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Director’s Note
UCL Qatar Board of Governors

It gives me great pleasure to introduce our third UCL Qatar

Dr Ahmad Hasnah, Chair, President, Hamad bin Khalifa University (HBKU)

achievements in education, research, professional devel-

Dr Dame Nicola Brewer, Vice-Chair, Vice-Provost (International), UCL

opment and public engagement during the course of the

Professor Sue Hamilton, Director, UCL Institute of Archaeology

2016–2017 academic year. The Report showcases how we

Dr Jelena Trkulja, Director of Education, Qatar Museums (QM)

have continued to build on all of the great work done by our

Professor Anthony Smith, Vice-Provost (Education & Student Affairs), UCL

staff and students to consolidate UCL Qatar as a world-

of our graduates are women, we continue to demonstrate our

Dr Thomas Leisten, Special Advisor, QM

class, research-led institution of higher education, specifically

commitment to equality and to offering educational opportuni-

focused on meeting the needs of growing cultural heritage

ties to the widest possible extent, irrespective of background

and knowledge management sectors in Qatar. Through it we

and origin.

Annual Report, describing our continuing successes and

Attending ex officio

aim to share our enduring passion for education, research
and public engagement, and demonstrate how our daily work

Our research programmes continue to benefit from our close

Dr Sam Evans, Director, UCL Qatar

allows us to make a difference to people by employing our

relationship with the Qatar National Research Fund (QNRF).

Jeff Brown, Chief Operating Officer, UCL Qatar (Secretary to the Board)

communities of learning and practice.

Their funding has allowed us to create new understanding
that is having a growing impact on the awareness of the

UCL Qatar was established by UCL in 2011, in partnership

importance of cultural identify, heritage and data systems

with Qatar Foundation and Qatar Museums, as a centre

management. Our Library and Laboratory have made a size-

of excellence in the study of cultural heritage. Our leading

able contribution to to the creation and sharing of this new

academic scholars, teachers and scientists have developed

knowledge, while contributing to the growing body of knowl-

bespoke curricula for our Master’s-level programmes that pro-

edge and technical expertise available in Qatar.

vide a significant and unique focus on the extensive museum
and national library activities that are consolidating across the

Our public engagement, through lectures and workshops,

Gulf and the wider Middle East region.

has allowed us to continue reaching out to a wider audience,
raising not only awareness of the depth and scope of our

The number of museums and the general interest in the role

work, but also enabling us to share new understanding with

of cultural history has resulted in a huge increase in demand

the general public and with communities of relevant practice

for knowledgeable experts to curate, manage and promote

across the many sectors of the national workforce.

heritage. Similarly, and most strikingly demonstrated through
the extent of public engagement with Qatar’s new and stun-

My arrival during 2016 signalled a change in direction for UCL

ning National Library in Education City, there is an accelerating

Qatar, in line with UCL’s 2034 Strategy. This sees UCL Qatar

growth in the role of libraries as hubs and portals of knowl-

continuing to focus and streamline our academic offering

edge management.

through to 2020, to meet the needs of the State of Qatar and
the wider region, while maintaining our commitment to high

UCL Qatar continues to fulfil its purpose and mandate by

academic standards, quality of teaching and research, and

supplying individuals, trained to a cutting-edge, world-leading,

doing right by our students.

postgraduate standard in museum, cultural heritage and
knowledge management, to the professional workforce across

We at UCL Qatar will continue to focus on fulfilling UCL’s

the region and beyond. This year we have increased our pro-

contract with Qatar Foundation by delivering unique and

vision of professional education for individuals already in the

bespoke one-year Master’s degree programmes in Library

national workforce, in order to foster and develop the abilities

and Information Studies and in Museum and Gallery Practice.

of those individuals who are passionate about cultural heritage

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

and knowledge-sharing in their communities.

continue to explore and develop how our global partnerships
can enhance the role of education, research and professional

This year, UCL Qatar graduated a further 49 students, repre-

development in helping to resolve today’s global challenges.

senting 22 nationalities, from our four academic programmes,
including three doctoral students among them. As over 70%

Please enjoy our latest annual report.
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About Us

UCL – London’s Global University

38,000+
Students studying at UCL

150

Nationalities represented

200,000

University College London (UCL) is one of the world’s leading multidisciplinary universities, currently ranked 6th in the world1 and regularly
ranked among the top 10 global universities.
UCL was established in 1826 in order to open up education in England
for the first time to students of any race, class or religion. UCL’s founding
principles of academic excellence and research aimed at addressing realworld problems continue to inform the university’s ethos to this day.
Over 38,000 students from 150 countries study at UCL. Our research
extends to the far corners of the globe, and our numerous links and
collaborations with leading institutions and organisations help enhance
our status as London’s Global University.

Global Alumni Network

A top-10 global university in the

heart of the Gulf, offering degree

programmes in Museum and Gallery
Practice and Library and Information
Studies.

UCL currently ranks in 6th position based on the average of the five world league
tables (University Ranking by Academic Performance, QS World University
Ranking, Shanghai Ranking, Times Higher Education Ranking and NTU Ranking),
2013–2017. Source: OVPR, UCL

About Us
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Heart of the Gulf
UCL, in partnership with Qatar Foundation, has created UCL
Qatar, a centre of excellence where students from Qatar and
all over the world receive an education of the highest quality in
cultural heritage and knowledge management.
Our innovative postgraduate degree programmes are challenging and creative, designed to produce highly skilled and
motivated professionals who will become the cultural leaders
of tomorrow. Graduates from UCL Qatar have secured
high-profile roles in the cultural heritage, library and knowledge
management sectors – locally, regionally and internationally.
Our campus is located in Education City, Doha, home to a

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

Mission

UCL Qatar creates the best environment for advanced research and learning
excellence in the cultural heritage sector, supporting Qatar National Vision
2030 and UCL 2034.

Vision

By inspiring students and staff through shared values, UCL Qatar will continue its
work to create a lasting legacy of world-leading research and teaching excellence,
built on a network of alumni who will enhance the standing of Qatar and UCL in the
region and beyond, and become a long-term strategic partner with Qatar Foundation
and other national stakeholders.

number of the world’s most distinguished academic institutions. At UCL Qatar, students receive a truly global educational
experience in the heart of the Gulf.

Goals

Maximise the impact of our teaching and research
Provide the best learning experience to our students
Promote and enhance strategic partnering with our key stakeholders
Increase our student intake and the total numbers of students graduating
Deliver fit-for-purpose capacity in teaching, research and professional services
Further celebrate the achievements of our students, staff and alumni
Promote community engagement to explain our research-based teaching, as a
compelling narrative
Lead, develop and retain UCL Qatar staff to optimise their career opportunities
Develop our network of professional leaders and alumni to support the aspirations
of Qatar Foundation and UCL

Values
Working as a team

Trusting each other
Acting with integrity
Collaborating with colleagues and stakeholders
Living our commitment to fairness and equality
Being transparent in our actions and open in our communications
Showing respect for one another
Displaying professionalism and objective behaviours
Working with enthusiasm, flexibility and commitment
Pursuing excellence
10
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Postgraduate
Degree
Programmes

MA in Library and Information Studies
The MA in Library and Information Studies at UCL Qatar
provides access to a world-class programme. The unique
strength of the UCL Qatar programme is the possibility

15

Students graduated

to specialise according to a student’s specific interests in
management and leadership in libraries, Arabic and Islamic
librarianship, librarianship for the education sector or archives
and data management. Students develop as leading professionals through research-based learning and international
work-placement opportunities.
All students undertake a fully funded two-week professional
placement in Qatar or overseas. This opportunity enables students to apply course knowledge in a professional setting, to
learn new methods and to gain valuable work experience.
The UCL Qatar programme is accredited by The Chartered
Institute of Library and Information Professionals (CILIP).

Placements
UCL Institute of Archaeology Library – London

UK

Imperial College Central Library – London
China

Hong Kong Central Library – Hong Kong

Qatar

Qatar National Library Digitization Department –

Doha

Northwestern University in Qatar Library – Doha

Museum of Islamic Art Library – Doha

Texas A&M University

Library – Doha

Qatar University Library – Doha

Germany

Max Planck Digital Library – Munich

Italy

Biblioteca Nazionale Centrale – Florence

USA

Library of Congress – Washington, DC

State University Libraries and Press – Oregon

The best aspect of studying at
UCL Qatar is that your support
doesn’t end outside the
classroom.

Oregon

Mortenson

Center Associates Program, University of Illinois at
Urbana-Champaign – Illinois
Turkey

Sabanci University – Istanbul

Koç University

Library – Istanbul

Unlocking the value of cultural heritage and
knowledge management for Qatar through
UCL's Master’s programmes, specifically

developed and delivered for the region with
its unique opportunities and challenges.

This is what UCL Qatar has offered this year,

from Library and Information Studies through

Museums and Gallery Practice, to Conservation
Studies and the Archaeology of the Arab and

introductory lecture given by Dr Fredrick Nesta, the programme
coordinator for the Master's in Library and Information Studies.

Rana
Abdulrahman

It was the opportunity of a lifetime, and I didn’t hesitate to
resign from my job to take it.
Joining the programme was the best decision of my life. Not
only was I taught by dedicated, top educators and given

When I heard that UCL Qatar was offering programmes in the

access to all the facilities a student could need, but I was also

field of cultural heritage, I immediately applied. My first expe-

surrounded by colleagues who were great guides. The best

rience with UCL Qatar was through the Diploma of Academic

aspect of studying at UCL Qatar is that your support doesn’t

Research and Methods (DARM), and it was a transformational

end outside the classroom. This continuous support can be

experience. DARM helped me develop my academic skills

seen in the fact that I’m now working as a research assistant

to prepare me for my Master’s. My plan was to get my MA in

in the Library and Information Studies programme to help staff

the field of humanities. I made my choice after attending an

and students on their journey.

Islamic World.

Postgraduate Degree Programmes
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MA in Museums and Gallery Practice

The 2017 Exhibition – Back to Msheireb

The MA in Museum and Gallery Practice is an immersive,
hands-on programme providing students with the knowledge
and professional skills required to become a future cultural
leader locally in Qatar and internationally.
The programme is unique in its focus on Qatar and the Arab
World as well as more broadly on museums in non-Western

15

Students graduated

contexts. Key areas of museum theory and practice are taught,
providing students with knowledge, understanding and skills in
areas such as exhibition development, museum management
and education and community engagement.
Students are strongly encouraged to take a 20-day professional placement, locally in Qatar or internationally, to enable
them to practically apply their academic knowledge, learn new
methods and gain valuable work experience.
All students participate in the Exhibition Project core module to
deliver a public exhibition to professional standards in a team
environment.

Placements
USA

The National WW2 Museum – New Orleans

Field Museum of Natural History – Chicago
UK

Migration Museum Project – London

Barker

Langham – London
Qatar

Media Majlis, Northwestern University – Doha

Fire Station Gallery, Qatar Museums – Doha
UAE

National Museum of Ras Al Khaimah

Coffee

Museum – Dubai, UAE
Netherlands
Spain

Daniel Ament Design Firm – Amsterdam

Pinea-Linea de Costa Artist in Residence – Rota

I was able to network with
individuals beyond my
expectations.

the viewer, which is why my art encourages viewer participa-

Emelina
Soares

tion as a way to continually develop during the timeframe of its
existence.
Applying to UCL Qatar at first felt like a risky decision as
an artist. But it turned out to be a platform for me to further

14

My journey in art started at Qatar Academy, which provided

explore my possibilities in the art world. I was able to network

me with the opportunity to study at Virginia Commonwealth

with individuals beyond my expectations and have a conver-

Follow past and future exhibitions at

University and then to enrol in the Master’s in Museum and

sation that artists rarely experience. Qatar has successfully

www.uclqurates.com

Gallery Practice at UCL Qatar. UCL Qatar shined light on the

prepared me to become part of this network and I am grateful

ideal approach art should have within a gallery space, and also

for that. Also, the dissertation course at UCL Qatar provided

made me realise my role as an artist within Qatar. I became

access for me to study the ideal format of an art residency pro-

interested in balancing the conversation between my work and

gramme, similar to the Fire Station residency programme.

Postgraduate Degree Programmes
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MA in Archaeology of the Arab
and Islamic World
10

The MA in Archaeology of the Arab and Islamic World has

Students graduated

allowed students to study archaeology in the heart of this
unique part of the world. UCL Qatar houses the most advanced
conservation, materials science and archaeological research

Placements
Egypt

Aga Khan University, Old Cairo Project – Cairo

Qatar

Qatar National Research Fund, Materiality and

Preservation in Islamic Contexts – Doha
Doha

European Research Council, Embedding

Conquest and the Cataloguing of the Arabic Papyri – Leiden
UK

UCL Institute of Archaeology, Changing the Face

of the Mediterranean Project – London
UAE

many of the leading archaeological sites of some of the world’s
great civilisations.

Barker Langham –

Origins of Doha Research Project – Doha

Netherlands

laboratories in the Gulf region, and students have easy access to

Saruq al-Hadid Archaeological Research Project –

Dubai

I have received world-class
training in archaeological
fieldwork and lab work.

Over the course of this two-year programme, students are
trained in the recovery, analysis and interpretation of archaeological data, with a programme that incorporates practical training
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 Arab and Islamic World, with a focus on the Middle East.
Students graduate highly equipped to meet the need for qualified professionals with expertise in the past material culture of
the Middle East. All students undertake an independent research
project, which culminates in a dissertation of 15,000 words.

at UCL Qatar and the UCL Institute of Archaeology. I have

Alexander
Kabelindde

participated 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

As a Tanzanian, joining UCL Qatar has meant a tremendous

the student community.

change in my career and academic growth. Coming from a

16

Palaeolithic archaeology background, this Master’s programme

Thanks to my enthusiasm and commitment to archaeology

has given me advanced and relevant knowledge and research

and cultural heritage, I have been accepted for a PhD degree

skills in the cultural heritage and archaeology of the Islamic and

in archaeology at the UCL Institute of Archaeology. Without the

Arab World. The knowledge and technical skills that are offered

great support from UCL Qatar over the last three years, I would

emphasise an understanding of various archaeological con-

not be academically where I am today. I will always cherish the

cepts and methods of conducting independent research. As

knowledge and skills that I have gained at UCL Qatar in my

a student, I have received academic support from professors

upcoming studies, career and beyond.

Postgraduate Degree Programmes
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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 professionals to make decisions on how best to
conserve and preserve objects for future generations, while
respecting the values and significance they carry.
During their training, students work on real museum objects
and collaborate 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.
UCL Qatar offers a state-of-the-art conservation and materials
science education, led by a range of internationally recognised
experts. The department is equipped with both teaching and
research laboratories and an impressive specialist library that
is unique within the region. Particular emphasis is given to
materials science for conservation, analysis of materials and
interpretation of scientific data from primary research.
Students undertake a two-month professional placement
worldwide in museums, archaeological excavations, interna-

6

Students graduated

Placements
Heritage Malta Ex-Royal Naval Hospital

Malta

Australia

Queensland Art Gallery | Gallery of Modern Art

– Brisbane
USA

American Center of Oriental Research, TWLCRM

Initiative – New Haven
Greece
Qatar
Turkey

INSTAP Study Center for East Crete – Crete
Museum of Islamic Art, Conservation Lab – Doha
Kaymakçı Archaeological Project (KAP)

The internship programmes
built into the degree took us out
of the lab and into the actual
work environment.

tional cultural heritage organisations and research laboratories,
networking and building professional connections that move
beyond the classroom.

their conservation. This balance sets UCL Qatar apart from other

Joanne
Lisinski

conservation degrees and places its students in 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

18

I was a collection researcher who decided to make a career

archaeological, historical and cultural objects from museums and

change after years working in museums and heritage institutes

collections in Qatar. The internship programmes built into the

in the region. The MSc in Conservation Studies is rigorous,

degree took us out of the lab and into the actual work environ-

hands-on and academically challenging, allowing us to grow to

ment. The placements allowed us to bite into major projects and

our fullest capacities.

form meaningful relationships with our team members.

UCL Qatar encouraged object-based learning with a holistic

I will take away with me a wealth of knowledge, great new

emphasis that addressed theory, science and practice. We were

friends, important contacts and fond memories. I look forward

encouraged to evaluate the value along with the ethical and

to the future and the ongoing support available to me as a UCL

legal attributes of objects and to make informed decisions about

alumnus.

Postgraduate Degree Programmes
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Graduation in Numbers

Alumni in Numbers

200

49

Almost 200 Master and Doctoral
UCL Qatar Alumni to date

Alumna Profile

Elena Terranova

Nationalities represented

The experience at UCL Qatar was
fundamental in letting me dream big
and achieve. The skills I acquired
through both the theoretical and
practical components of the MA
programme in Museums and Gallery
Practice have been really useful as I
move on to a doctoral programme.

I am now a first-year PhD student in the Department of Culture,

theoretical and practical components of the MA programme

Media & Creative Industries at King’s College London, and

in Museums and Gallery Practice have been really useful as I

I have received funding from two of the seven UK Research

move on to a doctoral programme. My experience at

Councils: the Economic & Social Research Council and

UCL Qatar was also pivotal in getting a job. As part of the

the Arts & Humanities Research Council (AHRC). Obtaining

MA programme, I undertook a two-month internship in one

funding for a PhD is really rare in the UK due to the number

of the world’s leading cultural consultancies based in London,

of applications and the very high competition, so it was with

which helped me discover the consultancy world and gave

great pleasure that I went back to Qatar to attend the gradua-

me the professional background necessary to obtain a job

tion ceremony with all my classmates and share the wonderful

in that sector.

news of having been awarded a fully-funded PhD scholarship

49

Students graduated

71% 22
Women

Nationalities represented

from the London Interdisciplinary Social Science Doctoral

The degree also allowed me to combine dancing, my life-

Training Partnership. Less than a month later I have, even more

long passion, with my university studies in art history and

surprisingly, received a positive response to my application for

museums. It could be said that my PhD project is about

the AHRC London Arts and Humanities Partnership Research

‘dancing in museums’ and is a thought-provoking extension

Studentship. Since students can accept only one scholarship,

of my MA dissertation.

both research councils agreed to support me through joint
funds. I am one of the few people given this precious opportu-

Last, but not least, my journey in Qatar left me with talented

nity, and it is indeed a great honour for me.

colleagues across the world with whom I can brainstorm, and
with amazing friends with whom to plan holidays. My goal to

The UCL Qatar experience was fundamental in letting me

become a project manager in the cultural sector one day is

to dream big and achieve. The skills I acquired through the

coming closer day by day.

Postgraduate Degree Programmes
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Professional
and Executive
Education

Courses Delivered in 2016–17
Cultural Organisation Management
Digital Aspects of Museum Marketing
Exhibition Project Management
Interpretation Planning
Introduction to Art of the Middle East
Introduction to Museums
Introduction to Tourism Practices and Management
Learning Strategies and Education Planning
Let’s Try That on The Public
Maker Spaces
Multispectral Imaging

Courses in Numbers

5

Average length of course
(in days)

102

Total number of
participants

Museum Architecture and Cultural Space
Museum and Objects for Learning and Health
Research Methods
Tourism and Cultural Marketing

UCL Qatar’s professional training programme

17

Number of participants
attending more than
one course

seeks to support the needs of emerging and

established professionals in the field of Cultural
Heritage and Information and Knowledge
Management. Academics and expert

practitioners from around the world are brought
to Qatar to share their knowledge with their
peers.

Professional and Executive Education
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Research

UCL Qatar Research Projects
The Aerial Photography of Qatar
Principal Investigator: Prof Dr Robert Carter

The Moroccan Landscape in the Early
Islamic Period
Principal Investigator: Dr Gaetano Palumbo

The Crowded Desert
Principal Investigator: Dr José Carvajal López

Glass from Byzantium to Baghdad
Principal Investigator: Prof Dr Thilo Rehren

Iron Age Metal Production in the Arabian
Region
Principal Investigator: Prof Dr Thilo Rehren

Iron Production in Ethiopia
Principal Investigator: Dr Jane Humphris

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

Materiality and Preservation in Islamic
Contexts
Principal Investigator: Dr José Carvajal López

Meroe Iron Production Project: Industrial
Kush

Museums in the 21st Century and Global
Art History
Principal Investigator: Dr Karen Exell

National Museums and the Public
Imagination
Principal Investigator: Dr Karen Exell

The Origins of Doha and Qatar (Renewal)
Principal Investigator: Prof Dr Robert Carter

Raw Material Procurement in the Kingdom
of Meroe
Principal Investigator: Prof Dr Thilo Rehren

Shahrizor (Iraq) Prehistory Project
Principal Investigator: Prof Dr Robert Carter

Principal Investigator: Dr Jane Humphris

region.

Strengthening Qatar’s research capacity in

keeping with the Qatar National Vision 2030,
the university’s cutting-edge and cross-

disciplinary research also informs its teaching

and provides opportunities for students to gain
practical exposure.

Research
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Iron at Meroe
The 2016–17 academic year saw research and site presentation and protection
strategies, as well as extensive community engagement strategies, continue at the
Royal City of Meroe in Sudan. The team was also very busy, when they were not
excavating, documenting and analysing samples and writing up publications.
In the field, large-scale excavations continued at some of the most extensive
archaeometallurgical remains at the Royal City with some very exciting results. Two
ancient furnace workshops were discovered buried under many tonnes of ancient
metallurgical waste, and hundreds of kilograms of archaeological samples were
shipped back to Qatar for laboratory analysis to aid in our understanding of the ancient
iron production that was so important in the growth and power of the Sudanese
kingdom of Kush. The team also found extensive evidence determining the manner
in which one of the most important temples at the site of Meroe was constructed.
An experienced archaeological architect worked with the team to produce a
reconstruction of the temple. As part of our ongoing site management strategy, at the
end of the fieldwork the temple was covered using special conservation textiles to
preserve it for the future.
Numerous community meetings were held in the local villages around Meroe to
continue our community engagement strategies, and UCL Qatar produced a bilingual
children’s book – Sudan’s Ancient History: Hwida and Maawia Investigate Meroe’s
Iron – which follows two young characters as they uncover how ancient people
produced iron. Over 1,000 copies of the book were distributed to children living
around Meroe and placed in the libraries of local schools. The book is available in
Qatar at the MIA library and the QNL children’s library. Currently, the team is working
on the second children’s book, which tells the story of the temple and why we made
the decision to cover this important monument.
The team have worked hard on a number of publications, and analysis from
organic and botanical samples, radiocarbon dating, and a host of materials
science approaches to material from across the site have been used to further our
understandings and contribute to the academic literature. A number of important
publications appeared in 2016–2017, and a number more are in preparation or under
review for publication over the next academic year.
An additional research project, the first to investigate iron production in ancient
Ethiopia, was also conducted, with support from UCL Qatar. As well as providing
the first archaeometallurgical data about the ancient kingdom of Aksum, this project
provides the first data with which we can consider the position of Meroe within the
ancient, interconnected world. Results from both projects were recently presented at
the Society for Africanist Archaeologists conference in Toronto, Canada.

26

Two ancient furnace
workshops were discovered
buried under many tonnes of
ancient metallurgical waste,
and hundreds of kilograms
of archaeological samples
were shipped back to Qatar
for laboratory analysis to aid
in our understanding of the
ancient iron production that
was so important in the growth
and power of the Sudanese
kingdom of Kush.

Research
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The Crowded Desert
The Crowded Desert Project, a shared venture of UCL Qatar and Qatar
Museums, is an archaeological study of the desert landscapes of northwestern Qatar, around the area of Meleiha and Umm al-Ma. The main aim
of this project is to understand the history of the nomads and sedentary
people in the area and their relationship 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 project 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) NPRP8-1582-6-56. The project has now been running through 2017 and 2018.

The results have been
very satisfying: a dense
network of inhabited
sites, mostly remains of
campsites and tents,
but also some more
permanent houses and
villages, have been
documented.

The results have been very satisfying: a dense network of inhabited sites,
mostly remains of campsites and tents, but also some more permanent
houses and villages, have beendocumented. Pre-Islamic and Islamic
funerary and sacred spaces (musawallat) and a range of more functional
areas (workshops, wells, enclosures, etc.) have been found.
Between 2016 and 2017, a number of excavations aimed to enhance the
resolution of the survey were undertaken; in 2016 a total of eight archaeological trenches were opened, which yielded clear evidence of a layer
of tent occupation and datable deposits. In 2017 the excavations were
focused on the two forts of Umm al-Ma, which provided information on the
construction, occupation and abandonment of these military structures.
Samples for radiocarbon dating were taken, and photogrammetric pictures have enabled the production of 3D models, giving some spectacular
results with a view to the outreach of the project.
Aerial photography, geophysics and geoarchaeology are part of the scope

The project is directed by Dr José C. Carvajal López (UCL Qatar/University of Leicester) and by

of the Crowded Desert Project and are allowing the recording of high-

Faisal Al Na‘imi (Qatar Museums). The field seasons have been directed by Dr Laura Morabito

resolution images of the landscapes, which in turn allow the construction

(2015) and Kirk Roberts (2016–2018), with contributions by Gareth Rees. The research team

of Digital Elevation Models. Geoarchaeology is being used to understand

includes: Professor Dr Robert Carter, Dr Richard Fletcher and Dr Myrto Georgakopoulou from

the evolution of the physical environment of the area under study.

UCL Qatar; Professor Andrew Bevan, Professor Rodney Harrison, Dr Mark Altaweel, Dr Anke
Marsh and Dr Manuel Arroyo-Kalin from the Institute of Archaeology of UCL; and UCL Qatar

28

The information provided by the Crowded Desert Project allows us to

alumni Huda Abu Amer, Loïc Boscher, Mikel Herrán Subiñas, Julius James Ogutu and Shaima

contemplate the history of the north of Qatar since the first-documented

Sherif. Other members were Ed Blinkhorn, Barbara Gilli, Daniel Díez Mérida, Michael House,

human occupation (which can possibly be dated around the Arabian Iron

Hanan Mahmoud, Shauna McGlone, Victoria Morgan, Antonio Reis, Dr Alessandro Sebastiani,

Age, 300 BC to 300 CE) until the most recent past, the end of the 20th

Frank Stremke and Dr Petra Weschenfelder. A special thanks go to volunteers Eric Godiveau

century. The documentation of the period of the late Sassanian to the early

and Annabel Diong for their valuable work. The 2016 and 2017 MA students of Archaeology of

Islamic period (roughly between 400 CE and 1000 CE) is found to be par-

the Arab and Islamic World organised their own surveys in the Crowded Desert area under the

ticularly rich in the area of study.

supervision of the Project and provided valuable information.
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Origins of Doha
The Origins of Doha and Qatar is supported by the Qatar National Research Fund and
explores the foundation and historic growth of Doha and other coastal cities through
a combination of archaeological investigation, historical research and oral testimony.
The project applies detailed analytical techniques to the archaeological record of
Doha, Bida’, Fuwairit, and other settlements according to current best practice in
archaeological research.
Specific aims include tracing the changing physical extent and urban configuration
of coastal towns in Qatar through time using historic maps, aerial photographs,
architectural studies and the excavation of archaeological deposits. This is
complemented by compiling a comprehensive historical record of Qatar from
European and Arabic sources as well as oral testimony from the people of Doha and
anthropological studies of their experiences and material culture.
Detailing more about the built heritage of Qatar, architectural surveys in Doha and
Fuwairit have been recording Qatar’s fast-disappearing architectural legacy. Daniel
Eddisford, the Field Director of the Origins of Doha and Qatar project, says, ‘As well as
undertaking archaeological excavation, we have been recording a number of standing
buildings such as the traditional structure. These buildings are constructed using
traditional methods. They are often built with stone and limestone, bonded with mud,
with roofs made of mangrove beams. We have been recording these buildings both
here in Fuwairit and in Doha because these represent an important aspect of life in
the country prior to the introduction of oil in the mid-20th century.’
Following three years of research in Doha, since 2016 the team has excavated
several trenches around Fuwairit, investigating areas of housing, rubbish dumps,
the Friday Mosque and stretches of the town wall. Coastal towns in Qatar often had
defences such as city walls to protect them from raids, while the rubbish dumps
provide valuable information on the daily lives and changing material culture of the
townspeople through time.
The project is led by UCL Qatar Professor Dr Robert Carter. Current members of the project team are: Daniel Eddisford (Field Director), Dr Richard Fletcher (Senior Research Fellow),
Dr Colleen Morgan (Digital Heritage Research), Dr Lisa Yeomans (Zooarchaeologist), Dr

Detailing more about the built
heritage of Qatar, architectural
surveys in Doha and Fuwairit
have been recording Qatar’s fastdisappearing architectural legacy.

Bernadette McCall (Glass Artefacts Specialist), Dr Alan Farahani, Michal Michalski (Surveyor
and GIS Specialist), Fatima Aldosari (Oral Historian and Translator), Ran Zhang (Far Eastern
Ceramics Specialist), Julius Ogutu (Archaeologist and Finds Officer), Cordelia Hall (Surveyor
and Archaeologist), David Mackie (Surveyor and Archaeologist), Tracey Cian (Finds Officer),
Ben Sharp (Archaeologist), Ruth Hatfield (Archaeologist), Dr Nabeel Yahya (Translator), Gizem
Kahraman (Researcher on Post-oil Occupancy of Traditional Houses) and Mariam Al-Thani
(Community Outreach Officer).
All updates on the project are available on the website
https://originsofdoha.wordpress.com
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PhD Student Projects

Warfare and Military Doctrines in North and Southeast
Arabia (14th–6th centuries BCE)
Dr Ömer Can Aksoy

My research seeks to understand the military doctrines
Nearly a dozen full-time students are working towards their doctoral

of the Iron Age populations of north and southeast

degrees at UCL Qatar, taking advantage of its unique location and

Arabia and what were believed and thought to be

focus on carrying out research of innovative topics related to the Arab

the best ways to conduct military affairs. The Arabian

and Islamic World.

Peninsula was one of the major zones of conflict in
western Asia throughout the Late Bronze Age and the

Their projects in archaeology, conservation and museum studies span

Iron Age, and my work has two primary goals: first, I

across Europe and Asia, and many use Qatar and the Gulf as their

present an alternative, military doctrine-based interpreta-

foundation for their investigations. These PhD candidates spend three

tion of Late Bronze Age–Iron Age warfare in the Arabian

to four years on their degrees in Doha, supervised by an academic

Peninsula. Secondly, my research’s more ambitious goal

faculty member of UCL Qatar and often by a second supervisor based

is to detect and link the idealised and real Late Bronze

at UCL in London.

Age–Iron Age warfare in the Arabian Peninsula.
Dr Ömer Can Aksoy has finished his studies and
graduated in 2017.

Persian Crucible Steel Production in Central Iran
Dr Rahil Alipour

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 historical manuscripts relate this industry
to production centres in modern-day Iran.
My thesis combines history and archaeometry for a
text-aided archaeological investigation into pulad production at Seljuq-period Chahak. My research broadens
our understanding of Persian pulad technology by
defining a different tradition within Persian pulad production techniques, and provides the basis for future
artefact analysis to identify products emerging from the
Chahakipulad traditions of production.
Dr Rahil Alipour has finished her studies and graduated
in 2017.
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Reconstructing the Arsenical Copper Production Process
in Early Bronze Age Southwest Asia

Impacts of Cleaning on Copper Alloy and Silver Surfaces

Dr Loic Boscher

Jill Saunders

My doctoral research focused on man’s first attempts to

Cleaning is a highly common, irreversible conservation

mix metals and produce new alloys some 5,000 years

process that can cause dramatic aesthetic/material

ago. Through the study of archaeological remains from

changes and alter object values. My research investi-

sites in Turkey and Iran, I have been able to reconstruct

gates conservation cleaning of copper alloy and silver

ancient technological innovations and understand the

alloy surfaces, exploring the reasons behind conserva-

role played by these new materials in our ancestors’

tion decisions and the impacts of different treatments.

everyday lives.

Professional practice and decision-making are investigated through interviews, a questionnaire and an

Dr Loic Boscher has finished his studies and graduated

online survey. All data is considered in unison to build

in 2017.

a comprehensive picture of cleaning in contemporary
conservation, including potential socio-cultural factors
that affect decisions and outcomes.

Representation in Gulf Museums: An Investigation into the
Nature of Representation in Museums in Selected GCC
Countries

Contemporary Art and Modernity in the Arabian Gulf
and Caspian Sea

Ann-Kathrin Lange

Lesley Gray

My research investigates the nature of representation in

My research seeks to analyse the development of new

selected Gulf museums, with a particular focus on Qatar

centres of art production as the global economy begins

and its national myth. The aim is to identify the narra-

to shift away from Western-dominated art culture.

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

The analysis focuses on the Arabian Gulf and Caspian

investigate which heritage forms are not included in the

Sea regions, specifically Qatar and Azerbaijan, both

museum frame in Qatar.

small but globally influential nations that are undergoing
rapid economic and cultural development owing to

This research project will look at representations made

revenues from oil and gas reserves. The research uses

in Qatar’s museums and will explore the underlying rea-

these two geographies to attempt to identify a model of

sons for potential misrepresentations or the exclusion

cultural and artistic development indicative of the region

of certain narratives. Specifically, it aims to highlight cul-

and examine its international influence. Both sites have

turally specific reasons that are less familiar to Western

robust global outreach programmes in the arts while

academia and will thus contribute to a better under-

also focusing on artistic production at home.

standing of the region and its heritage.
Drawing on discussions of modernity and contempoIn addition, by exploring how the new museums con-

raneity in both Western and non-Western contexts, the

struct contemporary national identity, the research

socio-cultural impact of modernity in cultural and artistic

project will shed light on the broader process of identity

globalisation is examined in relation to museum and cul-

construction and state–society relationships.

tural development, with a focus on contemporary art as
an alternative platform for international engagement.
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Heritage Discourses and Practices in Conflict and
Post-conflict Contexts in the Arab World

Representation of the Recent Past in Museums in Jordan

Al Kindi Al-Jawabra

Ghaida Al-Sawalha

Within the context of the Arab Spring and subsequent

My research examines the representation of the recent

conflicts, my research seeks to critically analyse the

past in museums in Jordan, looking at the narratives

discourse of post-conflict reconstruction with a spe-

and material culture displayed as well as the factors that

cial focus on the position and role of ‘culture’ – in its

affect museum representation. It analyses the broader

broadest meaning – within this discourse.

historical context and how ideas about history, heritage
and modernity are constructed, and their influence on

The focus of my research is more on people and their

museums’ representation.

normative cultural practices in everyday life than on heritage sites and objects; it is more about the present and

The objective is to argue for how museums in Jordan

future than about the past. In particular, my research

and the wider Middle East could become more rele-

investigates what constitutes heritage for the people of

vant to current social issues and engage with the local

Syria at this moment in time; who are the cultural actors

community.

in this context and what are their cultural heritage discourses and practices; how heritage can be a ‘positive’
source of post-conflict reconstruction or, in other words,
what might be the future benefits of heritage?

Cleaning of Poly(methyl methacrylate) (PMMA) Objects in
Design Collections: A Study of Gel-based Cleaning Systems

Ottomanisation of the Balkans in the Light of Archaeological
Ceramics Evidence: The Case of Belgrade

Stefani Kavda

Jelena Živković

Plastics have played an increasingly important role in

The term ‘Ottomanisation’ refers to the process of

the design of everyday objects since World War II, and

cultural change that occurred in the Balkans after the

have been widely employed in art and design, espe-

Ottoman conquest. This change was shaped by the

cially since the 1960s. They represent contemporary

interaction of various social groups subjected to the

cultural heritage, which renders them collectible due to

regulations of the Ottoman Empire and their shared

their scarcity, unconventional design or broad influ-

cultural experience in the Dar al-Islam. Belgrade, as one

ence as iconic artworks. My research investigates the

of the regional centres, saw profound transformations of

cleaning of transparent acrylic surfaces, with a focus on

material culture during the Ottoman period (1521–1717),

poly(methyl methacrylate), or PMMA, better known as

ranging from imperial architecture to ceramics for

Plexiglas®.

everyday use.

The topic is explored through statistically designed

My research explores the technology of ceramic pro-

experiments on new (unaged) and artificially light-aged

duction in Belgrade in the context of the long-term

PMMA specimens, to simulate degraded surfaces. This

influence of the Ottoman state on local craftsman-

research aims to optimise surface cleaning treatments

ship. The research adds to archaeological studies

and establish safe practices for acrylic museum objects.

of cross-cultural interactions in the Islamic World by
emphasising the role of the materials science approach.
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The Pearl Economy: Women’s Labour in the Arabian Gulf
Maryam al Sada

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

Exploring the Dialectic of Qatari Identity Formation on the
Verge of Modernisation
Maryam al Shamlan

My research project studies the concept of Qatari identity: its forms,
its changes and the manner in which it is being shaped in modern-day
Qatar. The study investigates 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 Qatar
Foundation's role in the process of identity formation today as well as
their perceptions of the state’s multiple social engineering efforts to shape
Qatari identity.
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Community
Engagement

Public Lectures and Events
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 and seminars offer insights
into Arab and Islamic culture and explore past and
contemporary cultural heritage and knowledge

Community Engagement
in Numbers

management issues of relevance to Qatar, the wider
region and beyond.

The Sinbad Sailors: Seafaring in the Gulf
and the Indian Ocean in the 8th and 9th
Centuries CE
30 November 2016

Public Lecture

How Many Words is a Picture Worth? Documenting
in the Time of Snapshots and Soundbites
19 April 2017

Public Lecture

240

Total number of attendees

4,200
Total livestream viewers

UCL Qatar’s Community Engagement

programme takes archaeology, conservation,

libraries and museums to communities across
Qatar, through lively and absorbing activities.

Basic Tips and Tricks for
Data Visualisation
15 May 2017

Public Lecture

Discovering Ancient Meroe
17 May 2017

Public Lecture

The programme would not be possible without
the active participation of UCL Qatar students
and staff, all eager to reach out to the local

community. It provides an excellent opportunity
to gain new perspectives, build skills in
communication and broaden access.

Community Engagement
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Our People

Faculty and Staff in Numbers

13

Number of lecturers

5

Number of honorary lecturers

30

Number of visiting lecturers

50

Total number of staff

UCL Qatar’s people are the reason for its

success. They are highly skilled lecturers and

research associates, librarians and laboratory
technicians, administrators and technology

46

Number of training
courses attended by
faculty and staff during
the year

specialists.

Our People

47

Facilities,
Laboratories
and Libraries

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

9

Number of labs

Specialist equipment including:
Scanning Electron Microscopy
X-ray Fluorescence (XRF) and Portable XRF
Digital X-ray Cabinet
Environmental Chamber
Polarising Light Microscopes
3D Stereomicroscopes (Leica 205A, 165M)

UCL Qatar is located in Doha’s Education
City, and occupies the second floor of

the Humanitarium building, shared with

Georgetown University's 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; 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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Library
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.
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 Qatar students and

Number of Titles

2,183

Library & Information Studies

1,261

Museums & Gallery Practice

427

Cultural Heritage Management

766
Conservation

6,787

3,679

Archaeology

Supplementary Areas

staff have access to all of UCL’s electronic resources,
including electronic journals, electronic books, full-text
databases and digitised theses.

Access to Core Journals

65

Library & Information
Studies

43

Museums & Gallery
Practice

108
Total

Facilities, Laboratories and Libraries

51

Education City
Education City is home to Hamad Bin Khalifa University (HBKU), as well as

The array of facilities available to UCL Qatar students at Education City

to branches of a number of the world’s leading universities: Georgetown

includes:

University, Carnegie Mellon University, Northwestern University, Weill
Cornell Medical College, HEC Paris, Texas A&M University and Virginia

Student bookstore

Commonwealth University. It is also the site of the Qatar National Library.

Cinema
Cafeterias and coffee shops

Students from each of the universities at Education City come together

Olympic-standard swimming pool

and interact in many ways. They collaborate on student activities and

Gymnasiums

compete in cross-campus sports tournaments.

Football pitches
Basketball and volleyball courts
Bowling alley
Video arcade

52

Facilities, Laboratories and Libraries

53

خريطة جنسيات الخريجين

Map of Graduates’ Nationalities

Sweden
Norway

Canada

UK

USA

Czech Republic

Bosnia and Herzogovina

Serbia

Italy
Greece

Turkey
Iraq

Palestine
Egypt

Pakistan
Qatar
India
Philippines

Nigeria
Uganda
Tanzania

Australia
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توزيع مشاريع البحث التي قام بها
هيئة تدريس وطالب كلية لندن الجامعية قطر

Distribution of Research Projects Led by
UCL Qatar Research Staff and Students

Serbia
Spain
Morocco

Turkey
Syria
Jordan

Azerbaijan
Iraq

Iran

Kuwait
Bahrain Qatar
Saudia Arabia
UAE
Oman
Sudan

Yemen
Ethiopia

خريطة جنسيات هيئة التدريس

Map of Staff Nationalities

1

1
Canada

6

3
Ireland

USA

Spain

UK
Germany

25

3
Italy

1
Greece
Lebanon

1

5

1

Egypt
India

2
Kenya

1
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المدينة التعليمية
تحتضن المدينة التعليمية جامعة حمد بن خليفة ،إضافة إلى عدد من أهم

ً
عددا من المرافق لطالب كلية لندن الجامعية منها:
توفر المدينة التعليمية

الجامعات العالمية مثل جورجتاون ،كارنيجي ميلون ،نورث وسترن ،كلية طب وايل
كورنيل ،إتش آي سي باريس ،تكساس إيه أند إم وفيرجينيا كومونويلث .كما

متجر لبيع الكتب

ً
أيضا مبنى مكتبة قطر الوطنية.
تحتضن

سينما
مقاهٍ وكافتريات

ً
معا ويتفاعلون بطرق عديدة ،فهم ينسقون
يلتقي طالب كل هذه الجامعات

بركة سباحة أولمبية

أنشطتهم الطالبية ويتنافسون في المسابقات الرياضية التي تنظمها

نواد رياضية
ٍ

الجامعات.

مالعب كرة قدم
مالعب كرة سلة وكرة طائرة
صالة بولينغ
قاعة فيديو

52

المرافق والمختبرات والمكتبات

53

المكتبة
ترفد المواد الموجودة في المكتبة المناهج التي تقدمها
الكلية ،وتضم مجموعة كبيرة من الكتب حول اآلثار
اإلسالمية وآثار العالم العربي (الشرق األوسط وشمال

عدد العناوين

2,183

أفريقيا) ،وعلم المواد اآلثارية وثقافة المواد اإلسالمية،

دراسات المكتبات والمعلومات

والمعلوماتية والمكتبات.

1,261

وممارسات المتاحف وقاعات العرض ،ودراسات الترميم،

إلى جانب تلبية حاجات طالب وموظفي كلية لندن الجامعية،
يمكن لألعضاء من غير الطالب االطالع على الكتب حسب
المرجعية .يمكن لطالب وموظفي كلية لندن الجامعية في
قطر الوصول إلى كافة المصادر اإللكترونية في مكتبة كلية
لندن بما في ذلك المجالت والكتب اإللكترونية وقواعد

ممارسات المتاحف وقاعات العرض

766

427

الحفظ

إدارة التراث الثقافي

3,679

6,787

المواضيع اإلضافية

علم اآلثار

البيانات واألطروحات الرقمية بنصوصها الكاملة.

الوصول إلى المجالت األساسية

65

دراسات المكتبات
والمعلومات

43

ممارسات المتاحف
وقاعات العرض

108
العدد اإلجمالي

المرافق والمختبرات والمكتبات

51
62

المرافق
والمختبرات
والمكتبات

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

9

مختبرات

تشمل المعدات التخصصية ما يأتي:
مجهر مسح إلكتروني
نقال
جهاز أشعة سينية فلوريسانت ( )XRFمع جهاز آخر ّ
مقصورة أشعة سينية رقمية
حجرة بيئية
مجاهر ضوئية قطبية
مجسمات ثالثية األبعاد (اليكا )205A، 165M
ّ

تقع كلية لندن الجامعية في قطر في مدينة
الدوحة التعليمية ،وتشغل الطابق الثاني من
البناء الذي تتشارك فيه مع كلية الشؤون 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 ،وغرف دراسية ،ومسارح
وقاعات محاضرات حديثة ومتطورة.

المرافق والمختبرات والمكتبات

49

طواقم الكلية

أعداد ومعلومات حول الكلية

13

عدد المحاضرين

5

عدد المحاضرين الفخريين

30

عدد المحاضرين الزائرين

50

إجمالي عدد الموظفين

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

46

عدد الدورات التدريبية
التي شارك فيها
األساتذة والطالب خالل
السنة

طواقم الكلية

47

المشاركة
المجتمعية

المحاضرات العامة والفعاليات
قدمت سلسلة محاضرات كلية لندن
منذ إطالقهاّ ،
الجامعية في قطر نفسها كجزءٍ ال يتجزأ من تقويم أحداث
الجامعة .المحاضرات والندوات والحلقات الدراسية متاحة
للجميع وهي تضيء جوانب مهمة من الثقافة العربية
واإلسالمية وتستكشف قضايا التراث الثقافي المعاصر
وإدارة المعارف ذات الصلة بقطر والمنطقة بأسرها.

بحارة السندباد :المالحة البحرية في الخليج
والمحيط الهندي في القرنين الثامن والتاسع
الميالديين
 30نوفمبر 2016

محاضرة عامة

عدد الكلمات التي تستحقها الصورة :التوثيق في زمن
السناب شوتس والساوند بايتس
 19أبريل 2017

محاضرة عامة

Community Engagement
in Numbers

240

شخصا
ً

عدد الحضور اإلجمالي

4,200

شخص

إجمالي مشاهدي البث المباشر

اكتشاف مروي القديمة

يعرف برنامج المشاركة المجتمعية في كلية لندن
ِّ
الجامعية في قطر المجتمع المحلي في جميع
أنحاء قطر على علوم اآلثار والحفظ والمكتبات
والمتاحف ،من خالل األنشطة الحيوية الجذابة.
ما كان لهذا البرنامج أن يتحقق لوال المشاركة
الفعالة لطالب وموظفي كلية لندن الجامعية
ً
دائما إلى التواصل مع
في قطر ،التواقين
السكان المحليين .يتيح هذا البرنامج فرصة
ممتازة الكتساب وجهات نظر جديدة ،وبناء
المهارات في مجال االتصاالت وتوسيع نطاق
التواصل مع الجامعة.

 17مايو 2017

محاضرة عامة

نصائح وحيل أساسية لرؤية البيانات
 15مايو 2017

حديث على الغداء

المشاركة المجتمعية
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اقتصاد اللؤلؤ :عمل المرأة في الخليج العربي
مريم السادة

ً
صورا ال تتكلم
نصية أو
معظم الوثائق المتعلقة بتجارة اللؤلؤ ،سواء كانت سجالت
ّ
إال عن الرجال .وهنا يبرز سؤال مهم :أين المرأة من كل هذا؟ كانت مسؤوليات
ً
نادرا ما ُطرحت على بساط البحث ،تدل على الدور المهم الذي
النساء ،رغم أنها
أدته 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.
أدتها
السؤال المهم الذي يتمحور حوله البحث هو :ما األدوار االقتصادية التي ّ
ً
وأيضا خالل الفترة االنتقالية نحو
المرأة في الخليج العربي خالل مرحلة اللؤلؤ،

اقتصاد قائم على النفط؟ يهدف البحث إلى اإلضاءة على األعمال المأجورة وغير
ً
غالبا ما يتم
السيما وأن األعمال غير المأجورة
المأجورة التي مارستها المرأة،
ّ
تجاهلها في التحليالت االقتصادية.
تتناول الدراسة العناصر اإليجابية والسلبية لقصص النساء الخليجيات ،وتحلل تلك
الدالالت من الزاوية الثقافية واالجتماعية المناسبة.

استكشاف جدلية تشكيل الهوية القطرية على عتبة الحداثة
مريم الشمالن

يدرس مشروعي البحثي مفهوم الهوية القطرية :أشكالها والتغيرات والطريقة
التي تشكلت فيها في قطر الحديثة .تبحث الدراسة ما إذا كانت دولة قطر ستتجه
ً
فريدا
شكال
في نهاية المطاف نحو تبنّ ي القومية بمعناها الغربي ،أو ستتبنّ ى
ً
من أشكال القومية.
ستتم مقاربة مسألة الهوية في قطر من خالل دراسة بروز مؤسسة قطر كعنصر
محتمل من عناصر التغيير ،ودورها في تشكيل الهوية والمجتمع القطريين
خالل العقدين األخيرين .يسعى البحث الستكشاف وتسجيل آراء القطريين بدور
مؤسسة قطر في عملية تشكيل الهوية في الوقت الحاضر ،ومعرفة رأيهم في
الجهود االجتماعية المتعددة لتشكيل الهوية القطرية.
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الخطابات والممارسات التراثية في سياقات الصراع وما بعد الصراع
في العالم العربي

التمثيل في الماضي القريب في متاحف األردن

الكندي الجوابرة

غيداء الصوالحة

في سياق الربيع العربي وصراعاته الالحقة ،يسعى بحثي

يتطرق بحثي إلى تمثيالت الماضي القريب في متاحف
ّ

إلى تحليل خطاب إعادة البناء والتنمية في المراحل التي تلي

فضال
األردن ،ويدرس السرديات والثقافة المادية المعروضة
ً

نحو نقدي ،مع تركيز خاص على موقع ودور
الصراعات على ٍ

عن العوامل التي تؤثر في تمثيل المتحف .يحلل البحث
السياق التاريخي األوسع وكيف تتم صياغة السياق التاريخي

"الثقافة" ـ في أوسع معانيها ـ ضمن هذا الخطاب.

الواسع واألفكار حول التاريخ والتراث والحداثة وتأثير ذلك على
يركز البحث على الناس وعلى ممارساتهم الثقافية المعيارية

تمثيل المتاحف في البالد.

في الحياة اليومية أكثر من التركيز على المواقع التراثية

والهدف من ذلك هو استجالء الطريقة التي تجعل متاحف

واألشياء المادية؛ األمر يتعلق بالحاضر والمستقبل أكثر

ً
ً
ارتباطا بالقضايا
عموما أكثر
األردن والشرق األوسط

من الماضي .يتناول بحثي بالتحديد ماهية التراث بالنسبة

االجتماعية الحالية ،وأن تنخرط أكثر مع المجتمع المحلي.

للشعب السوري في هذه اللحظة من الزمن؛ من هم
الفاعلون الثقافيون في هذا السياق ،وما هي خطابات
وممارسات تراثهم الثقافي؛ كيف يمكن أن يكون التراث
ً
ً
"إيجابيا" إلعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الصراع ،أو
مصدرا
بعبارة أخرى ،ما هي الفوائد المحتملة للتراث في المستقبل.

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

عثمنة البلقان في ضوء الدالئل الخزفية األثرية :حالة بلغراد
يلينا زيفكوفيتش

ستيفاني كافدا

ً
دورا متزايد األهمية في تصميم
لعبت المواد البالستيكية

العثمنة ،مصطلح يشير إلى التغيير الثقافي الذي حدث في

األشياء اليومية منذ الحرب العالمية الثانية ،وتم استخدامها

منطقة البلقان بعد الغزو العثماني لها .ظهر هذا التغيير من

ابتداء من الستينيات
على نطاق واسع في الفن والتصميم،
ً

خالل التفاعل بين مختلف المجموعات االجتماعية الخاضعة

ً
تحديدا .وهي تمثل التراث الثقافي المعاصر ،ما يجعلها قابلة

لقوانين اإلمبراطورية العثمانية وتجربتها الثقافية المشتركة

للجمع بسبب ندرتها أو تصميمها غير التقليدي أو تأثيرها

في ما كان ُيسمى دار اإلسالم .شهدت بلغراد ،التي كانت

الواسع كعمل فني مبدع .يدرس بحثي طرق تنظيف أسطح

ً
ً
ً
مهما ،تحوالت عميقة في ثقافتها المادية ّإبان
إقليميا
مركزا

األكريليك الشفاف ،مع التركيز على مادة البولي (ميثيل

ً
بدءا من العمارة اإلمبراطورية
الفترة العثمانية (،)1717-1521

ميثاكريالت) ،أو  ،PMMAالمعروفة باسم بلكسي غالس.

وصوال إلى صناعة األواني الخزفية المستخدمة في
ً
االستهالك اليومي.
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يتم تناول الموضوع من خالل التجارب المرفقة باإلحصائيات

يستهدف هذا البحث تقنية إنتاج الخزف في بلغراد في سياق

عينات جديدة وخفيفة (غير مقاسة العمر) من ،PMMA
على ّ

التأثير الطويل األمد للدولة العثمانية على الحرف اليدوية

لمحاكاة األسطح المتدهورة .يهدف هذا البحث إلى تحسين

المحلية .البحث هو إضافة مهمة للدراسات األثرية التي

معالجات تنظيف األسطح واستخدام أساليب آمنة في معالجة

تناولت التفاعل بين ثقافات العالم اإلسالمي ،من خالل

مقتنيات المتاحف المصنوعة من األكريليك.

التأكيد على دور المنهج العلمي في مقاربة المواد.
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عملية إعادة بناء إنتاج النحاس الزرنيخي في بداية العصر البرونزي
في جنوب غرب آسيا

آثار التنظيف على سبائك النحاس وسطوح الفضة

د .لويك بوشر

جيل سوندرز

ركزت في بحث الدكتوراه على محاوالت اإلنسان األولى في
ُ

التنظيف هو عملية صيانة مشتركة ال رجعة فيها ،يمكن أن

مزج المعادن لصنع سبائك وخلطات جديدة قبل ما يقارب من

تغير قيمة
تسبب تغييرات جمالية /مادية جدية ،كما يمكنها أن ّ

 5000عام .استطعت من خالل دراسة البقايا األثرية المأخوذة

القطعة الفنية .بحثي يحقق في صيانة وتنظيف سبائك

من مواقع في تركيا وإيران أن أعيد بناء بعض المكتشفات

النحاس وسطوح سبائك الفضة ،ويستكشف األسباب الكامنة

التقنية القديمة ،وأن أفهم الدور الذي لعبته هذه المواد

وراء قرارات الصيانة وتأثيرات المعالجات المختلفة.

الجديدة في حياة أجدادنا القدماء اليومية.

تمت دراسة الممارسات المهنية واتخاذ القرارات من خالل
المقابالت واالستبيانات واستطالع للرأي جرى على اإلنترنت.

وتخرج في العام .2017
أنهى د .لويك بوشر دراساته
ّ

ُدرست جميع البيانات من خالل بناء صورة شاملة للتنظيف
في الصيانة المعاصرة ،بما في ذلك العوامل االجتماعية
والثقافية المحتملة التي تؤثر في القرارات والنتائج.

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

الفن المعاصر والحداثة في الخليج العربي وبحر قزوين

آن كاثرين النج

ليزلي غراي

بحثي يحقق في طبيعة التمثيل في عدد من المتاحف

يتطلع بحثي إلى تحليل تطور مراكز اإلنتاج الفني الجديدة ،مع

الخليجية المختارة ،مع تركيز خاص على قطر وأسطورتها

ابتعاد االقتصاد العالمي عن هيمنة ثقافة الفن التي يسيطر

الوطنية .والهدف هو تحديد الروايات والممارسات التي

عليها الغرب.

تمثل التراث القطري ،السيما الهويات المتنوعة للمواطنين
القطريين والتحقيق في األشكال التراثية المستثناة من إطار

يركز التحليل على مناطق الخليج العربي وبحر قزوين ،السيما

المتاحف في قطر.

ً
عالميا
قطر وأذربيجان ،وهما دولتان صغيرتان لكنهما مؤثرتان
وتجتازان تنمية اقتصادية وثقافية سريعة بسبب عائدات

المقدمة في متاحف قطر ويستكشف
يدرس البحث التمثيالت
ّ

النفط والغاز .يستخدم البحث هذين الموقعين في محاولة

األسباب الكامنة وراء استبعاد أو سوء تمثيل أو حتى التمثيل

لتحديد نموذج التنمية الثقافية والفنية الدالة على المنطقة

ً
تحديدا إلى اإلضاءة على
القسري لبعض الروايات ،ويهدف

ودراسة تأثيرها الدولي .يحتوي كال الموقعين على برامج

األسباب الثقافية التي ال يفهمها األكاديميون الغربيون،

توعية عالمية قوية في الفنون مع التركيز في الوقت نفسه

وبالتالي يساهم في تقديم فهم أفضل للمنطقة وتراثها.

على اإلنتاج الفني المحلي.

إضافة إلى ذلك ،ومن خالل استكشاف كيفية بناء المتاحف
ً

وباالستناد إلى مناقشات الحداثة في كل من السياقات

الجديدة للهوية الوطنية المعاصرة ،سيضيء المشروع

الغربية وغير الغربية ،تتم دراسة التأثير االجتماعي الثقافي

البحثي على العملية األوسع لبناء الهوية والعالقات بين

للحداثة في ما يتعلق بالعولمة الثقافية والفنية المعنية

الدولة والمجتمع.

بالمتحف والتنمية الثقافية ،مع إضاءة على الفن المعاصر
باعتباره منصة بديلة عن المشاركة الدولية.
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مشاريع طالب الدكتوراه

الحرب والمبادئ العسكرية في شمال وجنوب شرق شبه الجزيرة
العربية (القرون من الرابع عشر إلى السادس عشر قبل الميالد)
د .عمر كان أكسوي

يسعى بحثي إلى فهم المبادئ العسكرية لسكان العصر
يعمل ما يقرب من عشرة طالب بدوام كامل للحصول على درجة الدكتوراه في كلية

الحديدي في شمال وجنوب شرق شبه الجزيرة العربية :ماذا

لندن الجامعية في قطر ،مستفيدين من موقع الكلية الفريد وتركيزها على إجراء

ويفكَّر أنه الطريقة األفضل لممارسة الشؤون
كان ُي َ
عتقد ُ

األبحاث حول الموضوعات اإلبداعية المتعلقة بالعالمين العربي واإلسالمي.

العسكرية في العصر البرونزي المتأخر والعصر الحديدي
في شبه الجزيرة العربية؟ كانت شبه الجزيرة العربية واحدة

تغطي مشاريع الطالب موضوعات علم اآلثار ودراسات الحفظ والمتاحف في

من المناطق الرئيسية للصراع في غرب آسيا طوال العصر

ً
عموما كأساس لدراساتهم.
أوروبا وآسيا ،ويستخدم الكثير منهم قطر والخليج

ركزت في بحثي على
ُ
البرونزي المتأخر والعصر الحديدي،

يقضي المرشحون لنيل درجة الدكتوراه من ثالث إلى أربع سنوات في تحضير

مفهومين أساسيين األول هو تقديم تعليل بديل يستند إلى

الرسالة ،تحت إشراف أحد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية لندن الجامعية في

العقيدة العسكرية لحروب العصر البرونزي القديم  -العصر

ً
ثان من كلية لندن الجامعية في لندن.
قطر،
وغالبا ما يكون هناك مشرف ٍ

ً
طموحا
الحديدي في شبه الجزيرة العربية .أما الثاني فكان أكثر
إذ سعى إلى كشف وربط الحروب النموذجية والحقيقية في
العصر البرونزي  -العصر الحديدي في شبه الجزيرة العربية.
وتخرج في العام .2017
أنهى د .عمر كان أكسوي دراساته
ّ

إنتاج فوالذ البواتق الفارسي في وسط إيران
د .رحيل عليبور

تُ عتبر صناعة الحديد والصلب من أهم الصناعات البشرية .من
بين هذه الصناعات ظهرت تقنية فوالذ البواتق التي أحدثت
ثورة في الصناعة الحديثة ،والتي تعود جذورها إلى بالد
فارس في العصور الوسطى وشبه القارة الهندية .اقتصرت
الدراسات الحديثة حول صناعة فوالذ البواتق على عدد قليل
من المواقع األثرية في آسيا الوسطى والهند وسريالنكا،
في حين ربطت العديد من المخطوطات التاريخية هذه
الصناعة بمراكز اإلنتاج في إيران المعاصرة.
تجمع رسالتي الدكتوراه بين التاريخ والقياسات األثرية إلجراء
تحقيقات أثرية مدعومة بالنص في إنتاج البوالد في فترة
الچاهك السلجوقية .يوسع بحثي فهمنا لتقنية البوالد
الفارسية من خالل تحديد تقليد مختلف ضمن تقنية البوالد
الفارسية ،ويوفر األساس لتحليل اآلثار المستقبلية لتحديد
منتجات صناعة البوالد الچاهكي التقليدية.
وتخرجت في العام .2017
أنهت د .رحيل عليبور دراساتها
ّ
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أصول الدوحة
يدعم صندوق قطر الوطني للبحوث مشروع أصول الدوحة وقطر ويستكشف األساس والنمو
التاريخي للدوحة والمدن الساحلية األخرى من خالل مجموعة من الدراسات األثرية واألبحاث
التاريخية والشهادات الشفوية .يطبق المشروع تقنيات تحليلية تفصيلية للسجل األثري للدوحة
ً
وفقا ألفضل الممارسات الحالية في مجال
والبدع وفويرط وعدد من المستوطنات األخرى،
البحث األثري.
تعقب النطاق المادي المتغير والتكوين الحضري للمدن الساحلية في
المحددة ّ
تشمل األهداف
ّ
الجوية والدراسات المعمارية والتنقيب
قطر عبر الزمن ،باستخدام الخرائط التاريخية والصور
ّ
سجل تاريخي شامل لقطر من المصادر
ويستكمل ذلك من خالل تجميع ّ
على الرواسب األثريةُ .
األوروبية والعربية على حد سواء ،باإلضافة إلى شهادات شفوية مأخوذة من أهل الدوحة
ودراسات أنثروبولوجية تتناول تجاربهم وثقافتهم المادية.
تسجل المسوحات المعمارية في الدوحة وفويرط تراث قطر المعماري السريع االختفاء،
بإضافة المزيد من التفاصيل حول التراث المبني في قطر .يقول دانيال إديزفورد ،المدير
الميداني لمشروع أصول الدوحة وقطر" ،إلى جانب القيام بأعمال التنقيب األثري ،قمنا
بتسجيل عدد من المباني الدائمة مثل الهيكل التقليديُ .ش ّيدت هذه المباني باستخدام الطرق
ً
المبطن بالطين ،مع َأسقف
غالبا ما ُبنيت بالحجر العادي والحجر الكلسي
التقليدية .وهي
َّ
مصنوعة من أشجار المانغروف .لقد تم تسجيل هذه المباني هنا في فويرط والدوحة ،ألنها
ً
ً
مهما من الحياة في البالد قبل اكتشاف النفط في منتصف القرن العشرين.
جانبا
تمثل
بعد ثالث سنوات من البحث في الدوحة ،قام الفريق منذ العام  2016بحفر العديد من الخنادق
وتقصي المناطق السكنية ،ومقالب القمامة ،ومسجد الجمعة ،ومساحات من سور
حول فويرط،
ّ

ً
غالبا ما كانت المدن الساحلية في قطر تستخدم اآلليات الدفاعية مثل األسوار للحماية
المدينة.
من اإلغارات ،بينما توفر مقالب القمامة معلومات قيمة عن الحياة اليومية والثقافة المادية.

يرأس المشروع البروفسور الدكتور روبرت كارتر ،من كلية لندن الجامعية في قطر .األعضاء الحاليون
في فريق المشروع هم :دانيال إديزفورد (مدير ميداني) ،الدكتور ريتشارد فلتشر (زميل أبحاث أول)،
الدكتورة كولين مورغان (أبحاث التراث الرقمي) ،الدكتورة ليزا يومانز (اختصاصية علم الحيوان) ،الدكتورة

تسجل المسوحات
المعمارية في الدوحة
وفويرط تراث قطر
المعماري سريع االختفاء

برناديت ماكول (اختصاصية مصنوعات زجاجية) ،الدكتور آالن فرحاني ،ميشال ميشالسكي (اختصاصي
مسح واختصاصي نظم المعلومات الجغرافية) ،فاطمة الدوسري (مؤرخة شفوية ومترجمة) ،ران جانغ
(اختصاصي خزف لمنطقة الشرق األقصى) ،يوليوس أوغوتو (عالم آثار ومسؤول لقى أثرية) ،كورديليا
هول (اختصاصية مسح وعالمة آثار) ،ديفيد ماكي (اختصاصي مسح وعالم آثار) ،تريسي سيان (مسؤولة
لقى أثرية) ،بن شارب (عالم آثار) ،روث هاتفيلد (عالمة آثار) ،الدكتور نبيل يحيى (مترجم) ،جيزم كهرمان
(باحث في استيطان المساكن التقليدية بعد اكتشاف النفط) ومريم آل ثاني ( مسؤولة التواصل مع
المجتمع المحلي).
لالطالع على كافة مستجدات المشروع ُيرجى زيارة
https://originsofdoha.wordpress.com

30

البحـث

31

الصحراء المزدحمة
الصحراء المزدحمة هو مشروع مشترك بين كلية لندن الجامعية في قطر ومتاحف
قطر ،وهو دراسة أثرية للمناظر الطبيعية الصحراوية في شمال غرب قطر ،حول
منطقتي المليحة وأم الماء .الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو فهم تاريخ
البدو والناس المستقرين في المنطقة وعالقتهم باألماكن البعيدة األخرى في
الخليج .تفيد هذه المعلومات في فهم مساهمات بدو قطر في المواضيع
التاريخية العظيمة في المنطقة مثل تطوير الحضارات المبكرة ،وأسلمة الجزيرة
العربية والخليج ،وربطها مع باقي المدن المطلة على المحيط الهندي ومناطق
الشرق األوسط .بدأ المشروع كموسم تجريبي في العام  ،2015وخالل فصل
ً
ً
بدعم مالي من برنامج
ٍ
متطورا بالكامل
مشروعا
الشتاء والربيع لعام  2016أصبح
األولويات الوطني للبحث العلمي التابع لصندوق قطر الوطني للبحوث:
عامي  2017و .2018
 . 56-6-1582-NPRP8تنفيذ المشروع مستمر خالل
ّ
لقد كانت النتائج مرضية للغاية :فقد تم توثيق شبكة كثيفة من المواقع
المأهولة ،معظمها من المعسكرات والخيام ،إلى جانب بعض المنازل والقرى
األكثر ديمومة .تم العثور على مواقع دفن تعود إلى ما قبل اإلسالم وأخرى

لقد كانت النتائج مرضية
للغاية :فقد تم توثيق
شبكة كثيفة من المواقع
المأهولة ،معظمها من
المعسكرات والخيام،
إلى جانب بعض المنازل
والقرى األكثر ديمومة

إسالمية ومناطق دينية ومجموعة من المناطق العملية (ورش عمل وآبار وبعض
المسيجة ،إلخ).
المناطق
َّ
بين عامي  2016و  2017تم تنفيذ عدد من الحفريات بهدف تعزيز نتائج
وقدمت دالئل واضحة
المسوحات .في العام  2016تم افتتاح ثمانية خنادق أثرية،
ّ
على وجود استيطان باستخدام الخيام مع وجود رواسب قابلة للتأريخ .في العام
حصني أم الماء ،اللذين قدما معلومات حول طرق
 ،2017ركّزت الحفريات على
ّ
بناء واستيطان وهجر هذه الهياكل العسكرية .تم أخذ عينات لتأريخها باستخدام
قدم
الكربون المشع ،وسمحت الصور الضوئية بإنتاج نماذج ثالثية األبعاد ،ما َّ
بعض النتائج المذهلة بخصوص المشروع.
ً
جزءا من نطاق مشروع
يعتبر التصوير الجوي والجيوفيزيائي واألثري الجغرافي
الصحراء المزدحمة ،ويسمح بتسجيل صور عالية الدقة للمناظر الطبيعية ،التي
بدورها تسمح بتشكيل نماذج رقمية .يتم استخدام علم الجغرافيا األثرية لفهم
تطور البيئة المادية للمنطقة الخاضعة للدراسة.
تتيح لنا المعلومات الناتجة عن مشروع الصحراء المزدحمة التأمل في تاريخ شمال

يدير المشروع كل من الدكتور خوسيه كارفاجال لوبيز (كلية لندن الجامعية في قطر /جامعة ليستر) وفيصل

َّ
موثق للبشر (والذي يمكن تأريخه حوالي العصر الحديدي
قطر منذ أول ظهور

النعيمي (متاحف قطر) .أما المسؤولون عن إدارة المواسم الميدانية فهم الدكتورة لورا مورابيتو ()2015

العربي ،أي من  300قبل الميالد إلى  300م) حتى الماضي القريب ،أي نهاية

وكيرك روبرتس ( ،)2018-2016بمساهمة من غاريث ريس .ويضم فريق البحث :األستاذ الدكتور روبرت

القرن العشرين .يدل توثيق الفترة الممتدة من نهاية الحقبة الساسانية إلى بداية

كارتر والدكتور ريتشارد فلتشر والدكتور ميرتو جورجاكوبولو من كلية لندن الجامعية في قطر .البروفيسور

الفترة اإلسالمية (أي بين  400م و  1000م) على غنى هذه الفترة بشكل خاص

أندرو بيفان ،البروفيسور رودني هاريسون ،الدكتور مارك الطويل ،الدكتور أنكه مارش والدكتور مانويل

في مجال الدراسة.

أرويو كالين من معهد اآلثار في كلية لندن الجامعية .وخريجي كلية لندن الجامعية في قطر هدى أبو عامر،
لويك بوشر ،ميكيل هران سوبيناس ،جوليوس جيمس أوغوتو وشيماء الشريف .ومن األعضاء اآلخرين
الذين ساهموا في العمل إد بلينكورن ،باربرا جيلي ،دانيال دييز ميريدا ،مايكل هاوس ،حنان محمود،
شونا ماكغلون ،فيكتوريا مورغان ،أنطونيو ريس ،الدكتور أليساندرو سيباستياني ،فرانك ستريمكي
القيم .قام
والدكتورة بترا فيشينفيلدر .شكر خاص للمتطوعين إريك غوديفو وأنابيل ديونغ على عملهم
ّ
طالب ماجستير علم اآلثار في العالم العربي واإلسالمي لعامي  2016و  2017بتنظيم استطالعاتهم
قيمة.
الخاصة في منطقة الصحراء المزدحمة بإشراف
القيمين على المشروع وقدموا معلومات ّ
ّ
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البحـث
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الحديد في مروي
شهد العام الدراسي  2017 - 2016استمرار استراتيجيات البحث وعرض الموقع والحماية،
باإلضافة إلى استراتيجيات مشاركة مجتمعية واسعة النطاق في مدينة مروي الملكية
بشكل كبير في توثيق وتحليل العينات وتأليف
في السودان .كما انشغل فريق العمل
ٍ

المنشورات ،أثناء فترات توقف أعمال التنقيب في السودان.

في موقع التنقيب ،استمرت أعمال الحفر على نطاق واسع على بعض البقايا المعدنية
األثرية األوسع في المدينة الملكية مع ظهور بعض النتائج المثيرة للغاية .تم اكتشاف
ورشتي فرن قديمتين مدفونتين تحت أطنان كبيرة من النفايات المعدنية القديمة ،وتم شحن
مئات الكيلوغرامات من العينات األثرية إلى قطر إلجراء التحاليل المختبرية ،للمساعدة في
مهما ً
ً
جدا في نمو وقوة مملكة كوش السودانية .كما
فهمنا إلنتاج الحديد القديم الذي كان
شامال للطريقة التي استُ خدمت في تشييد أحد أهم المعابد المعروفة في
دليال
وجد الفريق
ً
ً

ً
علما بأن أحد المهندسين المعماريين اآلثاريين المخضرمين عمل مع الفريق
موقع مروي.

إلعادة بناء المعبد .وكجزءٍ من استراتيجيتنا المستمرة في إدارة الموقع ،تمت تغطية المعبد
في نهاية العمل الميداني باستخدام نسيج خاص للمحافظة عليه.
تم عقد العديد من اللقاءات االجتماعية في القرى المحلية المحيطة بمروي لمواصلة
استراتيجيات المشاركة المجتمعية التي ينتهجها المشروع ،وأصدرت كلية لندن الجامعية
ً
كتابا لألطفال باللغتين العربية واإلنجليزية بعنوان "تاريخ السودان القديم :هويدا
في قطر
ومعاوية يستكشفان حديد مروي" ،الذي يتحدث عن طفلين يستكشفان الطريقة التي كان
القدماء يتبعونها في إنتاج الحديد .تم توزيع أكثر من  1000نسخة من الكتاب على األطفال
الذين يعيشون قرب مروي ،كما ُوزِّ ع الكتاب على مكتبات المدارس المحلية .الكتاب متاح في
قطر في مكتبة متحف الفن اإلسالمي وقسم األطفال في مكتبة قطر الوطنية .يعمل
ً
ً
قرارا
حاليا على إعداد كتاب األطفال الثاني ،الذي يحكي قصة المعبد ولماذا اتخذنا
الفريق
بتغطية هذا الصرح المعماري المهم.
مجموعة من المنشورات ،وتم استخدام التحليل المأخوذ من
ٍ
عمل الفريق بجد على إعداد
العينات العضوية والنباتية ،والتأريخ بالكربون المشع ،ومجموعة من أساليب علم المواد،
والخامات المستخرجة من كافة أنحاء الموقع ،لتعزيز فهمنا للمشروع والمساهمة في الكتابات
األكاديمية .ظهر عدد من المنشورات الهامة في العام  ، 2017-2016وهناك عدد آخر قيد
اإلعداد أو قيد المراجعة للنشر خالل العام الدراسي المقبل.
كما تم إجراء مشروع بحثي إضافي ،وهو أول بحث يدرس إنتاج الحديد في إثيوبيا القديمة،
بدعم من كلية لندن الجامعية في قطر .باإلضافة إلى توفير أول بيانات عن المعادن القديمة
من مملكة أكسوم القديمة ،يوفر هذا المشروع البيانات األولية التي يمكننا من خاللها النظر
ً
مؤخرا في مؤتمر
إلى موقع مروي ومكانتها في العالم القديم .تم عرض نتائج المشروعين
جمعية علماء اآلثار األفارقة في تورنتو ،كندا.
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ورشتا فرن قديمتان مدفونتان
تحت أطنان كبيرة من النفايات
المعدنية القديمة ،وتم
شحن مئات الكيلوغرامات من
العينات األثرية إلى قطر إلجراء
التحاليل المختبرية ،للمساعدة
في فهمنا إلنتاج الحديد
مهما ً
ً
جدا
القديم الذي كان
في نمو وقوة مملكة كوش
السودانية

البحـث
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البــحــث

قائمة بكافة المشاريع البحثية
في كلية لندن الجامعية في قطر
أصول الدوحة وقطر (استئناف العمل)

الصورة الجوية لقطر

الباحث الرئيسي البروفسور د .روبرت كارتر

الباحث الرئيسي البروفسور د .روبرت كارتر

اإلنتاج المعدني للمنطقة العربية في
العصر الحديدي

المتاحف في القرن الحادي والعشرين
وتاريخ الفن العالمي

الباحث الرئيسي البروفسور د .تيلو رهرن

إنتاج الحديد في اثيوبيا
الباحثة الرئيسية د .جين هامفريز

الزجاج من بيزنطة إلى بغداد
الباحث الرئيسي البروفسور د .تيلو رهرن

الباحثة الرئيسية د .كارن اكسل

المتاحف الوطنية والخيال الشعبي
الباحثة الرئيسية د .كارن اكسل

المشهد الطبيعي المغربي في بداية
العصر اإلسالمي
الباحث الرئيسي د .جيتانو بالومبو

شراء المواد الخام في مملكة مروي
الباحث الرئيسي البروفسور د .تيلو رهرن

مشروع إنتاج حديد مروي :كوش الصناعية
الباحثة الرئيسية د .جين هامفريز

شهرزور (العراق) مشروع ما قبل التاريخ
الباحث الرئيسي البروفسور د .روبرت كارتر

األبحاث التي تتم على أعلى مستوى هي من
األهداف األساسية لكلية لندن الجامعية ،وقد
نفذت الكلية مشاريع بحثية في جميع أنحاء
َّ
العالمين العربي واإلسالمي ،ساهمت وتساهم
في تقديم معلومات جديدة حول المنطقة.

الصحراء المزدحمة

المواد وحفظها في السياقات اإلسالمية
الباحث الرئيسي د .خوسيه كارفاجال لوبيز

الباحث الرئيسي د .خوسيه كارفاجال لوبيز

تدعم الكلية أساليبها في التدريس وتوفر الفرص
للطالب الكتساب الخبرات العملية ،من خالل
تعزيز القدرات البحثية في قطر بما يتماشى مع
رؤية قطر الوطنية .2030
البحـث
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التعـلـيـم
االحـتــرافـي
والتنـفـيذي

المقدمة في 2017 - 2016
الدورات التدريبية
ّ
إدارة مشاريع المعارض
إدارة المنظمات الثقافية
استراتيجيات التعلم وتخطيط التعليم
تخطيط التفسير الفني
التصوير متعدد األطياف
الجوانب الرقمية للتسويق المتحفي
نجرب هذا مع الجمهور
دعونا ّ
السياحة والتسويق الثقافي
طرائق البحث
عمارة المتحف والفضاء الثقافي
الفضاءات اإلبداعية

بيـانـات

5

أيام

معدل طول الدورة

102

شخص

العدد اإلجمالي للمشاركين

مقدمة عن فنون الشرق األوسط
مقدمة عن المتاحف
المتحف والمقتنيات من أجل التعليم والصحة
مقدمة عن الممارسات السياحية واإلدارة

17

شخصا
ً

عدد المشاركين في الدورة
الواحدة

يسعى برنامج التدريب االحترافي في كلية
لندن الجامعية إلى دعم احتياجات المهنيين
المتميزين الناشئين في مجال التراث الثقافي
ّ
وإدارة المعلومات والمعرفة .يتم استقدام خيرة
والمدربين من جميع أنحاء العالم إلى
األكاديميين
ّ
قطر لتبادل المعارف والخبرات مع أقرانهم.
التعليم االحترافي والتنفيذي
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الخريجون
حقائق وأرقام –
ّ

التخرج
حقائق وأرقام –
ّ

200

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

الخريجات
لمحة عن إحدى ّ

ايلينا تيرانوفا

49
جنسـية

كانت دراستي في كلية لندن الجامعية في
انطالق مهمة أتاحت لي تحقيق
قطر نقطة
ٍ
أحالمي الكبيرة .فالمهارات التي اكتسبتها
من دراستي النظرية والعملية في برنامج
الماجستير في ممارسات المتاحف وقاعات
العرض ،كانت مفيدة للغاية في متابعتي
لرسالة الدكتوراه

إذا توقفت برهة وفكرت أين أنا اآلن وما هي الخطوات التي
أوصلتني إلى هنا ،يبدو األمر غير معقول .عندما التحقت
بالدراسة في كلية لندن الجامعية في قطر ،لم يكن لدي أي فكرة
عما ستكون عليه خطوتي القادمة .لذا كانت المفاجأة الرائعة حين
وجدت أني لم أحصل على شهادتي في عام واحد فحسب ،بل
حظيت بأصدقاء من كل أنحاء العالم وكن ٍز من المعارف والخبرات
التي سرعان ما ظهرت آثارها المهمة على مسيرتي المهنية.
أنا اآلن طالبة دكتوراه في السنة األولى في قسم الثقافة
واإلعالم والصناعات اإلبداعية في كلية كينغز في لندن ،وقد
تمويال من اثنين من مجالس البحوث السبعة في المملكة
تلقيت
ً
المتحدة :مجلس البحوث االقتصادية واالجتماعية ،ومجلس أبحاث
إن الحصول على تمويل للحصول
الفنون والعلوم اإلنسانيةَّ .
على درجة الدكتوراه هو من األمور النادرة ً
جدا في المملكة
ً
نظرا لعدد الطلبات والمنافسة الكبيرة .لذا كنت مسرورة
المتحدة،
ً
التخرج مع زمالء صفي،
جدا حين عدت إلى قطر لحضور حفل
ّ

49

طالباً وطالبة تخرجوا

93

22 %71
إنــاث

جنسـية

ممولة
ومشاركة األخبار الرائعة حول حصولي على منحة دكتوراه َّ
كامال من شراكة تدريب دكتوراه العلوم االجتماعية في
تمويال
ً
ً
أيضاً ،
ً
ردا
لندن .بعد أقل من شهر على ذلك ،تلقيت لدهشتي
ً
إيجابيا على طلبي من منحة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في
لندن .وبما أن الطالب ال يمكنه االستفادة إال من منحة دراسية
واحدة فقط ،فقد وافق كال المجلسين على دعمي من خالل

صندوقين مشتركين .أنا من األشخاص القالئل الذين حصلوا
على هذه الفرصة الثمينة ،وهذا شرف عظيم لي.
انطالق
كانت دراستي في كلية لندن الجامعية في قطر نقطة
ٍ
مهمة أتاحت لي تحقيق أحالمي الكبيرة .فالمهارات التي
اكتسبتها من دراستي النظرية والعملية في برنامج الماجستير
في ممارسات المتاحف وقاعات العرض ،كانت مفيدة للغاية
في متابعتي لرسالة الدكتوراه .كذلك ساعدتني دراستي في
الحصول على وظيفة ،فقد تابعت ،كجزء من برنامج الماجستير،
ً
تدريبا لمدة شهرين في إحدى الشركات االستشارية الثقافية

مقرها لندن ،ما ساعدني على اكتشاف عالم
الرائدة في العالم
ّ
االستشارات وأعطاني الخبرة المهنية الالزمة للحصول على
وظيفة في هذا القطاع.
كذلك سمحت لي دراستي بأن أدرج شغفي الكبير بالرقص مع
دراستي الجامعية في تاريخ الفن والمتاحف .يمكن القول إن
مشروعي للدكتوراه سيكون "الرقص في المتاحف" وهي
ومحفزة لرسالتي الماجستير.
ِّ
مطولة
دراسة
ّ
أخيرا وليس ً
ً
عرفتني رحلتي في قطر إلى زمالء
آخرا ،لقد َّ

موهوبين وأصدقاء رائعين منتشرين في جميع أنحاء العالم
ً
ً
يوما بعد
معا .إنني أقترب
أتبادل معهم األفكار ونخطط لعطالتنا
يوم من تحقيق حلمي الكبير في أن أصبح مديرة مشاريع في
القطاع الثقافي.

برامج الدراسات العليا

21

ماجستير العلوم في دراسات الحفظ
ماجستير العلوم في دراسات الحفظ هو برنامج يستغرق سنتين
ويركّز على ترميم التراث الثقافي ضمن سياق عربي وخليجي .هدف
البرنامج هو تثقيف جيل من المحترفين وتدريبهم على اتخاذ القرارات
الصائبة في اختيار طرق ترميم القطع الفنية وصونها لألجيال
القادمة ،مع احترام قيمة وأهمية هذه القطع.
ً
قطعا متحفية حقيقية،
أثناء الفترة التدريبية ،يعالج طالب هذا البرنامج
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.
تقدم كلية لندن الجامعية في قطر أحدث ما توصل إليه العلم في
ّ

6

عدد الطالب المتخرجين

الوظائف
مالطا
أستراليا

ً
سابقا
تراث مالطا ،المستشفى البحري الملكي
غاليري كوينزالند للفنون|غاليري الفن الحديث – بريسبان

الواليات المتحدة األمريكية

المركز األميركي لألبحاث المشرقية،

مبادرة  -TWLCRMنيو هيفن

مجال علوم المواد والحفظ ،بإشراف مجموعة من الخبراء المعترف

اليونان

ً
ً
مجهز بأحدث المختبرات التعليمية
علما بأن القسم
دوليا.
بهم
ّ

قطر

متحف الفن اإلسالمي ،مختبر الترميم – الدوحة

تركيا

مشروع كايماكشي األثري

متخصصة ممتازة فريدة من نوعها في المنطقة.
والبحثية ،ومكتبة
ّ
ويولى اهتمام خاص لعلم المواد الالزمة من أجل الحفظ ،وتحليل
ُ
المواد وتفسير البيانات العلمية الناتجة عن األبحاث األولية.
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

مركز دراسات  INSTAPلكريت الشرقية – كريت

ً
جزءا
أما برامج التدرب التي تعتبر
من هذه الشهادة فتأخذ الطالب
خارج جدران المختبرات وتدخلهم
في بيئة العمل

المعنية بالتراث الثقافي ،وفي المختبرات البحثية ،وتدعيم شبكة
العالقات ،وإنشاء روابط مهنية تتخطى حدود الفصول الدراسية.

جوان
لسنسكي
أغير
كنت باحثة في مجال المقتنيات الفنية ،لكنني قررت أن ّ
وظيفتي بعد سنوات من العمل في المتاحف والمؤسسات
المعنية بالتراث في المنطقة .تتميز دراسات ماجستير الحفظ
بالجدية وهي مجال عملي مليء بالتحديات ،األمر الذي يستلزم
ّ
من الطالب استنفار كامل طاقاته للعمل.
تشجع 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 .هذا التوازن

18

يميز كلية لندن الجامعية في قطر عن باقي
في الدراسة هو ما ّ
تأهيال
الجامعات المعنية بتدريس الترميم .فالكلية تؤهل طالبها
ً
ً
ممتازا 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 على قطع فنية أثرية وتاريخية
وثقافية أصيلة مأخوذة من المتاحف أو المجموعات الخاصة في
ً
جزءا من هذه الشهادة
دولة قطر .أما برامج التدرب التي تعتبر
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.
جعلتني دراستي في كلية لندن الجامعية أحمل ً
كنزا من المعرفة
وأكون صداقات جديدة وعالقات عمل مهمة إلى جانب أجمل
ِّ
الذكريات .أنا أتطلع إلى المستقبل وأسير إليه بثقة كوني خريجة
كلية لندن الجامعية في قطر.

برامج الدراسات العليا
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ماجستير في علوم آثار العالمين العربي
واإلسالمي
10

تسمح شهادة الماجستير هذه التي تقدمها كلية لندن الجامعية قطر

عدد الطالب المتخرجين

للطالب أن يدرسوا علم اآلثار في قلب العالم العربي واإلسالمي.
تمتلك قطر أفضل المختبرات المعنية بقضايا الترميم وعلوم المواد

الوظائف

والبحث األثري في منطقة الخليج ،ويستطيع طالبها الوصول

مصر

جامعة آغا خان ،مشروع القاهرة القديمة – القاهرة

قطر

الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ،مواد البناء

وحمايتها في السياقات اإلسالمية – الدوحة
مجلس البحوث األوروبي ،الغزو المبطن وفهرسة

هولندا

البرديات العربية – اليدن
المملكة المتحدة

حضارات العالم.
خالل السنتين اللتين يستغرقهما الماجستير يتم تدريب الطالب على
ً
ً
عمليا
تدريبا
يضم البرنامج
تقويم وتحليل وتفسير المعطيات األثرية.
ُّ
في علم اآلثار يتم من خالله وضع الطالب في المكان المناسب

معهد كلية لندن الجامعية لآلثار ،مشروع تغيير

ومتابعة الجلسات الميدانية .يمنح هذا المزج بين الدراسات األكاديمية
ً
مفصال عن الدور الذي لعبه البشر
فهما
والخبرات العملية الطالب
ً

وجه البحر األبيض المتوسط  -لندن
دولة اإلمارات العربية المتحدة

المهمة الخاصة ببعض أعظم
بسهولة إلى الكثير من المواقع األثرية
ّ

مشروع أبحاث ساروق الحديد

األثري – دبي
قطر

باركر النغام – الدوحة

قطر

مشروع أصول الدوحة – الدوحة

حصلت على تدريب ذي مستوى

والمجتمعات في العالمين العربي واإلسالمي ،مع التركيز على منطقة
الشرق األوسط.
لسد حاجة البلد
خريجي كلية لندن الجامعية وتأهيلهم
ِّ
يتم إعداد ّ
المتزايدة من المهنيين المتخصصين في الثقافة المادية لماضي
الشرق األوسط .يجب على كل طالب إجراء مشروع بحثي مستقل
وكتابة نتائج أبحاثه في أطروحة مؤلفة من  15,000كلمة.

عالمي في العمل الميداني األثري
إضافة إلى األعمال المخبرية

ألكسندر
كابليندي
بما أنني تنزاني كان النضمامي إلى كلية لندن الجامعية في
قطر أثر كبير على مسيرتي المهنية ونضجي األكاديمي.
ً
قدم لي برنامج
ونظرا الهتمامي بآثار العصر الحجري القديمّ ،

الماجستير معرفة متقدمة حول هذا العلم إضافة إلى بعض
المهارات البحثية في التراث الثقافي وآثار العالمين العربي
المقدمة
واإلسالمي .لقد وطدت المعرفة والمهارات التقنية
ّ
ومهدت لي الطريق إلجراء
لي المفاهيم اآلثارية والمنهجية،
ّ
بحث مستقل .كطالب تلقيت الكثير من الدعم األكاديمي من
كل من كلية لندن الجامعية في قطر ومعهد كلية
األساتذة في ٍ

16

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
ً
ً
ماديا للتطوير المهني
دعما
تقدم كلية لندن الجامعية في قطر
في المجتمع الطالبي.
ونتيجة لحماستي والتزامي بدراسة اآلثار والتراث الثقافي ،تم
قبولي في برنامج الدكتوراه في اآلثار التابع لمعهد كلية لندن
الجامعية لآلثار .ما كنت ألصل إلى المرتبة األكاديمية التي
وصلت إليها لوال الدعم العظيم الذي تلقيته من كلية لندن
ً
دوما
الجامعية في قطر خالل السنوات الثالث الماضية .سأعتز
بالمعارف والمهارات التي اكتسبتها في كلية لندن الجامعية
في قطر خالل دراساتي المقبلة ومسيرتي المهنية وحياتي
بشكل عام.

برامج الدراسات العليا

17

ماجستير في ممارسات المتاحف وقاعات العرض

المعرض  -العودة إلى مشيرب

الماجستير في ممارسات المتاحف وقاعات العرض هو برنامج عملي
متميز يوفر للطالب المعرفة والمهارات المهنية المطلوبة ليصبحوا
ّ

ً
ً
رو ً
ودوليا.
محليا
ادا في مجال الثقافة،
ّ

البرنامج فريد من نوعه في تركيزه على قطر والعالم العربي،
مع تركيز أوسع على المتاحف ضمن السياقات غير الغربية .يتم
تدريس المجاالت الرئيسية لنظريات المتاحف وممارساتها ،وتزويد
الطالب بالمعرفة والفهم والمهارات الالزمة في مجاالت مثل إعداد
المعارض ،وإدارة المتاحف ،والتعليم والمشاركة المجتمعية.
ً
يوما في قطر أو
يتم تشجيع الطالب بشدة على العمل لمدة 20
في الخارج ،لتمكينهم من تطبيق معارفهم األكاديمية بشكل عملي،
ّ
قيمة.
ولتعلم أساليب جديدة واكتساب خبرة عملية ّ

15
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الوظائف
الواليات المتحدة األمريكية

متحف  WW2الوطني – نيوأورليانز

الواليات المتحدة األمريكية

المتحف الميداني للتاريخ الطبيعي

– شيكاغو
المملكة المتحدة

مشروع متحف الهجرة – لندن

يشارك جميع الطالب في الوحدة الرئيسية لمشروع المعرض ،بحيث

قطر

يعملون كفريق إلعداد وتقديم معرض أمام الناس ،وفق أفضل

دولة اإلمارات العربية المتحدة

المعايير المهنية.

إسبانيا

مجلس اإلعالم ،جامعة نورثويسترن – الدوحة

مقر بينيا -لينيا دي كوستا لإلقامة الفنية – روتا
ّ

المملكة المتحدة
قطر

متحف رأس الخيمة الوطني

باركر النغام – لندن

غاليري مطافئ ،متاحف قطر – الدوحة

لقد تمكنت من التواصل مع
أشخاص لم أكن أحلم بلقائهم
ٍ

املينا
سواريز
بدأت رحلتي في الفن في أكاديمية قطر ،التي أتاحت لي
سجلت لنيل
فرصة الدراسة في جامعة فرجينيا كومنولث ،ثم ّ
درجة الماجستير في ممارسات المتاحف وقاعات العرض في
كلية لندن الجامعية في قطر .أنارت لي الكلية الدرب لرؤية
المقاربة المثالية التي يجب أن يكون عليها الفن داخل الغاليري،
وجعلتني أدرك دوري كفنانة في قطر .بدأت أركز على ضرورة
وجود حوار متوازن بين عملي والجمهور ،ولهذا السبب أسعى

14

ّ
تتطلب مشاركة المشاهد كطريقة للتطور
فنون
إلى ابتكار
ٍ
المستمر خالل اإلطار الزمني لوجودها.
ً
قرارا فيه الكثير
بدا التحاقي بكلية لندن الجامعية في البداية
تبين لي فيما بعد أن دراستي كانت
من المجازفة كفنانة .لكن ّ
المنصة التي انطلقت منها الستكشاف إمكانياتي في عالم
ّ
أشخاص لم أكن أحلم
ٍ
الفن .لقد تمكنت من التواصل مع
يتسن للكثير من الفنانين اآلخرين
بلقائهم وأجريت حوارات لم
ّ
ً
جزءا من شبكة
الحصول عليها .لقد هيأتني قطر بنجاح ألصبح
مهمة من العالقات وأنا ممتنَّ ة لذلك .كذلك أتاح لي التحضير
ألطروحتي في كلية لندن الجامعية فرصة دراسة الشكل
(مقر
المثالي لبرنامج اإلقامة الفنية ،على غرار برنامج اإلقامة
ّ
الفنانين) في مطافئ.

تابع المعارض السابقة والمستقبلية على
www.uclqurates.com
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بـرامـج
الدراسات
العليـــا

ماجستير في دراسات المكتبات والمعلومات
يتيح هذا الماجستير الذي تقدمه كلية لندن الجامعية في قطر
برنامج عالمي .نقطة القوة الفريدة
للطالب ،فرصة االطالع على
ٍ

ً
وفقا الهتمامات
التي يتمتع بها هذا البرنامج هي إمكانية التخصص

15
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الطالب المحددة في اإلدارة والقيادة في مجال المكتبات ،وأمانة
المكتبات العربية واإلسالمية ،وأمانة المكتبات لقطاع التعليم أو
رواد من خالل
األرشيف وإدارة البيانات .يتطور الطالب كمحترفين ّ
التعلم القائم على البحث وفرص التوظيف الدولية.

الوظائف
المملكة المتحدة
الصين

مكتبة معهد اآلثار في كلية لندن الجامعية – لندن

مكتبة هونغ كونغ المركزية – هونغ كونغ

ي التكاليف ،في
تتاح للطالب فرصة العمل لمدة أسبوعين
مدفوع ّ
َ

قطر

قطر أو في الخارج .هذه الفرصة تمكّن الطالب من تطبيق ما تعلموه

ألمانيا

مكتبة ماكس بالنك الرقمية – ميونيخ

في بيئة مهنية مناسبة ،ناهيك عن األساليب الجديدة واكتساب

إيطاليا

المكتبة الوطنية المركزية – فلورنسا

القيمة.
الخبرات العملية
ّ
برنامج ماجستير دراسات المكتبات والمعلومات في كلية لندن
الجامعية في قطر حاصل على اعتماد من معهد محترفي المكتبات
والمعلومات (.)CILIP

قسم الرقمنة في مكتبة قطر الوطنية – الدوحة

الواليات المتحدة األمريكية

مقتنيات مكتبة الكونغرس وإدارة

الوصول الببليوغرافي ألقسام الجغرافيا والعلوم السياسية والتعليم –
واشنطن العاصمة
المملكة المتحدة
تركيا

المكتبة المركزية في الكلية االمبراطورية – لندن

جامعة سابانجي – اسطنبول

الواليات المتحدة األمريكية

مكتبات ومطبوعات جامعة والية

أوريغون – أوريغون

تقدمها كلية لندن
أفضل ميزة ّ
الجامعية في قطر هي أنها تدعم
طالبها حتى خارج صفوف الدراسة

تعمل برامج الدراسات العليا على إظهار قيمة التراث
الثقافي وإدارة المعرفة لدولة قطر من خالل برامج
وأعدتها
الماجستير التي صممتها كلية لندن الجامعية
ّ
ً
خصيصا لتناسب هذه المنطقة وما تزخر به من فرص
وتحديات فريدة .هذه هي البرامج التي تقدمها كلية
ابتداء من دراسات
لندن الجامعية قطر هذا العام
ً
ً
مرورا بممارسات المتاحف
المكتبات والمعلومات،
وصوال إلى دراسات الحفظ وعلوم
وقاعات العرض،
ً

آثار العالمين العربي واإلسالمي.

رنـا
عبد الرحمن
برامج في
عندما سمعت أن كلية لندن الجامعية في قطر تقدم
َ
تقدمت على الفور .تجربتي األولى مع
مجال التراث الثقافيَّ ،
الجامعة كانت من خالل دبلوم البحوث والطرائق األكاديمية
تحول في حياتي .لقد ساعدني
( ،)DARMالذي كان نقطة ّ
هذا الدبلوم على تطوير مهاراتي األكاديمية وتهيئتي لمتابعة
الماجستير .كنت أرغب بالحصول على ماجستير في العلوم
اإلنسانية .قمت باختياري هذا بعد حضور محاضرة تمهيدية

قطر

مكتبة متحف الفن اإلسالمي – الدوحة

الواليات المتحدة األمريكية

برنامج مورتنسون سنتر أسوشيتس،

جامعة إلينوي في أوربانا -شامبين  -إلينوي
تركيا

مكتبة جامعة كوش – اسطنبول

قطر

مكتبة جامعة تكساس ايه أند إم – الدوحة

قطر

مكتبة جامعة قطر – الدوحة

منسق برنامج الماجستير في
قدمها الدكتور فريدريك نيستا،
ّ
دراسات المكتبات والمعلومات .لقد كانت فرصة العمر ،ولم
أتردد في االستقالة من وظيفتي ألتابع الدراسة.
ّ
كان االلتحاق بهذا البرنامج أفضل قرار اتخذته في حياتي .فقد
المدرسين األكفاء المتميزين،
تلقيت الدروس على يد باقة من
ّ
كما ُأتيحت لي فرصة استخدام أفضل المرافق التي يحتاج إليها
قدموا لي اإلرشاد والتوجيه،
الطالب ،ناهيك عن الزمالء الذين ّ
تقدمها كلية لندن الجامعية
وكانوا لي خير معين .أفضل ميزة ّ
في قطر هي أنها تدعم طالبها حتى خارج صفوف الدراسة،
دليل على هذا الدعم المستمر هو أنني أعمل اآلن
وأكبر
ٍ
مساعدة أبحاث في برنامج دراسات المكتبات والمعلومات،
يتضمن تقديم العون للموظفين والطالب وتسهيل
عملي
ّ
مهماتهم األكاديمية.

برامج الدراسات العليا
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في قلب الخليج
قامت كلية لندن الجامعية ،بالشراكة مع مؤسسة قطر بإنشاء كلية
للتميز يحصل فيها الطالب من
لندن الجامعية في قطر ،لتكون منارةً
ّ
قطر وباقي أنحاء العالم ،على التعليم في مجاالت التراث الثقافي
وإدارة المعرفة على أعلى المستويات.
تتحدى برامج الدراسات العليا المبتكرة التي تقدمها الجامعة ذكاء
ّ
مصممة لتخريج أشخاص مهنيين ذوي مهارات عالية
الطالب ،وهي
َّ
مستعدين ليصبحوا قادة الغد في مجال الثقافة .لقد تمكّن خريجو
كلية لندن الجامعية في قطر من تحصيل مناصب رفيعة وأداء أدوار
ً
محليا
رائدة في قطاعات التراث الثقافي والمكتبات وإدارة المعرفة -
ً
ً
ودوليا.
وإقليميا
يقع حرمنا الجامعي في المدينة التعليمية ،الدوحة ،التي تحتضن

الرسالة
صممت برامجنا
العلمية لتخرج
رواد الثقافة في
المستقبل.

والتفوق العلمي
المتقدم
تهيئ كلية لندن الجامعية في قطر أفضل بيئة للبحث
ّ
ّ
في قطاع التراث الثقافي ،بما يدعم رؤية قطر الوطنية  2030ورؤية كلية لندن
الجامعية .2034

الرؤيـة
من خالل إلهام الطالب والموظفين وإذكاء القيم المشتركة ،تواصل كلية لندن الجامعية
التميز البحثي والتدريسي الرائد على مستوى
في قطر جهودها لخلق تراث دائم من
ّ
العالم القائم على شبكة من خريجي الجامعة القادرين على تعزيز مكانة قطر وكلية
ً
ً
استراتيجيا على المدى
شريكا
لندن الجامعية في المنطقة وخارجها ،وتسعى ألن تكون
الطويل ،مع مؤسسة قطر وغيرها من الجهات الوطنية الفاعلة.

ً
عددا من أهم المؤسسات األكاديمية في العالم .يحصل الطالب
في كلية لندن الجامعية في قطر على خبرة تعليمية عالمية حقيقية
في قلب الخليج.

األهداف
الحد األقصى
رفع تأثير التدريس والبحث إلى
ّ
تقديم أفضل تجربة تعليمية للطالب
تشجيع وتعزيز الشراكة االستراتيجية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين
زيادة عدد الطالب والخريجين المستحقين
توفير الطاقات المناسبة للتدريس والبحث والخدمات المهنية
االحتفاء بإنجازات الطالب والموظفين والخريجين
تشجيع التماهي مع المجتمع ،لشرح أساليب التدريس القائمة على البحث
التي تنتهجها الكلية
قيادة وتطوير موظفي كلية لندن الجامعية في قطر واالحتفاظ بهم لتحسين فرصهم المهنية
تطوير شبكة تواصل الجامعة من القادة والخريجين المهنيين لدعم تطلعات مؤسسة قطر
وكلية لندن الجامعية

القيـم
العمل بروح الفريق
الثقة المتبادلة
التعامل بنزاهة
التعاون مع الزمالء وأصحاب المصلحة
االلتزام بالعدالة والمساواة
التصرف واالنفتاح في التواصل
الشفافية في
ّ
إظهار االحترام المتبادل
متجرد
التعامل بمهنية وانتهاج سلوك
ِّ
العمل بحماسة ومرونة والتزام
للتفوق
السعي
ّ
10
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كلية لندن الجامعية – جامعة لندن العالمية

38,000+

طالب يدرسون في كلية لندن الجامعية

150
جنسـية

200,000

عد كلية لندن الجامعية واحدة من الجامعات الرائدة المتعددة االختصاصات في
تُ ُّ
العالم ،وهي مصنَّ فة ضمن أفضل ست جامعات عالمية .
تأسست كلية لندن الجامعية عام  1826بهدف إتاحة التعليم في انجلترا ،وألول
مرة ،أمام الطالب من كافة األعراق والطبقات االجتماعية واألديان .تهدف
َّ
التفوق األكاديمي والبحث التي تلتزم بها كلية لندن
المبادئ التأسيسية في
ّ
الجامعية إلى معالجة مشكالت العالم الحقيقي ،وال يزال هذا الهدف هو صميم
عمل الجامعة ودافعها األساس إلى يومنا هذا.
أكثر من  38,000طالب من  150دولة يدرسون في كلية لندن الجامعية.
وأبحاثنا تمتد إلى أقصى أركان المعمورة ،كما تساعد الروابط المتعددة
والتعاون الذي يجمعنا بالمؤسسات والمنظمات الرائدة في تعزيز مكانتنا
كجامعة عالمية في لندن.

شبكة الخريجين الدولية

دوليا في
جامعة من أفضل  10جامعات
ً
قلب الخليج ،تقدم برامج الدراسات العليا
في مجاالت المتاحف والتراث الثقافي
وإدارة المعرفة.

تحتل جامعة  UCLالمرتبة السادسة حسب متوسط جداول المنافسات العالمية الخمس
(تصنيف الجامعات حسب األداء األكاديمي ،تصنيف  QSالعالمي للجامعات ،تصنيف
شنغهاي ،التعليم العالي وتصنيف  ،2017-2013 NTUالمصدر OVPR,UCL

من نحن
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مجلس حكام كلية لندن الجامعية ـ قطر
ً
رئيسا
د .أحمد حسنة ،جامعة حمد بن خليفة،
ً
نائبا للرئيس
دام نيكوال بروير ،كلية لندن الجامعية،

كلمة المدير

بروفسور سو هاميلتون ،مدير معهد اآلثار

أقدم التقرير السنوي الثالث لكلية لندن الجامعية في قطر،
يسرني أن ّ
ّ

د .يلينا تركولجا ،متاحف قطر

الذي يبسط أمام القارئ النجاحات واإلنجازات المستمرة التي حققتها

بروفسور أنتوني سميث ،كلية لندن الجامعية

الجامعة في مجاالت التعليم والبحث والتطوير المهني والمشاركة

بروفسور توماس ليستن ،متاحف قطر

العامة خالل العام الدراسي  .2017 – 2016يعرض هذا التقرير قدرتنا
على االستمرار في البناء على األعمال العظيمة التي أنجزها موظفونا

الجامعة هن من اإلناث ،ما يؤكد التزامنا بتحقيق المساواة بين

وطالبنا لتعزيز دور كلية لندن الجامعية في قطر كمؤسسة عالمية

الجنسين وتوفير الفرص التعليمية ألكبر شريحة ممكنة من الطالب،

للتعليم العالي القائم على البحث ،والتي تركز بشكل خاص على

بغض النظر عن أصولهم ومشاربهم.

د .سام إيفانز ،مدير كلية لندن الجامعية ـ قطر

تلبية احتياجات التراث الثقافي المتنامي وقطاعات إدارة المعرفة في

السيد جيفري براون ،المدير التنفيذي للعمليات في كلية لندن الجامعية ـ قطر

قطر .نهدف من خالل هذا التقرير إلى مشاركة شغفنا الدائم بالتعليم

برامجنا البحثية مستمرة في االستفادة من عالقتنا بالصندوق

والبحث والمشاركة العامة ،وإلقاء الضوء على العمل اليومي الذي

القطري لرعاية البحث العلمي ( .)QNRFوقد أتاح لنا تمويل الصندوق

مميزة
يتيح لنا إحداث تغيير في حياة األشخاص وأفكارهم وترك بصمة
َّ

أن نسهم في خلق فهم جديد متزايد للتوعية بأهمية الهوية

في مجتمعاتنا المحلية من خالل العلم والتدريب.

الثقافية والتراث وإدارة نظم البيانات .كما تواصل مكتبتنا ومختبراتنا

أعضاء بحكم المنصب

ُأنشئت كلية لندن الجامعية في قطر عام  2011بالشراكة مع مؤسسة

مساهمتها في تغذية الكيان المعرفي ورفده بأفضل الخبرات الفنية
المتوفرة في قطر.

ً
متمي ًزا لدراسة التراث الثقافي .يقدم
مركزا
قطر ومتاحف قطر ،لتكون
ّ
الرواد وأساتذتنا وعلماؤنا مناهج فريدة في برامج
باحثونا األكاديميون ّ

كذلك أتاح لنا عملنا في مجال التوعية والمحاضرات العامة

الماجستير ،تركز على أنشطة المتاحف والمكتبات الوطنية في منطقة

والورش ،الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور وتعميق

ً
ً
عموما.
خصوصا والشرق األوسط
الخليج

الوعي بأساليب عملنا ونطاقه .ودعم التزامنا بتوفير أشخاص
مؤهلين من القوى العاملة القطرية ،وإتاحة الفرص أمامهم

أدى ازدياد عدد المتاحف واالهتمام العام بقضايا الماضي والتراث
ّ

للعمل في القطاعات ذات الصلة.

داخل قطر والمناطق المحيطة بها ،إلى ازدياد الحاجة الستخدام
وتوظيف خبراء في تنظيم وإدارة وتعزيز التراث .وعلى نحو مماثل،

توجه كلية
تزامن وصولي إلى قطر في العام  2016مع تغيير في ّ

هناك نمو متسارع في دور المكتبات كمراكز وبوابات إلدارة المعرفة.

لندن الجامعية في قطر بما يتماشى مع استراتيجية كلية لندن

جلي ًا من خالل تماهي الناس مع مكتبة قطر
وقد ظهر هذا األمر َّ

الجامعية للعام  ،2034الذي تطلب منا إعادة تركيز عروضنا األكاديمية

الوطنية الجديدة الرائعة ،التي تم افتتاحها في المدينة التعليمية.

وتبسيطها لتلبي احتياجات دولة قطر والمنطقة بحلول العام ،2020
مع المحافظة على التزامنا بالمعايير األكاديمية العالية وجودة التعليم

وضمن هذا السياق تستمر كلية لندن الجامعية في قطر في أداء

والبحث ،وتقديم األفضل لطالبنا.

الدراسات العليا في مجاالت المتاحف والتراث الثقافي وإدارة المعرفة

سنستمر في كلية لندن الجامعية في قطر بالتركيز على تنفيذ عقد

وتأمين القوة العاملة المهنية داخل منطقة الخليج وخارجها .لقد قمنا

يتضمن تقديم برامج ماجستير فريدة
الجامعة مع مؤسسة قطر ،الذي
َّ

هذا العام بتوفير المزيد من التعليم المهني لألفراد المنخرطين في

في دراسات المكتبات والمعلومات وممارسات المتاحف وقاعات

دورها في تأهيل الطالب وتزويدهم بأحدث المناهج العالمية ،في

العمل ضمن صفوف القوى العاملة الوطنية ،من أجل تعزيز وتطوير

ً
ً
ً
وتماشيا مع رؤية
واحدا.
عاما
العرض ،التي تستغرق الدراسة فيهما

قدرات األشخاص المهتمين منهم بالتراث الثقافي والتبادل المعرفي

كلية لندن الجامعية ،كجامعة عالمية ،سوف نواصل استكشاف وتطوير

ضمن مجتمعهم المحلي.

أنجع الطرق لعقد شراكات عالمية تساعدنا على االرتقاء في مجاالت

ً
طالبا وطالبة ينتمون
خرجت كلية لندن الجامعية في قطر هذا العام 49
َّ

التحديات
وتؤهل الطالب لمواجهة
التدريس والبحث والتطوير المهني،
ّ
ِّ
العالمية الحالية وإيجاد الحلول المناسبة لها.

إلى  22جنسية مختلفة من برامجنا األكاديمية األربعة ،من بين هؤالء
ً
خريجي
ثالثة طالب حصلوا على شهادة الدكتوراه.
علما بأن  %70من ّ

نتمنى لكم االستمتاع بقراءة تقريرنا السنوي.

كلمة المدير
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المحرر :سيمونا دورانتي
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المصمم :إيان هيكتور
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مدقق اللغة العربية :محمد حمدان
شكر خاص لناتالي ديونج لمساهمتها
© كلية لندن الجامعية قطر 2018

للتميز في مجاالت المتاحف
تُ عتبر كلية لندن الجامعية في قطر منارة
ّ
والصيانة واآلثار في دولة قطر .تأسست الجامعة عام  2011بالتعاون
بين كلية لندن الجامعية و مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية
المجتمع وهيئة متاحف قطر.
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