة مصّغرة في أبريل 201٥. أّهلني 

أدائي المتمّيز في الدبلوم للتسجيل في 
برنامج ماجستير علوم آثار العالمين العربي 

واإلسالمي في أغسطس 201٥.

نظرًا الهتمامي بآثار العصر الحجري القديم، 
قّدم لي برنامج الماجستير معرفة متقدمة 

حول هذا العلم، إضافة إلى بعض المهارات 
البحثية في التراث الثقافي وآثار العالمين 
العربي واإلسالمي. لقد وطدت المعرفة 
والمهارات التقنية المقّدمة لي المفاهيم 

اآلثارية والمنهجية، ومّهدت لي الطريق إلجراء 
بحث مستقل. كطالب تلقيت الكثير من الدعم 

األكاديمي من األساتذة في كٍل من كلية 
لندن الجامعية في قطر ومعهد كلية لندن 
الجامعية لآلثار. وشاركت في العديد من 

المشاريع اآلثارية في الشرق األوسط )قطر(، 
وآسيا الوسطى )كازاخستان( وأوروبا )المملكة 

المتحدة(، حيث حصلت على تدريب ذي 
مستوى عالمي في العمل الميداني األثري 

)مسوحات وتنقيبات( إضافة إلى األعمال 
المخبرية.

إلى جانب كل ذلك، تقدم كلية لندن الجامعية 
في قطر دعمًا ماديًا للتطوير المهني 

في المجتمع الطالبي. وقد استخدمت 
مؤخرًا صندوق التطوير المهني الخاص بي 

لزيارة زنجبار والتعّرف إلى تراثها الثقافي 
اإلسالمي. لقد عّززت هذه الزيارة معرفتي 

بتاريخ زنجبار وتراثها اإلسالمي وهويتها، 
وقمت بتطبيق العديد من المهارات النظرية 

والعملية التي تعلمتها في كلية لندن 
الجامعية في قطر لتبادل المعلومات واألفكار 

مع األشخاص المحترفين المعنيين بالتراث.

ونتيجة لحماستي والتزامي بدراسة اآلثار 
والتراث الثقافي، جرى قبولي في برنامج 
الدكتوراه في اآلثار التابع لمعهد كلية لندن 

الجامعية لآلثار الذي يبدأ في سبتمبر 201٧. 
هناك سوف أستخدم المهارات النظرية 
والعملية التي اكتسبتها في كلية لندن 

الجامعية في قطر الستيعاب المفاهيم 
المختلفة الموجودة في علم اآلثار والمواضيع 

المشابهة من أجل تقديم حلول أفضل 
تساعد على فهم ثقافات البشر وتراثهم. ما 
كنت ألحقق كل هذا لوال الدعم العظيم الذي 

تلقيته من كلية لندن الجامعية في قطر خالل 
السنوات الثالث الماضية. 

سأعتز دائمًا بالمعارف والمهارات التي 
اكتسبتها في كلية لندن الجامعية في قطر 
خالل دراساتي المقبلة ومسيرتي المهنية 

وحياتي بشكل عام.

ألكسندر كابليندي
ماجستير في علوم آثار العالمين العربي واإلسالمي

لمحة عن الطالب
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تسمح شهادة الماجستير هذه التي تقدمها كلية لندن 
الجامعية ـ قطر للطالب أن يدرسوا علم اآلثار في قلب 

العالم العربي واإلسالمي. تمتلك قطر أفضل المختبرات 
المعنية بقضايا الترميم وعلوم المواد والبحث األثري 

في منطقة الخليج. ويستطيع طالبها الوصول بسهولة 
إلى الكثير من المواقع األثرية المهمة التابعة لبعض 

أعظم حضارات العالم. خالل السنتين اللتين يستغرقهما 
الماجستير، يتم تدريب الطالب على تقويم وتحليل 

وتفسير المعطيات األثرية، والتخصص في الحقبة الزمنية 
أو المجال الذي يرغبون فيه من خالل كتابة أطروحتهم 

البحثية. يضم البرنامج تدريبًا عمليًا في علم اآلثار، يتم من 
خالله وضع الطالب في المكان المناسب ومتابعة الجلسات 

الميدانية. يمنح هذا المزج بين الدراسات األكاديمية 
والخبرات العملية الطالب فهمًا مفصاًل عن الدور الذي أّداه 
البشر والمجتمعات في العالمين العربي واإلسالمي، مع 

التركيز على منطقة الشرق األوسط منذ ظهور اإلنسان 
الحديث وصواًل إلى العصور الحالية. يستطيع خريجو 

كلية لندن الجامعية سد حاجة البلد المتزايدة من المهنيين 
المتخصصين في الثقافة المادية لماضي الشرق األوسط.

تتألف شهادة الماجستير هذه من ٣٣0 ساعة معتمدة، 
وتراوح المواد ما بين علوم آثار الشرق األوسط قبل 

اإلسالم، والمهارات التقنية للتراث الثقافي، وصواًل إلى 
علم نقوش الكتابات العربية الجنوبية القديمة. يجب على 

كل طالب القيام بمشروع بحثي مستقل، وكتابة نتائج 
أبحاثه في أطروحة مؤلفة من 1٥,000 كلمة. كما يتوجب 
على كل طالب قضاء فترة تدريب عملي مدتها 40 يومًا 

في واحد أو أكثر من المشاريع األثرية أو المتاحف أو غيرها 
من المؤسسات الثقافية أو التراثية.

ماجستير في علوم آثار العالمين 
العربي واإلسالمي

برامج الدراسات العليا

UCLQatar_report2017_AR_EN_v17_IH.indd   109 07/09/2017   14:00



إن الحصول على ماجستير في ممارسات 
المتاحف وقاعات العرض أمر صعب ومثمر 

من دون شك. إذ يتم تقديم المعلومات 
من خالل إطار بنيوي مدروس يزود الطالب 

بالقواعد النظرية الالزمة، إلى جانب 
طيف غني من المساقات االختيارية التي 
تشجعهم على استكشاف جوانب محددة 
في عالم المتاحف، مثل إدارة المقتنيات، 
اإلعالم الرقمي في المتاحف، واستخدام 

مجموعات الفن المعاصر لمعالجة المشكالت 
االجتماعية الحالية. البرنامج منّظم بطريقة 

تسمح لنا بتطبيق المعارف والمهارات التي 
اكتسبناها في بيئة الحياة الحقيقية، مثل 
تخطيط وإنشاء معرض في أحد متاحف 

الدوحة، أو قضاء فترة تدريب عملي داخل 
دولة قطر أو خارجها. فمثاًل استطعت في 

إحدى فتراتي التدريبية أن أصّمم وأطّور 
مشروعًا مبتكرًا لدراسة آراء الجمهور من خالل 

االنستغرام في مكتب موريس هارغريفز 
ماكنتاير الشهير لالستشارات الدولية. وتم 
تعزيز النهج التعليمي المتنوع للبرنامج من 

خالل سلسلة من المحاضرات وورش العمل 
قدمها أشخاص محترفون في عالم المتاحف. 

أتاحت لنا هذه السلسلة من المحاضرات فرصة 
فريدة للتواصل مع جهات محتملة للتوظيف 

في المستقبل، واالطالع على أفضل 
األساليب المستخدمة في وقتنا الحاضر.

شخصيًا، مّكنني البرنامج من التركيز والتعّمق 
أكثر في استكشاف اهتماماتي البحثية في 

مجال وسائل التواصل االجتماعي الخاصة 
بالمتاحف، وأهمية هذا المجال في بناء 

العالمة التجارية وتحفيز مشاركة الجماهير 
والزوار بشكل أكبر. وبدعم من الكلية استطعت 

الوصول إلى الكثير من المصادر البحثية التي 
ساعدتني في إعداد الوظائف وشجعتني على 

لقد ساهمت كلية لندن الجامعية في 
قطر، التي تكّرس برامجها لتطوير المتاحف 

وممارسات التراث الثقافي على المستويين 
المحلي واإلقليمي، في إثراء اآلداب وخلق 
حوارات أكاديمية وثقافية في هذا المجال. 

لقد كانت تجربتي في دراسة الماجستير 
في ممارسات المتاحف وقاعات العرض 

مفيدة جدًا، ابتداًء من االطالع على النظريات 
وحضور المحاضرات والندوات وصواًل إلى 
تطبيق المعارف المكتسبة بشكل عملي. 

لقد تحقق هذا األمر بطرق عديدة، فقد قمت 
مثاًل بزيارات ميدانية إلى بينالي الشارقة 

12: )الماضي، الحاضر، الممكن( في دولة 
اإلمارات المتحدة، ونّفذت معرضين مؤقتين 

هما )تأمل في..( في متحف: المتحف العربي 
للفن الحديث في الدوحة، ومعرض )تحميل( 
في قاعة عرض المركز الطالبي في المدينة 

التعليمية.
على هامش البرنامج استطعت أن أمضي 
فترة تدريبية لمدة شهرين في مركز بيروت 

للفن، حيث عملت مع فريق التنظيم والتواصل 

مقاربة مشاريعي بنوع من التفكير النقدي 
الفاعل والتصميم المنهجي اإلبداعي. منذ 
بداية البرنامج قام أعضاء الهيئة التدريسية 

بتشجيعي على متابعة اهتماماتي البحثية، 
وعلى هذا النحو  استطعت أن أوّسع المدى 

المحتمل لمشاريعي. ومن خالل هذه الهيكلية 
المترافقة بدرجة عالية من االنضباط الذاتي 
استطعت الوصول إلى التفّوق األكاديمي، 

والتفكير في فرص نشر مشاريعي، ومواصلة 
مسيرتي البحثية من خالل برنامج الدكتوراه. 

أستطيع أن أقول، وبكل سعادة، إن ماجستير 
ممارسات المتاحف وقاعات العرض الذي 

حصلت عليه من كلية لندن الجامعية في قطر 
أعّدني أفضل إعداد للوصول إلى مسيرة 

مهنية مكّرسة للبحث والمساهمة في تصميم 
المشاريع والمنهجيات المبتكرة في مجال 

المتاحف متعدد االختصاصات. واألهم هو أنه 
وبفضل شبكة الدعم في الجامعة، أصبحت 

أتطلع إلى متابعة تطّوري المهني ورّد الجميل 
لهذه المؤسسة العلمية العريقة من خالل 
عملي ومسيرتي المهنية في المستقبل.

على تنفيذ معرض حوار أرض بيروت، الذي 
قّدم أعمال الفنانة المعاصرة أوتوبونغ نكانغا. 
لقد مكنتني دراسة الماجستير في إحدى أهم 

الجامعات متعددة االختصاصات من تحقيق 
التطلعات التي أصبو إليها في مسيرتي 

المهنية والذي تمّثل بانضمامي مؤخرًا إلى 
العمل في متحف: المتحف العربي للفن 

المعاصر في الدوحة – وهو متحف كنت قد 
أمضيت فيه فترة تدريبية كجزء من برنامج 
أصوات متحف. إن الحصول على وظيفة 

في قسم األمناء في هذا المتحف المرموق 
كان أمرًا مفرحًا ومحفزًا. وأنا أتطلع اآلن إلى 

مشاركة المعلومات والخبرات التي اكتسبتها 
في برنامج الماجستير والمساهمة في تنفيذ 

مشاريع ثقافية مستقبلية في المنطقة.

ماريا باوال أرياس 

لمحة عن الطالب

لينا رمضان

لمحة عن الطالب
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يسعى برنامج الماجستير في ممارسات المتاحف وقاعات 
العرض إلى إعداد أشخاص محترفين يتمتعون بالمهارات 

النقدية واإلبداعية في عالم المتاحف، مسّلحين بالمعرفة 
النظرية والمهارات الالزمة للعمل في هذا القطاع على 

المستويين المحلي والعالمي. يسعى البرنامج إلى 
تلبية الطلب المتزايد على االستعانة بأشخاص محترفين 
بين في مجال المتاحف، نتيجة االهتمام المستمر  ومدرَّ

بإنشاء المتاحف وقاعات العرض والمؤسسات الثقافية 
في منطقة الخليج. البرنامج مصّمم لردم الهّوة الموجودة 

بين النظريات والتطبيق العملي، وال يتحقق هذا األمر 
إال بتوفير تعليم قائم على الممارسة العملية مع بناء 

المعرفة النظرية، وتقديم الفرص العملية للطالب لتطبيق 
ما تعلموه في البرنامج على أرض الواقع. يمكن إنهاء 

هذا البرنامج خالل سنة واحدة، في حالة الدوام الكامل، 
أو سنتين في حالة الدوام الجزئي، وهو يتألف من 180 

ساعة معتمدة. يتوّجب على الطالب أخذ أربع وحدات 
دراسية إلزامية تعّرفهم إلى أهم المواضيع المتعلقة 

بالجانبين النظري والعملي للمتاحف، بما في ذلك تاريخ 
وفلسفة المتاحف، مشكالت سياسات المتاحف المعاصرة 
وممارسة اإلدارة، ومناهج البحث في الدراسات المتحفية. 

من أهم المزايا البنائية الفريدة لهذا البرنامج هو تنفيذ 
مشروع معرض. تتألف هذه الوحدة الدراسية األساسية، 
التي تستمر على مدى فصلين، من مزيج من الجلسات 

التعليمية ومن مشروع يتولى الطالب تنفيذه واإلشراف 

عليه. في هذا الجزء يعمل الطالب بالشراكة مع أحد 
المتاحف أو إحدى قاعات العرض في قطر، وُيطلب منهم 

العمل على شكل فريق وبطريقة مهنية لتطوير وتقديم 
معرض متكامل، مع البرامج المرافقة له كافة وفق أفضل 

المعايير االحترافية.
يستطيع الطالب من خالل انتقائهم ثالث وحدات دراسية 

اختيارية، توجيه تخصصاتهم بحيث تناسب تطلعاتهم 
المهنية في المستقبل. تركز الوحدات االختيارية على نقاط 

عديدة متعلقة بالجانبين النظري والعملي للعمل في 
المتاحف، بما في ذلك مواضيع إدارة المقتنيات، التعليم 

والتواصل المتحفيان، اإلعالم الرقمي في المتاحف 
وقاعات العرض، وبعض القضايا المتعلقة بإنتاج وإدارة 

وتقبل الفن المعاصر، السّيما في هذا الجزء من العالم. 
تتاح للطالب، الذين ال يحملون أية خبرات مهنية سابقة، 

فرصة الحصول على عمل تدريبي، ويتم تشجيعهم على 
ممارسة هذا النوع من األعمال. تمّكن الوحدة الدراسية 

االختيارية الطالب من تطبيق وتطوير معارفهم ومهاراتهم 
ضمن سياق مؤسسة ثقافية فعلية داخل قطر أو خارجها.

الستكمال برنامج الماجستير يجب على الطالب إنجاز مشروع 
بحثي مستقل. هذه الخطوة كفيلة بتزويده بفرصة إجراء 

بحث أولي وكتابة عمل أكاديمي غني حول أحد المواضيع 
التي تستهويه، والتي تتمحور في الوقت ذاته حول 

شهادة الماجستير.

ماجســتير في ممارسات المتاحف 
وقاعات العرض

برامج الدراسات العليا
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ماجستير في دراسات المكتبات والمعلومات

يمنح هذا الماجستير الذي تقدمه كلية لندن الجامعية في 
قطر الطالب، قاعدة صلبة من المهارات النظرية والعملية 

الرئيسية المتعلقة بحقل علوم المكتبات والمعلومات، 
مع تركيز خاص على بناء المجموعات، وتنظيم المعارف، 

واإلدارة والتقنيات الرقمية. برنامج ماجستير دراسات 
المكتبات والمعلومات هو أول شهادة من نوعها في 

المنطقة تحصل على اعتماد من المعهد التعاقدي لمحترفي 
المكتبات والمعلومات )CILIP(. يستفيد الطالب من 

المرافق االستثنائية التي تشمل مساحات تعليمية متطورة 
مجهزة بأفضل المعدات، ومجموعة واسعة من المطبوعات 

التي تتناول التراث الثقافي وعلم المكتبات ودراسات 
المعلومات. كما تتاح للطالب فرصة التواصل مع باقة من 

خبراء المكتبات الرّواد من قطر والمنطقة، والحصول على 
تدريب عملي في إحدى المكتبات المحلية أو العالمية. يمكن 
إنهاء هذا البرنامج خالل سنة واحدة في حالة الدوام الكامل، 

أو سنتين في حالة الدوام الجزئي، وهو يتألف من 180 
ساعة معتمدة، ويحتاج إلى إنجاز مشروع بحثي مستقل، 
ُتكتب نتائجه في أطروحة يراوح عدد كلماتها بين 10،000 

إلى 12،000 كلمة. تغطي المناهج مواضيع هامة وضرورية 
في حقل المكتبات مثل تنظيم المعلومات واستخدامها، 
إدارة المجموعات، خدمات المراجع، مناهج البحث، اإلدارة، 
المعرفة المعلوماتية، المخطوطات اإلسالمية، الخدمات 
الخاصة باألطفال واليافعين، اإلنسانيات الرقمية وأنظمة 

المكتبات وإدارة البيانات.

عندما حصل زوجي على فرصة عمل جيدة 
في قطر قررت ترك وظيفتي واالنتقال معه 

إلى هنا. خالل مسيرتي المهنية السابقة 
عملت مدة 10 سنوات في مجال المبيعات 

والتسويق المكتبي في دار نشر ذائعة 
الصيت في أميركا، وكنت أتمنى أن أحصل 

على شهادة ماجستير في دراسات المكتبات 

والمعلومات، لكن وقتي لم يكن يسمح. 
عندما سمعت أن كلية لندن الجامعية تدّرس 
هذا البرنامج هنا في الدوحة، علمت أن هذه 

هي الفرصة التي كنت أنتظرها.

أفضل مزايا البرنامج من وجهة نظري هم 
األشخاص، فأساتذتي ينتمون إلى أصول 

متنوعة، ويمتلكون معرفة واسعة استقوها 
من األدوار المختلفة التي شغلوها أثناء 

عملهم في المكتبات العامة أو األكاديمية أو 
المتخصصة. كانت أساليبهم في التدريس 

ممتعة وجّذابة، وكانوا مستعدين دائمًا لإلجابة 
عن األسئلة وتقديم المشورة. زمالئي في 

الصف، هم أيضًا كانوا ينتمون إلى جنسيات 
مختلفة، وكانوا يعملون في مكتبات هنا في 

الدوحة، بعضهم كان بصدد تغيير وظيفته، 
وبعضهم كان قد تخّرج حديثًا في الجامعة. 
كانت الدراسة مع هذا الكم من األشخاص 

المختلفين الذين يجمعهم شغف المكتبات، 
فرصة رائعة ساعدتني على النضج على 

الصعيدين المهني والشخصي.

أحد األجزاء المميزة لدراسة ماجستير المكتبات 
والمعلومات، هو التدريب المهني الذي 

يستغرق أسبوعين. لقد خضعت لهذا التدريب 
في مكتبة هونغ كونغ العامة في مدينة هونغ 
كونغ، وفي مكتبة هونغ كونغ التابعة للجامعة 

الصينية، ومكتبة جامعة لينغنان. قمت 
بجوالت خلف كواليس هذه المكتبات، وتعّرفت 

إلى أقسام العمليات والخدمات. ليس هذا 
فحسب، بل سنحت لي الفرصة أيضًا لفهم 

هذه الثقافة المختلفة، وهذا أمر ما كان 
ليتحقق لو أنني تواجدت هناك كزائرة عادية.

أشعر أن الحظ حالفني باالنضمام إلى 
هذا البرنامج. فعلى الرغم من أنني عملت 
في مجال المكتبات مدة 1٥ عامًا قبل البدء 
بالدراسة، وعلى الرغم من ترؤسي منظمة 

أصدقاء المكتبة في المكتبة المحلية حيث 
أعمل، إال أنني تعلمت الكثير هنا عن عالم 

المكتبات. إن الحصول على شهادة ماجستير 
في برنامج دراسات المكتبات والمعلومات من 

كلية لندن الجامعية، سيتيح لي فرصًا إضافية 
للعمل هنا في قطر أو في أي بلد آخر نستقر 

فيه في المستقبل.

لمحة عن الطالب

برامج الدراسات العليا

الرا أوليفر
ماجستير في دراسات المكتبات والمعلومات
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تعمل برامج الدراسات العليا على إظهار قيمة التراث الثقافي لدولة قطر من 

خالل برامج الماجستير التي صممتها كلية لندن الجامعية، وأعّدتها خصيصاً 

لتناسب هذه المنطقة، وما تزخر به من فرص وتحديات فريدة. هذه هي 

البرامج التي تقدمها كلية لندن الجامعية في قطر، ابتداًء من دراسات المكتبات 

والمعلومات، مروراً بممارسات المتاحف وقاعات العرض، وصواًل إلى دراسات 

الترميم وعلوم آثارالعالَمين العربي واإلسالمي. تحتاج المجتمعات الحديثة 

إلى أشخاص من ذوي المهارات العالية للقيام بأعباء القوى العاملة وشغل 

المراكز اإلدارية وأداء خدمات القطاع العام. ُتمّكن برامج الماجستير التي 

توّفرها الجامعة، الخريجين من فهم التراث الثقافي واالجتماعي، وتطبيق أحدث 

المعلومات المعرفية في حياتهم المهنية، والمضي قدماً في ممارسة وتطوير 

مجاالتهم المختارة. علماً أن هذه المجاالت تغطي »السلسلة اإلنتاجية« الكاملة 

للُّقى األثرية بدءاً من اكتشافها إلى حفظها ودراستها، وصواًل إلى وضعها في 

المعارض؛ كما تقارب الفن الحديث وعلم المكتبات، وتتعامل معهما كذخائر 

وكنوز دفينة من المعلومات. 

تقدم برامجنا فرصة فريدة للتعمق في فهم الثقافة ودورها في الماضي 

والحاضر- وتبّين أهميتها في تهيئتنا وإعدادنا للمستقبل.

برامج الدراسات العليا
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يسّرني أن أقّدم التقرير السنوي الثاني لكلية 
لندن الجامعية في قطر، ليس فقط بسبب 

اإلنجازات الهائلة التي نجحنا في تحقيقها خالل 
العام األكاديمي 201٥ – 201٦، بل بسبب 

قدرتنا على االستمرار في تعزيز وترسيخ العمل 
العظيم الذي قام به كادرنا وطالبنا في إنشاء 

مؤسسة دراسات عليا ذات مستوى عالمي 
مخصصة لألبحاث، تركز على قطاع التراث 

الثقافي تحديدًا، هنا في قطر.

ُأنشئت كلية لندن الجامعية في قطر عام 2011 بالشراكة 
مع مؤسسة قطر ومتاحف قطر، لتكون مركزًا متمّيزًا 

لدراسة التراث الثقافي. يقدم باحثونا األكاديميون الرّواد 
وأساتذتنا وعلماؤنا مناهج فريدة في برامج الماجستير، 

تركز على منطقة الخليج خصوصًا والشرق األوسط عمومًا، 
وتشمل عمليات تدريب ميدانية موّسعة. 

أّدى ازدياد عدد المتاحف واالهتمام العام بقضايا الماضي 
والتراث داخل قطر والمنطقة بشكل عام، إلى ازدياد 

الحاجة  إلى استخدام وتوظيف خبراء في تنظيم وإدارة 
التراث والترويج له. وضمن هذا السياق، أخذت كلية 

لندن الجامعية في قطر على عاتقها مسؤولية تأهيل 
هؤالء األشخاص، وتيسير التطور المهني المستمر لدى 

األشخاص المنخرطين بشغف في شؤون التراث الثقافي 
في مجتمعاتهم.  

وعلى الرغم من أن كل يوم في الكلية يحمل معه نوعًا من 
المكافأة أو التحدي، إال أنه من المهم لنا جميعًا أن نعترف 

ونحتفل من خالل هذا الكتاب بأبرز وأهم إنجازات هذا العام. 
خّرجنا هذا العام 43 طالبًا وطالبة ينتمون إلى 25 جنسية 

مختلفة من برامجنا األكاديمية الخمسة، وَمَنحنا أول شهادة 
دكتوراه من كلية لندن الجامعية في قطر. علمًا أن 70 في 
المئة من خّريجي الجامعة هن من اإلناث، ما يؤكد التزامنا 
بتحقيق المساواة بين الجنسين وتوفير الفرص التعليمية 

ألكبر شريحة ممكنة من الطالب.
برامجنا البحثية مستمرة في االستفادة من عالقتنا بالصندوق 
القطري لرعاية البحث العلمي  .)QNRF( كما تواصل مختبراتنا 

مساهمتها في تغذية الكيان المعرفي ورفده بأفضل الخبرات 
التقنية المتوفرة في قطر.

إلى جانب ذلك، يساعدنا عملنا في مجال التوعية 
والمحاضرات العامة ودورات التطوير المهني، على 

الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور، وعلى تعميق 
الوعي بأساليب عملنا ونطاقه، ويدعم التزامنا بتوفير 
أشخاص مؤهلين من القوى العاملة القطرية، وإتاحة 

الفرص أمامهم للعمل في قطاع التراث الثقافي.
تزامن وصولي في العام 2016 مع تغيير في توّجه كلية 

لندن الجامعية في قطر، بما يتماشى مع استراتيجية كلية 
لندن الجامعية للعام 2034، الذي يتطلب منا إعادة تركيز 

عروضنا األكاديمية وتبسيطها بحلول 2020، مع المحافظة 
على التزامنا بالمعايير األكاديمية العالية وجودة التعليم 

والبحث، وتقديم األفضل لطالبنا.
ومن أجل المضي قدمًا، ستقوم كلية لندن الجامعية في 

قطر بتنفيذ عقدها مع مؤسسة قطر، من خالل تقديم 
برنامَجّي الماجستير في دراسات المكتبات والمعلومات 

وممارسات المتاحف وقاعات العرض، اللذين تستغرق 
الدراسة فيهما عامًا واحدًا. وتماشيًا مع رؤية كلية لندن 

الجامعية، كجامعة عالمية، سوف نواصل البحث في 
شراكاتنا العالمية وتطويرها، لالرتقاء في مجاالت التدريس 

والتعليم والبحث والتطوير المهني.  

د. سام إيفانز، رتبة اإلمبراطورية البريطانية
مدير كلية لندن الجامعية في قطر

كلمة المدير

٥
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مجلس حكام كلية لندن الجامعية ـ قطر 
د. أحمد حسنة، جامعة حمد بن خليفة، رئيسًا

دام نيكوال بروير، كلية لندن الجامعية، نائبًا للرئيس
بروفسور أنتوني سميث، كلية لندن الجامعية

د. يلينا تركولجا، متاحف قطر
بروفسور توماس ليستن، متاحف قطر

السيد نايجل بيرسيفال، كلية لندن الجامعية

أعضاء بحكم المنصب
بروفسور تيلو رهرن، مدير كلية لندن الجامعية ـ قطر

السيد جيفري براون، المدير التنفيذي للعمليات في كلية لندن الجامعية ـ قطر
مراقب: السيدة سمّية آل ثاني، جامعة حمد بن خليفة
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الطباعة: دار أكادية للنشر
التصميم: إيان هيكتور

تنضيد اللغة العربية: هشام هويدي
الترجمة: سالم شغري

التحرير/ إدارة المشروع: ميشيل والن
تدقيق اللغة اإلنجليزية: ستيفاني هانتر

تدقيق اللغة العربية: محمد حمدان

© كلية لندن الجامعية في قطر
ُتعتبر كلية لندن الجامعية في قطر منارة للتمّيز في مجاالت المتاحف والصيانة 

واآلثار في دولة قطر. تأسست الجامعة عام 2010 بالتعاون بين كلية لندن 
الجامعية و مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وهيئة متاحف قطر.
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