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Director’s Note

UCL Qatar Board of Governors

Welcome to UCL Qatar’s first Annual
Report. While this report focuses on the
2014–15 academic year, it is also a commemoration of all the progress we have
made over the past four years in bringing
a world-class research-led institution of
higher education to the heart of the Arab
and Islamic world.

But our degree programmes are only the begin-

Prof. Thilo Rehren, Director UCL Qatar

UCL Qatar was created in 2011 in partnership with

rich culture. We support professionals working in

Mr Jeffrey Brown, COO UCL Qatar

Qatar Foundation and Qatar Museums as a centre

museums, galleries, libraries, archaeology and the

Observer: Ms Sumaya Al Thani, HBKU

of excellence for the study of cultural heritage.

wider heritage sector through continuing profes-

We received our first intake of students in August

sional development courses; during the 2014–15

2012, and over the first three years of operations

academic year alone, we have offered 45 of these

have enrolled some 135 students from more than

short courses, including our first in the United Arab

three dozen countries. Leading academic scholars,

Emirates. Our community outreach initiatives bring

teachers and scientists implement our unique

heritage and cultural activities to those who might

curricula in our four Master’s level programmes,

not otherwise have access to them – and in the

all of which have significant focus on the Gulf and

process expose our students to working with a

wider Middle East and incorporate extended field

broad cross-section of society. We also hold public

placements. UCL Qatar also offers a Diploma in

lectures and other events open to the general public,

Academic Research and Methods, which gives

furthering our role as a centre of dialogue and dis-

students the academic grounding they need to

cussion about all things related to cultural heritage.

Dr Ahmad Hasnah, HBKU, Chair

Dame Nicola Brewer, UCL, Vice-Chair
Prof. Anthony Smith, UCL
Dr Jelena Trkulja, Qatar Museums
Prof. Thomas Leisten, Qatar Museums
Mr Nigel Percival, UCL

Ex Officio

ning of our story. UCL was founded in 1826 with a
vocation to expand access to university education
in England, and that ethos informs our activities
in Qatar. UCL Qatar faculty and PhD students are
carrying out major research projects in Qatar, Egypt,
Sudan and across the Islamic world (see map,
pages 56–57), helping to expand what is known
about this fascinating region and its enormously

apply for postgraduate study.
With our focus on archaeology, conservation,
The 2014–15 academic year was particularly note-

museums, libraries and archives, the past is at the

worthy because we graduated our first cohort of

centre of what UCL Qatar does. At the same time,

students in Doha: 59 individuals hailing from 21

this Annual Report makes clear just how exciting the

countries received degrees from across our

present and future of UCL Qatar are as well.

programmes. This included 12 students in the oneyear Museums and Gallery Practice programme
who had started in 2012 and joined the graduation
ceremony in London in 2014. As this new generation
of cultural leaders embarks on careers in cultural heritage or pursues further studies, they do so knowing
that they are the very first to have received a Master’s
degree from a British university based in Qatar.

Thilo Rehren, Director of UCL Qatar

Degree Programmes

Archaeology of the Arab and Islamic World. Conservation
Studies. Library and Information Studies, and Museum and
Gallery Practice: Four innovative and engaging Master’s
degree programmes, all tailored to the needs of Qatar
and the wider Middle East, and all aimed at graduating
uniquely trained professionals to work in the vibrant
cultural heritage sector around the region.
In addition, UCL Qatar offers a Diploma in Academic
Research and Methods, which could serve as a stepping
stone to one of UCL Qatar’s Master’s programmes or to
other advanced degrees.
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Degree Programmes
Student Profile

While the first year is surely the roughest

about the archaeological sites in the

with regard to adapting to a new culture,

region tied directly to up-to-date

country and school, through the help of

theoretical archaeological models.

my lecturers I learned a lot about archaeology and becoming a contributing

Our knowledge base and practical skills

member of the greater archaeological

were developed further during a summer

community after I graduate. I had a

placement in Kazakhstan where students

background in archaeological work, but

learned to survey, plan and excavate a

as an American it proved difficult at times

7th- to 8th-century citadel site in Otrar

getting used to the slight differences

under the direction of archaeologists

of an English system at a premier UK

Giles Dawkes and Odile Rouard, from

school situated in Qatar. But I believe

UCL main campus, and of conservators

that our success as students is directly

from Heritage Without Borders. Thanks

tied to the support from our lecturers

to the support of the staff at UCL Qatar

MA in Archaeology of the Arab and

– Rob Carter, Jose Carvajal Lopez and

and the unique opportunities provided to

Islamic World

Richard Fletcher – and to writing support

me here I have even higher expectations

from Shrouk Abdelgafar. They have, and

for this year and am looking forward to

continue to ensure, that we gain a solid

producing a meaningful dissertation on

foundation in the production of quality

the archaeology of the Arab and Islamic

archaeological work as well as learn

world.

MA in Archaeology of the
Arab and Islamic World

John Fisher

This MA at UCL Qatar allows students to study

in the Islamic and Arab world, with a focus on the

archaeology in the heart of the Arab and Islamic

Middle East, from the first appearance of modern

worlds. UCL Qatar houses the most advanced

humans through to recent centuries. Students

conservation, materials science and archaeo

graduate highly equipped to meet the need for

logical research laboratories in the Gulf region,

qualified professionals with expertise in the past

and students have easy access to many of the

material culture of the Middle East.

leading archaeological sites of some of the world’s
great civilisations. Over the course of this two-year

This MA has a total value of 330 credits; courses

programme, students are trained in the recovery,

range from Archaeology of the Pre-Islamic Middle

analysis and interpretation of archaeological data,

East to Technical Skills for Cultural Heritage to

and specialise in an area, time period or field of

Ancient South Arabian Epigraphy. All students

their choice through their dissertation study. The

undertake an independent research project, which

programme incorporates practical training in

culminates in a dissertation of 15,000 words.

archaeology through placement work and fieldwork

Students are also expected to complete 40 days

sessions. This combination of academic study and

of placement work at one or more archaeological

hands-on experience gives students a detailed

projects, museums or other cultural heritage

understanding of human occupation and societies

organisations.
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Degree Programmes

MSc in Conservation Studies
This MSc at UCL Qatar trains students in the theory

transferable skills required to assume a leading

and principles of conservation of materials from

position as a conservator or within the growing

objects (metals, glass, stone, ceramics) to textiles

cultural heritage sector in the Middle East.

and contemporary art to archaeological sites, with
a particular focus on the Middle East. Students at

This MSc has a total value of 360 credits, covering

UCL Qatar benefit from the most advanced con-

subjects from the Principles of Conservation through

servation, materials science and archaeological

to Collections Care and Management to Material

research laboratories in the Gulf region and an

Science for Conservation and Urban Foundations of

ever-expanding conservation library collection.

the Middle East. All students pursue an independent

They specialise in a material of their choice in the

research project, which includes a final dissertation

second year of this two-year programme and carry

of 15,000 words; students undertake an eight-week

out extensive practical placements at museums,

placement at a museum, site or cultural heritage

sites and cultural heritage organisations across the

organisation.

region. They graduate from this programme with the

Student Profile

environment. The internships offered by

daunting. But though the transition was

the university are fabulous, encouraging

stressful, I tried hard to keep up with

us to communicate with professionals

academic demands. I participated in

from around the world and providing us

exhibitions at the British Museum, which

a platform for sharing ideas regarding

widened my horizon as I met hundreds of

cultural heritage.

professionals with different backgrounds
and fields related to the museum sector.

Wafa Suwaileh
MSc in Conservation Studies

I have learned each and every day and

I fed my mind with positive suggestions

been encouraged and motivated to

and innovative ideas that could be used

discover new things. My UCL experience

to improve the museum environment. My

has taught me how important and valu-

internship in advanced research labora-

able people are. I was fortunate to have

tories provided an excellent opportunity

supportive supervisors, lecturers and

to develop research methods to explore

a personal tutor, whose guidance has

problems that exist in museums. I learned

really assisted me in the whole learning

techniques and skills to minimise the

process and in personal development.

deterioration of collections and preserve

Among specific skills, the most important

them for future generations.

I chose UCL Qatar for many reasons:

were the laboratory experience, project

the chance to study at a renowned

management and course modules gained

My experiences will help me in achieving

university with the most advanced and

on my degree.

my goals of developing and promoting

well-equipped labs, the diversity of

the modernisation and preservation of

nationalities, the opportunity to exchange

The experience continued when I under-

traditions in Qatar. The experiences I

knowledge with people of different

took my placement at the British Museum

have had at UCL Qatar have helped

perspectives. UCL Qatar offers a great

in London. Spending a few months in a

me to become independent, self-mo-

combination of academic facilities, world-

new environment with a different lifestyle

tivated and innovative, and a valuable

class lecturers and an exciting learning

and social set-up, as in London, was

professional.
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Degree Programmes

MA in Library and
Information Studies
This gives students a thorough grounding in the key

focusing on cultural heritage, librarianship and

theoretical and practical skills involved in the library

information studies. Students have the opportunity

sciences and information field, with a particular focus

to network with leading library professionals from

on building collections, organisation of knowledge,

Qatar and the region and undertake a placement

and management and digital technologies. At a time

in a local or international library.

when Qatar is investing heavily in its libraries infrastructure and capacity building, this MA is the first

The programme, which can be completed in one

degree programme of its kind in the region to be for-

year full-time or two years part-time, has a total

mally accredited by the Chartered Institute of Library

value of 180 credits and requires an independent

and Information Professionals (CILIP) and is identical

research project culminating in a dissertation

to the programme offered at UCL’s Department of

of 10,000–12,000 words. Courses cover such

Information Studies in London – the UK’s premier

essential subjects in the field as Cataloguing

facility for the teaching of library and information

and Classification, Collection Management and

studies. Students benefit from exceptional facilities,

Presentation, Information Sources and Retrieval,

including advanced and highly equipped teaching

Publishing Today, Services to Children and Young

spaces and an extensive publications collection

People and Web Publishing.

Student Profile

UCL Qatar is a place unlike any other;

students take classes in the shadow

no day is unexciting. Instructors are

of what will be one of the world’s

engaging and always ready to converse

most impressive libraries in a country

with students – about modules, assign-

where interest in research and scholar

ments, thesis ideas, new and exciting

ship is burgeoning. Indeed, the

innovations in the field, career oppor-

development and future of Qatar National

tunities and more. We receive personal

Library – as compared with Singapore’s

attention, which is so crucial but often

national library system – became my

missing at larger university campuses.

dissertation topic.

Instructors’ unique research interests and

Khadija Mahsud
MA in Library and Information Studies

passion for their work inspire students.

Outside the classroom, I had the

My classmates came from many different

opportunity to attend a regional confer-

countries, and our ‘diversity’ was not in

ence hosted by the American Library

name only: we developed a cohesive-

Association in conjunction with the

ness that enabled us to benefit from

Sharjah Book Fair. My work placement

each other’s experiences and strengths.

took me to the South Asia Library at

We shared a common interest in libraries

the University of California, Berkeley.

but our specific interests ranged from

We even conducted a reading outreach

Islamic manuscripts to library manage-

activity at a Doha primary school for girls.

ment, from academic libraries to libraries
for the oil and gas sector, and so on.

I thoroughly enjoyed my time at
UCL Qatar.

Even on a ‘normal’ day on campus,
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Degree Programmes

MA in Museum and
Gallery Practice
With museums booming in Qatar and the region,

Qatar, the wider Gulf region or further afield.

this MA at UCL Qatar introduces students to the

This MA has a total value of 180 credits and may

theories and practices of museology, emphasising

be studied full-time for one year, or part-time over

their significance and relevance in the Gulf region

the course of two years. Subjects include Principles

and beyond. In addition to acquiring an in-depth

in Museum and Gallery Practice, Interdisciplinary

knowledge of the field, students develop critical

Methods for Heritage Research, Community

thinking skills and core skills such as documentation

Archaeology and Debates in Contemporary Art

and interpretation. Through practical placements,

Curation. All students undertake an independent

students gain a unique insight into the developing

research project which culminates in a dissertation

local and international museum sector, and graduate

of 12,000 words, as well as a four-week placement

with the theoretical and practical skills to assume

at a museum, gallery or cultural heritage

a career as a leading museum professional within

organisation in Qatar, the region or internationally.

Student Profile

I am in the first year of studying an MA

in the country. I am really enjoying the

in Museum and Gallery Practice. I have

opportunity of being able to study within

taken the course part-time to fit around

my home country where I can continue

my employment at Qatar Museums.

working and enjoy my time with family

The first thing I noticed when I started

and friends, but also being able to study

studying at UCL Qatar was the diversity

at UCL, a world-leading British university.

of the class. This diversity really enhances

Fahad Al-Mana
MA in Museum and Gallery Practice

the learning experience and allows for

The MA in Museum and Gallery Practice

discussions from many different individual

is really helping me to develop a number

and cultural viewpoints. I also really like

of key skills, the main one being the

that we are encouraged to speak up in

ability to conduct my own research in an

class and even challenge the opinions of

area that is relevant to my future career.

the academics.

I am also looking forward to going on
my placement next year. I have had a

I came to the heritage sector relatively

lot of excellent opportunities through my

recently through my employment with

employer to undertake official visits over-

Qatar Museums. Initially I had studied

seas in Western countries so I am keen

my Bachelor’s degree in industrial engi-

to use my placement to visit Eastern

neering in the US but my employer gave

countries such as India or Japan, where

me the amazing opportunity to study the

I will be able to experience a totally

MA in Museum and Gallery Practice at

different school of thought on museology.

UCL Qatar, which is a new field of study
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Degree Programmes

Diploma in Academic
Research and Methods
The Diploma in Academic Research and Methods

research, students acquire the academic literacies

(DARM) is a postgraduate course designed to

required in postgraduate programmes.

develop the academic studies and research
skills required for successful study in a Master’s

The course runs from September to April, with

programme. The Diploma facilitates the transition

15–20 hours per week scheduled in the class-

from a variety of educational backgrounds to taught

room with an additional 20 hours of independent

research-oriented graduate studies offered by UCL

study expected each week. The guest lecture

Qatar and other leading institutions. It develops

series invites UCL Qatar faculty and other guest

students’ academic literacy with a theme-based

speakers to introduce students to key concepts in

curriculum utilising community studies and collective

the heritage fields that connect and mirror concepts

memory to develop the students’ critical and higher

presented in class. Students are also encouraged to

order thinking skills.

adopt good academic habits and practice: to read
academic texts critically and evaluate the different

DARM is an intensive eight-month course that

perspectives; to write extensively and understand

introduces students to concepts, application of

the basic structures and styles of argumentation;

theory to context, and complex problem solving.

and to be aware of the rules and expectations at

Through engaging with a coherent progression of

postgraduate level while engaging actively with their

content and assessments, with particular focus on

field of interest.

critical engagement with text, argumentation and

Student Profile

My eight months or so in DARM were

My dissertation topic centred on

exciting, eye-opening, intellectually

English-language dominance in scholarly

enriching – and quite challenging. The

publishing and the marginalising effects

amount of work expected of us was over-

of this dominance on non-English-

whelming; however, the guidance given

speaking scholars’ textual output.

by the lecturers enabled us to manage

The biggest challenge for me in the

the workload. We were required to fully

dissertation process was committing

participate in class, with a student leading

to writing. It was very difficult to actually

seminar discussions every week. Guest

stop investigating and start writing, and

lecturers from various departments in

I wish I had set aside more time to edit

UCL Qatar came in to class for lectures

my final document.

followed by discussions, which further
widened the scope of our learning. These

DARM prepared me for criticality, taught

were some of the most exciting processes

me new things about research and

Diploma in Academic Research and

of DARM for me. We were expected to

helped me hone my presentation skills.

Methods

be very critical when exploring ideas and

It also helped to make me comfortable

to offer counter positions to the ideas

with my ideas and equipped me with

presented. This meant arguing against the

ways to explain and defend my position.

ideas of well-established scholars, which

The programme has given me a lifelong

was alien to me as I come from a culture

learning kit.

Victoria Maseghe

of ‘respect for authority’.

Continuing Professional Development
Courses

UCL Qatar offers short courses aimed at enriching the
professional lives of individuals working in the field
of cultural heritage. The courses allow professionals to
expand their knowledge, to learn about new developments
in their field, and to understand other disciplines within
their area of expertise. Many of UCL Qatar’s short courses,
which normally last one to five days, are open to the
general public while others are specially created for the
needs of Qatar Museums’ professionals. Lecturers come
from UCL in the UK and Qatar, as well as from a range of
institutions around the world.
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Continuing Professional Development Courses

During the 2014–15 academic year, UCL Qatar offered

5 – 6 November 2014

8 – 12 February 2015

more than 40 short courses attended by nearly 400

Using Drama in Education as a Tool for Learning in Museums

Qatar through the Ages: History, Society, Archaeology and

people. In addition to essential general topics such

and Galleries 2

Daily Life Practices

courses such as Introduction to Islamic Architecture,

9 – 10 November 2014

15 – 19 February 2015

Heritage Conservation in the Gulf, and Qatar through

From Museum Objects to Monuments 1: Caring for the

Supporting Children with Special Educational Needs in

the Ages: History, Society, Archaeology and Daily

Heritage by Controlling the Environment

Museums, Libraries and Archives

East. The year also witnessed the first short course

11 – 13 November 2014

15 – 19 February 2015

organised outside of Qatar: in Sharjah, UAE. UCL

From Museum Objects to Monuments 2: The Decay and

Introduction to Textiles

Qatar together with ICCROM-ATHAR Regional

Conservation of Stone

as museum ethics and archival management,

Life Practices, put a particular focus on the Middle

Conservation Centre offered Taking Oral History, a
five-day course aimed at building the capacity of

16 – 17 November 2014 & 19 – 20 November 2014

conservation professionals in the Arab region in the

Museum Ethics

field of oral history.
16 – 20 November 2014
The following courses were offered during the

22 – 26 February 2015
Natural Science in Archaeology
1 – 5 March 2015
Special and Alternative Forms of Tourism, with an Emphasis on

Intermediate Museum Education

Cultural Tourism

23 – 27 November 2014

1 – 5 March 2015

Introduction to Archival Management

Scholarly Communication and Digital Repositories

23 – 27 November 2014

15 – 19 March 2015

Visitor Services and Live Interpretation

Introduction to Art Therapy Education

23 – 27 November 2014

6 – 9 April 2015

The Sea is Our Life: The Sea People and Seaborne Exploration

Information Literary Education

30 November – 2 December 2014

13 – 15 April 2015

Engaging the Young Mind 1: Museums

Integrated Pest Management (IPM)

30 November – 4 December 2014

19 – 23 April 2015

Introduction to Museums (Arabic)

Preparing a Disaster Plan

3 – 4 December 2014 & 14 – 15 December 2014

26 – 30 April 2015

Engaging the Young Mind 2: Outreach Programme

Photography of Sections and Plans Using Cranes, Kites,

Development

Balloons or Drones for Photo Documentation

7 – 11 December 2014

3 – 7 May 2015

Intermediate Museum Marketing and Cultural Communication

3D Mount-Making for Museums

14 – 18 December 2014 & 11 – 15 January 2015

10 – 14 May 2015

Intermediate Audience Development

Introduction to Museums (Arabic)

18 – 22 January 2015

24 – 28 May 2015

Heritage Conservation in the Gulf

Introduction to Dating Methods in Archaeology

25 – 29 January 2015

24 – 28 May 2015

Basics of Museum Education

Taking Oral History (Sharjah, UAE)

Using Drama in Education as a Tool for Learning in Museums

1 – 5 February 2015

31 May – 4 June 2015

and Galleries 1

Commercial and Cultural Brand Management

Visitor Services and Live Interpretation

2014–15 academic year:

7 – 11 September 2014
Ethical and Legal Dilemmas for Museum Professionals
10 – 11 September 2014
Reflectance Transformation Imaging (RTI)
21 – 25 September 2014
Conservation of Wooden Works of Art
21 – 25 September 2014
Introduction to Museums (English)
19 October 2014
Academic Integrity
19 – 23 October 2014
Archaeological Illustration: Technical Drawing of Objects
22 October 2014
Searching For, Finding and Using Other People’s Words, Work
and Ideas
26 – 30 October 2014
Intangible Heritage and Traditional Music
26 – 30 October 2014
Introduction to Islamic Architecture
2 – 4 November 2014

Research

Charting the Qatari desert’s nomadic and settled
populations. Understanding the flourishing iron industry
of Sudan’s ancient metropolis of Meroe. Defining the
ways heritage is constructed and preserved in Qatar.
Uncovering the Late Bronze Age capital of Ramses the
Great and his followers. Tracing Doha’s foundations and
its transformation into a modern city. Dissecting decisions
regarding the cleaning and conservation of objects.
Examining metal production around the Arabian Peninsula
during the Iron Age.
Research of the highest level is one of the core

UCL Qatar researchers have successfully secured

objectives of UCL Qatar, and the university has

research grants from a variety of outside sources,

implemented research projects across the Arab

including Qatar National Research Fund’s National

and Islamic world that are already contributing new

Priorities Research Program (NPRP), UCL’s Beacon

knowledge to the region. The leading projects –

Bursaries, the British Institute in Eastern Africa’s

some of which are self-funded and others of which

Haycock Fund, the Qatar-Sudan Archaeological

receive external funding from sources such as the

Project (QSAP) and the Institute for Aegean

Qatar National Research Fund (QNRF) – are based

Prehistory (INSTAP).

in Qatar, Sudan and Egypt and are made possible
thanks to collaborations with regional and
international partners. Strengthening Qatar’s
research capacity in keeping with Qatar’s National
Vision 2030, the university’s cutting-edge and
cross-disciplinary research also informs its teaching
and provides opportunities for students to gain
practical exposure within archaeology and cultural
heritage, through site excavations, lab analysis
and library resources.
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Research: A Selection of Current Faculty Projects
Experimental iron production
underway at Meroe Royal City

Meroitic Iron Production
in Sudan

Since the launch of archaeological research in

Large-scale excavations were carried out at a

Sudan in 2012, UCL Qatar has undertaken seven

number of locations in the Meroe region. At Meroe

extensive excavation seasons in and around the

Royal City, the team completed the excavation of

Royal City of Meroe, and run dedicated community

an ancient furnace workshop, the first Meroitic

engagement and capacity-building programmes.

furnace workshop found since the 1960s, and

carried out which revealed burnt bricks, occa-

English and Arabic) which will be available online as

Over the past year the multinational, multi-disciplinary

therefore the only one to ever be excavated using

sional pottery and slag, and even a fragment of a

an open access educational tool.

team has undertaken a wealth of new research

modern techniques and scientific analysis. The

carved statue, all found amongst dozens of silted

dedicated to understanding the ancient iron-

data being generated from geochemical analysis

up depressions across a large hilltop. Two test

In addition, meetings were held at the UCL Qatar

producing industries of the Kingdom of Kush. Dr Jane

will help researchers to understand the operating

excavations were carried out to understand these

dig house with the local communities to explain the

Humphris, senior research associate at UCL Qatar,

parameters of the workshops and further help to

depressions further.

work. Interviews about the impact of the work and

leads the university’s extensive activities in Sudan.

understand how the iron smelters worked and

presence in the area were conducted, to provide

the materials they used. Also at the Royal City, an

Throughout all of these excavations, samples of the

information to help to formulate strategies for future

Geophysics forms a major part of the research,

extensive excavation at the Apedemak Temple,

archaeometallurgical and associated archaeological

involvement in the area. Another two University of

allowing researchers to deliberately position exca-

situated on top of an iron-producing area, revealed

materials were statistically processed and

Khartoum archaeology graduates were given the

vation trenches according to what was observed

not only a new Meroitic building and section through

documented and shipped back to the Materials

opportunity to work with the team to gain more

in the sub-surface data, and ensuring time spent

the slag heap, but also a retaining wall surrounding

Sciences Laboratories at UCL Qatar for analysis.

experience and further their learning.

excavating in the field is maximised. A number of

the metallurgical remains and other insights into

resistivity transects were carried out at the site of

the relationship between the industrial evolution of

A week-long iron smelting festival was held at the

Documentation of finds has continued over the last

Hamadab and at the Royal City of Meroe to provide

the site and the more general religious and political

Royal City of Meroe with two main aims: first, to

year, focusing on all aspects of the non-metallurgical

data on the internal make-up of the slag heaps. This

context of the time.

provide the opportunity for experimental archae-

finds including small finds, ceramics and technical

ology, to allow the team to try to replicate the

ceramics. A huge number of items have been

data was used in combination with gradiometry
data to dictate excavation trench locations. Further

Excavations continued to investigate the archaeo

ancient iron-smelting techniques to learn more

numbered, entered into the database, photographed

interpretations of this data has highlighted potential

metallurgical remains at the German Archaeological

about the ingredients and methods used by the

and drawn. Already interesting observations have

ancient furnace workshops at a number of locations.

Institute site of Hamadab. The discarded remains

iron smelters of Meroe; and second, to provide an

been made through this detailed documentation

of two furnaces were found, although these remains

educational opportunity for people to learn about

process, including an evolution of tuyere types tying

At the north mound of the Royal City of Meroe

were not in situ. Work at this site shed light on the

the iron smelting at Meroe, which was one of the

in nicely to the chronological framework being

researchers undertook detailed aerial mapping and

relationship between the sub-surface Meroitic

major industries of the time and which helped to

generated for Meroitic iron production.

a ground survey to produce the first comprehen-

buildings and the post-Meroitic iron production

drive the rise and power of the Kingdom of Kush.

sive map of this area with all features defined. This

waste which sits on top of these remains.

A furnace workshop and shelter was constructed,

New radiocarbon dates and archaeobotanical

gave researchers a quantifiable understanding of

replicating the workshop the team excavated, and

analysis, as well as petrographic analysis of

the industrial landscape of the north mound, which

Finally, during an exploration of the wider region for

the raw materials were found and processed using

ceramics and scientific analysis of slag and ore

will be used to consider the scale and location of

possible iron ore sources that may have been used

traditional ways. Over 700 people attended. The

samples have produced exciting results, the

intensive iron production at Meroe and define where

by the ancient smelters, the team, led by an elderly

experiments provided a wealth of data, now being

publication of which is ongoing.

new excavations will take place. The Amun Temple

Sudanese gentleman, may have found the ancient

used to interpret the archaeological remains in the

was also mapped to produce data for the University

mining area of the Meroites, situated approximately

field and in the laboratory. In addition, a one-hour

The research is funded by the Qatar-Sudan

of Khartoum team working at this site.

10km from the Royal City. A pragmatic survey was

documentary film of the process was produced (in

Archaeological Project, part of Qatar Museums.
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Research: A Selection of Current Faculty Projects

Iron Age Metal Production in the
Arabian Region and in the Levant:
A Comparative Study

Origins of Doha

Metal artefacts and production debris from around

and Saudi Commission for Tourism and Antiquities

the Arabian Peninsula are providing new insight

have provided a large set of metal objects from the

into technology used during the Iron Age to make

oasis site of Tayma in Saudi Arabia. Collaborations

metals and into the compositions of the main alloys

with the Italian Mission to Oman (IMTO) of Pisa

adopted during this period of time. As part of this

University and with the DBM are providing materials

UCL Qatar research project, Professor Thilo Rehren,

from two key Iron Age sites in Oman: Salut and Raki.

Director of UCL Qatar, and Dr Martina Renzi,

The study of metal production debris from the oasis

Research Fellow, have been investigating Iron Age

site of Qattarah in the UAE, available through col-

Metal Production in the Arabian Region and in the

laboration with the Abu Dhabi Authority for Culture

Levant since March 2014.

and Heritage (ADACH), is providing data suggesting
the existence of complex and articulated regional

While the Iron Age is characterised by key techno

networks for ore and metal distribution.

The Origins of Doha is a UCL Qatar research project

buildings of the earlier town still survive less than

A view from Souq

logical innovations and major political and socio-

that is exploring the foundations and historic growth

one metre below the green parkland of Bida’.

Waqif from the

economic changes, its development in the Arabian

The research has already provided unexpected new

1960’s to current day

of Doha, its transformation into a modern city,

Peninsula is still little known in archaeological

discoveries, showing that the smelting and alloying

and the lives and experiences of its people. Using

Investigators have also recorded much of the

terms, in particular in its early phases (Iron Age I–II,

of copper with tin and arsenic followed a different

archaeological investigation, historical research and

remaining traditional architecture of Doha, and used

spanning the very late 2nd millennium to early 1st

trajectory in this region than elsewhere in the Old

oral testimony, the project applies detailed analytical

GIS to trace and analyse the changing physical extent

millennium BCE). This research is contributing to filling

World. As comparative materials for a better under-

techniques to the archaeological record of Doha and

and urban configuration of Bida’ and Doha through

an important gap in the archaeometallurgical field and

standing of the characteristics of metal production

Bida’, and operates with particular urgency since

time, using historic maps, written descriptions and

offering a better understanding of important aspects

in the Arabian Peninsula, crucibles, slags and other

the rapid development of Doha means much of the

aerial photographs. This has been complemented by

of ancient economy and production systems and of

waste from old excavations by the Oriental Institute of

buried heritage relating to the original occupation

the compilation of a comprehensive historical record

the processes of emergence and cultural change in

Chicago in Dorginarti (2nd Cataract of the Nile River)

of the city is highly threatened. The project, which

of Bida’ and Doha from both European and local

complex societies in previously isolated areas.

and from the smelting site of Almyras (Ayia Varvara)

is directed by Dr Robert Carter of UCL Qatar, is

sources, as well as oral testimony.

supported by the Qatar National Research Fund.

in Cyprus excavated by a Swiss archaeological team
Metal production waste and metal artefacts from

in the 1980s, have been also included in this project.

At the same time, researchers are gathering oral

Saudi Arabia, Oman and the United Arab Emirates

The project is already expanding what was known

histories relating to the development of the town

are being analysed at the laboratories of UCL Qatar

Acknowledgement

Optical microscopy

about the history of Doha. A major joint excavation

and its transition from a traditional settlement into

and of the German Mining Museum Bochum (DBM),

This research is made possible by NPRP grant

images of a bronze

occurred with Qatar Museums in 2013–2014, in

a modern city. This involves the collection of new

thanks to cooperation agreements with different

6-813-6-016 from the Qatar National Research

object from the

the historic heart of Doha near the Qubib Mosque.

histories as well as trawling recordings and

archaeological institutions actively working in the

Fund (a member of Qatar Foundation). The state-

oasis site of Qattara

These were the first large-scale excavations in

transcripts collected in previous interviews by Qatari

geographical areas included in the project. The

ments made herein are solely the responsibility of

(al-Ain, UAE). Cross-

any living Gulf town, and revealed a sequence of

institutions. The aim is to share the experiences

German Archaeological Institute of Berlin (DAI-Berlin)

the authors.

polarised light

occupation going back to the foundation of the town.

of those who grew up in Doha and witnessed the

This included a series of well-preserved traditional

development of the oil economy in the mid-20th

buildings and numerous artefacts and items, which

century and the enormous changes it brought, as

are now being studied to reveal the lives of the

well as the memories of those who moved to Doha

inhabitants of old Doha. Excavations and a survey

at that time.

also took place at the Radwani House, a historic
structure in the Msheireb neighbourhood, and at

Acknowledgement

a well site and agricultural area at Nu’aija, one of

This research is made possible by NPRP grant

Doha’s main traditional water supplies. Meanwhile,

5-421-6-010 from the Qatar National Research

a survey in early 2015 using ground penetrating

Fund (a member of Qatar Foundation). The state-

radar (GPR), which locates and maps underground

ments made herein are solely the responsibility of

features in three dimensions without damaging

the authors.

the buried archaeology, has suggested that buried
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Treasure Box: a
Laura Morabito,

small pot containing

member of the

a necklace of gold

Crowded Desert

and carnelian beads

team, taking the

and two earrings

GPS coordinates of
a feature in the field.

Qantir-Piramesse
Egypt

The Crowded Desert

Just below the cultivated agricultural lands along

a number of spectacular and unique features,

the Nile Delta in northeastern Egypt lies the splendid

among them the largest foundry for bronze

capital of Ramses the Great and his followers, a

production ever excavated in Egypt. The foundry

Late Bronze Age metropolis that is the focus of this

was part of larger high-temperature workshops

UCL Qatar research project.

including the best-documented Late Bronze Age
glass-making and glass-colouring workshops,

Dr Henning Franzmeier spearheads the research

and huge faience factories for architectural pieces

activities of UCL Qatar at the site of Qantir-

and decorative objects. The site also houses a

Piramesse, Egypt, having taken over the role of Field

chariotry with adjacent workshops, training grounds

Nomadic and settled populations inhabiting the

general methodology of the project is based on

Director from Dr Edgar Pusch in early 2015. The

and archaeologically unparalleled stables for more

Qatari desert are the subject of the Crowded Desert

a multi-scale and multi-source approach, taking

Qantir-Piramesse site is situated at the eastern edge

than 480 horses. Animal bones discovered speak

research project, a joint effort by UCL Qatar and

advantage of computer applications in archaeology.

of the Nile Delta, about 110 km northeast of Cairo,

not only of the fauna of the Nile Delta and the diet

Qatar Museums. This ambitious project will generate

In the field, extensive and intensive surveys will be

and covers some 15–20 square kilometres.

of Piramesse’s inhabitants, but also indicate that

new knowledge about the Umm Al-Ma’a–Mleiha

combined with targeted excavations. The combina-

area of northwest Qatar through field surveys

tion of these methods is in itself a powerful tool for

Nothing is left at the surface today of this city

from Eastern Mediterranean cultures of the Late

and excavations. Researchers are examining the

integrating the previous knowledge of the area under

inhabited between approximately 1300 and 1000

Bronze Age prove the presence of Myceneans,

dynamics of nomadic settlement and mobility

study and new data coming from geophysical

BCE and described in ancient Egyptian hymns as

Hittites and other foreigners from the Levant,

strategies and their relationships with sedentary

surveys, geoarchaeological data and satellite images.

incredibly rich. Most of the larger monuments were

who left behind some of their tools, weapons,

moved in ancient times to be recycled at later

pottery and even the scale of a boar’s tusk helmet.

communities. The gathering of different types of

a bone workshop was active there. Meanwhile finds

data will provide an overview of population patterns

The progress of the project will be documented

capitals such as Tanis, some 35 km away. The large

A cuneiform tablet originating from the diplomatic

in the Umm Al-Ma’a–Mleiha area over time and trace

through periodical blogs, on the main news feed

village of Qantir and its surrounding crop lands now

correspondence between Egypt and Hatti, the

long-term trends of mobility and sedentarism in the

of the UCL Qatar website and across UCL Qatar’s

cover almost all the area of Piramesse (literally ‘The

capital of the Hittite Empire in modern-day Turkey,

Qatari desert.

various social media platforms.

House of Ramses’). But about 20 cm below the

further shows the political contacts that the capital

surface, the undisturbed layers of the city begin,

maintained with foreign powers.

The Crowded Desert will integrate the available

Dr Jose Carvajal Lopez, Dr Robert Carter, Dr

revealing archaeological finds and features that

archaeological data in their landscape context and

Richard Fletcher and Dr Laura Morabito, all of UCL

provide a unique window into life in this ancient city.

sequence them in a diachronic perspective. Further,

Qatar, oversee research and field activities in the

the project will seek to place funerary landscapes in

area, which commenced in February 2015. The

Since 2011 the Qantir-Piramesse Project has been

published as journal papers and in the monograph

their social and economic context.

Department of Archaeology of Qatar Museums,

based at UCL Qatar. Prior to that, beginning in

series Forschungen in der Ramses-Stadt. Further

In cooperation with the Pelizaeus-Museum
Hildesheim the findings of the past continue to be

headed by Mr Faisal Abdullah Al Naimi, is also

1980, an international team based at the Pelizaeus-

field seasons at Qantir-Piramesse will continue to

The Crowded Desert is also providing a unique

involved in this research. While this open-ended

Museum, Hildesheim, Germany and financed by

contribute to our knowledge of this Late Bronze Age

opportunity to train Qatari archaeologists, cultural

project has run during its first year on UCL Qatar

the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG),

metropolis and its connections to its neighbours.

heritage professionals and UCL Qatar students

funding, it has recently been awarded a three-year

carried out excavations and caesium-magnetometry

in fieldwork methodologies and techniques. The

QNRF grant.

surveys in the area. The work thus far has yielded
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Visitors at National
Trust properties

Materiality and Preservation
in Islamic Contexts

were asked to take

disciplinary standards. The research fills a void in

part in an experi-

debates about the religious context of preservation

ment to assess their

principles, particularly when it comes to Islamic

preferences in terms

heritage and values.

of cleanliness and
presentation of

In June 2015 the project underwent its first review

historic objects.

under the supervision of Prof. Gaetano Palumbo of
the World Monuments Fund and several elements
of the research were highlighted as particularly
interesting and relevant.

Heritage practices

One of the pillars of this project involves the study
of the discourse and current practices on heritage
management and conservation with regard to
Islamic contexts. To achieve this aim, documents
from national and international institutions such as
UNESCO are being studied and compared.

Archaeology

The work on the field of archaeology consists of
a revision of historical documentation and current

Coming Clean

A historic mosque

Materiality and Preservation in Islamic Contexts

publication patterns to observe how Islamic heritage

in the village of

is an interdisciplinary research project launched

has been addressed by archaeologists. Sources

Al-Jumail west of

in January 2015 to investigate and understand

include material from 19th- and 20th-century

Ruwais, Qatar

the ways in which heritage is constructed and

scholars, reports and documentation from different

preserved in Qatar, and how this fits in with the

projects and excavations and interviews with

What factors influence decisions regarding the

and material issues and their implications for

country’s Islamic values. The two-year project is

professionals in the field.

cleaning and conservation of objects and

objects and monuments. Coming Clean follows

monuments? The Coming Clean project examines

a methodology of discovery and observation

decision-making processes in conservation and

through literature surveys, analysis of treatment
records and public perception studies.

being carried out in conjunction with Texas A&M
University at Qatar and the Qatar Faculty of Islamic
Studies. The team of researchers is led by Dr Jose

Conservation

Conservation and curatorial practices in the Gulf

the factors that affect them, from public perception,

Carvajal Lopez, Lecturer in Islamic Archaeology at

are investigated through interviews with museum

to cultural background, to educational levels.

UCL Qatar; other researchers taking part are Dr

professionals, with a particular focus on the care

Stavroula Golfomitsou (UCL Qatar), Dr Trinidad

and display of sacred objects.

Rico (Texas A&M University at Qatar) and Dr
Remah Gharib (QFIS).

Surveys of both specialised conservation literature
The three-year project is a partnership between

and popular media in relation to cleaning processes

UCL Qatar, UCL’s Institute of Archaeology, the

have been carried out and analysed using data

Public perception studies carried out at a Qatar

UK’s National Trust, Cologne University of Applied

mining techniques. Reviews of conservation treat-

museum aim to engage visitors in issues regarding

Sciences and the Museum of Islamic Art in Qatar.

ment records are currently ongoing, investigating the

This project aims to study practices of valuation and

presentation of objects and manuscripts with

Dr Stavroula Golfomitsou, Lecturer in Conservation

justification for cleaning in different contexts as well

preservation of material culture in the Islamic world,

Quranic text. Another interesting perspective that

Studies at UCL Qatar, is the lead investigator.

as methods and materials used in the treatment of

within the context of museum conservation,

this project helps to develop is the approach that

architectural preservation and restoration, and

Islamic sources can offer with regard to architec-

Coming Clean adopts a holistic approach to

records is allowing researchers to better understand

archaeological site preservation management. It

tural conservation and its consideration as heritage,

a common step in conservation, which is an

the diversity of different cleaning approaches and

closely investigates the ways in which Islamic values

which Dr Gharib is tackling by analysing written

irreversible intervention. It investigates how different

whether these are informed by different educational

are mobilised today in the practices of preservation

sources from Qatar, Egypt, Turkey and Jordan and

ideas, people, contexts, educational backgrounds

systems and other particulars of practitioner context.

in anthropological, archaeological and museum

by conducting interviews with scholors.

as well as institutional guidelines and ethical codes

contexts in Qatar. Situating Qatar and the GCC

different objects/monuments. The analysis of these

influence conservation practice and whether these

Finally, public perception surveys at the British

states within a broader discourse of a non-Western

Acknowledgement

meet the aesthetic expectations of the public. The

Museum and at National Trust estates in the

heritage-related understanding of materiality,

This research is made possible by NPRP grant 7-551-

factors are examined across the discipline.

UK are being used to explore how the public

researchers address how heritage is created,

6-018 from the Qatar National Research Fund (a

instilled with values and tagged for preservation

member of Qatar Foundation). The statements made

The project aims to explore the relationships

through the study of praxis in research and

herein are solely the responsibility of the authors.

between ethical, philosophical, aesthetic, cultural

perceives changes arising from cleaning in relation
to aesthetics, values and attitudes to conservation.
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Nearly a dozen full-time students are working towards
their doctoral degrees at UCL Qatar, taking advantage of
its unique location and focus to carry out research on
innovative topics related to the Arab and Islamic world.
Their projects in archaeology, conservation and museum
studies span Europe and Asia, and many use Qatar and
the Gulf as their foundation. These PhD candidates spend

Rahil Alipour

crucible steel (in Persian: Pulād) have

The historical recipes accompanied by

fascinated scientists for over a cen-

the analytic results of the archaeological

tury. Despite the archaeometallurgical

samples offer the opportunity to address

studies of crucible steel in Central

critical questions on the production

Asia (9th–12th centuries CE), India

methods and the origins of the industry.

and Sri Lanka (mostly 17th century CE

So far, the morphological and analytic

onwards), the crucible steel industry

results of the samples reveal significant

retains some of its secrets, particularly

links to Uzbek and Turkmen material as

concerning the archaeological evidence

well as some features that have not been

for the techniques and origins of pro-

detected elsewhere. Moreover, the results

duction. My research is based primarily

show a strong link to historical recipes.

on the newly discovered production
site of Chāhak in Iran, which is cited

My research will contribute to a more

Persian Crucible Steel Production in

recurrently in the historical accounts

balanced and comprehensive study of

Central Iran

but whose location was unknown until

crucible steel production and provide the

this study. Based on new archaeolog-

operational sequences of the industry. It

three to four years on their degrees in Doha, supervised

Since the era of the crusades, the highly

ical finds, and in the context of selected

will add to Central Asian/Persian crucible

by an academic faculty member of UCL Qatar and often by

specialised production of weaponry from

historical documents, my research aims

steel studies by offering the latest knowl-

Central and West Asia has been the

to study the crucible steel industry and

edge on a new crucible steel production

subject of wonder and admiration. The

reconstruct the technology and crucible

site in the heartland of Persia.

metal and technology known today as

manufacturing in this region.

a second supervisor based at UCL in London, too.

Peninsula. At present, there is no

the discussion to narrow concepts of

Prior to the development of tin bronze in

remains from two archaeological sites

wide-ranging study of ancient Arabian

military tactics and military technology,

the third millennium BCE, arsenical

situated in Iran and Turkey. The aim is to

warfare that covers the various military

my research employs two fundamental

copper was the alloy of choice for

identify some of the diversity in alloying

geographies of the peninsula; existing

concepts that define the actions of

most ancient Near Eastern societies.

techniques employed during the 4th

literature that mentions warfare in Arabia

any kind of force: military geography

Countless archaeological objects have

millennium BCE and how this relates to

tends to give weight to narrow

and military doctrine. Departing from

been analysed and the dominance of

the advancement and spread of metal-

concepts such as strategy or technology,

these concepts, I address three primary

the alloy is well documented throughout

lurgical knowledge and their impact on

and adopts the perspective of foreign

research questions: First, what was

a period spanning well over a thousand

early civilisations.

forces such as the Assyrians. Very little

believed and thought to be the best way

years. Despite this, there remains little

research has focused on understanding

to conduct military affairs in the Late

understanding of arsenical copper

the military geography and doctrine of

Bronze Age and Iron Age Arabia?

production processes and whether this

the groups of the Arabian Peninsula from

Second, in light of the rock art, inscrip-

their own perspective and artefacts,

tions, weaponry and fortifications of

Iron Age Warfare and Military Doctrines

rather than from the perspective of

Arabia, can we define the warfare of

in Northwest and Southeast Arabia

foreign, imperialist powers.

Arabian groups from their own perspec-

Production Process in Early Bronze Age

My research is centred on the chemical

tive, rather than from the perspective of

Southwest Asia

analysis of arsenical copper production

Though the Arabian Peninsula was one

My research analyses rock art, rock

foreign groups? And third, in response

of the major zones of conflict in Western

inscriptions and the military architec-

to what kind of environmental doctrinal

Asia throughout the Late Bronze Age and

ture of Northwestern and Southeastern

tactics and military geographical con-

the Iron Age, the disciplines of conflict

Arabia to provide a broader insight into the

cerns were the Bronze Age-Iron Age

archaeology, military history and art

Arabian Peninsula from the perspective

fortifications in Arabia built?

history have hardly explored the Arabian

of military studies. Rather than limiting

Ömer Can Aksoy

Loic Boscher

was a conscious technological choice
or simply geological serendipity.

Reconstructing the Arsenical Copper
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Maninder Singh Gill

My research focuses on glazed tiles

identify the raw materials employed in

Within the context of the Arab Spring

alternative discourse; a discourse

used on 15th- to 17th-century Lodhi and

their manufacture, and to substantiate

and its following conflicts, my research

that shifts the focus towards the

Mughal buildings in northern India. It

or propose cross-cultural interactions

seeks to analyse critically the discourse

peripheries rather than the centres;

provides a comprehensive picture of the

where evident. Colour schemes and

of post-conflict reconstruction and

towards the culture of ordinary people

technology of these tiles, and highlights

typologies of in situ tile work, surveyed

development, with a special focus on

and their day-to-day practices, rather

technological and artistic correlations

through field work, have been interpreted

the position and role of ‘culture’ – in

than the dominant concerns about the

with specimens from elsewhere in the

against the scientific data to characterise

its broadest meaning – within this

symbolic cultural heritage monuments

Islamic world.

local styles and identify the presence of

discourse. My thesis aims to develop a

and their protection, restoration and
reconstruction.

likely production centres. A survey/study

model for integrating a broader vision of

Both laboratory and field techniques

of related traditional craft industries has

‘culture’ within the study of post-conflict

have been utilised, with an emphasis on

been used to build a more accurate

reconstruction and development in Syria.

a scientific approach. Select samples,

rendition of the technologies employed

representative of tile work on fairly well-

in their manufacture. Analytical informa-

Glazed Tiles from Lodhi and Mughal

contextualised monuments, have been

tion on the technology of the tiles has

Northern India: A Technological

subject to chemical and microscopic

also been tentatively interpreted against

Appraisal

analyses for their characterisation.

observations on their deteriorated phys-

Compositional similarities and relation-

ical state, to help to suggest measures

ships with glazed Islamic ceramics from

for the preservation of extant remnants.

Al Kindi Al-Jawabra

The research highlights the essential

Post-Conflict Reconstruction of Cultural

need to explore a people-centred cultural

Spaces in Syria

recovery method and seeks to offer an

other regions have been used to help to

Lesley Gray

My research seeks to analyse the

and artistic development indicative of

Cleaning as part of a conservation

radiation) poly (methyl methacrylate),

development of new centres of art

the region and examine its international

strategy is essential. Even so, the topic of

known as PMMA, used in the production

production as the global economy

influence. Drawing on discussions of

cleaning plastics has been approached

of museum objects in design collections.

begins to turn away from the hegemony

modernity in both Western and non-

with caution because it is one of the

The objective is to conduct systematic

of Western-dominated art culture. The

Western contexts, the socio-cultural

most delicate and complex operations

research on examining the way specific

analysis focuses on the Arabian Gulf and

impact of modernity in relation to cultural

in conservation. It can be uncontrol-

solvent-based gel cleaning systems affect

Caspian Sea regions, specifically Qatar,

and artistic globalisation is examined in

lable, potentially aggressive and invasive,

PMMA, with an emphasis on its post-

the United Arab Emirates and Azerbaijan,

relation to museum and cultural develop-

causing irreversible damage, especially

cleaning surface topography. Cleaning

small but globally influential nations that

ment, with a focus on contemporary art

when dealing with aged plastic mate-

efficiency of gellated solvents will be eval-

are undergoing rapid economic and

as an alternative platform for international

rials. Plastics represent contemporary

uated against the customarily accepted

cultural development owing to revenues

engagement.

cultural heritage and symbolise the era

swab-cleaning with respective solvents.

of consumerism, which renders them

My project aims to optimise surface

collectable, increasingly present in

cleaning treatments for transparent and

museums, and worthy of preservation.

highly polished PMMA museum objects.

from oil and gas reserves.

Contemporary Art and Modernity in the

The research uses these three sites to

Arabian Gulf and Caspian Sea

attempt to identify a model of cultural

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

My research investigates the cleaning
of new and artificially aged (under UV
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My research investigates the nature of

these different narratives and practices,

My research will examine the

narratives. The research aims to

representation in selected Gulf museums,

perhaps in more locally developed and

representation of the recent past in

provide recommendations for museums

with a particular focus on Qatar and its

reimagined museums – as proposed

museums in Jordan, looking at the

for future incorporation of a broader,

national myth. The aim is to identify the

by a new and hybrid museum paradigm

narratives and material culture displayed

more inclusive representation of the

narratives and practices that represent

tailored towards the Gulf region.

as well as the factors that affect museum

recent past.

the diverse identities of Qatari nationals

Ann-Kathrin Lange

representation. The research will analyse

and to investigate which identities or

Ultimately, my research will examine

the broader historical context and the

aspects of identity are excluded from

whether the new museums are an appro-

construction of the official state narrative

the museum frame in Qatar. A regional

priate venue for heritage preservation in

of the recent past as well as the idea of

comparative analysis will compare the

the region and thus will explore other,

heritage in Jordan and its influence on

nature of museum representation in Qatar

local means of heritage preservation that,

the representation of museums in the

to the national identities in museums of

amongst other concepts, could possibly

country. Furthermore my research will

Ghaida Al-Sawalha

selected other Gulf Cooperation Council

provide alternative methods to the Gulf’s

Representation in Gulf Museums:

member states (Kuwait and Oman).

currently adopted Western-museum

consider the challenges that museums in

An Investigation into the Nature of

The research project explores the

model. In addition, by exploring how the

Representation in Museums in Selected

underlying reasons for the exclusions,

new museums construct contemporary

GCC Countries

misrepresentations or even enforced

national identity, my research project

representations of certain narratives,

will shed light on the broader process of

with the aim of suggesting methods of

identity construction and state-society

adequately preserving and presenting

relationships.

Cleaning is a highly common irreversible

stages of degradation and archaeo

15th and 18th centuries. Ottomanisation

by putting them in the broader historical

conservation process that can cause

logical bronze coins representing different

was more pronounced in urban centres

context, to discuss the Ottomanisation

dramatic aesthetic/material changes and

cleaning levels. Material science

that served as meeting points between

process. With that aim, the research

alter object values. My research investi-

experiments investigate the material

Ottoman officials and the local popula-

includes methods of ceramic petrography

gates conservation cleaning of copper

and aesthetic impact of different cleaning

tion. Since Belgrade functioned as an

and various chemical analyses.

alloy and silver alloy surfaces, exploring

methods and extents on copper, bonze,

administrative and logistical centre of the

reasons behind conservation decisions

brass and sterling silver surfaces including

Middle Danube region, it is used as the

This research presents an initial

and the impacts of different treatments.

tracking percentage elemental ratio

main case study in this research.

attempt at approaching the question of

The Representation of the Recent Past in

Jordan encounter in displaying the recent

Museums in Jordan

past and in trying to introduce new

changes through SEM-EDS and pXRF/

Ottomanisation through material culture

Professional practice and decision-

XRF analysis. All data is considered in

In order to address the issue of

in archaeology. In addition, it aims to

making are investigated through

unison to build a comprehensive picture

Ottomanisation, this research aims to

successfully integrate analyses of

interviews, a questionnaire and an online

of cleaning in contemporary conservation,

reconstruct technological sequences

domestic pottery with the wider fields of

survey. Public perception studies explore

including potential socio-cultural factors

(chaînes opératoires) of the produc-

archaeology and history, an approach

Impacts of Cleaning on Copper Alloy

aesthetic values of metallic surfaces

that affect decisions and outcomes.

Emergence of the Ottoman Urban

tion of ceramics consumed in Belgrade

that is still not common in Ottoman

and Silver Surfaces

through historic silverware in varying

Centres: Ottomanisation and Ceramic

between the early 15th and the early 18th

archaeology. Finally the research calls

Technology in the Middle Danube Region

centuries. The research is embedded

for a constant awareness of the Ottoman

within a theoretical framework that

legacy and the reconsideration of its

My research aims to discuss

recognises the importance of techno-

meaning in current state politics in the

Ottomanisation, or the process of

logical choices for understanding larger

Balkan Peninsula.

cultural interaction between the Ottoman

social questions. Therefore, this research

state and various local populations in

aims to establish patterns of techno-

the Middle Danube region between the

logical continuity and discontinuity and,

Jill Saunders

Jelena Zivković

Community Engagement

UCL Qatar’s Community Outreach programme takes
archaeology, conservation, libraries and museums to
communities across Qatar, through lively and absorbing
activities.
‘We reach out to groups such as school children, elders
groups and those with disabilities, that may face barriers
to connecting with Qatar’s rich cultural heritage,’ says
John Bull, UCL Qatar’s Head of Short Courses and
Outreach. ‘We are continuing UCL’s proud history of
reaching out to all communities and broadening access
to our programmes.’
While the programme encourages community
participation in arts and cultural activities, fostering an
appreciation for Qatar’s museums and natural and built
heritage, it also allows UCL Qatar students to develop
communication skills and gain experience working with
diverse members of society.
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Community Engagement

The following community engagement activities took place
during 2014–15:

15 September – 19 November 2014

14 – 16 October 2014

30 October 2014

18 – 19 March 2015

UCL Qatar, ROTA and IHSAN Music Concert

Definitely Able Conference

UCL Qatar and Reach Out to Asia collaborated to bring the

The Definitely Able Conference was a major initiative under the

Qatar Music Academy to Qatar Foundation for Elderly People

patronage of Her Excellency Sheikha al Mayassa bint Hamad

Care. A free concert was given to two dozen residents and staff

bin Khalifa al Thani, organised by SASOL and the British

of the care home and the musicians gave explanations of the

Council in collaboration with UCL Qatar and the Museum of

history and significance of the music they were playing.

Islamic Art to raise awareness of the abilities of people with

Qatari Nature under the Microscope

Best Buddies Special Needs Programme

Students from three Doha-based schools – Al Ruqqaya School,

UCL Qatar students, with guidance from the Outreach

disabilities, and to encourage activity to increase their access

Qatar Canadian School and Doha College – were introduced

Department, created a treasure hunt event at the Sheikh Faisal

to opportunities in Qatar. As a strategic partner in the develop-

to Qatar’s natural heritage through the medium of science

bin Qassim Al Thani Museum for Best Buddies Qatar club

and art in this innovative educational project and exhibition.

members. UCL Qatar students and Best Buddies Qatar

In collaboration with British artist Mariana Heilman and Dr

members split up into teams and worked together to find

Aspasia Chatziefthimiou of Weill Cornell Medical College, UCL

various hidden objects in the museum and complete numerous

Qatar utilised a scanning electron microscope to view samples

creative tasks as part of the game. Some 35 members of

Supporting local educational initiatives and promoting careers

insights. UCL Qatar also hosted a networking dinner for confer-

taken from Qatar’s flora and fauna. UCL Qatar delivered three

Best Buddies Qatar participated in the programme, with many

in conservation to promising young science students, UCL

ence delegates and organised meetings for speakers to meet

separate art lessons during which specific designs taken from

saying that this was their first visit to the museum, and that they

Qatar contributed to Intel’s Arab Science Competition, meeting

other museum professionals and discuss best practice.

the SEM images were turned into paintings using acrylic paint.

intended to visit again with their families.

with students from the Arab world who were taking part. UCL

11 November 2014

Intel Arab Science Competition

The resulting art works were displayed to the community at

Qatar awarded an internship to the winning student at the prize

the Katara Arts Centre, a major launch event was held with

giving ceremony, introducing him to various careers in the

accompanying public lectures. Some 60 students between
the ages of 13 and 16 participated in the project.

13 October – 3 November 2014 & 1 – 29 December 2014

History and Archaeology of Qatar: Course for
SEC Teachers

20 – 21 October 2014

UCL Qatar Conservation Lab Visits
Lecturers and students from the UCL Qatar Conservation
team welcomed 45 students to the conservation labs. The
lecturers created several ‘stations’ around the conservation labs,

world of cultural heritage.

15 December 2014 & 5 January 2015

Curating an Exhibition Schools Activity

ment of this conference, UCL Qatar curated a major section of
the content focusing on ‘Accessible Museums and Galleries’.
This section of the conference brought Access professionals
from museums in the UK, Australia and the UAE to share their

31 March 2015

School Reading Session
Five UCL Qatar students visited the Al Shaqab Girls School
to read stories in Arabic and English and create a craft based
on the stories they had read. The UCL students developed
the activity under the guidance of their lecturer and the public

groups of pupils moved around the different activities, getting

Museum professionals attending a UCL Qatar short course

engagement team, with the goals of fostering a love of reading

the opportunity to see how equipment is used and to learn more

carried out an activity with local school children in order to

among children and supporting teachers to integrate literature

As part of an ongoing relationship with the Supreme Education

about the conservation process. Children were inspired by the

further develop their education practice. The children brought

in their teaching. Four classes of eight year olds, a total of 100

Council, UCL Qatar delivered a bespoke professional develop

conservation labs, and encouraged in their studies; the sessions

special objects to the session and learned through story-telling

children, enjoyed the activity.

ment course on the history and archaeology of Qatar to SEC

also raised their awareness of conservation as a career.

that every object – including their own – has a story. They each

teachers. Dr Mohammedmoain Sadeq of Qatar University

made a label for their special object and created their own

highlighted research taking place in Qatar undertaken by UCL

display in small groups. Around 60 young people benefited

Qatar. The course culminated in a trip to an archaeological dig
and the Museum of Islamic Art where participants could see
first-hand what they had been learning about in class. Some 45
teachers attended the training sessions, which were meant to
encourage excellence in teaching in the fields of Qatari history
and archaeology.

18 & 25 October 2014

Drawing Workshops at Sheikh Faisal bin Qassim
Al Thani Museum
In this two-day art workshop developed by Camilla Fyfe,
participants explored structures and objects at the Sheikh Faisal
bin Qassim Al Thani museum using charcoal and coloured

14 – 16 October 2014

School Archaeology Workshops

chalks. Participants learned about other artists who had used

from the session along with 30 museum professionals; teachers
observed the activity, and learned best practice techniques for
engaging with young people.

20 March – 1 April 2015

‘Loading…’ Student Exhibition and Accompanying
Education Programme
This exhibition was curated, designed, created and installed

17 January 2015 & 24 January 2015

A View of the Corniche Art Workshop

by UCL Qatar Students examining the process of creating the
Mathaf Student Art Exhibition. The target audience for this exhibition was primarily HBKU students. A wide range of education
activities were delivered both in advance of the exhibition and

this medium in their work and completed several pieces of art

UCL Qatar organised an art workshop over two weekends

supporting it once opened. Community audiences, teachers

work and were introduced to historic items and a new museum

open to both adults and children, instructing members of the

and families were all targeted as part of the programme.

to foster their appreciation of local heritage and culture.

public on art techniques for capturing iconic views of Doha’s

Three UCL Qatar Archaeology lecturers and five of their students

skyline from the Dhow Harbour. Using coloured pastels and

talked about archaeology and UCL Qatar digs in Qatar for four

chalk under the guidance of practicing artist and teacher

classes of Year Four students at Compass International School.

Camilla Fyfe, participants learned the specific techniques

Children then worked in teams to reconstruct pots, draw them

needed to produce several pieces of art work. The workshop

and write about what they think they could be used for.

attracted 18 participants including 6 children.

Public Lectures

Since its inception, the UCL Qatar Public Lecture Series
has established itself as a regular feature on the UCL
Qatar events calendar, attracting up to 220 people to
each event. Open to the general public, the lectures offer
insights into Arab and Islamic culture and explore past
and contemporary cultural heritage issues of relevance to
Qatar, the Gulf and the wider region.
Community engagement through outreach activities is
a key part of UCL Qatar’s remit for being in Education
City. Having these kinds of events allows the university to
connect and integrate with the community. The lectures
started in May 2012, even before UCL Qatar welcomed its
first intake of students in August of that year, and since
then have gone from strength to strength.
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Public Lectures

During 2014–15, the UCL Qatar Public Lecture Series

brought together the great civilisations of Islam, India and

comprised the following lectures:

China. This lecture focused on narratives by people who
lived during the early centuries of Islam, who shared their
impressions about the cultural, material and commercial

23 September 2014

Uncovering Sudan’s Ancient Past: Iron and Power
in the Ancient City of Meroe
Dr Jane Humphris, Head of Research in Sudan
Since 2012, UCL Qatar has been investigating some of the
most famous evidence for ancient industry in Africa: the iron
production remains at the Royal City of Meroe in the Republic

significance of the classic ships of Islam, their role in the life
and interaction of coastal communities and the long tradition
of seafaring in the Gulf and the Western Indian Ocean.

26 January 2015

The Shadow of Enver Hoxa

of the Sudan. Combining sophisticated archaeological

Richard Hodges, President of the American University of Rome

techniques including aerial mapping and geophysics with

This lecture reviewed the excavations and cultural heritage

extensive excavations and laboratory analysis of hundreds of

experiences in post-communist Albania, as the Butrint

samples, 1,000 years of industrial power has been revealed.

Foundation transformed an unknown Greco-Roman port into

This lecture presented the latest findings and explored how the

a UNESCO world heritage site that today attracts 100,000

UCL Qatar team is helping to generate a greater understanding

tourists per year. The lecture described the positive and negative

of Sudan’s past.

views of practising cultural heritage by a pivotal generation,
new to the business.

9 November 2014

Spain between the Muslim and the Christian World
Professor Flocel Sabaté, Professor of Medieval History at the

22 February 2015

The Arab Conquest at Eye Level: Evidence from
the Egyptian Papyri

In the late 1960s he was introduced to Islamic art, which led

illustrated manuscripts from the Mamluk period. This lecture

him to a wider engagement in Islamic culture and civilisation,

placed this copy in the context of production of illustrated

culminating in his organisation of the World of Islam Festival in

manuscripts of the Mamluk and Ilkhanid periods and examined

London in 1976. In a richly illustrated lecture, Keeler reflected

the relationship between anecdotes and illustrations, through

upon the role of the arts in civilisation, and cast new light on

comparisons with other copies of the same text and with other

In the 8th century CE a frontier between the Muslim and

Petra M. Sijpesteijn, Professor of Arabic Language and Culture,

the unique role that modern art has come to play in the modern

illustrated manuscripts of the same period.

Christian societies was built in the Iberian Peninsula. For nearly

Leiden University

world, and the global impact it is now having.

five centuries the border imposed many changes to both

The dry deserts of Egypt have preserved thousands of papyri

societies. What kind of relations were established between both

from the Arab period. Amongst them are the oldest dated

sides? What was the chronological evolution? How did Muslims

pieces of Arabic writing known, dating to AH 22 (643 CE),

and Christians adapt their everyday lives? This lecture addressed

one year after the Arabs conquered Egypt and 11 years after

the myths and realities of life for the Muslim and Christian

the death of the prophet Muhammad. Never intended to be

societies in Spain during this period of the Middle Ages.

preserved, but discarded when their everyday use had run

University of Lleida, Spain

out, these papyri offer a uniquely direct view of the daily life
20 November 2014

Masters of the Seas

This lecture, which was held at the 3rd Dhow Festival in
Katara, took attendees back to a world where people relied

Islamic Archaeology or the Archaeology of Islam:
The Case of the Sudan
Professor Intisar Elzein, Department of Archaeology, University

Dr Mounia Chekhab-Abudaya, Curator for North Africa and

of Khartoum

Through several examples from such documents dating back

Iberia, Museum of Islamic Art, Doha

This lecture focused on the Sudan, which, with its large size

more than 1,300 years, this lecture presented an overview of

Sulwan al-Muta‘ fi ‘Udwan al-Atba (Consolation of the Prince

and varied geographical zones and people, presents a unique

the new rulers’ ambitions and the effects on the daily life of

over the Hostility of his Subjects) is a text written by Ibn Zafar

pattern of Islamic archaeology in Africa. While the country

their subjects.

in the 12th century and forms part of the permanent collec-

accepted Islam as early as the 7th century CE, the country

tion of the Museum of Islamic Art. Born in Sicily and raised in

was never part of the Islamic Caliphate, which has made its

Mecca, Ibn Zafar lived in Tunisia and Egypt before returning to

manifestations of Islam unique. Islam in the Sudan from its early

Sicily when the Normans took Mahdiya in 1088 CE. He finally

period until today has been coloured with the dye of Sufism,

settled in Aleppo and Hama in Syria. The author explains in his

which has enabled Sufi institutions to be celebrated and

work that the sulwan is a kind of bead believed by the Arabs

honoured. The lecture discussed how the conventional definition

and Islamic Material Culture, University of Exeter, UK; Adjunct
Saudi Arabia

Pearls of Wisdom: Paintings from the Sulwan alMuta’, a Mamluk Mirror for Princes

12 May 2015

experiences of the new Arab rulers and their Egyptian subjects.

Dionisius A. Agius FBA, Al-Qasimi Professor of Arabic Studies
Distinguished Professor, King Abdulaziz University, Jeddah,

14 April 2015

10 March 2015

Modern Art and the Art of Islam

to have the power to console someone unhappy in love, if he

of Islamic art and architecture as magnificent buildings and

on camels, donkeys and ships for transport, and had to call

Ahmed Paul Keeler, independent scholar

drinks water poured over it. The narrative provides distraction

lavishly executed objects has added a diminishing connotation

upon the experience of generations gone before to ensure

As a child, Ahmed Paul Keeler was exposed to the finest in

and guidance to an ideal sovereign essentially through parables

to the research on Islamic archaeology, and how it would be

safe journeys in often perilous environments. The sea proved

Christian and classical art. In the early 1960s he became

with animals as the main characters. The manuscript contains

more appropriate to talk about the archaeology of Islam rather

no barrier to human enterprise; trade and cultural interaction

deeply engaged in modern art, establishing Signals Gallery.

27 illustrations of a quality that makes it one of the best-known

than Islamic archaeology.

Human Resources

UCL Qatar’s success is derived from its human resources
– its lecturers and research associates, librarians and
laboratory technicians, administrators and technology
specialists. By September 2015, UCL Qatar employed
nearly 50 people, up from just 15 in 2011.
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Human Resources

UCL Qatar currently has 12 academic and three teaching staff, whose work is overseen by the Director, including:

1
2

Professor (=Director)

Senior Lecturers

7
2

1

Lecturers

Senior Research Associates

2

Senior Teaching Fellow

Teaching Fellows

Professional services staff are managed by the Chief Operating

educational support and activities in cultural heritage with

Officer who oversees:

particular regard to their application out in the field.

→→ Student Affairs, managed by the Academic Administrator

The student affairs team can be loosely divided into a registry

and includes Student Affairs Manager, Student Life and

segment and student life segment. The registry section

Welfare Manager and Student Affairs Assistant

produces letters, statements on academic status and
transcripts immediately on request for registered students.

→→ Finance, which includes the Finance Director, Assistant

PhD students are also supported and administered for and

Accountant, Procurement and Payables Assistant, and

academic staff may receive guidance on matters pertaining

Research Grants Officer

to academic regulation. The student affairs team is also
responsible for the administration and maintenance of

→→ Human Resources, which includes the HR Director, HR
Officer, and HR and Immigration Officer

student records including: enrolments, programme transfers,
interruptions of studies and withdrawals. The team deals with
examination results, progression and the issuing of statements

→→ IT, which includes the Head of IT Services and Infrastructure,

of attendance and degree certificates. In addition the records

IT and Web Administrator and Network Engineer (seconded

section is responsible for the administration of Research

from London)

Degree Examinations.

→→ Marketing/Student Recruitment, which includes the

The student life segment provides counselling services,

Marketing and Student Recruitment Manager and

administers insurance and claims, provides writing support

Communications and Media Officer

and career services, allocates housing on or off campus,
allocates funding for scholarships, professional development

Committed to recruiting students of the highest calibre, the

and hardships, and plans educational workshops and events,

UCL Qatar marketing department meets with drop-in visitors

including Induction and Graduation. The priority is to support

to discuss study opportunities, manages enquiries via email

all students outside the classroom so they may be successful

and telephone and administrates scholarship applications

within their academic courses. The department provides

once students have applied. The marketing department also

students with guidance on matters pertaining to being a

produces all printed materials, including the prospectus, and

student at UCL Qatar, being a part of the Education City

maintains UCL Qatar’s website and social media platforms.

community, and living in Doha.

To further promote UCL Qatar, the marketing department
undertakes core marketing campaigns and advertising,

UCL Qatar encourages students to get involved in extra

particularly within the local press and targeted international

curricular activities so that they can interact outside of lectures

publications and websites. During the 2014–15 year, additional

and develop a sense of community. The student body is active

recruitment activities have included: exhibiting at the Qatar

and enthusiastic about their life outside the classroom. As

Career Fair as part of the HBKU stand; information sessions

such, the Student Services Office acts as the central hub to

at the British Council, Qatar University, the Orientalist Museum,

disseminate information about ongoing events, upcoming trips,

Mathaf: Arab Museum of Modern Art and the Natural History

seminars and workshops.

Museum; a stand in Virginia Commonwealth University to
promote UCL study opportunities to VCU undergraduate
In addition, there are five postdoctoral research staff and two
research assistants funded by grants from Qatar National

→→ Library staff, managed by the Head of Library Services and

students; and multiple meetings and other activities with Qatar

including an Academic Liaison Librarian and Cataloguer

Museums staff regarding study opportunities. In addition, UCL

Research Fund – National Priorities Research Program and
Qatar Sudan Archaeological Project.

Qatar held two hugely successful open house events for
→→ Laboratory staff of a Conservation Laboratory Technician

prospective students in September 2014 and March 2015.

and a Research Technician
UCL Qatar also has 22 honorary staff, appointed for periods of
up to two years based on nominations from academic staff with
which they have active teaching or research collaborations.
Academic support staff include:
→→ The PA to the Director, who also helps to organise public
lectures and related events

Once admitted, the Student Services Office is the one-stop
→→ Continuing professional development and community

shop for all information and support that students need.

engagement staff, which includes the Head of Outreach and

All the supporting sections are brought together here, so

Professional Development, managing the Outreach Officer

that students can get answers to their most frequent queries

who does most of the community engagement activities,

in one place. The office aims to provide comprehensive

and the Short Courses Coordinator working closely with

information, run by staff knowledgeable about university and

Qatar Museums’ educational department for the provision

HBKU services available to students. The student affairs team

of professional development courses

at UCL Qatar embody and deliver world-class scholarship,

Facilities, Laboratories and Libraries

UCL Qatar is located at Doha’s Education City, and
occupies the second floor of the building shared with
Georgetown University School of Foreign Service in Qatar.
Students and faculty at UCL Qatar benefit from exceptional
facilities, including a library housing a comprehensive and
rapidly expanding collection of archaeology, conservation
and cultural heritage materials and literature; world-class
conservation and materials science laboratories; computer
cluster rooms; private study rooms; and ultra-modern
lecture theatres and seminar rooms.
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Facilities, Laboratories and Libraries

Laboratories

In addition to serving the needs of UCL Qatar students and

The nine conservation and materials science laboratories at

staff, books can be consulted on a reference basis by members

UCL Qatar are among the most advanced and highly equipped

of the public. UCL and Georgetown University collections are

in the Middle East. Specialist equipment for the use of UCL

accessed through the same library catalogue and managed

Qatar students and researchers includes:

through the same library system. UCL Electronic Resources

→→ Scanning Electron Microscopy

can be accessed via the main UCL Library website.

→→ X-ray Fluorescence (XRF) and Portable XRF
→→ Digital X-ray cabinet

Information about UCL Qatar Library’s print collections can be

→→ Environmental Chamber

found on the Georgetown University in Qatar Library Catalogue,

→→ Polarising Light Microscopes

to which UCL Qatar Library also has shared access. Basic and

→→ 3D Stereomicroscopes (Leica 205A, 165M)

Advanced Search options are both available via the Catalogue

Information technology

and either can be used to find UCL Qatar Library holdings.
UCL Qatar students and staff have access to all of UCL’s

UCL Qatar has two computer labs which are available for both

electronic resources, including electronic journals, electronic

student use and teaching. A number of PCs in the main library

books, full-text databases and digitised theses. The preferred

area can be used for individual or group work and are arranged

means of access is Explore, UCL Library Services’ search tool.

in a less formal setting. All machines are loaded with the latest
software students require for their studies. Eight higher specification PCs in the Archaeological Materials and Conservation

Education City

Education City is home to Hamad bin Khalifa University

laboratories are used by both students and staff to undertake

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

advanced image manipulation/3D rendering as well as being

leading universities: Georgetown University, Carnegie Mellon

used in conjunction with some of the specialist equipment

University, Northwestern University, Weill Cornell Medical

housed in the laboratories.

College, HEC Paris, Texas A&M University and Virginia
Commonwealth University. It is also the site of the Qatar

Group study rooms and classrooms are all equipped to the

National Library.

same specification and offer state-of-the-art audio visual equipment. Each room includes a 70-inch interactive screen, lecture

Students from each of the universities at Education City come

capture, document viewer and multiple connectivity options.

together and interact in many ways. They collaborate in student

One classroom has video conference capabilities to allow

activities and compete in cross-campus sports tournaments.

greater collaboration and remote teaching.

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

All equipment offered to students and staff incorporates the
latest technology to ensure that UCL Qatar is equipped to meet

→→ Student Bookstore

the demands of study, teaching and learning, research and

→→ Cinema

day-to-day activities. Both students and staff also have access

→→ Cafeterias and coffee shops

to a wide range of electronic resources, which ensures they

→→ Olympic-standard swimming pool

have the tools they require to complete their activities. UCL

→→ Gymnasiums

Qatar operates on a like-for-like basis with its home campus so

→→ Football pitches

that there is no disparity between studying in London or Doha.

→→ Basketball and volleyball courts

Library

UCL Qatar is rapidly building the premier collection in Qatar
for education in cultural heritage and related subjects. The
materials housed within the UCL Qatar Library complement
the degree programmes offered, with extensive subject
collections in Islamic Archaeology and the Archaeology of the
Arab World (Middle East and North Africa), Archaeological
Materials Science and Islamic material culture, Museum and
Gallery Practice, Conservation Studies, and Library and
Information Science. New book titles are added weekly and
a selection of these titles is regularly displayed on the New
Books shelf in the Library.

→→ Bowling alley
→→ Video arcade
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UCL Qatar in Numbers
People employed by UCL Qatar

Students

in 2015

students graduated
in spring 2015

135

students enrolled
in programmes since
opening in 2012

439

48

applicants to
programmes since
opening

up

220%

Funding
Programmes and courses

4

Master’s degree
programme

15

$7.3m

1

in competitive
research grants
secured

Enrolment

Diploma
programme

45

attended by

Professional
development courses

61

58

new students
enrolled in 2014

386
people

holding passports from

26

countries

Research

11

PhD students

age range

59

in 2011

Engagement

Facilities

9

Conservation and
material sciences
laboratories

13

Community outreach
activities during
2014-15

speaking more than

20

languages

21

Publications by UCL Faculty (2014 imprints)

)2014 (دمغات نشر

المطبوعات الصادرة عن كلية لندن الجامعية

Aemar, I.A. and Carvajal Lopez, J. (2014).

In M. Jiménez (ed.): El paisaje y el análisis

Gill, M.S. and Rehren, Th. (2014).

Johnston, N., Partridge, H. and Hughes,

Pusch, E. (2014).

Rehren, Th. and Nixon, S. (2014).

Project Khirbet Beit Bassa: Bethlehem

del territorio: Reflexiones sobre el sur de

The intentional use of lead-tin orange

H. (2014).

Der Leiter einer Handelsmission aus

Refining gold with glass – an early

preliminary characterization.

experiences of EFL (English as a

Ägypten und Altes Testament 80,

Journal of Archaeological Science 49,

in the Byzantine and Early Islamic

al-Andalus. Granada: THARG, 131–170.

Journal of Islamic Archaeology 1,

Cech, B. (2014).

119 –124.

The production of ferrum Noricum at

Period.

Hüttenberg, Austria – the results of
Alipour, R. and Rehren, Th. (2014).
Persian Pūlād production: Chāhak
tradition.

Journal of Islamic Archaeology 1,

in Indian Islamic glazes and its

Understanding the information literacy

Archaeometry 56, 1009–1023.

foreign language) students.

33–41.

Radivojevic´, M., Rehren, Th., Kuzmanovic´-

Rehren, Th. and Pernicka, E. (2014).

(2014).

Li, X., Bevan, A., Martinón-Torres, M.,

Cvetkovic´, J., Jovanovic´, M. (2014).

Rehren, Th., Cao, W., Xia, Y., and Zhao,

Eisner.

Tradition and indigeneity in Mughal
architectural glazed tiles.

Why are there tin bronzes in the 5th

First data on the nature and origin of

K. (2014).

In: S. Vitezović and D. Antonović (Eds)

a centre of cultural interactions between

546–555.

isation: the bronze triggers of China’s

Archaeotechnology: studying technology

Upper Egypt and the Southern Levant in

Terracotta Army.

from prehistory to the Middle Ages,

the 4th millennium BC, 237–252.

Antiquity 88, 126–140.

235–256.

Maldonado, B., Rehren, Th., Pernicka, E.,

Rehren, Th. (2014).

and Bode, M. (2014).

sources of Garamantian carnelian from

Nœñez, L., and Leibbrandt, A. (2014).

Glass production and consumption

Estudio analítico de los materiales

Journal of Archaeological Science 52,

in the Atacama: Scientific analyses

Aegean.

Los Castillejos de Alcorrín (Manilva,

from 2003 to 2010 at the site Semlach/
Monographies Instrumentum 50, 11–20.

Early Iron in Europe.

Monographies Instrumentum 50.

A Saxon brass bar ingot cache from

Gill, M., Rehren, Th. and Freestone, I.

Journal of Archaeological Science 49,

Gliozzo, E., Mattingly, D., Cole, F. and

Cholakova, A. and Rehren, Th. (2014).

Records of Antiquity, 121–128.

Roman Period: Notes on a crucible

Producing black glass during the

Crossbows and imperial craft organ-

millennium BC Balkans?

Artioli, G. (2014).
In the footsteps of Pliny: tracing the

Kingsway, London.

In: J. Cotton (ed) Hidden Histories and

317–332.

Reference Services Review 42, 552–568.

Cech, B. and Rehren, Th. (2014).
Pernicka, E. (2014).

Islamic technology at Tadmekka, Mali.

archaeological excavations carried out

231–261.
Bayley, J., Cotton, J., Rehren, Th. and

Sidon in Pi-Ramesse?

the metalwork from Tell el-Farkha.

In: A. Maczyńska (ed) The Nile Delta as

Renzi, M., Marzoli, D., Suárez Padilla, J.

Fazzan, south-west Libya.

Approaches to Ancient Metallurgy

fragment from Serdica, Bulgaria.

218–241.

Bevan, A., Li Xiuzhen, Martinón-Torres,

39th International Symposium for

of metal artefacts from oasis sites in

Lange and T. Köster, eds, Contextualising

Archaeometry, 261–267.

northern Chile.

M., Green, S., Xia Yin, Zhao Kun, Zhao
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كلية لندن الجامعية قطر باألرقام
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻨﺪن اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻗﻄﺮ

اﻟﻄﻼب

ﻋﺎم ٢٠١٥

٥۹

ً
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺗﺨﺮﺟﻮا
ﻓﻲ رﺑﻴﻊ ٢٠١٥

١٣٥

ً
ﺳﺠﻠﻮا
ﻃﺎﻟﺒﺎ ّ
ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻨﺬ
اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ﻋﺎم ٢٠١٢

٤٣٩

٤٨

ﻣﺘﻘﺪ ً
ﻣﺎ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ
ّ
ﻣﻨﺬ اﻻﻓﺘﺘﺎح

٪۲۲٠

٧٫٣

اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺪورات

ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺸﻬﺎدات
اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ

١٥
زﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

٤

ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن اﻟﻌﺪد
ﻋﺎم ٢٠١١

ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ

١

ﺗﻢ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﻛﻤﻨﺢ
ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﺑﻠﻮم

٥٨

ً
ﺗﺴﺠﻠﻮا
ﻃﺎﻟﺒﺎ
ّ
ﻋﺎم ٢٠١٤

٣٨٦
ً
ﺷﺨﺼﺎ

دورة ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﻨﻲ

ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ

٢٦
ﺟﻨﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺮاﻓﻖ

اﻟﺒﺤﺚ

١١

ﻃﺎﻟﺐ دﻛﺘﻮراه

ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﻴﻦ

٤٥

ﺣﻀﺮﻫﺎ

٦١

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

٩

ﻣﺨﺘﺒﺮات ﺗﺮﻣﻴﻢ
وﻋﻠﻮم اﻟﻤﻮاد

١٣

ً
ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻼل
ﻋﺎم ٢٠١٥-٢٠١٤

ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ

٢٠
ﻟﻐﺔ

٢١

51

المرافق والمختبرات والمكتبات

المختبرات

تعتبر مختبرات الترميم وعلوم المواد التسع التي تمتلكها كلية لندن

ً
ً
وإعدادا في الشرق األوسط.
تطورا
الجامعية ـ قطر من أكثر المختبرات

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

تشتمل المعدات التخصصية الرامية إلى تلبية احتياجات الطالب

يمكن العثور على معلومات حول مجموعات الكتب المطبوعة لكلية

والباحثين على:
f fمجهر مسح إلكتروني

لندن الجامعية ـ قطر في كتالوغ مكتبة قطر التابع لجامعة جورج تاون،
ً
أيضا .تتوفر خيارات لألبحاث
الذي تشارك فيه مكتبة كلية لندن الجامعية

نقال
f fجهاز أشعة سينية فلوريسانت ( )XRFمع جهاز آخر ّ

األساسية والمتقدمة من خالل الكتالوغ ويمكن استخدام أي واحد من

f fمقصورة أشعة سينية رقمية

االثنين للبحث عن محتويات مكتبة الكلية .يمكن لطالب وموظفي الكلية

f fحجرة بيئية

كذلك الوصول إلى مصادرها االلكترونية كافة ،بما في ذلك المجالت

f fمجاهر ضوئية قطبية

والكتب اإللكترونية ،وقواعد البيانات الكاملة واألطروحات الرقمية.

مجسمات ثالثية األبعاد (اليكا )165M ،205A
ff
ّ

أفضل طريقة للوصول هي باستخدام أداة البحث استكشف ،أداة بحث

تقنية المعلومات

تمتلك كلية لندن الجامعية مخبرين للكومبيوتر وهي متاحة الستخدامات
الطالب وللتدريس .يمكن استخدام عدد من أجهزة الكومبيوتر في

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

المدينة التعليمية

تحتضن المدينة التعليمية جامعة حمد بن خليفة إضافة إلى عدد من

منطقة المكتبة الرئيسية من قبل األفراد أو المجموعات وهي مرتبة

أهم الجامعات العالمية مثل جورجتاون ،كارنيجي ميلون ،نورث وسترن،

مجهزة بأحدث البرامج التي يحتاج إليها
بشكل مريح .كل الكومبيوترات
ّ

كلية طب وايل كورنيل ،اتش اي سي باريس ،تكساس ايه أند إم
ً
أيضا مبنى مكتبة قطر الوطنية.
وفيرجينيا كومنويلث .كما تحتضن

الطالب في دراستهم .هناك ثمانية أجهزة عالية التخصص موجودة

ً
أيضا الستخدامات
في مختبرات الترميم وعلوم المواد ،وهي متاحة

الطالب والموظفين ،وتصلح إلجراء معالجات دقيقة للصور /ثالثية
األبعاد إضافة إلى استخدامها بالتزامن مع بعض المعدات التخصصية
الموجودة في المختبرات.
ً
أيضا بأحدث المعدات
مجهزة
غرف الدراسة الجماعية كافة والصفوف،
ّ
السمعية – البصرية .تضم كل غرفة من هذه الغرف شاشة تفاعلية
ً
مظهر وثائق ،وخيارات تواصل
مسجل محاضرات،
إنشا،
قياس 70
ّ
ّ

متعددةُ .جهز أحد الصفوف إلقامة مؤتمرات فيديو ،ما يسمح بالمزيد

من التعاون والتواصل وحضور محاضرات تُ عطى في دول أخرى.

ً
معا ويتفاعلون بطرق عديدة .فهم
يلتقي طالب كل هذه الجامعات
ينسقون أنشطتهم الطالبية ويتنافسون في المسابقات الرياضية
ً
عددا من المرافق
التي تنظمها الجامعات .توفر المدينة التعليمية
لطالب كلية لندن الجامعية منها:
f fمتجر لبيع الكتب
f fسينما
f fمقاهٍ وكافيتريات
f fبركة سباحة أولمبية
نواد رياضية
ٍ ff
f fمالعب كرة قدم

المعدات المتاحة للطالب والموظفين كافة ،تتمتع بأعلى المعايير

f fمالعب كرة سلة وكرة طائرة

التقنية ،وذلك لضمان تلبية االحتياجات الدراسية والبحثية ،ناهيك

f fصالة بولينغ

عن مالءمتها لألنشطة اليومية للكلية .يستطيع الطالب واألساتذة
الوصول إلى باقة واسعة من المصادر اإللكترونية التي تسهل عليهم
أعمالهم ومهامهم .تتبع كلية لندن الجامعية سياسة المساواة ،لذا ال
يوجد أي فرق بين الدراسة في الدوحة والدراسة في لندن.

المكتبة

تعتمد كلية لندن الجامعية ـ قطر السرعة في بناء مجموعتها الممتازة
من الكتب والمواد التعليمية التي تتناول مواضيع التراث الثقافي
وما يدور في فلكه من قضايا .ترفد المواد الموجودة في المكتبة
المناهج التي تقدمها الكلية ،وتضم مجموعة كبيرة من الكتب حول
اآلثار اإلسالمية وآثار العالم العربي (الشرق األوسط وشمال أفريقيا)،
وعلم المواد اآلثارية وثقافة المواد اإلسالمية ،وممارسات المتاحف
ً
علما
وقاعات العرض ،ودراسات الترميم ،والمعلوماتية والمكتبات.
بأنه تتم إضافة عناوين جديدة إلى المكتبة على نحو أسبوعي ،ويتم
عرض بعض العناوين المختارة بشكل دوري على الرف المخصص للكتب
الجديدة في المكتبة.
إلى جانب تلبية حاجات طالب وموظفي كلية لندن الجامعية يمكن
لألعضاء من غير الطالب االطالع على الكتب حسب المرجعية .يمكن
الوصول إلى مجموعة مكتبة كلية لندن وجامعة جورجتاون عن طريق
الكتالوغ نفسه ،وتتم إدارتهما بالنظام المكتبي نفسه .يمكن الوصول

f fقاعة فيديو

المرافق والمختبرات والمكتبات
تقع كلية لندن الجامعية قطر في مدينة الدوحة التعليمية وتشغل الطابق الثاني
من البناء الذي تتشارك فيه مع كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون في
قطر .يستفيد الطالب والهيئة التدريسية في كلية لندن الجامعية من المرافق
االستثنائية التي تتألف من مكتبة تضم مجموعة كبيرة ومتنامية من الكتب
والمواد المعنية باآلثار والترميم والتراث الثقافي ،ومختبرات عالمية للترميم
ودراسة علوم المواد ،وقاعات كومبيوتر ،وغرف دراسية ،ومسارح وقاعات
محاضرات حديثة ومتطورة.
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ً
ً
أكاديميا وثالثة أعضاء في الهيئة التدريسية ،يشرف عليهم المدير ،بما في ذلك:
حاليا 12
يوجد في كلية لندن الجامعية ـ قطر

f fشؤون الطالب ،يديرها المدير األكاديمي وتشمل مدير شؤون
الطالب ،مدير الحياة الطالبية والرعاية االجتماعية ومساعد
شؤون الطالب.

1

بروفيسور (= مدير)

7

محاضرين

1

زميل أول في التدريس

2

محاضران أوالن

2

باحثان أوالن

2

زميالن في التدريس

األكاديمية أن تستقبل توجيهات بشأن المسائل المتعلقة بقواعد
ً
أيضا عن إدارة
التنظيم األكاديمية .وفريق شؤون الطالب مسؤول
وحفظ سجالت الطالب بما في ذلك :عدد المسجلين ،تغييرات البرامج،
االنقطاع عن الدراسة واالنسحابات .ويعالج الفريق نتائج االمتحانات

f fالمالية ،التي تشمل المدير المالي ،المحاسب المساعد ،المشتريات
ومساعد المدفوعات ،موظف المنح البحثية.
f fالموارد البشرية ،التي تشمل مدير الموارد البشرية ،موظف موارد
بشرية ،موظف الموارد البشرية والهجرة.

والتقدم وإصدار بيانات عن الحضور والشهادات العلمية .باإلضافة إلى
ذلك قسم السجالت مسؤول عن إدارة البحوث العلمية لالمتحانات.
ويقدم قسم الحياة الطالبية خدمات المشورة ،ويدير التأمين
والمطالبات ،ويوفر الدعم في الكتابة والخدمات المهنية ،ويخصص
السكن داخل الحرم الجامعي أو خارجه ،ويخصص التمويل للمنح

f fتكنولوجيا المعلومات ،التي تشمل رئيس خدمات تكنولوجيا

الدراسية والتطوير المهني وصعوباته ،ويضع الخطط لورش العمل

مشغل تكنولوجيا المعلومات والموقع
ِّ
المعلومات وبنيتها التحتية،

والمناسبات ،التي تشمل تقليد المناصب والتخرج .األولوية هي لدعم

اإللكتروني ،مهندس شبكة اإلنترنت (معار من لندن).

جميع الطالب خارج الصف حيث يمكنهم النجاح في المقررات الدراسية
الخاصة .ويقدم قسم الطالب توجيهات بشأن المسائل التي تليق به

f fالتسويق /توظيف الطالب ،الذي يشمل مدير التسويق التوظيف
وموظف االتصاالت ووسائل اإلعالم.
تلتزم كلية لندن الجامعية ـ قطر بتوظيف الطالب ذوي الكفاءات
العالية ،ولتحقيق ذلك يجتمع قسم التسويق في الكلية مع الزوار غير

اإلضافية للمقرر حتى يتمكنوا من التفاعل خارج المحاضرات وتطوير

المتوقعين لمناقشة فرص الدراسة ،وتتم اإلجابة عن االستفسارات

إحساسهم باالنتماء المجتمعي .الجسم الطالبي نشط ومتحمس

عبر البريد اإللكتروني والهاتف ،وتتابع طلبات المنح الدراسية حالما
ً
أيضا جميع المواد المطبوعة،
يقدمها الطالب .ينتج قسم التسويق

بشأن الحياة خارج قاعات الدراسة .وعلى هذا النحو ،يعمل مكتب
الخدمات الطالبية كمحور مركزي لنشر المعلومات حول المناسبات

بما في ذلك نشرة االكتتاب ،وصيانة موقع كلية لندن الجامعية ـ

الجارية والرحالت المقبلة والندوات وورش العمل.

قطر ومتابعة برامج وسائل اإلعالم االجتماعية كلية لندن الجامعية ـ
الحمالت التسويقية األساسية واإلعالنات ،السيما في الصحف
المحلية والمطبوعات ومواقع اإلنترنت الدولية المستهدفة .خالل
العام  ،2015–2014شملت أنشطة التوظيف اإلضافية :المشاركة في
معرض قطر المهني كجزء من منطقة معرض جامعة حمد بن خليفة:
دورات إعالمية في المركز الثقافي البريطاني ،جامعة قطر ،متحف
المستشرقين ،المتحف :المتحف العربي للفن الحديث ومتحف التاريخ
الطبيعي؛ معرض في جامعة كومونولث فرجينيا لتعزيز فرص الدراسة
في كلية لندن الجامعية ـ قطر لطالب المرحلة الجامعية في جامعة
فرجينيا كومنولث؛ واجتماعات متعددة ونشاطات أخرى مع موظفي
متاحف قطر بشأن فرص الدراسة .باإلضافة إلى ذلك ،أقامت كلية
لندن الجامعية ـ قطر مناسبتين ناجحتين مفتوحتين للعامة من أجل
طالب المستقبل في أيلول ـ سبتمبر  2014وآذار ـ مارس .2015
حالما يتم قبوله ،يغدو مكتب خدمات الطالب هو النافذة الوحيدة لكافة
باإلضافة إلى ذلك ،هناك خمسة موظفين باحثين واثنان من الباحثين
المساعدين لما بعد الدكتوراه ،ويأتي التمويل من منح الصندوق
القطري لرعاية البحوث – برنامج األولويات الوطنية للبحوث ومشروع

المعلومات والدعم الذي يحتاج إليه الطالب .كل أقسام الدعم تلتقي
هنا ،حيث يتمكن الطالب من الحصول على إجابات الستفساراتهم
ً
شيوعا في مكان واحد .يتطلع المكتب إلى تقديم معلومات
األكثر

دراسة اآلثار القطري السوداني.

f fموظفو المختبر من فني في مختبر الصيانة وفني أبحاث؛

شاملة ،يديرها موظفون على دراية بالخدمات المتاحة للطالب عن

ً
ً
فخرياُ ،عينوا
أيضا  22موظفا
يوجد لدى كلية لندن الجامعية ـ قطر

f fموظفو مواصلة التطوير المهني والمشاركة المجتمعية المحلية،

الجامعة وجامعة حمد بن خليفة .إن فريق شؤون الطلبة في كلية لندن
ً
عالميا للمنح الدراسية والدعم
الجامعية ـ قطر يجسد ويقدم مستوى

لفترات تصل إلى سنتين بناء على ترشيحات من أعضاء هيئة التدريس،

ويشمل ذلك رئيس التوعية والتطوير المهني ،موظف إدارة التوعية

التربوي واألنشطة في مجال التراث الثقافي مع إيالء اهتمام خاص

يتعاونون مع هؤالء في التدريس والبحث.

الذي يعد معظم فعاليات المشاركة المجتمعية ،ومنسق الدورات

للتطبيقات الميدانية.

القصيرة الذي يعمل بشكل وثيق مع القسم التعليمي لدى متاحف
يشمل موظفو الدعم األكاديمي:

قطر إلعداد دورات التطوير المهني.

قسم بسهولة إلى قسم للتسجيل
يمكن لفريق شؤون الطالب أن ُي َّ

ً
أيضا بتنظيم المحاضرات العامة
f fمساعد شخصي للمدير ،يساعد

يدير موظف التشغيل الرئيس طاقم الخدمات المهنية الذي

الوضع األكاديمي والنصوص على الفور بناء على طلب الطالب

يشرف على:

ويقدم الدعم والتوجيه لطلبة الدكتوراه ويمكن للهيئة
المسجلين.
َّ

والمناسبات ذات الصلة؛

المدينة التعليمية والدوحة.
تشجع كلية لندن الجامعية ـ قطر الطالب على المشاركة في األنشطة

قطر .لمواصلة تعزيز كلية لندن الجامعية ـ قطر ،تتعهد إدارة التسويق

f fموظفو المكتبة ،التي يديرها رئيس خدمات المكتبة ويشمل ذلك
ً
ً
ً
ومفهرسا؛
أكاديميا في المكتبة
منسقا

ً
ً
جزءا من مجتمع
طالبا في كلية لندن الجامعية ـ قطر ،وبوصفه
بوصفه

وقسم للحياة الطالبية .يقدم قسم التسجيل رسائل وبيانات حول

الموارد البشرية
سر نجاح كلية لندن الجامعية ـ قطر هو قسم مواردها البشرية ـ محاضرون
ومشاركون في البحوث ،أمناء مكتبات وفنيو مختبرات ،إداريون ،متخصصون في
التكنولوجيا .بحلول أيلول ـ سبتمبر عام  ،2015وصل عدد العاملين في كلية لندن
الجامعية ـ قطر إلى ما يقارب  50شخصاً ،بعد أن كانوا  15في عام .2011
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خالل  ،2015–2014شملت سلسلة المحاضرات العامة في كلية لندن
الجامعية ـ قطر العناوين اآلتية:

 23أيلول ـ سبتمبر 2014

 26كانون الثاني ـ يناير 2015

الكشف عن الماضي القديم للسودان :الحديد والقوة
في مدينة مروي القديمة

ظل انور خجا

الدكتورة جين هامفريز ،رئيسة قسم األبحاث في السودان

ريتشارد هودجز ،رئيس الجامعة األميركية في روما

استعرضت هذه المحاضرة الحفريات وخبرات التراث الثقافي في ألبانيا

منذ عام  ،2012تدرس كلية لندن الجامعية ـ قطر بعض األدلة األكثر

حولت مؤسسة بوترينت المرفأ اليوناني الروماني
بعد الشيوعية ،بينما ّ

مروي الملكية في جمهورية السودان .كشف الجمع بين التقنيات

ً
سنويا .وصفت المحاضرة اآلراء اإليجابية والسلبية
اليوم  100,000سائح

شهرة للصناعة القديمة في أفريقيا :بقايا إنتاج الحديد في مدينة
األثرية المتطورة بما فيها رسم الخرائط الجوية وعلم طبيعة األرض

غير المعروف ،إلى أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو ،والذي يجتذب

في ممارسة التراث الثقافي من قبل جيل محوري ،جديد على هذا العمل.

مع الحفريات واسعة النطاق والتحليل المخبري لمئات العينات1000 ،
سنة من القدرة الصناعية .قدمت هذه المحاضرة أحدث النتائج ،وبحثت
كيفية مساعدة فريق كلية لندن الجامعية ـ قطر على توليد فهم أكبر
لماضي السودان.

 9تشرين الثاني ـ نوفمبر 2014

إسبانيا بين العالمين اإلسالمي والمسيحي
البروفسور فلوسيل ساباتيه ،أستاذ تاريخ العصور الوسطى في جامعة ليدا ،إسبانيا

 22شباط ـ فبراير 2015

الفتح العربي على مستوى العين :دليل من أوراق
البردي المصرية
البروفيسور بترام .سيجبيستيجن أستاذ اللغة والثقافة العربية ،جامعة ليدن

حفظت الصحارى الجافة في مصر اآلالف من أوراق البردي من الفترة
العربية ،بينها أقدم قطع الكتابة العربية المعروفة المؤرخة ،التي يرجع
تاريخها إلى سنة  22هـ 643(.م) ،بعد سنة واحدة فتح العرب مصر أي
ً
11عاما من وفاة النبي محمد .لم يكن المراد هو الحفاظ عليها ،بل
بعد

في القرن الثامن الميالدي ُبنيت الحدود بين المجتمعين اإلسالمي
والمسيحي في شبه الجزيرة اإليبيرية .ولما يقارب خمسة قرون فرضت

التخلص منها عندما تنتهي الحاجة اليومية إليها ،وهذه البرديات توفر

الحدود تغييرات عديدة على كل من المجتمعين .فأي نوع من العالقات

إطاللة مباشرة فريدة على تجارب الحياة اليومية للحكام العرب الجدد

نشأت بين الجانبين؟ ما هو التطور الزمني الذي شهده؟ كيف تأقلم

ورعاياهم المصريين .قدمت هذه المحاضرة ،من خالل عدة أمثلة من

المسلمون والمسيحيون في حياتهم اليومية؟ تناولت هذه المحاضرة

هذه الوثائق تعود إلى أكثر من  1300سنة ،لمحة عامة عن طموحات

خرافات وحقائق الحياة في المجتمعين اإلسالمي والمسيحي في

الحكام الجدد وتأثيرهم في الحياة اليومية لرعاياهم.

إسبانيا خالل هذه الفترة من العصور الوسطى.

 14نيسان ـ أبريل 2015

آللئ الحكمة :لوحات من سلوان المطاع ،مرآة
مملوكية لألمراء
الدكتور منية شخاب أبو دية :مدير قسم شمال أفريقيا وإيبيريا في متحف الفن
اإلسالمي في الدوحة

سلوان المطاع في عدوان األتباع (عزاء األمير بسبب عداء رعاياه) هو
ً
جزءا من المجموعة
نص كتبه ابن ظفار في القرن الثاني عشر ،ويشكل
الدائمة لمتحف الفن اإلسالمي .ولد في صقلية ونشأ في مكة

 10آذار ـ مارس 2015
 20تشرين الثاني ـ نوفمبر 2014

أسياد البحار
ديونيسيوس أ .أجيوس ،زميل في األكاديمية البريطانية؛ األستاذ القاسمي
متخصص في الدراسات العربية والثقافة المادية اإلسالمية ،جامعة إكستر ،المملكة
المتحدة؛ األستاذ المساعد المعروف ،في جامعة الملك عبد العزيز ،جدة ،المملكة
العربية السعودية

أخذت هذه المحاضرة المشاركين إلى عالم اعتمد الناس فيه على

الجمال والحمير والسفن للنقل ،واضطرت إلى استحضار تجارب أجيال
ً
غالبا ما كانت
تنقلت في الماضي لضمان العبور اآلمن في بيئات

الفن الحديث وفنون اإلسالم
أحمد بول كيلر ،باحث مستقل

طفال ،اطلع أحمد بول كيلر على الجانب األجمل من الفن
عندما كان
ً

المسيحي والكالسيكي .في أوائل الستينيات من القرن الماضي

المكرمة ،عاش ابن ظفار في تونس ومصر قبل عودته إلى صقلية
ً
أخيرا
عندما استولى النورمانديون على المهدية عام  1088م .استقر

ماء ُسكب عليها .تقدم
الشخص البائس في الحب ،هذا إن شرب ً
ً
وإرشادا نحو السيادة المثلى من خالل الحكاية الرمزية
القصة تسلية
التي تلعب الحيوانات األدوار الرئيسة فيها .مخطوطة تحتوي على 27

انخرط بعمق في الفن الحديث ،وأسس سيغنالز غاليري .وفي أواخر
الستينيات تعرف إلى الفن اإلسالمي ،األمر الذي دفعه إلى مشاركة

المصورة المعروفة من الفترة المملوكية .وضعت المحاضرة هذه
ّ
المصورة من الفترتين المملوكية
النسخة في سياق إنتاج المخطوطات
ّ

ً
عائقا أمام مشاريع الناس؛
محفوفة بالمخاطر .وقد أثبت البحر أنه ليس

إذ جمعت التجارة والتفاعل الثقافي الحضارات الكبرى في العالم

العالمي الذي يملكه في الوقت الحاضر.

للمالحة البحرية في الخليج وغرب المحيط الهندي.

فيها فريدة .اإلسالم في السودان منذ بداياته األولى حتى اليوم
تلون بالصبغة الصوفية ،ما وضع المؤسسات الصوفية في موقع
َّ

واألشياء المنجزة ببذخ ،دالالت تنطوي على إيحاءات سلبية للبحث في

الفريد الذي حان للفن الحديث أن يلعبه في العالم الحديث ،والتأثير

ودورها في الحياة والتفاعل بين المجتمعات الساحلية والتقاليد العريقة

اإلسالم في وقت مبكر من القرن السابع الميالدي ،إال أن البلد لم

ً
ً
جزءا من الخالفة اإلسالمية ،األمر الذي جعل مظاهر اإلسالم
يوما
يكن

هو نوع من سبحة يعتقد العرب أنها تمتلك القدرة على مواساة

مصورة أخرى من نفس الفترة.

األهمية الثقافية والمادية والتجارية للسفن الكالسيكية في اإلسالم،

علم اآلثار اإلسالمي في أفريقيا .ففي حين قبلت البالد الدخول في

في حلب وحماة في سوريا .يشرح الكاتب في عمله هذا أن السلوان

عالم مهرجان اإلسالم في لندن عام  .1976في محاضرة غنية بالصور،
ً
ً
جديدا على الدور
ضوءا
عكس كيلر دور الفنون في الحضارة ،وألقى

اإلسالمي والهند والصين .ركزت هذه المحاضرة على روايات أناس

البروفسور انتصار الزين ،قسم علم اآلثار ،جامعة الخرطوم

ركزت هذه المحاضرة على السودان ،التي تقدم من خالل حجمها الكبير
ً
ً
فريدا عن
نموذجا
ومناطقها الجغرافية المتنوعة واختالف شعوبها

للفن اإلسالمي والهندسة المعمارية اإلسالمية ،كالمباني الرائعة

من خالل إجراء مقارنات مع نسخ أخرى لنفس النص ومع مخطوطات

عاشوا خالل القرون األولى لإلسالم ،وقد تشاركوا انطباعاتهم حول

علم اآلثار اإلسالمي أو علم آثار المسلمين :حالة السودان

اإلعجاب واالحترام .ناقشت المحاضرة كيف أضاف التعريف التقليدي

صورة توضيحية من النوع الجيد ،ما يجعلها واحدة من أهم المخطوطات

توج هذه المشاركة بتنظيمه
أوسع في الثقافة والحضارة اإلسالميةّ .

 12أيار ـ مايو 2015

واإللخانية وبحثت في العالقة بين الحكايات والرسوم التوضيحية،

علم اآلثار اإلسالمي ،وتقترح أن األكثر مالءمة هو أن نتحدث عن علم
بدال من علم اآلثار اإلسالمي.
آثار المسلمين ً

المحاضرات العامة
منذ نشأتها ،رسخت سلسلة المحاضرات العامة ،التي قدمتها كلية لندن
الجامعية قطر ،نفسها بوصفها سمة دورية على الجدول الزمني لفعاليات كلية
لندن الجامعية قطر .تجتذب كل محاضرة نحو  220شخصاً وتتيح للجمهور فرصة
التعمق بالثقافة العربية واإلسالمية ،واستكشاف قضايا التراث الثقافي في
الماضي والحاضر ،الس ّيما في القضايا التي تخص قطر والخليج والمنطقة على
نطاق أوسع.
المشاركة المجتمعية من خالل أنشطة التوعية هي جزء أساسي من
اختصاص كلية لندن الجامعية قطر نظراً لتواجدها في المدينة التعليمية .تفتح
هذه األنشطة المجال أمام الجامعةللتواصل مع المجتمع واالندماج به .بدأت
المحاضرات في مايو  ،2012حتى قبل أن تستقبل كلية لندن الجامعية قطر أول
دفعة من الطالب في أغسطس من ذلك العام ،ومنذ ذلك الحين تحقق اإلنجاز
تلو اإلنجاز.
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المشاركة المجتمعية

 30تشرين األول  -أكتوبر 2014

وفي ما يأتي أنشطة المشاركة المجتمعية التي تمت خالل
عامي :2015–2014

حفل موسيقى أحيته روتا وإحسان في كلية
لندن الجامعية ـ قطر

 19 – 18آذار ـ مارس 2015

ً
حتما قادر
مؤتمر
ً
“حتما قادر” مبادرة مهمة تمت برعاية سعادة الشيخة
كان مؤتمر

 15أيلول ـ سبتمبر –  19تشرين الثاني ـ نوفمبر عام 2014

 16 – 14تشرين األول ـ أكتوبر عام 2014

الطبيعة القطرية تحت المجهر

برنامج بست بديز لذوي االحتياجات الخاصة

أكاديمية قطر للموسيقى إلى مؤسسة قطر لرعاية المسنينُ .ق ِّدمت
حفلة موسيقية مجانية لعشرات المقيمين والعاملين في قطاع الرعاية

الرقية
مقرها الدوحة هي مدرسة
تم إطالع طالب من ثالث مدارس
ّ
ّ
ّ
والمدرسة القطرية الكندية وكلية الدوحة ،على التراث الطبيعي لدولة

أقام طالب كلية لندن الجامعية ـ قطر ،بتوجيه من إدارة التوعية ،فعالية

المنزلية ،وقدم الموسيقيون تفسيرات لتاريخ وأهمية الموسيقى التي

ذوي اإلعاقة ،والتشجيع على إتاحة المزيد من فرص العمل لهم في

بعنوان البحث عن الكنز في متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني

كانوا يعزفونها.

قطر .كشريك استراتيجي في تطوير هذا المؤتمر ،خصصت كلية لندن
ً
ً
كبيرا من األفكار ركزت فيها على المتاحف وقاعات
جزءا
الجامعية ـ قطر

قطر من خالل وسيلة العلم والفن المستخدمة في هذا المشروع
ً
أيضا .بالتعاون مع الفنانة
التعليمي المبتكر ومن خالل المعرض

ً
معا إليجاد مختلف األشياء المخفية
وأعضاء النادي إلى فرق وعملوا

ألعضاء نادي بست بديز قطر .توزع طالب كلية لندن الجامعية ـ قطر

البريطانية ماريانا هيلمان والدكتورة أسبازيا شاتزيفثيميو من كلية طب

في المتحف ،واستكمال العديد من المهام اإلبداعية كجزء من اللعبة.

ويل كورنيل ،استخدمت كلية لندن الجامعية ـ قطر المجهر اإللكتروني

ً
عضوا من النادي في البرنامج .وقال كثيرون إن هذه كانت
شارك نحو 35

لعرض العينات المأخوذة من النباتات والحيوانات في قطر .قدمت

أول زيارة لهم إلى المتحف ،وإنهم يعتزمون زيارة المتحف مرة أخرى

كلية لندن الجامعية ـ قطر ثالثة دروس فنية منفصلة تم خاللها تحويل

مع أسرهم.

التصاميم المحددة المأخوذة من صور مجهر المسح اإللكتروني إلى
تم عرض األعمال الفنية أمام
لوحات باستخدام طالء األكريليك .وقد َّ
الجمهور في مركز فنون كتارا ،كما أقيم حفل غداء كبير ترافق مع
ً
طالبا تراوح أعمارهم بين
محاضرات عامة .وقد شارك نحو 60
ً
عاما في المشروع.
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 21 – 20تشرين األول ـ أكتوبر عام 2014

زيارات إلى مختبر كلية لندن الجامعية ـ قطر
استقبل أساتذة وطالب من فريق مختبر الترميم في كلية لندن

 13تشرين األول ـ أكتوبر –  3تشرين الثاني ـ نوفمبر عام 2014
&  29 – 1كانون األول ـ ديسمبر عام 2014

“المحطات” في أرجاء مختبرات الترميم ،واستمتعت مجموعات من
التالميذ بممارسة األنشطة المختلفة ،واغتنموا الفرصة لرؤية كيفية
استخدام المعدات وتعلم المزيد عن عملية الترميم .ألهمت مختبرات
الترميم األطفال ،وشجعتهم في دراستهم ،وعززت هذه الجلسات
معرفتهم بمهنة الترميم.

كجزء من العالقة المستمرة مع المجلس األعلى للتعليم ،قدمت
ً
مسبقا عن
المعدة
كلية لندن الجامعية ـ قطر دورة التطوير المهني
ّ

توجت
الجاري في قطر الذي قامت به كلية لندن الجامعية ـ قطر .وقد ِّ

الدورة برحلة إلى موقع حفر أثري ومتحف الفن اإلسالمي حيث تمكن
ً
ميدانيا على ما تعلموه في الصف .حضر
المشاركون من االطالع

ً
معلما الدورات التدريبية الرامية إلى تشجيع التميز في مجالي
نحو 45

تدريس التاريخ وعلم اآلثار القطريين.

 11تشرين الثاني ـ نوفمبر 2014

مسابقة إنتل العربية للعلوم
ً
انطالقا من دعمها للمبادرات التعليمية المحلية وترويجها للعمل في

تدرج للطالب الفائز في حفل توزيع الجوائز،
لندن الجامعية ـ قطر فترة ّ

وأطلعته على المجاالت العديدة التي يمكن أن يمتهنها في قطاع

واإلمارات العربية المتحدة ،والمشاركة في وجهات نظرهم العميقة.
ً
أيضا حفل عشاء للوفود
كما استضافت كلية لندن الجامعية ـ قطر
المشاركة في المؤتمر ،ونظمت لقاءات بين المحاضرين مختصي
المتاحف لمناقشة أفضل الممارسات.

التراث الثقافي في العالم.

 31آذار ـ مارس 2015

دورة للقراءة المدرسية
زار خمسة طالب من كلية لندن الجامعية ـ قطر مدرسة الشقب لإلناث
لقراءة القصص باللغتين العربية واإلنجليزية ،وابتكار مهارة تستند إلى

 15كانون األول ـ ديسمبر  2014و  5كانون الثاتي ـ يناير 2015

طور طالب كلية لندن الجامعية ـ قطر هذه
القصص التي قرأوهاَّ .

تنظيم معرض أنشطة المدارس

حب القراءة لدى األطفال وتشجيع المعلمين على دمج األدب في

الفعالية تحت إشراف أستاذهم وفريق المشاركة العامة ،بهدف تعزيز
تدريسهم .أربع فئات من األطفال بعمر ثماني سنوات ،أي ما مجموعه
 100طفل ،استمتع بهذه الفعالية.

قدمت من خاللها فعالية ألطفال المدارس المحلية من أجل تطوير
 18و 25تشرين األول ـ أكتوبر 2014

وتعلموا من خالل رواية القصص أن كل شيء – بما في ذلك قطعهم
ً
اسما لقطعته ،وعملوا على شكل
– له قصة .أعطى كل منهم

ورشات رسم في متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني

ً
يافعا من الدورة
مجموعات البتكار معرضهم الخاص .استفاد نحو 60
ً
شخصا من موظفي المتاحف .راقب المعلمون النشاط،
إلى جانب 30

استمرت هذه الورشة الفنية التي نظمتها كاميال فايف مدة يومين.
ً
وقطعا فنية مستلهمة من
صنع المشاركون في الورشة هياكل

وتعلموا تقنيات الممارسة األفضل للمشاركة مع الشباب.

استخدموا هذه الوسيلة في عملهم ،كما شاهدوا المواد التاريخية
والمتحف الجديد ،لتعزيز تقديرهم للتراث والثقافة المحلية.

 20آذار ـ مارس –  1نيسان ـ أبريل عام 2015

“تحميل  ”...معرض طالبي وبرنامج تعليمي مرافق
تم تنظيم وإخراج وابتكار وتركيب هذا المعرض من قبل طالب كلية لندن
الجامعية ـ قطر الذين درسوا عملية إنشاء معرض متحف الفن الطالبي.

معروضات متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني ،استخدموا فيها

ورش مدرسية في علم اآلثار

أشخاص مهنيين من العاملين في متاحف المملكة المتحدة وأستراليا

ً
قطعا خاصة بهم إلى الدورة،
الممارسة في التعليم .أحضر األطفال

الفحم والطباشير الملونة واطلعوا على أعمال الفنانين اآلخرين الذين
 16 – 14تشرين األول ـ أكتوبر عام 2014

التعرف إلى
العرض المفتوحة للزوار .أتاح هذا الجزء للحاضرين فرصة
ّ

لندن الجامعية ـ قطر في مسابقة إنتل للعلوم العربية ،والتقت مع
الطالب المشاركين من أنحاء متفرقة من العالم العربي .منحت كلية

حضر موظفو المتاحف دورة قصيرة في كلية لندن الجامعية ـ قطر

التاريخ وعلم اآلثار في قطر لمعلمي المجلس األعلى للتعليم،

وألقى الدكتورمحمد معين صادق من جامعة قطر الضوء على البحث

الثقافي البريطاني بالتعاون مع كلية لندن الجامعية ـ قطر ومتحف
الفن اإلسالمي .الهدف من المؤتمر زيادة الوعي بقدرات األشخاص

قطاع الترميم لدى طالب العلوم الشباب الواعدين ،ساهمت كلية

ً
ً
عددا من
نظم األساتذة
طالبا في مختبرات الترميمّ .
الجامعية ـ قطر 45

التاريخ وعلم اآلثار في قطر :دورة لمعلمي المجلس
األعلى للتعليم

تعاونت كلية لندن الجامعية ـ قطر وجمعية أيادي الخير نحو آسيا لجلب

المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني ،من تنظيم  SASOLوالمركز

كان الجمهور المستهدف لهذا المعرض في المقام األول ،هو طالب
 17كانون الثاني ـ يناير  2015و 24كانون الثاني ـ يناير 2015

مشهد الكورنيش ـ ورشة عمل فنية
نظمت كلية لندن الجامعية ـ قطر ورشة عمل فنية في عطلة نهاية

تحدث ثالثة أساتذة وخمسة طالب من قسم اآلثار التابع لكلية لندن

األسوع على مدى أسبوعين ،وأتاحتها أمام البالغين واألطفال .أطلعت

الجامعية ـ قطر عن علم اآلثار وحفريات كلية لندن الجامعية في قطر

الورشة المشاركين على التقنيات الفنية الالزمة لرسم مشهد رائع ألفق

أمام أربع فئات من طالب السنة الرابعة في مدرسة كومباس الدولية.

الدوحة من ميناء المراكب الشراعية .استخدم المشاركون ألوان الباستيل

بعدئذ عمل األطفال في فرق إلعادة بناء األواني ،ورسمها والكتابة
ٍ

والطبشور بإشراف المدربة الفنانة كاميال فايف ،وتعلموا التقنيات

عن استخداماتها.

الالزمة إلنتاج أعمال فنية متنوعة .وقد استقطبت ورشة العمل 18
ً
مشاركا بمن فيهم  6أطفال.

جامعة حمد بن خليفة .وتم تقديم مجموعة واسعة من األنشطة
التعليمية في وقت مبكر من المعرض ودعمها عند االفتتاح .استهدف
المعرض كذلك المعلمين واألسر والمجتمع ككل كجزء من البرنامج.

المشاركة المجتمعية
تطلِق كلية لندن الجامعية ـ قطر برنامج التوعية المجتمعية في علم اآلثار والصيانة
والمكتبات والمتاحف إلى المجتمعات المحلية في كل أنحاء قطر ،من خالل
أنشطة حيوية واستيعابية.
”نحن نتواصل مع جماعات مثل أطفال المدارس والمسنين وذوي اإلعاقة ،التي
قد تواجه عوائق التواصل مع تراث دولة قطر الثقافي الغني “،يقول جون بول،
رئيس الدورات القصيرة والتوعية في كلية لندن الجامعية ـ قطر” .إننا مستمرون
في إيصال التاريخ الباعث على الفخر لكلية لندن الجامعية قطر إلى كل الجماعات
وتوسيع نطاق االستفادة من برامجنا“.
وفي حين يشجع البرنامج الجماعات المحلية على المشاركة في الفنون
واألنشطة الثقافية ،وتعزيز التقدير لمتاحف قطر وتراثها الطبيعي والعمراني،
فإنه يسمح لطالب كلية لندن الجامعية ـ قطر بتطوير مهارات التواصل واكتساب
الخبرة في العمل مع شرائح اجتماعية مختلفة.
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بحث :مشاريع طالب الدكتوراه

يحقق بحثي في طبيعة العرض في عدد من

ً
محليا والمتاحف التي
المتاحف المتطورة

سوف يدرس بحثي عرض الماضي القريب

كما يهدف البحث إلى تقديم توصيات

المتاحف الخليجية المختارة ،مع تركيز خاص

يعاد تخيلها ـ على النحو الذي اقترحه

في متاحف األردن ،ويدرس السرديات

للمتاحف ،لتجسيد تمثيل أوسع وأكثر شمولية

على قطر وأسطورتها الوطنية .والهدف

نموذج متحف جديد وهجين مصمم

هو تحديد الروايات والممارسات التي تمثل

في منطقة الخليج.

فضال عن
والثقافة المادية المعروضة
ً
العوامل التي تؤثر في عرض المتحف.

للماضي القريب في المستقبل.

والتحقيق في الهويات أو جوانب الهوية

في النهاية ،سيذكر بحثي ما إذا كانت المتاحف

الرواية الرسمية للدولة في الماضي القريب

المستثناة من إطار المتاحف في قطر.

الجديدة هي المكان المناسب لحفظ التراث

باإلضافة إلى فكرة التراث في األردن وتأثيرها

وسوف يقوم تحليل إقليمي مقارن بدراسة

في المنطقة ،وبالتالي سوف تستكشف
ً
طرقا محلية أخرى للحفاظ على التراث التي،

في مثيل المتحف في البالد .عالوة على

الهويات المتنوعة للمواطنين القطريين

طبيعة تمثيل المتحف في قطر للهويات

آن كاثرين النج

ً
طرقا
بين مفاهيم أخرى ،يمكن أن تقدم

مختارة من مجلس التعاون الخليجي األعضاء

بديلة لنموذج المتحف الغربي الذي تبنته دول

القريب وفي محاولة تقديم الروايات الجديدة.

(الكويت وسلطنة عمان) .يستكشف مشروع

الخليج .كذلك سيلقي بحثي الضوء على

البحث األسباب األساسية وراء استبعاد أو

عملية بناء الهوية بشكل عام وتنظيم العالقات

سوء عرض أو حتى العرض القسري في

بين الدولة والمجتمع ،من خالل استكشاف

بعض الروايات ،بهدف تقديم هذه الروايات

الطريقة الجديدة التي تتبعها المتاحف في بناء

والممارسات المختلفة ،ربما في أكثر

الهوية الوطنية المعاصرة.

التنظيف هو عملية صيانة مشتركة ال رجعة

والعمالت البرونزية األثرية التي تمثل

غيداء الصوالحة
عرض الماضي القريب في متاحف األردن

يهدف بحثي إلى مناقشة العثمنة ،أو

هذا البحث إلى بناء أنماط االستمرارية

فيها ،يمكن أن تسبب تغييرات جمالية /مادية

مستويات تنظيف مختلفة .تحقق مواد

عملية التفاعل الثقافي بين الدولة العثمانية

ومنقطعة في التكنولوجيا ،بوضعها في

تغير قيمة القطعة الفنية.
جدية ،كما يمكنها أن ّ

التجارب العلمية في المادة والتأثيرات الجمالية

الموزعين في منطقة
والسكان المحليين
ّ

سياق تاريخي أوسع ،لمناقشة عملية

النحاس وسطوح سبائك الفضة ،ويستكشف

النحاس والبرونز والنحاس األصفر وأسطح

ً
وضوحا في
والثامن عشر .كانت العثمنة أكثر

يحقق بحثي في صيانة وتنظيف سبائك

جيل سوندرز
تأثيرات التنظيف في سبيكة النحاس وسطوح الفضة

ذلك ،يدرس بحثي التحديات التي تواجهها
المتاحف في األردن في عرض الماضي

الوطنية ومقارنتها بمتاحف دول أخرى

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

يحلل البحث السياق التاريخي األوسع وبناء

الدانوب األوسط بين القرنين الخامس عشر

في طرق التنظيف المختلفة وأبعادها على

األسباب الكامنة وراء قرارات الصيانة وتأثيرات

الفضة الخالصة ،بما في ذلك تتبع تغييرات

المراكز المدينية التي كانت نقاط اللقاء بين

المعالجات المختلفة.

المعدل األساسي للنسبة المئوية من خالل

المسؤولين العثمانيين والسكان المحليين.

العثمنة .مع هذا الهدف ،يتضمن البحث

ً
طرقآ لتحليل السيراميك وتحاليل كيميائية

أخرى متعددة.

تحليل صور مجهر المسح اإللكتروني .وتُ درس

بما أن بلغراد كانت المركز اإلداري واللوجستي

يقدم هذا البحث محاولة أولية لمقاربة

تمت دراسة الممارسات المهنية واتخاذ

جميع البيانات من خالل بناء صورة شاملة

في منطقة الدانوب األوسط ،فهي تستخدم

مسألة العثمنة من خالل الثقافة المادية

القرارات من خالل المقابالت واالستبيانات

للتنظيف في الصيانة المعاصرة ،بما في ذلك

بصفتها حالة دراسية رئيسية في هذا البحث.

في علم اآلثار .باإلضافة إلى ذلك ،يهدف

واستطالع للرأي جرى على االنترنت.

العوامل االجتماعية والثقافية المحتملة التي

تستكشف دراسات اإلدراك العام القيم
الجمالية لألسطح المعدنية من خالل فضيات
تاريخية أخذت من مختلف مراحل التدهور

تؤثر في القرارات والنتائج.

إلى دمج تحليالت الفخار المحلي بنجاح

يلينا جيفكوفيتش
ظهور المراكز المدينية العثمانية :العثمنة وتكنولوجيا
السيراميك في منطقة الدانوب األوسط

من أجل معالجة مسألة العثمنة ،يستهدف

مع مجاالت أوسع في علم اآلثار والتاريخ،

هذا البحث إعادة بناء التسلسل التكنولوجي

مقاربة ال تزال غير شائعة في علم اآلثار

إلنتاج السيراميك المستهلك في بلغراد ما

العثمانية .وأخيرا يدعو هذا البحث إلى

بين أوائل القرن الخامس عشر والقرن الثامن

الوعي المستمر باإلرث العثماني وإعادة

عشر .وقد ُو ِضع هذا البحث في إطار نظري
إلدراك أهمية الخيارات التكنولوجية في فهم

النظر بمعانيه في السياسة الراهنة في

المسائل االجتماعية األكبر .ولذلك ،يهدف

شبه جزيرة البلقان.
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على تحديد المواد الخام المستخدمة في

في سياق الربيع العربي ونزاعاته التالية،

في أبنية ساللة لودهي ومغول شمال الهند،

صنعها ،وإلثبات أو اقتراح التفاعل الثقافي
ً
واضحا .من خالل العمل
المتعدد حيث يكون

يسعى بحثي إلى تحليل خطاب إعادة البناء

المزجج المستخدم من
يركز بحثي على البالط
ّ

وتقديم صورة شاملة عن تقاليد وتكنولوجيا

الميداني تمت دراسة أنظمة األلوان واألنماط

هذه البالطات وتسليط الضوء على العالقات

في موقع أعمال البالط ،وجرى تفسيرها

أوسع معانيها ـ في هذا الخطاب .وتستهدف

عينات من
التكنولوجية والفنية المتبادلة مع ّ

على ضوء البيانات العلمية لوصف األساليب

أطروحتي تطوير نموذج لدمج رؤية أوسع

القرن الخامس عشر إلى القرن السابع عشر

أماكن أخرى في العالم اإلسالمي.

مانيندر سينغ جيل

البالط المزجّ ج من ساللة لودهي ومغول شمال
الهند :تقييم تكنولوجي

المحلية وتحديد وجود مراكز إنتاج محتملة.

“للثقافة” في دراسة إعادة البناء والتنمية

واستخدمت دراسة استقصائية باإلضافة إلى

في سورية بعد انتهاء النزاع.

وقد استخدمت كل من التقنيات المخبرية

الدراسة المتعلقة بالصناعات الحرفية التقليدية

ينصب على مقاربة علمية.
والميدانية ،والتركيز
ّ
عينات مختارة ممثلة ألعمال
كما ُأخضعت ّ

ذات الصلة لبناء أداء أكثر دقة في التقنيات

البالط في المعالم األثرية ضمن سياقها،

نحو نقدي ،مع
والتنمية فيما بعد النزاع على ٍ
تركيز خاص على موقع ودور “الثقافة” ـ في

وحمايتها وترميمها وإعادة بنائها.

يلقي هذا البحث الضوء على الحاجة األساسية

المستخدمة في صنعها .وجرى تفسير

إلى استكشاف طريقة إنعاش ثقافية محورها

المعلومات التحليلية عن تكنولوجيا البالط

الناس ،ويسعى إلى تقديم خطاب بديل.

الكندي الجوابرة

لتحاليل كيميائية ومجهرية لتوصيفها .استخدم

بشكل تجريبي على ضوء المالحظات حول

التشابه التركيبي والعالقات مع السيراميك

حالة تدهورها المادي ،للمساعدة في اقتراح

المزجج اإلسالمي من مناطق أخرى للمساعدة
ّ

تدابير للحفاظ على البقايا الموجودة.

يتطلع بحثي إلى تحليل وتطوير مراكز جديدة

كل من السياقات الغربية وغير الغربية،

التنظيف جزء مهم من استراتيجيات المحافظة

لإلنتاج الفني ،بما أن االقتصاد العالمي

والتأثير االجتماعي الثقافي للحداثة في ما

على القطع الفنية .ومع ذلك ،فقد عولج

والهدف هو إجراء بحث منهجي في دراسة

أخذ يبتعد عن هيمنة ثقافة الفن التي

يتعلق بالعولمة الثقافية والفنية المعنية

موضوع تنظيف البالستيك بحذر ألنه واحد من

طريقة أنظمة تنظيف هالمي يقوم على

يسيطر عليها الغرب .يركز التحليل على مناطق

بالمتحف والتنمية الثقافية ،مع التركيز على

أكثر العمليات الحساسة والمعقدة .فربما ال

مذيبات محددة تؤثر في األنسجة المصنوعة

الخليج العربي وبحر قزوين ،السيما قطر

الفن المعاصر ،باعتباره منصة بديلة من

يمكن السيطرة عليه ،ويحتمل أن تكون المادة
ً
ضررا ال عالج له ،السيما
مؤذية بحيث تسبب

من البوليتيلين ،مع التركيز على سمات

واإلمارات العربية المتحدة وأذربيجان ،وهي

إعادة بناء الفضاءات الثقافية في سوريا ما بعد النزاع

المشاركة الدولية.

الخطاب الذي ينقل التركيز إلى األطراف
بدال من المراكز؛ نحو ثقافة الناس العاديين
ً

إنتاج قطع المتاحف في مجموعات التصميم.

سطحها ما بعد التنظيف .وسيتم تقييم

ً
عالميا وتجتاز تنمية
دول صغيرة لكنها مؤثرة

عند التعامل مع المواد البالستيكية القديمة.
ً
ً
ً
معاصرا ،ويرمز
ثقافيا
تراثا
يمثل البالستيك

التنظيف المقبولة عادة مع مذيبات خاصة.

مدخرات النفط والغاز.

إلى الحقبة االستهالكية ،التي تعالجها بطريقة

يهدف مشروعي لتحسين معالجات تنظيف

نحو متزايد في
قابلة للجمع ،وهو حاضر على ٍ

السطح بالنسبة للتُ حف الشفافة المصقولة

اقتصادية وثقافية سريعة بسبب عائدات

يستخدم بحثي هذه المواقع الثالثة في

ليزلي غراي
الفن المعاصر والحداثة في الخليج العربي وبحر قزوين

بدال من المخاوف
وممارساتهم اليوميةً ،
السائدة على معالم التراث الثقافي الرمزية

محاولة لتحديد نموذج التنمية الثقافية والفنية
الدالة على المنطقة ودراسة تأثيرها الدولي.
حقق باالعتماد على مناقشات الحداثة في
وي َّ
ُ

المتاحف ،ويستحق الحفاظ عليه.

ستيفاني كافدا
تنظيف القطع البالستيكية (ميتاكريليت الميثيل) ()PMMA
في مجموعات التصميم :دراسة لنظم التنظيف بالمواد
(الجل)
الهالمية ِ

يحقق بحثي في تنظيف األنسجة المصنوعة
من البوليستر والبوليتيلين الجديدة ،والتي
ُح ّولت إلى قديمة بطرق اصطناعية (تحت

األشعة فوق البنفسجية) المستخدمة في

كفاءة تنظيف المذيبات الهالمية مقابل مواد

والمصنوعة من البوليتيلين.
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هناك حوالى إثنى عشر طالباً وطالبة يدرسون بدوام كامل تحضيراً لنيل شهادة
الدكتوراه من كلية لندن الجامعية في قطر ،وهم يستفيدون من موقعها الفريد
وإصرارها على إجراء أبحاث حول أهم المواضيع المبتكرة المتعلقة بالعالمين
العربي واإلسالمي .تغطي مشاريع الطالب علوم اآلثار والترميم والدراسات
قارتي أوروبا وآسيا ،كما يركز الكثير منهم على دولة قطر ومنطقة
المتحفية في
ّ
الخليج أيضاً .يمضي طالب الدكتوراه ثالث أو أربع سنوات في التحضير لنيل
شهاداتهم في الدوحة ويشرف عليهم أستاذ من الهيئة التدريسية في كلية
لندن الجامعية في قطر وأستاذ آخر من الجامعة األم في لندن.

منذ عصر الحروب الصليبية ،كان إنتاج أسلحة

تقدم الوصفات التاريخية المترافقة مع النتائج

على درجة عالية من التخصص في وسط

التحليلية للعينات األثرية ،الفرصة لمعالجة

وغرب آسيا موضوع عجب وإعجاب .المعدن

المسائل الحرجة حول طرق اإلنتاج وأصول

والتكنولوجيا المعروفة اليوم باسم فوالذ

هذه الصناعة .حتى اآلن ،تكشف النتائج

البوتقة (االسم الفارسي :بوالد) سحر العلماء

المورفولوجية والتحليلية للعينات ،صالت

ألكثر من قرن .وعلى الرغم من دراسات

مهمة بالمواد األوزبكية والتركمانية باإلضافة
إلى بعض الميزات التي لم تُ َ
كشف في مكان

علم آثار التعدين لفوالذ البوتقة في آسيا
الوسطى (من القرن التاسع إلى القرن الثاني
ً
(غالبا من
عشر الميالدي) ،والهند وسري النكا
القرن السابع عشر وما بعده) ،تحتفظ صناعة

رحيل عليبور

إنتاج فوالذ البوتقة الفارسية في وسط إيران

آخر .عالوة على ذلك ،تبين النتائج صلة قوية
بالوصفات التاريخية.

فوالذ البوتقة ببعض أسرارها ،ال سيما في

ً
توازنا
سيسهم بحثي بوضع دراسة أكثر

ما يتعلق بالدليل اآلثاري لتقنيات وأصول

وشموال حول إنتاج فوالذ البوتقة ،وتقديم
ً

اإلنتاج .يستند بحثي فيالمقام األول إلى
ً
حديثا في
موقع إنتاج تشاهاك المكتشف

سيضيف لدراسات فوالذ بوتقة آسيا

إيران ،والذي يرد ذكره باستمرار في الروايات

الوسطى /الفارسية من خالل توفير المعرفة

مجهوال حتى
التاريخية؛ والذي بقي موقعه
ً

األحدث عن موقع جديد إلنتاج فوالذ البوتقة

تاريخ هذه الدراسة .يهدف بحثي إلى دراسة

التسلسل العملياتي لهذه الصناعة .كما

في قلب بالد فارس.

صناعة فوالذ البوتقة وإعادة بناء التكنولوجيا
ً
استنادا
وصناعة البوتقة في هذه المنطقة،
إلى االكتشافات األثرية الجديدة ،وفي سياق
وثائق تاريخية مختارة.

على الرغم من أن شبه الجزيرة العربية كانت

شرق شبه الجزيرة العربية لتقديم نظرة

واحدة من المناطق الرئيسية للصراع في غرب

أوسع عن شبه الجزيرة العربية من منظور

الثالثة قبل الميالد ،كان النحاس الزرنيخي

النحاس الزرنيخي المأخوذ من موقعين أثريين

آسيا طوال العصر البرونزي المتأخر والعصر
الحديدي ،إال أن التاريخ العسكري وتاريخ

بدال من حصر النقاش
الدراسات العسكريةً .

هو السبيكة المفضلة لدى معظم مجتمعات

يقعان في إيران وتركيا .والهدف هو تحديد

في مفاهيم ضيقة للتكتيكات العسكرية

الشرق األدنى القديمة .وقد جرى تحليل ما ال

بعض التنوع في التقنيات المستخدمة

تطرقا إلى شبه الجزيرة العربية.
الفن ،قلما
ّ

والتكنولوجيا العسكرية ،أركز في بحثي

وتم توثيق هيمنة
يحصى من القطع األثريةَّ ،
ً
جيدا طوال فترة تمتد ألكثر من
هذه السبيكة

في السبك خالل األلفية الرابعة قبل الميالد،
وكيف يرتبط هذا بالتقدم ونشر المعرفة

ألف سنة .وعلى الرغم من هذا ،يبقى فهم

التعدينية وتأثيرها في الحضارات القديمة.

في الوقت الحاضر ،ال توجد دراسة واسعة
النطاق للحروب العربية القديمة التي تغطي
شبه الجزيرة .يميل األدب الموجود الذي

أوال ،ماذا كان
ثالثة أسئلة بحثية رئيسة هيً :

يذكر حروب شبه الجزيرة العربية إلى إعطاء

الحرب والمبادئ العسكرية في العصر الحديدي شمال
غرب وجنوب شرق شبه الجزيرة العربية

يعرفان إجراءات
على مفهومين أساسيين ّ

أنواع القوة :الجغرافيا العسكرية والعقيدة
ً
منطلقا من هذه المفاهيم ،أعالج
العسكرية.

المناطق الجغرافية العسكرية المختلفة في

عمر جان أكسوي

قبل تطوير برونز القصدير في األلفية

يتركز بحثي علىالتحليل الكيميائي لبقايا إنتاج

ويفكَّر أنه الطريقة األفضل لممارسة
ُي َ
عتقد ُ

أهمية لمفاهيم ضيقة مثل االستراتيجية أو

الشؤون العسكرية في العصر البرونزي

التكنولوجيا ،ويتبنى منظور القوات األجنبية

المتأخر والعصر الحديدي في شبه الجزيرة
ً
ثانيا ،في ضوء الفن الصخري،
العربية؟

مثل اآلشوريين .ولم تركز إال بحوث قليلة
ً
جدا على فهم الجغرافيا العسكرية ومبدأ

والنقوش ،واألسلحة والتحصينات العربية،

مجموعات شبه الجزيرة العربية من منظورها

نحدد حرب المجموعات العربية من
يمكننا أن ّ

االمبريالية األجنبية.

ً
ثالثا ،ما هي التكتيكات المبدئية البيئية
أجنبية؟

بدال من منظور القوى
وفنها الخاصً ،

ضئيال ،وما
عمليات إنتاج النحاس الزرنيخي
ً
ً
ً
ً
واعيا أم مجرد
تكنولوجيا
خيارا
إذا كان هذا

منظورها الخاص ،وليس من منظور جماعات

ومخاوف الجغرافية العسكرية التي كانت وراء
يحلل بحثي الفن الصخري ،النقوش الصخرية

بناء تحصينات العصر البرونزي والعصر الحديدي

والعمارة العسكرية في شمال غرب وجنوب

في شبه الجزيرة العربية؟

صدفة جيولوجية.

لويك بوشر

إعادة بناء عملية إنتاج النحاس الزرنيخي
في عصر البرونز المبكر في جنوب غرب آسيا
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الثقافة المادية وحمايتها
في السياقات اإلسالمية

ُطلب من زوار ملكيات
الصندوق الوطني المشاركة
في تجربة تهدف إلى تقييم
أفضلياتهم فيما يخص
نظافة وطريقة عرض
القطع التاريخية.

السياق الديني لمبادئ المحافظة ،ال سيما عندما يتعلق
األمر بالتراث والقيم اإلسالمية.
في حزيران /يونيو  2015خضع المشروع الستعراضه األول
تحت إشراف البروفسور غايتانو بالومبو ،من الصندوق
العالمي لآلثار ،وجرى تسليط الضوء على عناصر عديدة
في البحث بوصفها مثيرة لالهتمام وذات صلة بالموضوع
على نحو خاص.

ممارسات التراث

إحدى ركائز هذا المشروع تستلزم دراسة الخطاب

والممارسات الحالية في إدارة حماية التراث في ما
درس
يتعلق بالسياقات اإلسالمية .إلنجاز هذا الهدف تُ َ
ً
حاليا وثائق من المؤسسات الوطنية والدولية
قارن
وتُ َ
مثل اليونسكو وآغا خان.

علم اآلثار

العمل في مجال اآلثار يتمثل في إعادة النظر في الوثائق

التاريخية وأنماط النشر الحالي لالطالع على كيفية معالجة

ً
موادا من
علماء اآلثار للتراث اإلسالمي .وتشمل المصادر
علماء القرنين التاسع عشر والعشرين ،وتقارير ووثائق من
مشاريع وحفريات مختلفة ومقابالت مع المهنيين الحاليين

مسجد أثري
في قرية الجميل
غرب الرويس ،قطر

“الثقافة المادية وحمايتها في السياقات اإلسالمية”
هو مشروع بحث متعدد التخصصات بدأ في كانون
الثاني /يناير  2015لتقصي وفهم الطرق التي ُيبنى
حافظ عليه في قطر ،وكيف يتوافق ذلك
وي َ
فيها التراث ُ

مع القيم اإلسالمية للبلد .يجري تنفيذ مشروع العامين

في هذا المجال.

إظهار الحقيقة

الترميم

يجري التحقيق في ممارسات الحماية وتنظيم المعارض

في الخليج من خالل مقابالت مع العاملين في المتاحف،

ما هي العوامل التي تؤثر في القرارات المتعلقة بتنظيف

هذا وقد تم إنجاز مسوحات لكل من وثائق الصيانة

هذا باالشتراك مع جامعة تكساس إيه أند إم في قطر

بالتركيز على رعاية وعرض األشياء المقدسة بشكل خاص.

القطع واألوابد األثرية والمحافظة عليها؟ يدرس مشروع

المتخصصة ووسائل اإلعالم الشعبية في ما يتعلق

دعم من قبل
وي َ
وكلية الدراسات اإلسالمية في قطرُ ،
الصندوق القطري للبحث العلمي .يقود فريق الباحثين
الدكتور خوسيه لوبيز كارفاخال ،محاضر في علم اآلثار

ستخدم دراسات الحالة في مراحل الحقة من
وستُ
َ

المشروع لمواصلة استكشاف الموضوعات الرئيسية

اإلسالمية في كلية لندن الجامعية قطر ،والباحثون اآلخرون
المشاركون هم الدكتورة ستافروال غولفوميتسو من

حدد خالل المقابالت ،باإلضافة إلى تلك التي تبرز
التي تُ َّ

في االتجاه السائد واألبحاث األكاديمية .هذا وقد أجريت

كلية لندن الجامعية قطر والدكتور ترينيداد ريكو من جامعة

دراسات إدراكية عامة في أحد متاحف قطر هدفها إشراك

تكساس إيه أند إم في قطر ،والدكتور رماح غريب من كلية

الزائرين في القضايا المتعلقة بالعرض المناسب للقطع

“إظهار الحقيقة” عمليات صنع القرار في مجال الحماية

بعمليات التنظيف ،وحللت باستخدام تقنيات استخراج

والعوامل التي تؤثر فيها ،من التصور العام ،إلى الخلفية

البيانات .استعراض سجالت المعالجة والصيانة مستمر
ً
حاليا ،وهي تدرس مبررات التنظيف في سياقات مختلفة،

الثقافية والمستويات التعليمية.

ناهيك عن دراسة الطرق والمواد المستخدمة في معالجة
مدة المشروع ثالث سنوات ،وهو شراكة بين كلية لندن

القطع واألوابد المختلفة .يمكِّن تحليل هذه السجالت

الجامعية ـ قطر ومعهد كلية لندن الجامعية ـ قطر لعلم اآلثار،

ً
نصوصا قرآنية .منظور آخر مثير
والمخطوطات التي تحوي

الباحثين من فهم أفضل لتنوع مقاربات التنظيف ،وما إذا
كانت تُ َّبلغ بأنظمة تعليمية مختلفة وتفاصيل أخرى في

للعلوم التطبيقية ومتحف الفن اإلسالمي في قطر .تقود

سياق الممارسة.

لالهتمام تطور من هذا المشروع هو المقاربة التي يمكن

البحث الدكتورة ستافروال غولفوميتسو ،التي تحاضر في

والحفاظ على الثقافة المادية في العالم اإلسالمي،

للمصادر اإلسالمية أن تقدمها في ما يتعلق بالحماية
ً
تراثا .يعالج الدكتور غريب هذه المسألة
المعمارية واعتبارها

قسم دراسات الترميم في كلية لندن الجامعية ـ قطر.

كما يراعى أن يحدث ذلك في أعمال الترميم التي تتم

من خالل تحليل مصادر مكتوبة من قطر ومصر وتركيا

يتبنى مشروع “إظهار الحقيقة” مقاربة شاملة نحو خطوة

الستكشاف كيفية إدراك الجمهور للتغييرات المتأتية

واألردن ،وإجراء مقابالت مع عدد من الباحثين.

إجراء ال رجعة فيه.
مشتركة في الترميم ،التي تعتبر
ً
إنه يدرس مدى اختالف األفكار واألشخاص والسياقات

عن التنظيف في ما يتعلق بعلم الجمال والقيم

قطر للدراسات اإلسالمية.
يهدف هذا المشروع إلى دراسة ممارسات التقييم

في المتاحف ،والصيانة والترميم المعماريين وإدارة
صيانة المواقع األثرية .وبالتركيز على قطر ،سيدرس
الباحثون عن كثب الطرق التي تنقل بها القيم اإلسالمية

الشكر والتقدير

اليوم إلى ممارسات المحافظة على سياقات

ما كان لهذا البحث أن يبصر النور لوال منحة برنامج

والصندوق الوطني في المملكة المتحدة ،وجامعة كولونيا

وممتلكات الصندوق الوطني في المملكة المتحدة

فضال عن المبادئ التوجيهية
والخلفيات التعليمية،
ً
المؤسسية ومدونات األخالق المهنية التي تؤثر في

األنثروبولوجيا واآلثار والمتاحف في البلد .بوضع قطر

األولويات الوطنية للبحث العلمي ()NPRP

ممارسات الصيانة ،وما إذا كان ذلك يلبي توقعات الجمهور

ودول مجلس التعاون الخليجي ضمن سياق أوسع من

رقم  018-6-551-7التابعة للصندوق القطري لرعاية البحث

الجمالية .وتتم دراسة العوامل من خالل الممارسة.

الفهم التراثي غير الغربي لمبادىء الحفاظ ،يتناول

العلمي (عضو في مؤسسة قطر) .تقع مسؤولية

يهدف المشروع إلى استكشاف العالقات بين القضايا

غرس
وي َ
الباحثون الكيفية التي ينشأ من خاللها التراث ُ

اإلفادات الواردة هنا على عاتق المؤلفين.

األخالقية والفلسفية والجمالية والثقافية والمادية وآثارها

ويختار للحفظ من خالل دراسة التطبيق
في القيم ُ

العملي في البحوث والمعايير التنظيمية .إن هذا
ً
فراغا في المناقشات الدائرة حول
البحث سيمأل

ً
ستخدم االستبيانات في المتحف البريطاني
وأخيرا ،تُ
َ

في القطع الفنية واألوابد األثرية .ويتبع مشروع “إظهار
الحقيقة” منهجية االكتشاف والمراقبة من خالل دراسات
الوثائق وتحليل سجالت المعالجة ودراسات اإلدراك العام.

والمواقف من الصيانة.
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لورا مورابيتو ،عضو في
فريق الصحراء المزدحمة،
تستخدم نظام تحديد
المواقع ألخذ إحداثيات سمة
أرضية في الميدان.

صندوق كنز عبارة عن
آنية صغيرة تحوي عقداً
من الذهب وحبّات العقيق
مع قرطين

قنطير بيراميس،
مصر
ً
تماما تحت
تقع العاصمة الرائعة لرمسيس العظيم وأتباعه
األراضي الزراعية المزروعة على طول دلتا النيل في شمال
شرق مصر ،مدينة العصر البرونزي المتأخر هي محور

الصحراء المزدحمة
السكان البدو والحضر الذين يقطنون الصحراء القطرية
هم موضوع مشروع بحث “الصحراء المزدحمة” ،وهو
جهد مشترك لكلية لندن الجامعية ـ قطر ومتاحف قطر.

مشروع البحث هذا لكلية لندن الجامعية ـ قطر.

الضخمة للقطع المعمارية وقطع التزيين .ويضم الموقع
ً
ً
مصنعا للعجالت الحربية مع ورش مجاورة ،وأراضي
أيضا
تدريب واسطبالت ال مثيل لها من الناحية اآلثارية ألكثر من
ً
حصانا .تظهر عظام الحيوانات المكتشفة ليس فقط
480

يقود الدكتور ِهنينغفرانزماير األنشطة البحثية لكلية لندن

حيوانات دلتا النيل والنظام الغذائي لسكان بيراميس ،بل
ً
أيضا إلى أن ورشة عظام كانت نشطة هناك .وفي
تشير

الجامعية ـ قطر في موقع قنطير بيراميس ،مصر ،بعد أن

الوقت نفسه إن المكتشفات من ثقافات البحر األبيض

تسلم مهمة المدير الميداني من الدكتور إدغار بوش في

المتوسطالشرقية من العصر البرونزي المتأخر تثبت وجود

الدراسة والبيانات الجديدة الواردة من المسوح الجيوفيزيائية،

أوائل عام  .2015وموقع قنطير – رمسيس الثاني يقع

وبيانات جيولوجيا علم اآلثار وصور األقمار الصناعية.

على الحافة الشرقية لدلتا النيل ،على بعد نحو  110كم

الميسينيين والحثيين وأجانب آخرين من بالد الشام ،تركوا
ً
بعضا من األدوات واألسلحة والفخار وحتى الخوذة
وراءهم

سيولد هذا المشروع الطموح معارف جديدة عن أم الماءـ

سي َّ
وثق التقدم في المشروع من خالل المدونات الدورية،
ُ

ً
ً
مربعا.
كيلومترا
شمال شرق القاهرة ،ويغطي قرابة 20–15

المصفحة بأنياب الخنزير .وتظهر لوحة الحروف المسمارية
الناشئة من المراسالت الدبلوماسية بين مصر وهاتاي،

الواقعة في منطقة المليحة شمال غرب قطر من خالل

ومن تغذية األخبار الرئيسة على موقع كلية لندن الجامعية ـ

يبق شيء على السطح اليوم من هذه المدينة التي
لم َ

عاصمة اإلمبراطورية الحثية ،تركيا المعاصرة ،الصالت

المسوحات والحفريات الميدانية .يقوم الباحثون بدراسة

قطر ،وعبر مختلف منصات وسائل اإلعالم االجتماعية لكلية

ديناميكا استقرار البدو واستراتيجيات التنقل وعالقاتهم

لندن الجامعية ـ قطر.

سكنها رمسيس العظيم وأتباعه بين عامي  1300و1000
ً
تقريبا ،وقد وصفت في التراتيل المصرية
قبل الميالد

السياسية التي أبقت العاصمة عليها مع القوى األجنبية.

مع الجماعات المستقرة ،وتجميع أنواع مختلفة من البيانات
توفر لمحة عامة عن أنماط السكان في أم الماء بمنطقة
ّ

يشرف الدكتور خوسيه كارفاخال لوبيز والدكتور روبرت

نحو ال يصدق .نقل معظم المعالم
القديمة أنها غنية على ٍ

الكبرى في األزمنة القديمة إلعادة تدويرها في عواصم

بالتعاون مع متحف بليزايوس في هيلدشايم يستمر نشر
اكتشافات الماضي كمقاالت في المجالت المعنية وفي

المليحة مع مرور الوقت واقتفاء االتجاهات الطويلة األمد

كارتر والدكتور ريتشارد فليتشر والدكتورة لورا مورابيتو،

الحقة مثل تانيس ،التي تبعد عنها نحو  35كلم .القرية

سلسلة كتاب فورشهنجن في رمسيس شتات .وسوف

للتنقل والتحضر في الصحراء القطرية.

وجميعهم من كلية لندن الجامعية ـ قطر ،على األنشطة
البحثية والميدانية في المنطقة ،التي بدأت في شباط/

الكبيرة قنطير وأراضي المحاصيل المحيطة بها تغطي اآلن
ً
ً
الثاني(حرفيا“ :بيت رمسيس”).
تقريبا كل منطقة رمسيس

تستمر البحوث الميدانية في قنطير ــ بيراميس بالمساهمة
في إغناء معرفتنا بهذه الحاضرة في العصر البرونزي

“الصحراء المزدحمة” تدمج المعطيات األثرية المتوفرة

فبراير  .2015وتشارك مديرية اآلثار في متاحف قطر،

ولكن على عمق  20سم تحت السطح ،تبدأ طبقات المدينة

المتأخر وعالقاتها مع جيرانها.

في سياق مشهدها وترتبها بالتعاقب في منظور تاريخي.

التي يرأسها السيد فيصل عبد الله النعيمي ،في هذا
ً
أيضا .وبينما عمل هذا المشروع غير المحدد
البحث

التي لم يلحقها الفساد ،تظهر اكتشافات أثرية وميزات
توفر نافذة فريدة على الحياة في هذه المدينة القديمة.

الطبيعية للمقابر في سياقها االجتماعي واالقتصادي.

النهاية خالل السنة األولى بتمويل كلية لندن الجامعية ـ
ً
مؤخرا على منحة لمدة ثالث سنوات
قطر ،حصل

منذ عام  2011تبنّ ت كلية لندن الجامعية ـ قطر مشروع

من الصندوق القطري.

قنطير بيراميس .وقبل ذلك ،بداية في عام  ،1980أنجز

يسعى المشروع عالوة على ذلك ،إلى وضع المناظر

ً
أيضا فرصة فريدة لتدريب علماء
“الصحراء المزدحمة” يوفر
اآلثار القطريين ،المختصين في التراث الثقافي ،وطالب

فريق دولي تبنّ ى متحف بليزايوس في هيلدشايم ،ألمانيا

كلية لندن الجامعية ـ قطر ،على منهجيات وتقنيات العمل

وبتمويل من الجمعية األلمانية للبحوث ( ،DFGالحفريات

الميداني .وتستند المنهجية العامة للمشروع إلى مقاربة

والمسوحات السيزيومية في المنطقة .وقد حقق العمل
ً
عددا من الميزات الرائعة والفريدة ،من بينها أكبر
حتى اآلن

متعددة الدرجات ومتعددة المصادر ،واالستفادة من
سيتم الجمع بين مسوحات واسعة ومكثفة للحفريات

مسبك إلنتاج البرونز ُي َ
كتشف بالحفر في أي وقت مضى
ً
جزءا من ورش درجة حرارة عالية
في مصر .كان المسبك

ذاته أداة قوية لدمج المعرفة السابقة للمنطقة موضوع

أكبر ،بما فيها ورش عمل العصر البرونزي المتأخر لصناعة
ً
توثيقا ،ومصانع الفخار المزخرف
الزجاج وتلوينه األفضل

تطبيقات الحاسوب في علم اآلثار .وفي هذا المجال
المستهدفة .والجمع بين هذه المنهجيات هو في حد
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اإلنتاج المعدني للعصر الحديدي
في المنطقة العربية ومنطقة شرق المتوسط:
دراسة مقارنة
توفر القطع الفنية واألنقاض المعدنية المنتشرة في
ّ
ً
الجزيرة العربية أفكارا جديدة حول التقنيات التي كانت

ً
وأيضا
تُ ستخدم في العصر الحديدي في صنع المعادن،

عن تركيب السبائك الرئيسية التي استعملت في تلك

القطع المعدنية التي ُعثر عليها في موقع واحة تيماء في

المملكة العربية السعودية .وقد نجح التعاون الذي تم بين

البعثة اإليطالية إلى ُعمان ( )IMTOالتابعة لجامعة بيزا وبين

الحقبة .على هامش المشروع البحثي الذي أجرته كلية لندن

متحف بوخوم األلماني للتعدين ،في تقديم مواد من

والزميلة الباحثة د .مارتينا رنزي بدراسة اإلنتاج المعدني

موقعين رئيسيين يعودان إلى العصر الحديدي في ُعمان
هما سلوت وراكي .كما تقدم دراسة بقايا اإلنتاج المعدني

الجامعية ـ قطر ،قام البروفسور تيلو رهرن ،مدير الكلية

أصول الدوحة

واللجنة السعودية للسياحة واآلثار ،مجموعة كبيرة من

للعصر الحديدي في المنطقة العربية ومنطقة شرق
المتوسط منذ آذار .2014

التي ُعثر عليها في موقع واحة القطارة في اإلمارات،
والتي تمت بالتعاون مع هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث،
معطيات تفترض وجود شبكات مترابطة ومعقدة لتوزيع

“أصول الدوحة” مشروع بحثي تضطلع به كلية لندن

ً
أيضا الكثير من البقايا المعمارية
سجل المنقبون
هذا وقد ّ

تميز بابتكاراته التقنية
وعلى الرغم من أن العصر الحديدي ّ

منظر من سوق واقف
من الستينيات إلى اليوم

المهمة وتغيراته الكبيرة على الصعيدين السياسي

الفلزات والمعادن.

واالجتماعي-االقتصادي ،إال أن المعلومات المتوفرة عن

ً
عددا من االكتشافات الجديدة غير
قدم البحث بالفعل
كما ّ

ً
وخصوصا في مراحله األولى
ما يتعلق بموضوع اآلثار،

والبحث التاريخي والشهادات الشفوية ،يقوم المشروع

واألوصاف الكتابية والصور الجوية .واستُ كمل هذا من

(العصر الحديدي األول – الثاني ،يمتد من أواخر األلفية

والزرنيخ كان يتم وفق طريقة تختلف عن الطرق المستخدمة
في سائر مناطق العالم القديم األخرى .وقد ُأدرجت مواد

بتطبيق التقنيات التحليلية على السجل اآلثاري للدوحة

خالل جمع سجل تاريخي شامل للبدع والدوحة من مصادر

الثانية إلى بداية األلفية األولى قبل الميالد) .يسهم هذا

والبدع .يجري العمل في هذا المشروع بسرعة كبيرة ،ألن

أوروبية ومحلية ،ناهيك عن الشهادات الشفوية.

البحث في ردم فجوة مهمة في حقل علم اآلثار المعدنية،

مقارنة لتعميق فهم سمات اإلنتاج المعدني في الجزيرة
ً
وأيضا بواتق وخبث وغيرها من الفضالت التي
العربية،

ويقدم معلومات أفضل حول الجوانب المهمة لالقتصاد

جمعها معهد شيكاغو الشرقي في دورغينارتي من مواقع

التراث المدفون المتعلق بالمواقع االستيطانية األصلية

في الوقت نفسه ،يقوم الباحثون بجمع التاريخ الشفوي

القديم ونظمه اإلنتاجية ،كما يقدم معلومات حول عملية

حفر قديمة (الشالل الثاني لنهر النيل) ومن موقع صهر

للمدينة هو عرضة لالندثار .المشروع بإدارة د .روبرت

المتعلق بتطور المدينة وتحولها من مستوطنة تراثية إلى

كارتر من كلية لندن الجامعية ـ قطر ،وهو مدعوم من قبل

مدينة حديثة .وهذا يشمل جمع التواريخ الجديدة ،إلى جانب

نشوء المجتمعات المعقدة ،والتغيرات الثقافية التي
ً
سابقا.
حصلت في المناطق التي كانت معزولة

المعادن في آلميراس (آيا فارفارا) في قبرص والتي نقبها

الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.

تعقب السجالت والنصوص التي ُجمعت خالل المقابالت
هو المشاركة في خبرات األشخاص الذين ترعرعوا في

الجامعية .يستكشف المشروع األسس التي قامت عليها

القديمة للدوحة ،واستخدموا نظام المعلومات الجغرافية

الدوحة ونموها التاريخي ،وتحولها إلى مدينة حديثة ،كما

لتعقب وتحليل البعد المادي المتغير والتكوين المدني

يدرس حياة شعبها تجاربه .وباستخدام التقصي اآلثاري

مر الزمن ،وذلك باستخدام الخرائط
للبدع والدوحة على ّ

التطور السريع الذي تشهده الدوحة يعني أن الكثير من

السابقة التي أجرتها بعض المؤسسات القطرية .الهدف
سيتوسع المشروع بالمعلومات المعروفة حول تاريخ
ّ
ً
الدوحة ،علما بأن أعمال تنقيب كبيرة قد تمت باالشتراك

الدوحة وشهدوا تطور االقتصاد النفطي في أواسط

مع متاحف قطر في  2014–2013وذلك في قلب الدوحة

القرن العشرين ،والتغير الهائل الذي جاء معه ،إلى جانب

التاريخي قرب مسجد القبيب .كانت هذه األعمال هي أول

ذكريات األشخاص الذين انتقلوا للعيش في الدوحة في

التنقيبات الكبيرة التي تتم داخل مدينة خليجية حية .وقد

تلك الفترة.

ً
عددا من
المراحل التأسيسية للمدينة .شملت هذه المواقع

الشكر والتقدير

كشفت عن سلسلة من المواقع االستيطانية تعود إلى

األبنية التراثية في حالة جيدة ،إلى جانب عدد من القطع

ً
حاليا لكشف النقاب عن
الفنية واألدوات التي تتم دراستها

ما كان لهذا البحث أن يبصر النور لوال منحة برنامج
األولويات الوطنية للبحث العلمي ()NPRP

طريقة عيش سكان الدوحة القديمة .أجريت كذلك تنقيبات
ومسوحات في بيت الرضواني ،وهو بناء تاريخي يقع في

العلمي (عضو في مؤسسة قطر) .تقع مسؤولية

حي مشيرب ،وفي موقع بئر ومنطقة زراعية في النعيجة،

اإلفادات الواردة هنا على عاتق المؤلفين.

أظهر مسح تم في بداية  2015باستخدام رادار قياس
األرض ( )GPRالذي يحدد مواقع السمات الجوفية ويرسمها
بطريقة ثالثية األبعاد من دون التسبب بتلف اآلثار الدفينة،
أن األبنية المدفونة التي تعود للمدينة األقدم ،ال تزال
موجودة على عمق أقل من متر واحد تحت المساحة
الخضراء لمتنزه البدع.

فريق آثار سويسري في الثمانينيات.

يتم تحليل فضالت اإلنتاج المعدني والقطع الفنية

الشكر والتقدير

المصنوعة من المعادن التي ُعثر عليها في السعودية

ما كان لهذا البحث أن يبصر النور لوال منحة برنامج

وعمان ودولة اإلمارات العربية المتحدة في مختبرات كلية
ُ
لندن الجامعية ـ قطر وفي متحف بوخوم األلماني للتعدين
( ،)DBMويعود الفضل في ذلك إلى اتفاقيات التعاون
التي ُأبرمت مع عدد من المؤسسات األثرية المختلفة
الناشطة في المناطق الجغرافية المعنية بالمشروع .هذا

رقم  010-6-421-5التابعة للصندوق القطري لرعاية البحث

وهي واحدة من أهم موارد الدوحة المائية القديمة .وقد

تطور هذا العصر في الجزيرة العربية ،ال تزال قليلة في

المتوقعة ،أظهرت أن صهر النحاس ومزجه مع القصدير

قدم معهد اآلثار األلماني في برلين ()DAI-Berlin
وقد ّ

األولويات الوطنية للبحث العلمي ()NPRP
رقم  016-6-813-6التابعة للصندوق القطري لرعاية البحث
العلمي (عضو في مؤسسة قطر) .تقع مسؤولية
اإلفادات الواردة هنا على عاتق المؤلفين.

صور مجهرية ضوئية لقطعة
برونزية من موقع واحة
ّ
قطارة (العين  -اإلمارات)
ضوء استقطاب متقاطع
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عملية تجريبية جارية ل
إنتاج الحديد في مدينة
مروي الملكية

إنتاج الحديد المروي
في السودان

منذ إطالق األبحاث األثرية في السودان عام  ،2012قامت

تم تنفيذ حمالت تنقيب واسعة في عدد من المواقع في

كلية لندن الجامعية قطر بتنفيذ سبعة مواسم من التنقيب
ً
عددا
الشامل في مدينة مروي الملكية وحولها ،ونظمت

منطقة مروي .وفي مدينة مروي الملكية انتهى فريق

حتى إنه كشف عن قطعة من تمثال منحوتُ ،وجدت كلها
بين الوهاد المغطاة بالطمي المنتشرة على قمة التلة

من البرامج المخصصة للمشاركة االجتماعية وبناء الطاقات.

العمل من حفر ورشة فرن قديمة ،كان قد ُعثر عليها في
ً
علما
العام الذي سبق ،باستخدام التقنيات الجيوفيزيائية.

الواسعة .وقد تم إجراء عمليتي تنقيب تجريبيتين لدراسة

خالل السنة الماضية قام الفريق المتعدد االختصاصات

بأن هذه أول ورشة فرن مروية ُيعثر عليها منذ ستينيات

والجنسيات بتنفيذ أبحاث جديدة ُخصصت لدراسة الصناعات
ً
علما بأن
اإلنتاجية للحديد في مملكة كوش القديمة،

المستقبلي في المنطقة .هذا وقد أعطيت الفرصة
لخريجين إثنين من قسم اآلثار في جامعة الخرطوم للعمل
َ

مع الفريق وذلك الكتساب المزيد من الخبرة وتعميق
معرفتهما بعلم اآلثار.

عينات من المعادن
خالل كل هذه التنقيبات ،تمت معالجة ّ
األثرية وغيرها من المواد األثرية األخرى بطريقة إحصائية،

استمرت عملية توثيق المكتشفات خالل العام المنصرم،

د .جين هامفريز ،الباحث المساعد األول في كلية لندن

المستخرجة بواسطة التحليل الجيوكيميائي الباحثين على

كما تم توثيقها وشحنها إلى مختبرات علوم المواد في

حيث ركزت على دراسة الجوانب المتعلقة بالمكتشفات

الجامعية قطر هي التي تترأس األنشطة الشاملة التي

فهم المعايير التشغيلية للورش وتساعد في فهم طريقة

كلية لندن الجامعية قطر للتحليل.

غير المعدنية بما في ذلك اللقى الصغيرة والخزفيات

تقوم بها الجامعة في السودان.

عمل صاهري الحديد والمواد التي استخدموها .كذلك
أجريت أعمال تنقيب واسعة في معبد أبادماك الواقع على

ً
أسبوعا في مدينة مروي
أقيم مهرجان صهر للحديد استمر

وإدراجها في قاعدة البيانات وتصويرها ورسمها .هذا وقد

قمة منطقة معروفة بإنتاج الحديد ،وكشفت هذه التنقيبات
ً
ً
ً
ً
ممتدا داخل كوم الخبث ،كما
وقسما
جديدا
مرويا
بناء

الملكية لهدفين األول هو إتاحة الفرصة الختبار علم اآلثار

تم رصد الكثير من المعلومات المهمة خالل عملية التوثيق

التجريبي ،بشكل يسمح للفريق باستخدام تقنيات صهر

المفصلة ،منها التطور الذي طرأ على أنابيب تمرير الهواء
ً
تماما مع اإلطار الزمني
إلى األفران ،األمر الذي يتناسب

ً
ً
رئيسيا من البحث ،فهي تمكن
جزءا
تشكل الجيوفيزياء
ً
وفقا لما تم
الباحثين من تحديد مواقع خنادق التنقيب

القرن الماضي ،وهي الوحيدة التي تم حفرها باستخدام

الوهاد بشكل أفضل.

المعلومات الالزمة لتشكيل استراتيجيات بشأن االنخراط

التقنيات الحديثة والتحليل العلمي .ستساعد البيانات

رصده في البيانات الجوفية ،وتضمن إطالة وقت التنقيب

ً
ً
ً
ساندا يحيط بالبقايا المعدنية وقدمت
جدارا
أيضا
كشفت
ً
أفكارا حول وجود عالقة بين التطور الصناعي للموقع

للتعرف أكثر على المحتويات والطرق التي
الحديد القديمة
ّ

استخدمها عمال صهر الحديد في مروي؛ أما الثاني فهو

العرضية في موقع الحماداب ومدينة مروي الملكية لتوفير

والسياق الديني والسياسي العام لتلك الفترة.

والتعرف على
إتاحة فرصة تثقيفية للناس لزيارة مروي
ّ

استخدمت هذه البيانات باإلضافة إلى بيانات مقياس

هذا وقد استمرت أعمال التنقيب في دراسة البقايا

التدرج المغنطيسي إلمالء مواقع خنادق التنقيب .أظهرت

األثرية في موقع معهد اآلثار األلماني في الحماداب.

الزمان ،والتي ساهمت في إعالء شأن مملكة كوش
ً
ً
ومسكنا
فرنا
ومنحتها السلطة والقوة .تم بناء ورشة تحوي

التفسيرات الالحقة لهذه البيانات وجود ورش محتملة
ً
أفرانا قديمة في عدد من المواقع.
تحوي

وقد ُعثر على بقايا مهملة لفرنين ،رغم أن هذه البقايا لم

للمبيت في محاكاة للورشة التي عثر عليها الفريق أثناء

إلى الحد األقصى .تم تنفيذ عدد من مقاطع المقاومة
بيانات حول البناء الداخلي ألكوام الركام (الخبث) .وقد

عند التل الشرقي لمدينة مروي الملكية رسم الباحثون
ً
مسوحا أرضية إلصدار أول
خرائط جوية مفصلة وأجروا
خريطة شاملة للمنطقة مع تحديد كل تضاريسها .ساعد
هذا اإلجراء الباحثين على فهم المشهد الصناعي للتل
الشمالي ،وسوف تُ ستخدم هذه المعلومات لحساب
معدل ومواقع إنتاج الحديد المركز في مروي وتحديد

تقنيات صهر الحديد التي كانت من أهم صناعات ذلك

تكن في الموقع ذاته .لقد أماط العمل في هذا الموقع

أعمال الحفر ،كما ُعثر على بعض المواد األولية الخام وتمت

اللثام عن العالقة التي كانت تربط بين األبنية المروية

معالجتها بالطرق التقليدية القديمة .حضر المهرجان أكثر من

الجوفية وفضالت إنتاج الحديد في الفترة التي تلت الحقبة

قدمت االختبارات ثروة من المعلومات
سبعمائة شخصّ .
ً
والبيانات التي يتم استخدامها حاليا لدراسة البقايا األثرية

ً
أخيرا وخالل استكشاف المساحة المحيطة بهذه المنطقة
ً
بحثا عن مصادر محتملة لفلزات الحديد التي ربما تكون قد

سير العملية (باإلنجليزية والعربية) وسوف يتم وضعه على

المروية ،حيث كانت هذه األبنية تتوضع فوق تلك البقايا.

عمال صهر الحديد القدماء ،عثر الفريق،
استخدمت من قبل ّ

ً
سجل
ميدانيا وفي المختبر .إضافة إلى ذلك تم إنتاج فيلم ّ
االنترنت كوسيلة تثقيفية متاحة للجميع.

المواقع الجديدة التي سيتم التنقيب فيها .تم كذلك

الذي يقوده سيد سوداني مسن ،على منطقة التعدين

رسم خريطة جوية وطبوغرافية لمعبد أمون بهدف

القديمة للمرويين على األغلب والتي تقع على بعد  10كم
ً
تقريبا من المدينة الملكية .وقد أجري مسح ذرائعي كشف

المجتمع المحلي على آليات العمل .كذلك أجريت مقابالت

تعمل في هذا الموقع.

عن وجود قرميد محترق وبعض قطع القرميد والخبث،

حول تأثير العمل ووجوده على المنطقة ،بهدف توفير

إصدار بيانات تستفيد منها جامعة الخرطوم التي

إضافة إلى ذلك تمت لقاءات في بيت الحفريات التابع
لكلية لندن الجامعية قطر ،تم من خاللها إطالع فئات

والقطع الخزفية التطبيقية .تم ترقيم عدد ضخم من القطع

الذي استحدثناه إلنتاج الحديد المروي.
المشع والتحليل األثري
هذا وقد أظهرت تواريخ الكربون
ّ

النباتي ،والتحليل الوصفي للخزفيات ،والتحليل العلمي
للعينات الفلزية والركامية ،نتائج مهمة ،وال يزال العمل
ّ
ً
جاريا على إصدار كتاب حولها.
تم تمويل األبحاث في السودان من قبل مشروع قطر
السودان اآلثاري ،التابع لمتاحف قطر.

البحث
رسم مخططات التوزع السكاني للبدو الرحل ومستوطني الصحراء القطرية.
فهم الصناعة الحديدية المزدهرة في مروي ،الحاضرة السودانية العريقة .تحديد
طرق بناء التراث وصونه في قطر .كشف النقاب عن عاصمة الملك رمسيس
العظيم وأتباعه في نهاية العصر البرونزي .تعقب التجمعات االستيطانية في
الدوحة وتح ّولها إلى مدينة حديثة .تحليل القرارات المتعلقة بتنظيف القطع الفنية
وترميمها .دراسة اإلنتاج المعدني في الجزيرة العربية إ ّبان العصر الحديدي.

يعتبر إجراء األبحاث على أعلى مستوى من األهداف

لقد نجح باحثو كلية لندن الجامعية قطر في تأمين منح

الجوهرية لكلية لندن الجامعية قطر ،وقد عملت الجامعة

بحثية من عدد من المصادر الخارجية ،بما في ذلك برنامج

على تنفيذ مشاريع بحثية في العالمين العربي

األولويات الوطنية للبحث العلمي ( )NPRPالتابع للصندوق

واإلسالمي أسهمت في نقل المعارف الجديدة إلى

القطري لرعاية البحث العلمي ،و،UCL’s Beacon Bursaries

المنطقة .يتم تنفيذ هذه المشاريع الرائدة – بتمويل ذاتي،
ً
خارجيا من
تمويال
أما البعض اآلخر فيتلقى
ً

المعهد البريطاني في صندوق هايكوك شرق أفريقيا،

مصادر مثل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي

( -)QNRFفي قطر والسودان ومصر ،وهي تتحقق بفضل
التعاون مع شركاء إقليميين ودوليين .تدعم هذه األبحاث
المتطورة والمتعددة االختصاصات قدرة قطر على إجراء
األبحاث وهي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية  ،2030كما
وتوفر الفرص للطالب للحصول
تعمق األساليب التدريسية ّ
ّ
على خبرات عملية في حقول اآلثار والتراث الثقافي من

خالل التنقيب في المواقع والتحليل
المخبري وتوفير المصادر المكتبية.

ومشروع قطر السودان األثري ( )QSAPومعهد ايجه لعصور
ما قبل التاريخ (.)INSTAP
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متابعة دورات التطوير المهني

خالل السنة األكاديمية  2015 - 2014قدمت كلية لندن

 6 – 5نوفمبر 2014

 12 – 8فبراير 2015

الجامعية قطر أكثر من  40دورة قصيرة حضرها أكثر من

استخدام الدراما في التعليم كوسيلة للعلم في المتاحف وقاعات

قطر عبر العصور :التاريخ ،المجتمع ،اآلثار وممارسات الحياة اليومية

 400شخص .إلى جانب المواضيع العامة الضرورية مثل

العرض 2
 19 – 15فبراير 2015

أخالقيات المتاحف وإدارة األرشيف تم تقديم دورات
مثل :مقدمة حول العمارة اإلسالمية ،ترميم التراث في

 10 – 9نوفمبر 2014

دعم األطفال ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة في المتاحف

منطقة الخليج ،قطر عبر العصور :التاريخ والمجتمع واآلثار

من قطع المتاحف إلى األوابد  :1العناية بالتراث من خالل

والمكتبات واألرشيف

والحياة اليومية .ركزت هذه المحاضرات على منطقة الشرق

التحكم بالبيئة
 19 – 15فبراير 2015

األوسط بشكل خاص .كذلك شهدت هذه السنة تقديم
أول دورة قصيرة يتم تنظيمها خارج قطر ،إذ تم تقديمها

 13 – 11نوفمبر 2014

في الشارقة /دولة اإلمارات العربية المتحدة ،بالتعاون مع

من قطع المتاحف إلى األوابد  :2تلف الحجر وترميمه

المركز اإلقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي

 26 – 22فبراير 2015

(إيكروم -آثار) حول التاريخ الشفوي .هدف الدورة التي

 17 – 16نوفمبر  2014و  20 – 19نوفمبر 2014

استمرت خمسة أيام كان بناء قدرات خبراء الترميم في

أخالقيات المتاحف

المنطقة العربية في مجال التاريخ الشفوي.

العلوم الطبيعية في اآلثار
 5 – 1مارس 2015

 20 – 16نوفمبر 2014
نورد هنا أهم الدورات التي تم تقديمها خالل السنة

مدخل إلى عالم المنسوجات

األشكال الخاصة والبديلة للسياحة ،مع التركيز على السياحة الثقافية

التربية المتحفية المتوسطة
 5 – 1مارس 2015

األكاديمية :2015 - 2014
 27 – 23نوفمبر 2014

التواصل العلمي والمستودعات الرقمية

مدخل إلى إدارة األرشيف
 11 – 7سبتمبر 2014
المعضالت األخالقية والقانونية لمهنيي المتاحف

 19 – 15مارس 2015
 27 – 23نوفمبر 2014

مدخل إلى تعليم العالج بالفن

خدمات الزوار والتأويل المباشر
 11 – 10سبتمبر 2014
التحول االنعكاسي ()RTI
تصوير
ّ

 9 – 6أبريل 2015
 27 – 23نوفمبر 2014
البحر حياتنا :أهل البحر واستكشاف البحار

 25 – 21سبتمبر 2014
ترميم التحف الفنية الخشبية

التربية األدبية المعلوماتية
 15 – 13أبريل 2015

 30نوفمبر –  2ديسمبر 2014

اإلدارة المتكاملة لمكافحة الحشرات

جذب العقول الشابة  :1المتاحف
 25 – 21سبتمبر 2014
مدخل إلى المتاحف (باإلنجليزية)

 23 – 19أبريل 2015
 30نوفمبر –  4ديسمبر 2014

تجهيز خطط الكوارث

مدخل إلى المتاحف (بالعربية)
 19أكتوبر 2014
النزاهة األكاديمية

 30 – 26أبريل 2015

 4 – 3ديسمبر  2014و  15 – 14ديسمبر 2014

ً
فوتوغرافيا عن طريق الرافعات ،الطائرات
تصوير األقسام والخطط

جذب العقول الشابة  :2تطوير برامج التواصل

الورقية ،المناطيد أو الطائرات بدون طيار ألغراض التوثيق

 11 – 7ديسمبر 2014

 7 – 3مايو 2015

التسويق المتحفي المتوسط والتواصل الثقافي

صناعة القوالب ثالثية األبعاد للمتاحف

 23 – 19أكتوبر 2014
الرسم اآلثاري :الرسم التقني للقطع
 22أكتوبر 2014
البحث عن كلمات وأعمال وأفكار اآلخرين ،إيجادها واستخدامها

 18 – 14ديسمبر  2014و  15 – 11ديسمبر 2014

 14 – 10مايو 2015

تطوير الجمهور المتوسط

مدخل إلى المتاحف (بالعربية)

 22 – 18يناير 2015

 28 – 24مايو 2015

صون التراث في الخليج

مدخل إلى طرق التأريخ في علم اآلثار

 30 – 26أكتوبر 2014
التراث المعنوي والموسيقى التقليدية
 30 – 26أكتوبر 2014
 29 – 25يناير 2015

 31مايو –  4يونيو 2015

أسس التعليم المتحفي

تسجيل التاريخ الشفوي (الشارقة ،دولة اإلمارات العربية المتحدة)

مدخل إلى العمارة اإلسالمية

استخدام الدراما في التعليم كوسيلة للعلم

 5 – 1فبراير 2015

2015 June 4 – May 31

في المتاحف وقاعات العرض 1

اإلدارة التجارية والثقافية

خدمات الزوار والتأويل المباشر

 4 – 2نوفمبر 2014

متابعة دورات التطوير المهني
تقدم كلية لندن الجامعية قطر دورات قصيرة هدفها إغناء الحياة المهنية
لألشخاص العاملين في حقل التراث الثقافي .تتيح هذه الدورات لألشخاص
المحترفين فرصة توسيع معارفهم واالطالع على التطورات الجديدة في حقول
تخصصهم واستيعاب التخصصات األخرى التي تدور في فلك مجاالتهم العملية.
معظم الدورات القصيرة التي تقدمها كلية لندن الجامعية قطر ،والتي تتراوح
مدتها في العادة بين يوم واحد وخمسة أيام ،متاحة للعامة ،كما تتوفر بعض
الدورات األخرى المصممة لتلبية احتياجات موظفي متاحف قطر .المحاضرون الذين
يقدمون هذه الدورات هم من أساتذة كلية لندن الجامعية في بريطانيا وقطر،
إضافة إلى محاضرين آخرين يعملون في مؤسسات شهيرة حول العالم.
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دبلوم في البحث
األكاديمي وطرائقه
الدبلوم في البحث األكاديمي وطرائقه هو حلقة دراسية

النقدي مع النص ،وعلى الجدل والبحث.

تابعة للدراسات العليا ،مصمم لتطوير الدراسات األكاديمية
ومهارات البحث المطلوبة للنجاح في دراسة الماجستير.

يستمر المساق من أيلول ـ سبتمبر حتى نيسان ـ أبريل
ً
درس في الصف مع عشرين
مع  20–15ساعة
أسبوعيا تُ ّ

يسهل هذا الدبلوم االنتقال من خلفيات تعليمية متنوعة
ّ
إلى الدراسات الجامعية القائمة على البحث التي تقدمها

ساعة إضافية من الدراسة المستقلة في كل أسبوع.

كلية لندن الجامعية ـ قطر وغيرها من المؤسسات الرائدة

تدعو سلسلة محاضرات الضيوف ،أعضاء الهيئة التدريسية

يطور المعرفة األكاديمية للطالب بالمناهج
األخرى .وهو
ّ

في كلية لندن الجامعية ،قطر وغيرهم من المتحدثين

الموضوعية ،من خالل االستفادة من الدراسات المجتمعية

الضيوف ،إلى تعريف الطالب إلى المفاهيم الرئيسة في

والذاكرة الجماعية لتطوير الحس النقدي لدى الطالب وتحفيز

حقول التراث ،التي تربط وتعكس المفاهيم التي تُ طرح

مهاراتهم الفكرية.

في الصف .كما يتم تشجيع الطالب على اعتماد عادات

يتألف دبلوم البحث األكاديمي وطرائقه ( )DARMمن
مساق ّ
يعرف الطالب إلى
مكثف مدته ثمانية أشهر ّ

والتعود على قراءة النصوص
وأساليب أكاديمية قويمة،
ّ

األكاديمية بطريقة نقدية وتقييم وجهات النظر المختلفة،

والتركيز على الكتابة واستيعاب الهيكلية األساسية للكتابة

المفاهيم الجديدة ،والتطبيقات النظرية ضمن السياق،

وأنماط الجدل ،واالطالع على القواعد المتبعة في مناهج

كما يعرفهم إلى طرق حل المسائل المستعصية .يستطيع

الدراسات العليا وتوقعاتهم منها ،مع االنخراط بفاعلية في

الطالب أن يكتسبوا المعرفة األكاديمية المطلوبة في

حقول تخصصهم.

برامج الدراسات العليا من خالل التماهي مع التسلسل
المترابط للمحتوى وتقييماته ،مع تركيز خاص على التماهي

لمحة عن الطالبة

كانت الشهور الثمانية التي أمضيتها في

ركزت في أطروحتي على سيطرة اللغة

( )DARMممتعة وتثقيفية ،غنية على

اإلنجليزية على المطبوعات البحثية ،ودور هذه

المستوى الفكري وحافلة بالتحديات .كانت

السيطرة في تهميش المخرجات النصية لغير

كمية العمل المتوقعة كبيرة ً
جدا ،لكن إرشادات

الناطقين باإلنجليزية .كان االلتزام بالكتابة ،من

األساتذة وتوجيهاتهم مكنتنا من التعامل

أصعب التحديات التي واجهتني أثناء تحضير

مع حجم العمل الكبير .كان المطلوب منا

األطروحة .كان من الصعب التوقف عن البحث

الصفية مع
ّ
المشاركة الكاملة في األعمال

والبدء بالكتابة ،وأتمنى اآلن لو أنني خصصت

إقامة ندوات نقاشية يرأسها الطالب كل

المزيد من الوقت لتنقيح النص.

كلية لندن الجامعية ـ قطر كافة ،صفنا إللقاء

نجح برنامج الدبلوم في البحث األكاديمي

أسبوع .زار محاضرون ضيوف ،من أقسام

فيكتوريا ماسيغ ،طالبة
دبلوم في البحث األكاديمي وطرائقه

المحاضرات التي كانت تُ تبع بنقاشات ،األمر

وطرائقه في إعدادي ألن أكون ناقدة ،وعلمني

وسع آفاقنا على المستوى التعليمي.
الذي ّ

أشياء جديدة حول البحث ،كما ساعدني على

كانت هذه المحاضرات هي األهم بالنسبة
لدراستي في دبلوم البحث األكاديمي

شحذ مهاراتي في التقديم .كذلك ساعدني
ّ
وسلحني بالطرق
على طرح أفكاري بثقة،

وطرائقه .كان المطلوب منا اتباع األسلوب

المناسبة لشرح موقفي والدفاع عنه .لقد

النقدي في دراسة األفكار وتقديم مواقف

زودني البرنامج بعتاد علمي ال يفنى.
ّ

مناقضة لألفكار المطروحة ،ما يعني معارضة
ً
غريبا
أفكار الباحثين المخضرمين .هذا األمر كان
علي فأنا أنتمي إلى ثقافة تدعو إلى “احترام
ّ

ممثلي السلطة”.
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ماجستير في ممارسات
المتاحف وقاعات العرض
ً
نظرا لالزدهار الذي تشهده المتاحف في قطر ومنطقة
ً
تعرف شهادة الماجستير التي تقدمها كلية
الخليج عموماّ ،

يمكن إنهاء هذا البرنامج خالل سنة واحدة ،في حالة الدوام
الكامل ،أو سنتين في حالة الدوام الجزئي المؤلف من

لندن الجامعية ـ قطر ،الطالب إلى نظريات وممارسات علم

 180ساعة معتمدة .وتشمل مواده مبادئ في ممارسات

المتاحف ،وتركز على أهميتها وترابطها داخل دول الخليج

المتاحف وقاعات العرض ،وطرائق متعددة في البحث

وخارجها .إلى جانب اكتساب المعارف العميقة في هذا

التراثي ،وعلم اآلثار المجتمعي ومناظرات في إدارة

المجال ،يساهم هذا البرنامج في تطوير مهارات الفكر

الفن المعاصر .يتوجب على كل طالب إنجاز مشروع

النقدي والمهارات األساسية مثل التوثيق والتفسير.

بحثي مستقل تُ كتب نتائجه في أطروحة يبلغ عدد كلماتها

ومن خالل التدريب العملي ،يحظى الطالب بأفكار فريدة

 12,000كلمة ،إضافة إلى فترة تدريبية مدتها أربعة أسابيع

تساعدهم في تطوير قطاع المتاحف على المستويين

يمضيها الخريج في أحد المتاحف أو إحدى قاعات العرض أو

المحلي والعالمي .وعند التخرج ،يحملون معهم مهارات

مؤسسات التراث الثقافي في قطر ،أو منطقة الخليج أو

نظرية وعملية تمكنهم من الحصول على وظائف قيادية

في الخارج.

في مجال المتاحف داخل قطر أو في إحدى دول الخليج
العربي أو أبعد من ذلك.

لمحة عن الطالب

أنا أتابع سنتي الدراسية األولى في ماجستير

ً
كثيرا بفرصة الدراسة في وطني،
أنا أستمتع

ممارسات المتاحف وقاعات العرض ،وقد

حيث أستطيع أن أعمل وأقضي الوقت مع

اخترت الدراسة بدوام جزئي بشكل ال يتعارض

العائلة واألصدقاء ،ناهيك عن الدراسة

مع عملي في متاحف قطر .أول ما الحظته

في كلية لندن الجامعية البريطانية الرائدة.

حين بدأت الدراسة في كلية لندن الجامعية ـ
التنوع في جنسيات طالب الصف.
قطر هو
ّ
وفي رأيي أن التنوع يغني الخبرة التعليمية،
ً
آفاقا للحوار بين األفراد على اختالف
ويفتح

من المهارات الرئيسية ،أولها وأهمها القدرة

ويقرب وجهات النظر الثقافية .أكثر
مشاربهم،
ّ

على إجراء أبحاثي الخاصة في مجال متعلق

ما أعجبني هو جرأة طرح األفكار في الصف،

فهد المانع ،طالب

ماجستير في ممارسات المتاحف وقاعات العرض

يساعدني برنامج الماجستير في ممارسات
المتاحف وقاعات العرض ،على تطوير عدد

بمستقبلي المهني .وأنا أتطلع إلى البدء

إلى درجة تحدي اآلراء األكاديمية.

ببرنامجي التدريبي في العام المقبل .لقد
ً
فرصا رائعة للقيام بزيارات
أتاحت لي المتاحف

لقد دخلت إلى قطاع التراث منذ فترة قصيرة،

رسمية إلى عدد من الدول الغربية ،لذا أنا

وذلك من خالل وظيفتي في متاحف قطر.

حريص على أن أمضي فترة التدريب العملي

قبل ذلك حصلت على شهادة بكالوريوس

في إحدى دول الشرق مثل الهند أو اليابان،

في الهندسة الصناعية من الواليات المتحدة

حيث سأتمكن من االطالع على مدرسة

األميركية ،لكن المتاحف أتاحت لي فرصة
دراسة الماجستير في ممارسات المتاحف
وقاعات العرض في كلية لندن الجامعية ـ قطر،
وهو مجال دراسي جديد في قطر.

ً
تماما في عالم الفكر المتحفي.
مختلفة
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ماجستير في دراسات
المكتبات والمعلومات
يمنح هذا الماجستير الذي تقدمه كلية لندن الجامعية ـ

والحصول على تدريب عملي في إحدى المكتبات المحلية

قطر الطالب قاعدة صلبة من المهارات النظرية والعملية

أو العالمية.

الرئيسية المتعلقة بحقل علوم المكتبات والمعلومات،
مع تركيز خاص على بناء المجموعات ،وتنظيم المعارف،

يمكن إنهاء هذا البرنامج خالل سنة واحدة في حالة الدوام

واإلدارة والتقنيات الرقمية .وفي الوقت الذي توظف دولة

الكامل ،أو سنتين في حالة الدوام الجزئي المؤلف من 180

قطر استثمارات هائلة في تدعيم البنية التحتية للمكتبات

ساعة معتمدة ،ويحتاج إلى إنجاز مشروع بحثي مستقل،

وبناء الطاقات ،نجد أن هذا التخصص هو أول شهادة من

تُ كتب نتائجه في أطروحة يراوح عدد كلماتها بين 10,000

نوعها في المنطقة تحصل على اعتماد من معهد محترفي

إلى  12,000كلمة .تغطي المساقات مواضيع هامة

المكتبات والمعلومات ( ،)CILIPوهذا الماجستير مطابق
ً
تماما للبرنامج الذي يقدمه قسم دراسات المعلومات في

وضرورية في حقل المكتبات مثل الفهرسة والتبويب،
إدارة وتقديم المجموعات ،البحث عن البيانات ومصادرها،

كلية لندن الجامعية األم ،والذي يعتبر أهم قسم لتعليم

الطباعة والنشر في العصر الحالي ،خدمات األطفال

دراسات المكتبات والمعلومات .يستفيد الطالب من

واليافعين والنشر اإللكتروني.

المرافق االستثنائية التي تشمل مساحات تعليمية متطورة
مجهزة بأفضل المعدات ،ومجموعة واسعة من الكتب
والمطبوعات التي تتناول التراث الثقافي وعلم المكتبات
ودراسات المعلومات .كما تتاح للطالب فرصة التواصل
الرواد من قطر والمنطقة،
مع باقة من خبراء المكتبات ّ

لمحة عن الطالبة

كلية لندن الجامعية ال تشبه أي مكان آخر ،إذ

حتى في أيام الكلية “العادية” ،كان الطالب

فالمدرسون
يمر يوم هناك من دون متعة،
ّ
ال ّ

يتلقون الدروس ،وهم يعرفون أن هذه

جذابة في التدريس،
يتبعون أساليب ّ
ً
وهم مستعدون دوما للحوار مع الطالب،
حول الوحدات التعليمية والواجبات وأفكار

خديجة محسود ،طالبة

ماجستير في دراسات المكتبات والمعلومات

ً
يوما من
المكتبات التي نحن فيها ستصبح
أهم المكتبات العالمية ،كونها تقع في دولة

األطروحات واالبتكارات الجديدة المثيرة في

يشهد فيها االهتمام البحثي والتحصيل
ً
ً
كبيرا .وهكذا اخترت موضوع
ازدهارا
العلمي

مجال المكتبات والمعلومات ،وفرص العمل

أطروحتي ليكون تطور ومستقبل مكتبة قطر

وغير ذلك من المواضيع .يحظى كل طالب

الوطنية بالمقارنة مع نظام المكتبة الوطنية

باهتمام شخصي ،وهذا أمر مهم تفتقر إليه
ً
أحيانا .ناهيك
الكثير من الجامعات الكبيرة

في سنغافورة.

عن االهتمامات البحثية الفريدة لألساتذة

خارج صفوف الدراسة سنحت لي فرصة

وشغفهم بعملهم الذي يشكل مصدر إلهام

حضور مؤتمر إقليمي أقامته جمعية المكتبات

ي زمالء من دول مختلفة،
كبير للطالب .لد ّ

األميركية بالتعاون مع معرض الشارقة للكتاب.

و“تنوعنا” هذا ال يعترف باألسماء والفوارق،

أما تدريبي العملي فأخذني إلى مكتبة جنوب

إذ نجحنا في بناء وحدة اجتماعية مكنتنا من

آسيا في جامعة كاليفورنيا ،بيركلي .حتى إننا

االستفادة من خبرات ونقاط قوة بعضنا

أجرينا فعالية للتواصل من خالل القراءة في

البعض .كان يجمعنا حبنا للمكتبات واهتمامنا

إحدى مدارس اإلناث االبتدائية في الدوحة.

بها ،لكن اهتماماتنا الخاصة كانت تتفاوت بين

لقد كانت فترة دراستي في كلية لندن

المخطوطات اإلسالمية وإدارة المكتبات ،وبين

الجامعية متعة خالصة.

المكتبات األكاديمية ومكتبات قطاع النفط
والغاز ،وهكذا.
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ماجستير العلوم في دراسات الترميم
يدرب هذا الماجستير الذي تقدمه كلية لندن الجامعية ـ قطر
ً
بدءا من القطع
الطالب على نظرية ومبادئ ترميم المواد،

ً
مرورا بالمنسوجات
الفنية (المعادن ،الزجاج ،الحجر ،الخزف)،
وصوال إلى المواقع األثرية ،مع التركيز
والفن المعاصر،
ً

على منطقة الشرق األوسط .يستفيد طالب كلية لندن
ً
تقدما في مجاالت
الجامعية في قطر من أكثر المختبرات

الترميم وعلوم المواد واألبحاث األثرية في منطقة الخليج،
كما يستفيدون من مجموعة الكتب المتزايدة حول الترميم،
والتي تضمها مكتبة الجامعة .كذلك يقضي الطالب

التي تؤهلهم لشغل مناصب رائدة في مجال الترميم
أو في قطاع التراث الثقافي اآلخذ باالزدهار والنمو في
منطقة الشرق األوسط.
تتألف شهادة الماجستير هذه من  330ساعة معتمدة،
ً
بدءا من دراسة أسس الترميم،
وتغطي مواضيع متنوعة،
ً
وصوال إلى علم
مرورا بالعناية بالمقتنيات وإدارتها،
ً

المواد المتعلق بالترميم و التأسيس العمراني في الشرق
ً
ً
مستقال يشمل
بحثيا
مشروعا
األوسط .ينجز كل طالب
ً

فترات تدريب عملي طويلة في المتاحف والمواقع األثرية

كتابة أطروحة نهائية مؤلفة من  15,000كلمة .كذلك يمضي

ومؤسسات التراث الثقافي المنتشرة في المنطقة .وعند

الطالب فترة تدريبية مدتها ثمانية أسابيع في أحد المتاحف

تخرجهم من هذا البرنامج ،ستتوفر لديهم الخبرات المطلوبة

أو المواقع األثرية أو إحدى مؤسسات التراث الثقافي.

لمحة عن الطالبة

الطالب على التواصل مع أشخاص المختصين
ً
منبرا لتبادل
من أنحاء العالم كافة ،وتقدم لهم

وغذيت ذهني باالقتراحات اإليجابية واألفكار
ّ

األفكار المتعلقة بالتراث الثقافي.

المبتكرة التي يمكن استخدامها لتحسين البيئة

وفاء الصويلح ،طالبة

ً
ً
جديدا كل يوم ،وتم تشجيعي
شيئا
كنت أتعلم
وتحفيزي على اكتشاف كل ما هو جديد .لقد

المتطورة ،فرصة ممتازة لتطوير طرائق البحث

علمتني تجربتي في كلية لندن الجامعية أن

الالزمة لدراسة المشاكل التي تواجه المتاحف.

أقدر أهمية الناس وقيمتهم ،وحالفني الحظ

كذلك تعلمت تقنيات ومهارات تقليص

بلقاء مشرفين داعمين وأساتذة ومدرس
ً
جميعا بإرشاداتهم خالل
خاص ،ساعدوني

التدهور الذي يصيب المقتنيات والقطع
الفنية ،والمحافظة عليها لألجيال القادمة.

برمتها ،كما أفسحوا لي
العملية التعليمية ّ

ستساعدني خبراتي هذه في تحقيق أهدافي

من أهم المهارات الخاصة التي استمتعت
بها كانت خبرة العمل في المختبرات ،وإدارة

التي حصلت عليها من كلية قطر الجامعية

المشاريع والمواد التي حصلت عليها

على التحلي بالمهنية واالستقاللية واالندفاع

في دراستي.

الذاتي واالبتكار.

وقع اختياري على كلية لندن الجامعية لعدة

وقد تتابعت الخبرات حين بدأت تدريبي في

أسباب ،أولها فرصة الدراسة في جامعة
مزودة بأفضل المختبرات وأكثرها
مرموقة ّ
ً
ً
ً
وثالثا
ثانيا تنوع الجنسيات فيها،
تطورا،

العديدة التي أمضيتها في بيئة جديدة ونمط
اجتماعي مختلف في لندن شاقة .لكن ،على

فرصة تبادل المعرفة مع أشخاص يمتلكون

الرغم من صعوبة الخطوة ،حرصت على

رؤى مختلفة ومتنوعة .تقدم كلية لندن
ً
ً
ً
ممتازا من المرافق األكاديمية،
مزيجا
الجامعية

مواكبة المتطلبات األكاديمية ،فشاركت في

كما تقدم برامج عظيمة للتدرج ،إذ تشجع

الرامية إلى تطوير وتعزيز الحداثة وصون
التقاليد في قطر .لقد ساعدتني الخبرات

المتحف البريطاني في لندن .كانت الشهور

والمحاضرين العالميين وبيئة تعليمية رائعة.

المتحفية وتطويرها .وقد أتاحت لي فترة
التدرج التي أمضيتها في مختبرات البحث

مجال التطور على المستوى الشخصي.

ماجستير العلوم في دراسات الترميم

وحقول مختلفة على عالقة بقطاع المتاحف.

المعارض التي أقامها المتحف البريطاني
ً
آفاقا واسعة ،إذ التقيت
والتي فتحت أمامي
مئات األشخاص المختصين من خلفيات
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لمحة عن الطالب

على الرغم من أن السنة األولى كانت هي

األثرية للمنطقة بشكل مباشر وفق أحدث

األصعب بالتأكيد من ناحية التأقلم مع ثقافة

النظريات األثرية المعروفة.

بمساعدة أساتذتي أن أتعلم الكثير عن علم
ً
ً
مساهما
عضوا
اآلثار ،وتعلمت كيف أصبح

لقد تم تطوير قاعدتنا المعرفية ومهاراتنا
العملية بشكل أفضل ،خالل فترة التدريب

تخرجي.
في أكبر المنظمات المعنية باآلثار بعد ّ

الصيفي التي أمضيناها في كازاخستان،

وبلد وجامعة جديدة ،إال أنني استطعت

شهادة الماجستير في علوم آثار
العالمين العربي واإلسالمي

كنت أمتلك بعض الخبرة في علم اآلثار ،لكن

جون فيشر ،طالب

ماجستير في علوم آثار العالمين العربي واإلسالمي

تسمح شهادة الماجستير هذه التي تقدمها كلية لندن

كلية لندن الجامعية سد حاجة البلد المتزايدة من المهنيين

الجامعية ـ قطر للطالب أن يدرسوا علم اآلثار في قلب

المتخصصين في الثقافة المادية لماضي الشرق األوسط.

العالم العربي واإلسالمي .تمتلك قطر أفضل المختبرات
المعنية بقضايا الترميم وعلوم المواد والبحث األثري

تتألف شهادة الماجستير هذه من  330ساعة معتمدة،

في منطقة الخليج .ويستطيع طالبها الوصول بسهولة

وتراوح المواد ما بين علوم آثار الشرق األوسط قبل

إلى الكثير من المواقع األثرية المهمة التابعة لبعض

وصوال إلى
اإلسالم ،والمهارات التقنية للتراث الثقافي،
ً

أعظم حضارات العالم .خالل السنتين اللتين يستغرقهما

علم نقوش الكتابات العربية الجنوبية القديمة .يجب على

الماجستير ،يتم تدريب الطالب على تقويم وتحليل

كل طالب القيام بمشروع بحثي مستقل ،وكتابة نتائج

وتفسير المعطيات األثرية ،والتخصص في الحقبة الزمنية

أبحاثه في أطروحة مؤلفة من  15,000كلمة .كما يتوجب
ً
يوما
على كل طالب قضاء فترة تدريب عملي مدتها 40

أو المجال الذي يرغبون فيه من خالل كتابة أطروحتهم
ً
ً
عمليا في علم اآلثار ،يتم من
تدريبا
البحثية .يضم البرنامج

في واحد أو أكثر من المشاريع األثرية أو المتاحف أو غيرها

خالله وضع الطالب في المكان المناسب ومتابعة الجلسات

من المؤسسات الثقافية أو التراثية.

الميدانية .يمنح هذا المزج بين الدراسات األكاديمية

ً
مفصال عن الدور الذي لعبه
فهما
والخبرات العملية الطالب
ً

البشر والمجتمعات في العالمين العربي واإلسالمي ،مع
التركيز على منطقة الشرق األوسط منذ ظهور اإلنسان
وصوال إلى العصور الحالية .يستطيع خريجو
الحديث
ً

حيث تعلمنا طريقة إجراء المسح والتخطيط

ثبت لي كأميركي أن هناك بعض الصعوبات

والتنقيب في موقع تابع إلحدى قالع القرن

الناشئة عن االختالفات البسيطة مع النظام

السابع – الثامن في منطقة اطرار ،وذلك

االنجليزي الذي تتبعه هذه الجامعة العريقة

ي اآلثار جايلز دوكس وأوديل
بإرشادات
عالم ّ
َ

روارد ،اللذين جاءا من كلية لندن الجامعية األم،

ومقرها قطر .لكنني أؤمن أن نجاحنا كطالب
ّ
مرتبط بشكل مباشر بالدعم الذي حصلنا عليه

ومرممين من تراث بال حدود .وبفضل الدعم

من أساتذتنا روب كارتر ،خوسيه كارفاخال لوبيز

الذي حصلت عليه من فريق عمل كلية لندن

وريتشارد فليتشر ،والدعم الكتابي لشروق

الجامعية ،والفرص التي أتيحت لي ،أصبحت

عبد الغفار .فقد حرص هؤالء ،وما زالوا ،على

لدي تطلعات أكبر في هذه السنة ،وأنا أتوق

تزويدنا باألساس الصلب إلنتاج عمل أثري

إلى وضع أطروحة هادفة حول آثار العالمين

عالي الجودة ،وأتاحوا لنا فرصة دراسة المواقع

العربي واإلسالمي.

برامج الشهادات
علوم آثار العالمين العربي واإلسالمي .دراسات الترميم .دراسات المكتبات
والمعلومات .ممارسات المتاحف وقاعات العرض .أربعة برامج ماجستير
مبتكرة وش ّيقة ،صُ ممت كلها لتلبي احتياجات قطر خصوصاً والشرق األوسط
عموماً ،وهي تهدف إلى تخريج محترفين مد ّربين للعمل في قطاع التراث
الثقافي النابض في هذا الجزء من العالم.
إلى جانب ذلك تقدم كلية لندن الجامعية دبلوماً في البحث األكاديمي وطرائقه،
والذي يعتبر حجر األساس لالنطالق في دراسة برامج الماجستير في كلية
لندن الجامعية قطر ،أو غير ذلك من الشهادات المتقدمة.
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كلمة المدير

مجلس حكام كلية لندن الجامعية ـ قطر

ً
رئيسا
د .أحمد حسنة ،جامعة حمد بن خليفة،
ً
دام نيكوال بروير ،كلية لندن الجامعية ،نائبا للرئيس
بروفسور أنتوني سميث ،كلية لندن الجامعية
د .يلينا تركولجا ،متاحف قطر
بروفسور توماس ليستن ،متاحف قطر
السيد نايجل بيرسيفال ،كلية لندن الجامعية

أعضاء بحكم المنصب

بروفسور تيلو رهرن ،مدير كلية لندن الجامعية ـ قطر

أهال بكم في التقرير السنوي األول لكلية لندن
ً
الجامعية ،قطر .يتناول هذا التقرير ،بشكل
رئيس ،السنة األكاديمية  ،2015–2014لكنه لن
ً
أيضا باإلنجازات التي
يتوقف هنا ،بل سيحتفي
حققتها الجامعة خالل السنوات األربع الماضية،
ً
واحدا من أكبر صروح التعليم العالي
حيث حملت
العالمية إلى قلب العالم العربي واإلسالمي.
أنشئت كلية لندن الجامعية ،قطر عام  ،2011بالشراكة

ً
للتفوق
مركزا
مع مؤسسة قطر ومتاحف قطر ،لتكون
ّ

وصوال إلى التعليم الجامعي في
فكرة توسيع مداها،
ً
ً
انطالقا من
انجلترا ،وهي تمارس أنشطتها في قطر
هذه الفكرة .يقوم طالب كلية لندن الجامعية وطالب
الدكتوراه بمشاريع بحثية كبيرة في قطر ومصر والسودان
وباقي أنحاء العالم اإلسالمي ،تساعد هذه األبحاث في
تعميق معرفة العالم بهذه المنطقة الرائعة وثقافتها
الغنية .نحن ندعم األشخاص المهنيين العاملين في
المتاحف وقاعات العرض والمكتبات وقطاع اآلثار والتراث،
من خالل دوراتا متابعة التطوير المهني .خالل السنة
األكاديمية  2015–2014وحدها ،قدمنا  45دورةً قصيرةً ،

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

في دراسة التراث الثقافي .وقد استقبلت الجامعة

سمية آل ثاني ،جامعة حمد بن خليفة
مراقب :السيدة
ّ

الدفعة األولى من الطالب في آب ـ أغسطس .2012

المتحدة .لقد نجحت مبادرات التواصل المجتمعي التي

وخالل سنواتها الثالث األولى ُس ّجل فيها حوالى
ً
ً
بلدا .تم تنسيق
طالبا ينتمون إلى أكثر من ثالثين
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أطلقناها في إيصال األنشطة الثقافية والتراثية إلى
أشخاص ما كانوا ليطلعوا عليها من دون هذه البرامج،

والمدرسين والعلماء .وتشمل المناهج برامج
األكاديميين
ّ

تعرف طالبنا إلى شرائح واسعة
وخالل هذه العمليةّ ،
ً
أيضا محاضرات عامة وغيرها
من المجتمع .تقدم الكلية

المناهج الفريدة للجامعة ،على يد باقة من خيرة الباحثين
الماجستير األربعة التي تقدمها الكلية ،والتي تركز بشكل

ً
ً
عموما،
خصوصا ،والشرق األوسط
كبير على منطقة الخليج

مع إدراج بعض المواضيع الفرعية األخرى .تقدم كلية

ً
أيضا شهادة دبلوم في البحث األكاديمي
لندن الجامعية

من بينها أول دورة قصيرة لنا في دولة اإلمارات العربية

من الفعاليات التي تتيحها أمام عدد كبير من الناس،
يعمق دورها كمركز للحوار حول القضايا كافة المتعلقة
ما
ّ
بالتراث الثقافي.

توفر للطالب قاعدة أكاديمية صلبة تساعدهم
وطرائقهّ ،

من خالل تركيزنا على علوم اآلثار والترميم والمتاحف

في متابعة دراساتهم العليا.

والمكتبات واألرشيف ،نؤكد أن الماضي هو المنطلق
الذي تستمد منه كلية لندن الجامعية ،قطر إلهامها.

كانت السنة األكاديمية  2015–2014سنة مشهودة ،ألننا
ً
طالبا
نجحنا في تخريج دفعتنا األولى في الدوحة59 :

ً
بلدا ،حصلوا على شهادات من برامج
يتحدرون من 21
ً
الجامعة المختلفة ،من بينهم إثنا عشر طالبا تخرجوا من

برنامج ممارسات المتاحف وقاعات العرض ومدته سنة
واحدة ،والذي ُأطلق عام  ،2012حيث شارك الطالب في
التخرج الذي تم في لندن عام  .2014حين ينطلق هذا
حفل
ّ

الجيل الجديد من الرواد الثقافيين في مسيرة عملهم في
مجال التراث الثقافي ،أو حين يتابعون دراساتهم ،فإنهم
يعرفون أنهم أول من حصل على شهادة ماجستير من
مقرها قطر.
بريطانية
ٍ
جامعة
ٍ
ّ
لكن برامج شهاداتنا ما هي إال أول الغيث ،فقد تأسست
كلية لندن الجامعية عام  ،1826ووضعت نصب عيونها

وفي هذا التقرير السنوي سنثبت لكم أننا ال نتوقف
عند الماضي فقط ،بل نولي الحاضر والمستقبل الكثير
من الوقت واالهتمام.

تيلو رهرن ،مدير كلية لندن الجامعية ـ قطر
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