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a knowledge-based economy, we are training its existing 
professionals through our continuing professional develop-
ment courses, applying the same rigorous standards as our 
postgraduate taught and research programmes. To achieve 
this objective, during the 2017–18 academic year we held 19 
professional and executive education programmes, involving 
214 students.

Our graduates, alumni and staff have continued to be heavily 
involved in all ongoing developments in Qatar’s cultural heritage 
and knowledge management scene, which reached a pivotal 
milestone in March 2019 with the opening of the prestigious 
National Museum of Qatar. We are proud to state that UCL 
Qatar’s alumni and academics were part of this incredible result. 
Similarly, we are proud that UCL Qatar’s footprint can be found 
at major local library institutions across the country, with many  
of our alumni working at the Qatar National Library. 

When it comes to research, we had a particularly impactful 
year once again. Thanks to the support of the Qatar National 
Research Fund (QNRF), we have been able to continue our 
ground-breaking work on local and international cultural 
heritage, museum studies and library and data management. 
Our state-of-the-art laboratories and facilities allowed us to 
fast-track the development of many of our research projects 
to further develop knowledge on Middle Eastern and Northern 
African archaeology and cultural heritage.

Thanks to our public engagement programme through lectures 
and workshops, we have been able to make our research 

available and accessible to the wider public, as well starting to 
develop the tools, books and other resources that enrich our 
teaching offering to younger generations. 

UCL will end its current campus operations in Qatar in October 
2020 on completion of its contract with Qatar Foundation –  
a decision that was taken jointly by UCL and Qatar Foundation  
in 2016. In line with UCL’s vision as London’s global university, 
we continue to explore and develop opportunities to apply  
UCL’s strengths to support global academic progress and 
collaborative research with Qatar.

Finally, with this report, we aim to share our enduring passion for 
education, research and public engagement, and demonstrate 
how our daily work allows us to help make a difference to people, 
their ideas and our communities of learning and practice.

I hope you enjoy reading this report.

UCL Qatar was established by UCL in 2011, in partnership with 
Qatar Foundation and Qatar Museums, as a centre of excel-
lence in the study of cultural heritage. Since 2016, UCL Qatar 
has revised its academic offering to better meet the educational 
needs of the State of Qatar. Our postgraduate master-level 
programmes in archaeology and conservation sciences ceased 
in 2017, allowing us to focus our academic offering on our 
world-class Museums and Gallery Practice and Library and 
Information Management Studies programmes. For UCL, this is 
also in line with the UCL 2034 strategy and Global Engagement 
Strategy (GES), which signalled a new international approach; 
moving towards a partnership model of international engage-
ment and winding down our overseas campuses. 

In taking this new approach, we are better equipped to meet 
Qatar’s current and future needs in line with the human, social 
and economic pillars of the Qatar National Vision 2030.

This year we graduated 30 students, representing 20 nationali-
ties and 15 major languages. Over 80 percent of our graduates 
are currently employed or have gone on to further education. 
As part of their studies, all our students secured placements at 
some of the world’s leading cultural heritage institutions. Work 
placements form part of UCL’s commitment to prepare students 
for professional life and contribute to the development of Qatar’s 
cultural heritage sector and growing information and knowledge 
management workforce. 

We do not seek only to provide the skills needed by the 
country’s future workforce. As Qatar seeks to evolve into 

Director’s Note

UCL Qatar Board of Governors 2019 

Dr Richard O’Kennedy 
Chair, Vice President of Research, Development and 
Innovation (Qatar Foundation)

Dr Amal Mohammed Al-Malki 
Founding Dean, College of Humanities & Social 
Sciences (Qatar Foundation)

Sheikh Salman bin Hassan Al Thani 
Chief Financial Officer (Qatar Foundation)  
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Chief Operating Officer (UCL)
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Dr Sam Evans 
Director, UCL Qatar 

Phil Harding 
Finance Director, UCL 

Piera Gerrard 
Programme Director, UCL Qatar 
(Secretary to the Board)

It is my pleasure to present to you our fourth UCL 
Qatar Annual Report that covers our activities for 
the 2017–18 Academic Year.

Through this report we share and celebrate the 
work that our students and our academic,  
research and professional services staff have 
conducted during the year, and the contribution 
our university has made to the development of 
Qatar's expertise in the areas of cultural heritage 
and knowledge management.
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UCL – London’s Global 
University
UCL was established in 1826, with the aim of opening up  
education in England for the first time to students of any race, 
class or religion. UCL’s founding principles – academic  
excellence and research that addresses real-world issues – 
continue to inform the university’s ethos to this day. 

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

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

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

Students studying at UCL

About Us

38,000+

150

200,000
Global Alumni Network

Nationalities represented
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Heart of the Gulf
UCL created UCL Qatar in partnership with Qatar Foundation. 
It is a centre of excellence, where students from Qatar and all 
over the world receive the highest quality education in cultural 
heritage and knowledge management.

The innovative postgraduate degree programmes are  
challenging and creative, designed to produce highly skilled  
and motivated professionals who will become the cultural 
leaders of tomorrow. Graduates from UCL Qatar have secured 
high-profile roles in the cultural heritage, library and knowledge 
management sectors – locally, regionally and internationally.

The UCL Qatar campus is located in Education City, Doha, 
which is home to a number of the world’s most distinguished 
academic institutions. At UCL Qatar, students receive a truly 
global educational experience in the heart of the Gulf. 

Goals
 » Maximise the impact of UCL Qatar’s teaching  

and research

 » Provide the best learning experience to UCL 
Qatar students

 » Promote and enhance strategic partnering with 
key stakeholders

 » Increase the student intake, as well as those 
successfully graduating

 » Deliver fit-for-purpose capacity in teaching, 
research and professional services

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

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

 » Lead, develop and retain UCL Qatar staff to  
optimise their career opportunities

 » Develop a network of professional leaders 
and alumni to support the aspirations of Qatar 
Foundation and UCL

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

Values
 » Working as a team

 » Trusting one another

 » Acting with integrity

 » Collaborating with colleagues and stakeholders

 » Living a commitment to fairness and equality

 » Maintaining transparency in actions and  
openness in communications

 » Showing respect for one another

 » Displaying professionalism and objective 
behaviours

 » Working with enthusiasm, flexibility and 
commitment

 » Pursuing excellence

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

Our degree 
programmes are 
designed to produce 
the cultural leaders  
of tomorrow.
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MA in Library and Information Studies
The MA in Library and Information Studies at UCL Qatar 
provides access to a world-class programme, which is 
accredited by The Chartered Institute of Library and Information 
Professionals (CILIP). 

The programme offers students the unique opportunity to 
specialise according to their particular interests in management 
and leadership in libraries, Arabic and Islamic librarianship, 
librarianship for the education sector or archives and data 
management. Students develop into leading professionals 
through research-based learning and international work- 
placement opportunities. 

MA in Library and Information Studies students undertake a fully 
funded professional placement, either in Qatar or overseas. This 
opportunity enables them to apply their course knowledge in a 
professional setting, to learn new methods and to gain valuable 
work experience.

In addition, students can take one study trip per year and can 
apply for student research grants, which aim to encourage 
students to develop their research interests.

Throughout the programme, my awareness of the important 
roles and services provided by libraries in Qatar and elsewhere 
has increased. I have become more familiar with the support 
library services provide to the community and the ways in which 
they attend to the needs of their clientele. 

During the programme, we focused on Ranganathan’s ‘Five 
Laws of Library Science’. According to the fifth law, ‘the library is 
a growing organism’: libraries change and grow to accommodate 
the community’s requirements. I find this law very applicable to 
myself; we live in a world that is in a constant state of change, 
requiring me to continue, even after graduation, to learn, grow 
and reflect. 

Working in the OPEC Information Centre in Vienna for my 
two-week placement fostered my awareness of a librarian’s 
professional identity and their purpose and role in an interna-
tional sector, further promoting my understanding of the work. 
The experience allowed me to apply the theoretical knowledge 
acquired from the course to specific, real-life situations.

My dissertation has proven to be beneficial at my workplace, 
where it is used to understand the information-seeking behaviour 
of engineers working in the oil industry. It provided the team 
working on data automation and process improvement  
with patterns and behaviours to apply when obtaining this  
information, as well as the justifications behind using such  
information channels.  

I can say with confidence that I am not that same person as the 
one who started the programme in 2016 – my personality and 
skills have improved dramatically. The programme helped me 
to enter different network groups and take part in international 
conferences where my involvement furthered my understanding 
of the academic world. With all these small steps, I aspire to give 
back to my country and be an influential figure in the academic 
sector by contributing to the profession with innovative ideas 
that can advance our society. 

Qatar: Qatar National Library (QNL) Cataloguing  
department – Doha    Texas A&M Qatar Library – Doha    
Qatar University Library – Doha    Museum of Islamic Art 
(MIA) Library – Doha    College of North Atlantic Qatar Li-
brary, Archives and Learning Commons – Doha    Sports 
Museum Library – Doha

UK: National Library of Scotland – Edinburgh    British 
Library – London

Austria: OPEC Information Centre – Vienna

Netherlands: Universiteit Utrecht Library – Utrecht

USA: Lauinger Library at Georgetown University –  
Washington, D.C.

Placements:

Maryam Abdulla Al Thani

Students graduated: 14

STUDENT PROFILE

UCL Qatar’s Masters programmes unlock the value of 
cultural heritage and knowledge management for Qatar. 
They have been specifically developed and delivered for the 
region, with its unique opportunities and challenges. This 
year, UCL Qatar has trained and graduated 30 students, who 
are now qualified in Library and Information Studies  
and Museums and Gallery Practice. 

Postgraduate 
Degree 
Programmes
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MA in Museums and Gallery Practice The 2018 Exhibition – We Are The Daughters of Qatar
The MA in Museums and Gallery Practice is an immersive, 
hands-on programme providing students with the knowledge 
and professional skills required to become a future cultural 
leader, both locally in Qatar and internationally. 

The programme is unique in its focus on Qatar and the 
Arab world, as well as its broader coverage of museums 
in non-Western contexts. The course teaches key areas of 
museum theory and practice, providing students with  
knowledge, understanding and skills in areas such as  
exhibition development, museum management and education 
and community engagement. 

Students are strongly encouraged to take a 20-day professional 
placement, either in Qatar or internationally, to enable them to 
apply practically their academic knowledge, learn new methods 
and gain valuable work experience.

All students participate in the Exhibition Project core module to 
deliver a public exhibition to a professional standard in a team 
environment. In addition, students can take part in one study trip 
per year and are able to apply for student research grants, which 
aim to encourage students to develop their research interests.

The programme was accredited by CILIP in 2019 and is the first 
Museum Studies programme to be accredited by the institution.

Placements:

Students graduated: 16

Qatar: Media Majlis, Northwestern University in Qatar – 
Doha    Barker Langham – Doha    Learning and Outreach 
Department, National Museum of Qatar – Doha    AlBahie 
Auction House W.L.L. – Doha    UNESCO regional office – 
Doha    Firestation – Doha

USA: Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery, 
Smithsonian – Washington, D.C.    Hammonds House 
Museum – Atlanta, GA

UK: The National Science and Media Museum –  
Bradford

Russia: State Hermitage Museum – St. Petersburg

Germany: Hošek Contemporary – Berlin

France: Palais de Tokyo – Paris

I am originally from Aleppo, Syria and my first degree was in 
Fashion Design at ESMOD, Damascus. In 2005, I moved to 
Paris to pursue my Bachelor’s degree in the Arts Plastiques 
department of La Sorbonne University. I moved to Doha in 
2008 and joined Qatar Foundation as an art curator in 2014. 

I first heard about UCL Qatar through a friend who knew about 
my search for a Master’s programme. At that time I was looking 
for online options, but hearing that UCL was open in Qatar was 
quite exciting for me as I believe education is all about interaction 
and the exchange of knowledge, which is something that online 
education cannot offer.

I remember during induction week, one of the speakers told us 
how proud UCL was of the diversity among its students – living 
in Qatar, a multi-national society. I couldn't understand why 
this was so important. It was only after a few months of being a 
part of UCL Qatar that I started to realise how this diversity can 
enrich your academic knowledge, and how having colleagues 
and professors from all over the globe adds a new dimension to 
learning in every class.

I am optimistic that my UCL Qatar Master's degree will open 
new doors for me in the future.

Layla Bacha
STUDENT PROFILE

1312



2073%31
Nationalities represented

I am an Information Service Librarian in Qatar National Library, 
having recently graduated from UCL Qatar’s MA in Library and 
Information Studies. I received my Baccalaureate in Social Work 
from Qatar University, and was the first in my class with 4/4 
GPA – everyone expected me to become a professor in social 
science.

However, a UCL Qatar alumni, Dr Emad Bashir, who was the 
previous Director of Qatar University (QU) Library, observed my 
passion for books and my leadership skills in leading the QU 
Book Club. He told me, ‘You are a librarian!’ I initially thought he 
was mocking me or trying to tell me that I am boring. I assumed 
that being a librarian is a retirement plan. Instead, I found out 
that it is a plan for life.

I began my UCL studies while working with Teach for Qatar as a 
science fellow – I was a teacher in the morning, and a student in 
the evening. The professors at UCL Qatar had a really empathic 
way of teaching. They differentiate between those who have 
worked in libraries before, and those who have not, and will 
meet each student’s needs separately. They also opened up 
my horizons: encouraging the publication of academic papers 
and attending conferences. 

The safe environment at UCL Qatar allowed me to choose the 
type of learning style that suits me. My thesis – The Relationship 
Between QNL Librarians’ Emotional Intelligence and Patron 
Satisfaction – relates to this sentiment. Even though the topic 
is very unique and new, Dr Milena Dobreva, Senior Lecturer in 
Library Studies, never stopped me from following my passion 
and creating tools from scratch. This also happened when I 
created my first library guide with Dr Fred Nesta, also a Senior 
Lecturer in Library Studies, who allowed me to choose my 
preferred topic – Sci-Fi.

UCL Qatar appreciates students’ hard work and dedication 
towards research and academia, which I realised when I won 
the Academic Excellence Award in 2017, presented by H.E. 
Sheikha Hind bint Hamad Al-Thani. She was so happy to 
receive my first book Samuel Smiles Road, which I signed for 
her in gratitude for her support for all UCL Qatar students. I will 
never forget Dr Nesta and Dr Hermina Draco when they visited 
me as I was I signing my books at the Doha Book Fair 2016.  
I felt proud of their support and willing to write more books to 
see their smiles again.

The reason I like UCL Qatar is that learning is not restricted to 
the classroom: we do field trips, attend symposiums and create 
activities. We have also never been turned away from a learning 
opportunity by any UCL staff; even Dr Sam Evans, Director of 
UCL Qatar, never hesitates to help us whenever we need to 
meet him and seek his academic advice. 

When I joined QNL as an Information Services Librarian, it felt 
like I was still on the UCL campus because in every department 
I see UCL alumni working hard, just as they learned to do during 
their Master’s. I saw the same at the IFLA World Library and 
Information Congress and Library and Information Association 
in Qatar (LIA-Q). 

I encourage my friends to join UCL Qatar to develop their own 
knowledge, to connect their experience to the real world and 
to join the community of UCL Qatar alumni, who support each 
other in all circumstances.

Students graduated Women

Eman Alshamri
ALUMNI PROFILE

Graduation in Numbers

200
Master and Doctoral UCL Qatar 
Alumni to date

More than 

50
Nationalities represented

More than 

Alumni in Numbers
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Serbia

Sweden
Canada

USA

Norway

Iraq

Bosnia and Herzogovina

Qatar

Nigeria

Uganda

Tanzania

Pakistan

India

Australia

Philippines

Egypt

Italy
Greece

Turkey

Czech Republic

Palestine

UK

Map of Graduates’ Nationalities
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Courses Delivered in 2017–18

5 214 1,894
Courses in Numbers

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

Professional 
and Executive 
Education

Average length of course 
(in days)

Total number of 
participants

Number of participants since 
inception (as of August 2018)

 26/11/2017 – 29/11/2017

 Information Literacy

 18/09/2017 – 04/12/2017

 Research Methods

 Introduction to  
Tourism Management  
and Practices 1

 01/10/2017 – 05/10/2017

 Introduction to Oral 
History

 25/03/2018 – 28/03/2018

 Digital Forensics for 
Information Professionals

 10/05/2018

 Engaging the Young 
Mind - Formal and Informal 
Outreach Programme 
Development

 15/07/2018 – 16/07/2018

 Managing Museum 
Education Programmes

 08/08/2018

 03/11/2017 – 07/12/2017

 Introduction to  
Tourism Management  
and Practices 3

 10/07/2018

 Live Interpretation and 
the Visitor Experience 

 23/07/2018

 Object Handling 

 30/07/2018

 Packing Objects

 11/07/2018 – 12/07/2018

 Engaging the Young 
Mind - Live Interpretation for 
Children

 07/05/2018 – 08/05/2018

 Information and 
Records Management in 
Public Service and Private 
Corporations

 25/03/2018 – 29/03/2018

 Arabic Cataloguing

 Introduction to  
Tourism Management  
and Practices 2

 05/11/2017 – 09/11/2017

 Introduction to  
Tourism Management  
and Practices 4

 22/04/2018 – 26/04/2018

 Presentation Skills for 
Museum Professionals

 08/07/2018

 Introduction to 
Collections Care and 
Management 

 15/07/2018

 06/05/2018 – 10/05/2018

 Introduction to  
Tourism Management  
and Practices 5
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Research of the highest level has been one of the core 
objectives of UCL Qatar, and the university has implemented 
research projects across the Arab and Islamic world and 
beyond, which are contributing new knowledge to the region. 

Strengthening Qatar’s research capacity in keeping with the 
Qatar National Vision 2030, the university’s cutting-edge 
and cross-disciplinary research also informs its teaching 
and provides opportunities for students to gain practical 
exposure. 

Research

Iron Age Metal Production in the 
Arabian Region

Glass from Byzantium to Baghdad National Museums and the Public 
Imagination

QNRF – Funded Projects

UCL Qatar Core – Funded Projects

 Principal Investigator: 
 Prof Dr Thilo Rehren

 Principal Investigator: 
 Prof Dr Thilo Rehren

 Principal Investigator: 
 Dr Karen Exell

The Crowded Desert The Origins of Doha and Qatar 
(Renewal)

The Moroccan Landscape in the 
Early Islamic Period

 Principal Investigator: 
 Dr José Carvajal López

 Principal Investigator: 
 Prof Dr Robert Carter

 Principal Investigator: 
 Dr Gaetano Palumbo

Museums in the 21st Century and 
Global Art History

The Aerial Photography of Qatar Meroe Iron Production Project: 
Industrial Kush

 Principal Investigator: 
 Dr Karen Exell

 Principal Investigator: 
 Prof Dr Robert Carter

 Principal Investigator: 
 Dr Jane Humphris

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

 Principal Investigator: 
 Dr Georgios Papaioannou

Qatar Talking Archives

 Principal Investigator: 
 Dr Sumayya Ahmed

Research Data Management

 Principal Investigator: 
 Dr Milena Dobreva

21



The Transformation of the Moroccan Landscape 
in the Early Islamic Period
This project examines the transformations that 
occurred because of the arrival of Islam in the 
Maghreb. It traces the modifications to the cultural 
and economic landscape of the Tingitana Peninsula, 
both before and after the arrival of Arabs in this 
region of coastal Morocco, which is located between 
Tangier and modern Larache. This area has been 
continuously occupied since the Stone Age, and 
includes important cities such as Tingis (Tangier), 
the Roman colony of Iulia Constantia Zilil and the 
medieval town of Asilah. As well as the bigger and 
better-known Phoenician, Mauritanian and Roman 
sites, the area is rich in late Pre-Islamic evidence 
and early Islamic settlements, whose occupants’ 
lifestyles remain unknown. 

Work at the site is carried out by an exceptionally 
experienced team from UCL Qatar, with members 
specialising in Islamic archaeology, the archaeology 
of Arabia, the Phoenicians and late Roman antiquity, 
landscape survey and reconstruction of the ancient 
environment. 

UCL Qatar students are also closely involved in 
the fieldwork, which has been incorporated into 
their studies as part of the institution’s training and 
capacity-building objectives. 

As the first archaeological project investigating 
the early Islamic period in this area of northern 
Morocco, it has great potential to strengthen 
Qatar’s position in the development of a platform for 
‘building national pride and encouraging intercultural 
understanding’, as stated in the Qatar National 
Development Strategy. 

Investigations are not limited to the early Islamic 
era: the project also contributes to the compilation 
of the Archaeological Map of Morocco, a long-term 
endeavour led by Morocco’s INSAP (Institut National 
pour les Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine), 
that has seen a number of institutions participating 
in previous years. Because of this, all periods of 
occupation encountered over the course of the 
survey are recorded and documented.

So far, by simply using Google Earth to analyse 
satellite imagery, the project team has been able to 
identify more than 150 possible sites, several of which 
were confirmed as ancient sites during the ground 
survey. Archaeological surveys were conducted 
over three seasons, leading to the discovery of 
255 previously undocumented sites. The survey 
concentrated on three areas of this region: the first 
near the estuary of the Tahaddart River; the second 
12 kilometres inland, in the vicinity of Ain Daliya, south 
of Tangier; and the third near the southern edge of 
the area, near the town of Arba Ayacha.

Survey data confirms that humans already occupied 
both these areas during the Lower and Middle 
Palaeolithic periods, while several Neolithic sites 
have been discovered along the coast. The Tingitana 
Peninsula is also the only location in Morocco where 
megalithic Bronze Age tombs have been found. 
An early Islamic presence has been identified at 
several sites, some of which also reveal late Roman 
occupation, an indication that some areas were used 
with some continuity. The early Islamic occupation 
is not easily identified, and small soundings were 
conducted at two sites to retrieve stratigraphic and 
pottery sequences.

Sites dating from the 11th to 13th centuries onwards 
are more easily identified. Ceramics dated to these 
periods were found both in villages still occupied 
today and in isolated areas, pointing to a diffused 
occupation of several hilltop sites.

This project is carried out in cooperation with INSAP 
Morocco, and is funded by the Qatar National 
Research Fund under the National Priorities 
Research Programme (NPRP). As the first archaeological project investigating the 

early Islamic period in this area of northern Morocco, 
it has great potential to strengthen Qatar’s position in 
the development of a platform for ‘building national 
pride and encouraging intercultural understanding’, 
as stated in the Qatar National Development Strategy.
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The National Museum of Qatar and the 
Public Imagination
The National Museum of Qatar and the Public 
Imagination research project is led by Dr Karen Exell 
and a team of international and local researchers, 
funded by the Qatar National Research Fund 
between August 2016 and August 2019. The project 
aims to develop an understanding of the social 
and cultural perception and impact of the National 
Museum of Qatar (NMoQ) (which opened officially 
in March 2019) across key demographic groups in 
Qatar, including both Qatari nationals and expatriates.

While on one level the research examines how NMoQ 
may contribute to and influence the promotion of 
national values, cultural heritage and identity in Qatar, 
it also addresses shortcomings in the research and 
literature on the Arab Gulf region in terms of nation-
building. Methodologically, it is one of a still-limited 
number of museum studies to conduct audience 
research in the region, and is the first of its kind to do 
this on such a wide scale. It is also the first research 
project to develop and test culturally calibrated and 
appropriate social science approaches that take into 
account cultural norms around status, gender and 
socio-economic background, as well as nationality 
and language.

The research is divided into three main phases –  
the pre-opening stage of NMoQ, the opening stage 
and immediate post-opening. The pre-opening 
research provided baseline indications of public 
perceptions of national heritage, values and identity, 
prior to the influence of NMoQ. Such findings are 
crucial to understand the current views of Qatar’s 
diverse communities, which will in turn provide an 
essential against which the impact of NMoQ can be 
established. The opening/post-opening research 
will analyse the impact of NMoQ in influencing, 
shaping, reshaping, contesting or changing these 
perceptions and values. The combination of these 
changes enables investigation into changes in 
public perceptions that occurred as a result of 
the museum opening and consequently how the 
museum is now situated within Qatar’s diverse 
communities’ imagination.

The project includes training young local researchers, 
both Qatari and expatriate, in research skills that 
will enable such investigations to be carried out 
using local human capital in the future. This further 
enhances the development of a knowledge-based 
economy in Qatar.

As part of the pre-opening stage of the project, two 
workshops took place, one in 2017 and the second 
on 8th to 9th May, 2018. 

The latter was a joint effort between Dr Alexandra 
Bounia, Senior Lecturer at UCL Qatar, and Dr Karen 
Exell, Lead Principal Investigator of the project. The 
first day, entitled ‘The Ethics of Collecting Trauma: 
What Is the Role of Museums in Recording and 
Displaying Contemporary Events?’ brought an 
international perspective to the analysis of museums 
in Qatar, with several speakers from Europe, North 
America and Australia, as well as Qatar. The second 
day, ‘National Museums and the Public Imagination: 
Expectations of the Blockade’ presented national 
museums in their local dimension, specifically in a 
Qatari context. The mix of global and local, both in 
terms of topics discussed as well as presenters, 
allowed for a critical, constructive and reflective 
discussion of the various and diverse research 
projects presented, and offered participants insightful 
feedback on their upcoming or future publications. 

The project includes 
training young local 
researchers, both Qatari 
and expatriate.
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Today’s academics produce a huge amount of 
digital data in their everyday work. Research Data 
Management (RDM) is an umbrella term for the 
methods and practical actions that enable us  
to discover, access, use and re-use research data. 
RDM needs to be understood and supported  
by academics preparing their sets for deposit,  
with academic libraries a natural host for  
this information. 

Dr Milena Dobreva, UCL Qatar Senior Lecturer in 
Library Studies and Principal Investigator for the 
UCL Qatar research project on Research Data 
Management, describes the project: 

“I decided to explore the RDM landscape in Qatar 
because the country’s own research data is growing 
fast, and it is important to introduce good practices 
for the collection of this data to benefit future 
research. 

In the first year of my project I explored the attitudes 
and practices of academics in Qatar in relation to 
RDM. In order to obtain results for comparison with 
other countries, I opted to undertake a survey in 
Qatar that was identical to an international survey 
launched in 2017 in France, Turkey and the UK.

We collected 101 complete responses, which 
indicated some interesting trends. For example, 
out of 218 surveys, only 101 were completed, with 
young researchers the most diligent in answering 
the whole survey. 

Similarly to previous studies in other countries, 
Qatar’s academics produce diverse digital objects, 
however, large-scale data sets are not typical in 
Qatar. Again, as is the case with studies across 
Europe, Singapore and Trinidad and Tobago, 
a substantial amount of this content resides on 
personal devices and drives. 

The survey helped to identify areas where 
academics need additional training, such as 
designing data management plans. Following the 
survey, my colleague Armin Straube (a Teaching 

Research Data Management
Fellow at UCL Qatar) began a related study that 
looked at job adverts in libraries mentioning RDM. 
He clustered the typical research data roles in 
libraries into five groups: 

1. The ‘datafied’ librarian, a rebranded version of 
the more traditional role of cataloguing librarians.

2. Research data support staff: a modern twist on 
the role of subject domain librarian. 

3. IT developers, the most technological role. 

4. Data analysts (who are perceived to have similar 
skills to data scientists), a role that requires the 
most specialised knowledge of current data 
analysis tools.

5. Managers, overseeing data management teams.

An interesting aspect is that most of these adverts 
do not mention any educational requirements 
in information and library science. Are we losing 
substantial grounds for teaching these specialist 
information roles for libraries today? This question 
motivated me and the academic team from the 
Library and Information Studies Programme at 
UCL Qatar to work on the redesign of our course 
to offer a pathway on Archives, Records and Data 
Management. This became the most popular 
pathway among our students.

In order to engage Qatari stakeholders with this 
topic, which is instrumental for the modern research 
life cycle, I chaired an international conference 
on Research Data Management in the Digital 
Humanities in April 2018, which was hosted by UCL 
Qatar. The conference contributed to an important 
national development: the Qatar National Research 
Fund (QNRF), together with the Qatar National 
Library, developed the first national policy on data 
management, which has been launched in the most 
recent QNRF funding cycle. It is very satisfying to 
see how the work of UCL Qatar has contributed to 
a major step forward in the collection of research 
datasets in Qatar.”

Today’s academics produce 
a huge amount of digital 
data in their everyday work. 
Research Data Management 
(RDM) is an umbrella 
term for the methods and 
practical actions that enable 
us to discover, access, use 
and re-use research data.
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Nine full-time students are working towards their 
doctoral degrees at UCL Qatar, taking advantage of 
the university’s unique location and focus to carry out 
research on innovative topics related to the Arab and 
Islamic world.

Their projects in archaeology, conservation and museum 
studies span Europe and Asia, and many use Qatar and 
the Gulf as a foundation. These PhD candidates spend 
three to four years on their degrees in Doha, supervised 
by a UCL Qatar academic faculty member, and often by 
a second supervisor based at UCL London or another 
international institution.

Cleaning is a highly common, irreversible conservation process that can cause  
dramatic aesthetic/material changes and alter object values. My research investigates 
conservation cleaning of copper alloy and silver alloy surfaces, exploring reasons 
behind conservation decisions and the impacts of different treatments.

Professional practice and decision-making are investigated through interviews, a  
questionnaire and an online survey. All data is considered in unison to build a  
comprehensive picture of cleaning in contemporary conservation, including potential 
socio-cultural factors that affect decisions and outcomes.

My research examines the representation of the recent past in museums in Jordan, 
looking at the narratives and material culture displayed as well as the factors that affect 
museum representation. It analyses the broader historical context and how ideas about 
history, heritage and modernity are constructed, and their influence on museums’ 
representation.

The objective is to argue how museums in Jordan and the wider Middle East region 
could become more relevant to current social issues and engage with the  
local community.

Ghaida Al-Sawalha

 Representation of the Recent 
Past in Museums in Jordan

PhD Student Projects

Jill Saunders

 Impacts of Cleaning on Copper 
Alloy and Silver Surfaces
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My research investigates the nature of representation in selected Gulf museums, with  
a particular focus on Qatar and its national myth. The aim is to identify the narratives 
and practices that represent Qatari heritage and, especially, the diverse identities of 
Qatari nationals, to investigate which heritage forms are not included in the museum 
frame in Qatar. 

This research project will look at representations made in Qatar’s museums and will 
explore the underlying reasons for potential misrepresentations or exclusions of certain 
narratives. Specifically, this research aims to highlight culturally specific reasons that 
are less familiar to Western academia and will thus contribute to a better understanding 
of the region and its heritage.

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

Ann-Kathrin Lange

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

My research seeks to analyse the development of new centres of art production as 
the global economy begins to shift away from Western-dominated art culture. 

The analysis focuses on the Arabian Gulf and Caspian Sea regions, specifically Qatar 
and Azerbaijan, both small but globally influential nations that are undergoing rapid 
economic and cultural development due to revenues from oil and gas reserves. The 
research uses these two geographies to attempt to identify a model of cultural and 
artistic development indicative of the region and examine its international influence. 
Both sites have robust global outreach programmes in the arts while also focusing 
on artistic production at home.  

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

Lesley Gray

 Contemporary Art and Modernity in 
the Arabian Gulf and Caspian Sea

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

My research investigates the cleaning of transparent acrylic surfaces, with a focus on 
poly (methyl methacrylate), or PMMA, better known as Plexiglas®. The topic is explored 
through statistically designed experiments on new (unaged) and artificially light-aged 
PMMA specimens, to simulate degraded surfaces. This research aims to optimise 
surface cleaning treatments and establish safe practices for acrylic museum objects.

Stefani Kavda

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

Within the context of the Arab Spring and subsequent conflicts, my research seeks to 
critically analyse the discourse of post-conflict reconstruction with a special focus on 
the position and role of ‘culture’ – in its broadest meaning – within this discourse.

The focus of my research is more on people and the normative cultural practices of 
everyday life rather than heritage sites and objects; it is more about the present and 
future than about the past. In particular, my research investigates what constitutes 
heritage for the people of Syria at this moment in time; who are the cultural actors in 
this context and what are their cultural heritage discourses and practices; how heritage 
can be a ‘positive’ source of post-conflict reconstruction or, in other words, what might 
be the future benefits of heritage. 

Al Kindi Al-Jawabra

 Heritage Discourses and Practices 
in Conflict and Post-Conflict Contexts 
in the Arab World
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The term ‘Ottomanisation’ refers to the process of cultural change that occurred in 
the Balkans after the Ottoman conquest. This change was shaped by the interaction 
of various social groups subjected to the regulations of the Ottoman Empire and their 
shared cultural experience in the Dar al-Islam. Belgrade, as one of the regional centres, 
saw profound transformations of material culture during the Ottoman period (1521–
1717), in examples ranging from imperial architecture to ceramics for everyday use. 

My research explores the technology of ceramic production in Belgrade in the context 
of the long-term influence of the Ottoman state on local craftsmanship. The research 
adds to archaeological studies of cross-cultural interactions in the Islamic world by 
emphasising the role of the materials science approach.

Jelena Živković

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

Much of the documentation pertaining to the pearl trade, be it textual records or  
photographs, showcases men alone. This begs the question: where are all the  
women? Women’s responsibilities, although scarcely discussed, are indicative of the  
underpinnings they provide to the industry. Throughout the year, these women were 
responsible for maintaining social relations among families, organising marriages, 
establishing an education system and guaranteeing medical care. 

The overarching question that guides this research is: what economic roles did 
women in the Arabian Gulf play during the pearl trade and the transition to an oil-based 
economy? The project aims to shed light on both the waged and non-waged labours 
that women performed, especially because non-waged labours are usually not 
included in economic analyses. 

This thesis will explore both the negative and the positive elements of the Arabian 
Gulf women’s narrative, analysing those connotations through a culturally and socially 
appropriate lens. 

Maryam Al-Sada

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

My research project studies the concept of Qatari identity: its forms, its changes and 
the manner in which it is being shaped in modern-day Qatar. The study investigates 
whether Qatar is ultimately moving towards embracing nationalism in its Western sense 
or whether a unique form of nationalism is being cultivated by the state. 

The question of identity in Qatar will be addressed through studying the emergence of 
Qatar Foundation (QF) as a possible agent of change and its role in shaping Qatari  
identity and society over the past two decades. The research seeks to explore and 
capture Qataris’ perceptions about QF’s role in the process of identity formation today, 
as well as their perceptions of the state’s multiple social engineering efforts to shape 
Qatari identity.

Maryam Al-Shamlan

 Exploring the Dialectic of Qatari 
Identity Formation on the Verge of 
Modernisation

3332



Serbia

Iraq

Qatar

Turkey

Jordan
Bahrain

Kuwait

UAE

Azerbaijan

Syria

Saudia Arabia

Sudan Yemen
Oman

Morocco Iran

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

3534



Publications by UCL Qatar Academics

 » Ahmed, S. (2018). ‘“Seeking Information from 
the Lips of People”: oral history in the archives of 
Qatar and the Gulf region’, Archival Science 18(3), 
225–240.

 » Bounia, A. (2018). ‘Anna Apostolaki and the estab-
lishment of regional folk art museums in Greece’, in 
Antidoron to Anna Apostolaki: Her Life, Her Work 
and Her Contribution, Athens: Lyceum Club of 
Greek Women.

 » Carvajal López, J. (2017). ‘Islamic archaeology 
and the materiality of the Islamic past in Qatar’, 
in F. Ravaioli and R. Lababidi (eds), Heritage 
Preservation in Islamic Contexts, Doha: UCL Qatar, 
15–25.

 » Carvajal López, J. (2019). ‘Islamization and trade 
in the Arabian Gulf in the age of Mohammad and 
Charlemagne’, in J. Mitchell, J. Moreland and B. 
Leal (eds), Encounters, Excavations and Argosies. 
Essays for Richard Hodges, Oxford: Oxbow Books, 
73–90.

 » Carvajal López, J., A. Hein, M. Glascock and 
P. Day (2018), ‘Combined petrographic and 
chemical analysis of water containers and glazed 
wares in the Early Islamic Vega of Granada 
(southeast Spain, 6th to 12th centuries CE)’, 
Journal of Archaeological Science, Reports 21, 
1,130–131,140.

 » Carvajal López, J., K. Roberts, L. Morabito, F. 
Stremke, A. Marsh, R. Carter and F. al-Naimi, 
(2018), ‘Proceedings of the seminar for Arabian 
studies’, Vol. 48, in Fifty-first Meeting of the Seminar 
for Arabian Studies, London: Archaeopress, 31–45.

 » Charlton, M. and J. Humphris (2017). ‘Exploring 
ironmaking practices at Meroe, Sudan – a 
comparative analysis of archaeological and exper-
imental data’, Archaeological and Anthropological 
Sciences 11(3), 895–912.

 » Exell, K. (2017). ‘Utopian ideals, unknowable 
futures, and the art museum in the Arabian 
Peninsula, Journal of Arabian Studies 7(sup1), 
49–64.

 » Exell, K. (2018). ‘Adapting ambitions at the time  
of crisis: Qatar’s evolving international cultural 
strategies’, in R. Miller (ed.), The Qatar Crisis 
2017: The View from Within, Doha: Hamad Bin 
Khalifa University Press.

 » Exell, K. (2018). The Global Spectacular: New 
Museum Architecture in China and the Arabian 
Gulf, London: Lund Humphries.

 » Exell, K. (2018). ‘The Msheireb Heritage House 
Museums: Memory vs. history and the Indian 
Ocean world’, in A. Fromherz (ed.), The Global 
Gulf: Contacts, Connections and Cultures at the 
Crossroads of Persia and Arabia, Edinburgh: 
Edinburgh University Press.

 » Fletcher, R., R. Carter and F. Nesta (2018). ‘Use 
of archival aerial photographs for archaeological 
research in the Arabian Gulf’, in Fifty-first Meeting 
of the Seminar for Arabian Studies, London: 
Archaeopress.

 » Humphris, J. (2018). Sudan’s Ancient History: 
Hwida and Maawia Investigate Apedemak  
(children’s book), Doha: UCL Qatar.

 » Humphris, J. and R. Bradshaw (2017). 
‘Understanding “the community” before  
community archaeology: a case study from 
Sudan’, Journal of Community Archaeology  
& Heritage 4(3), 203–217.

 » Humphris, J. and T. Scheibner (2017). ‘A 
new radiocarbon chronology for ancient iron 
production in the Meroe region of Sudan’, African 
Archaeological Review 34(3), 377–413.

 » Marsh, A., D. Fleitmann, D. Al-Manmi, M. 
Altaweel, D. Wengrow and R. Carter (2018). ‘Mid- 
to late-Holocene archaeology, environment and 
climate in the northeast Kurdistan region of Iraq’, 
The Holocene 28(6), 955–967.

 » Moreno Onorato, A., S. Rovira Llorens, F. 
Contreras Cortés, M. Renzi, L. Arboledas 
Martínez, E. Alarcón García and A. Mora 
González (2018). ‘New data on scale production 

of copper in the culture of the El Argar: the 
dumping ground for Peñalosa (Baños de la 
Encina, Jaén)’, in I. Montero-Ruiz and A. Perea 
(eds), Archaeometallurgy in Europe IV. Bibliotheca 
Praehistorica Hispana Vol. XXXIII, Madrid: 
Editorial CSIC, 65–78.

 » Papaioannou, G. and S. Paschou (2019). ‘Five 
paintings talking to children: producing and 
evaluating a digital educational augmented reality 
app in Corfu Art Gallery’, in Proceedings of the 
Researching Digital Cultural Heritage International 
Conference (in press). Manchester.

 » Pavón Soldevila, I., D. Duque Espino, M. Renzi, 
S. Rovira Lloréns and A. Rodríguez Díaz (2017). 
‘El horno protohistórico de reducción directa 
de La Pastora (Aliseda, Cáceres)’. Trabajos de 
Prehistoria 74(2), 335.

 » Renzi, M. (2018). ‘Technology of copper smelting 
at Agia Varvara-Almyras’, in C. Peege (ed.), Agia 
Varvara-Almyras. An Iron Age Copper Smelting 
Site in Cyprus, Zurich: University of Zurich.

 » Rovira, S. and M. Renzi (2017). ‘Early technolo-
gies for metal production in the Iberian Peninsula’, 
Materials and Manufacturing Processes 32(7-8), 
756–764.

 » Serhan, W. (2018). ‘Consociational Lebanon and 
the Palestinian threat of sameness’, Journal of 
Immigrant & Refugee Studies 17(2), 240–259.

 » Ting, C. and J. Humphris (2017). ‘The technology 
and craft organisation of Kushite technical 
ceramic production at Meroe and Hamadab, 
Sudan’, Journal of Archaeological Science, 
Reports 16, 34–43.
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The UCL Qatar series of public lectures and public events has 
established itself as a regular feature on the local calendar of 
cultural heritage events. Open to the general public, the lectures 
and seminars offer insights into Arab and Islamic culture 
and explore past and contemporary cultural heritage and 
knowledge management issues relevant to Qatar, the wider 
region and beyond. 

Most of the public lectures are now available internationally via 
live streams on UCL Qatar’s official Facebook and YouTube 
channels, registering thousands of views from around the globe.

 
Glass for the Pharaoh 
03/10/2017

 » Prof. Thilo Rehren

 » The Cyprus Institute

 
The History Beneath Your 
Feet 
05/12/2017

 » Prof. Rob Carter & Dr Ferhan 
Sakal

 » UCL Qatar & Qatar Museums

 » Qatar Museums

 
Platypus, Motherships and 
Avatars 
16/01/2018

 » Dr Kostas Arvanitis 

 » University of Manchester

 » Qatar Museums

 
Museum and Heritage 
Design 
21/02/2018

 » Tom Duncan

 » Duncan McCauley

 » Qatar Art Centre

 
Seeing Yourself in History 
With Community-based 
Archives  
20/03/2018

 » Michelle Caswell

 » SAADA Archive

 » Qatar National Library

 
Fates of Two ‘Uthmanic 
Qur’ans’ (to the History of 
MIA Doha Ms 248)  
02/05/2018

 » Prof. Efim Rezvan

 » Kunstkamera Museum

 » Qatar Museums

 
Academic Integrity 
30/11/2017

 » Dr Amanda Click

 » American University, 
Washington, D.C.

 
Designing a Digitisation 
Strategy 
31/01/2018

 » Christy Henshaw

 » Wellcome Collection, London

 » Qatar National Library

 
A Bold Future For Research 
Libraries  
15/03/2018

 » Dr Giannis Tsakonas

 » University of Patras

 » Qatar National Library

 
Reimagining the Academic 
Library 
29/03/2018

 » Prof. Derek Law

 » University of Strathclyde

 » Doha Institute for Graduate 
Studies

 
The Site of Yoghbi: Surveys 
and Excavation of the 
Crowded Desert Project 
29/04/2018

 » Dr Jose Caravjel Lopez

 » University of Leicester/ UCL 
Qatar

 » Qatar University & Qatar 
Museums

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

Community 
Engagement

Public Lectures and Events 

PUBLIC LECTURES

LUNCH-TIME SEMINARS 
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Closed Workshop – National 
Museum and the Public 
Imagination 
28/09/2017

 » Dr Karen Exell

 » National Museum and the 
Public Imagination

 » Qatar National Research 
Fund & Qatar Museums

 
Workshop – Engaging 
Communities with Digital 
Heritage Narratives 
21/11/2017

 » Dr Milena Dobreva

 
Workshop – Museum 
Education for Teachers 
(English) 
19/03/2018

 » Dr Alexandra Bounia & Dr 
Georgios Papaioannou

 » Qatar Museums Education 
Department

 
Workshop – Community 
Archives  
22/03/2018

 » Dr Sumayya Ahmed

 » Qatar Talking Archives 
Project

 
Workshop – Museum 
Education for Teachers 
(Arabic)  
15/04/2018

 » Dr Alexandra Bounia & Dr 
Georgios Papaioannou

 » Qatar Museums Education 
Department

 
Sudan Children’s Book 
Launch 
21/03/2018

 » Dr Jane Humphris

 » Qatar-Sudan Archaeological 
Project, Qatar National 
Library, Qatar Museums

 
UCL Qatar Open Evening 
19/03/2018

 » Student Services

 
Sudan Children's Book 
Reading 
02/04/2018

 » Dr Jane Humphris

 » Qatar Museums

 
Conference – Research 
Data Management in Digital 
Humanities 
17–18/04/2018

 » Dr Milena Dobreva

 
Workshop – Information 
Literacy 
19/04/2018

 » Dr Milena Dobreva

 
Symposium – Community 
Archives: Preserving Public 
History and Memory in the 
Middle East 
03/05/2018

 » Dr Sumayya Ahmed

 » Qatar Talking Archives 
Project

 
Closed Workshop - The 
Ethics of Collecting Trauma  
07–09/05/2018

 » Dr Alexandra Bounia

 » The Ethics of Collecting 
Trauma

CONFERENCES AND WORKSHOPS EVENTS
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UCL Qatar’s people are the reason for its success. They are 
highly skilled lecturers and research associates, librarians 
and laboratory technicians, administrators and technology 
specialists.

Our People

Faculty and Staff in Numbers

18
27

18
58

18
Lecturers and researchers

Staff – Administration and  
Management

Honorary lecturers

Training courses attended by  
faculty and staff during the year

Visiting lecturers
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Ireland

20UK

5

Lebanon
Greece

1
4

France 1
Germany1

1

Syria1

Bulgaria1
Canada1

USA1 Italy 4

Kenya1 Singapore

India

1

3

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

Group study rooms and classrooms equipped with audio visual equipment:

 » 70-inch interactive screen

 » Lecture capture

 » Document viewer 

 » Multiple connectivity options

 » Video conference capabilities

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

Specialist equipment including:

 » Scanning Electron Microscopy

 » X-ray Fluorescence (XRF) and Portable XRF

 » Digital X-ray Cabinet

 » Environmental Chamber

 » Polarising Light Microscopes

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

Information Technology

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

Facilities, 
Laboratories 
and Libraries

Laboratories

9

2 1 8

Number of labs

Computer labs
Multimedia suite, 
featuring…

…higher-specification 
PCs for image manipula-
tion/3D rendering

47



The materials housed within UCL Qatar Library 
complement the degree programmes offered at the 
university, with extensive subject collections in Islamic 
Archaeology and the Archaeology of the Arab World 
(Middle East and North Africa), Archaeological Materials 
Science and Islamic Material Culture, Museum and 
Gallery Practice, Conservation Studies and Library and 
Information Science. 

As well as serving the needs of UCL Qatar students and 
staff, books can be consulted on a reference basis by 
members of the public. The university’s students and 
staff have access to all of UCL’s electronic resources, 
including electronic journals, electronic books, full-text 
databases and digitised theses. 

Library Number of Titles

Access to Core Journals

2,183

65

1,261

427

43

6,787 3,679

766

108

Library & Information Studies

Library & Information Studies

Museums & Gallery Practice

Cultural Heritage Management

Museums & Gallery Practice

Archaeology Supplementary Areas

Conservation

Total

15,103
Total



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

Students from each of the universities in Education City come together 
and interact in many ways, such as collaborating in student activities or 
competing in cross-campus sports tournaments.

The facilities available to UCL Qatar students at Education City include:
Education City

 » Student bookstore

 » Cinema

 » Cafeterias and coffee shops

 » Olympic-standard swimming pool

 » Gymnasiums

 » Football pitches

 » Basketball and volleyball courts

 » Bowling alley

 » Video arcade
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تحتضن المدينة التعليمية جامعة حمد بن خليفة، إضافة إلى عدد من أهم الجامعات 
العالمية مثل جورجتاون، كارنيجي ميلون، نورثويسترن، كلية طب وايل كورنيل، اتش 
اي سي باريس، تكساس إيه أند إم وفيرجينيا كومونويلث. كما تحتضن أيضًا مبنى 

مكتبة قطر الوطنية.

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

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

متجر لبيع الكتب «

سينما «

مقاهي وكافتريات «

بركة سباحة أولمبية «

نوادي رياضية «

مالعب كرة قدم «

مالعب كرة سلة وكرة طائرة  «

صالة بولينغ «

قاعة فيديو «
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ترفد المواد الموجودة في المكتبة المناهج التي تقدمها 
الكلية، وتضم مجموعة كبيرة من الكتب حول اآلثار اإلسالمية 

وآثار العالم العربي )الشرق األوسط وشمال أفريقيا(، 
وعلم المواد اآلثارية وثقافة المواد اإلسالمية، وممارسات 
المتاحف وقاعات العرض، ودراسات الحفظ، والمعلوماتية 

والمكتبات.

إلى جانب تلبية حاجات طالب وموظفي كلية لندن الجامعية، 
يمكن لألعضاء من غير الطالب االطالع على الكتب حسب 

المرجعية. يمكن لطالب وموظفي كلية لندن الجامعية في 
قطر الوصول إلى كافة المصادر اإللكترونية في مكتبة كلية 

لندن بما في ذلك المجالت والكتب اإللكترونية وقواعد 
البيانات واألطروحات الرقمية بنصوصها الكاملة.

عدد العناوينالمكتبة

الوصول إلى المجالت األساسية

2,183

65

1,261

427

43

6,7873,679

766

108

دراسات المكتبات والمعلومات

دراسات المكتبات والمعلومات

ممارسات المتاحف وقاعات العرض

إدارة التراث الثقافي

ممارسات المتاحف وقاعات العرض

مواضيع إضافيةعلم اآلثار

الحفظ

العدد اإلجمالي

15,103
العدد اإلجمالي



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

غرف الدراسة والفصول الدراسية مزودة بالمعّدات السمعية والبصرية اآلتية:

شاشة تفاعلية 70 إنشًا «

جهاز تسجيل محاضرات «

عارض وثائق «

خيارات اتصال متعددة «

معدات عقد مؤتمرات باستخدام الفيديو «

نفس المعّدات المستخدمة في الكلية األم في لندن

تشمل المعدات التخصصية ما يأتي:

مجهر مسح إلكتروني «

جهاز أشعة سينية فلوريسانت )XRF( مع جهاز  «
آخر نّقال

مقصورة أشعة سينية رقمية «

حجرة بيئية «

مجاهر ضوئية قطبية «

» )205A، 165M مجّسمات ثالثية األبعاد )اليكا

تقنية المعلومات

تقع كلية لندن الجامعية في قطر في مدينة الدوحة التعليمية في 
مبنى هيومانيتاريام 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، وغرفًا دراسية، ومسارح وقاعات محاضرات 
حديثة ومتطورة.

المرافق 
والمختبرات 

والمكتبات

المختبرات

9

218

عدد المختبرات

مختبر كمبيوتر
مجموعة وسائط 
متعددة تضم... 

أجهزة كمبيوتر ذات مواصفات 
عالية لمعالجة الصور/ تنفيذ صور 

ثالثية األبعاد
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آيرلندا

المملكة المتحدة20

5

لبنان

اليونان

1
4

فرنسا 1
1ألمانيا

1

1سوريا

1بلغاريا
1كندا

الواليات المتحدة
األمريكية

1
إيطاليا 4

1كينيا
سنغافورة

الهند

1

3

جنسيات الموظفين 
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سر نجاح كلية لندن الجامعية في قطر هم األشخاص العاملون فيها 
ـ من محاضرين ومشاركين في البحوث، وأمناء مكتبات وفنيي 

مختبرات، وإداريين، ومتخصصين في التكنولوجيا.

طواقم الكلية

18
27

18
58

18
عدد المحاضرين الفخريين

عدد الدورات التدريبية التي شارك فيها 
األساتذة والطالب خالل السنة 

عدد المحاضرين الزائرين

الهيئة التدريسية والموظفون باألرقام

عدد المحاضرين والباحثين

الموظفون- اإلدارة والتنظيم
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ورشة مغلقة – المتحف الوطني 
 والمخيلة الشعبية

2017/09/28

د. كارن اكسل «

المتحف الوطني والمخيلة  «
الشعبية

الصندوق القطري لرعاية البحث  «
العلمي

ورشة – إشراك المجتمعات 
 المحلية بحكايات التراث الرقمي

2017/11/21

أ. روب كارتر ود.فرحان صقال «

كلية لندن الجامعية في قطر  «
ومتاحف قطر

متاحف قطر «

خلد الماء، السفينة األم وآفاتار
2018/01/16

د.ملينا دوبريفا «

ورشة – التعليم المتحفي 
للمدرسين )باإلنجليزية(

2018/03/19

ألكسندرا بونيا ود. جورجيوس  «
بابايوانو

قسم التعليم في متاحف قطر «

 ورشة – أرشيف المجتمع  
2018/03/22

د. سمية أحمد «

مشروع أرشيف أحاديث قطر «

ورشة – التعليم المتحفي 
 للمدرسين )بالعربية( 

2018/04/15

ألكسندرا بونيا ود. جورجيوس  «
بابايوانو

قسم التعليم في متاحف قطر «

 إطالق كتاب "السودان" لألطفال
2018/03/21

د. جين هامفريز «

المشروع األثري القطري  «
السوداني

مكتبة قطر الوطنية «

متاحف قطر «

أمسية مفتوحة في كلية لندن 
 الجامعية في قطر

2018/03/19

خدمات الطالب «

 قراءة كتاب "السودان" لألطفال
2018/04/02

د. جين هامفريز «

متاحف قطر «

مؤتمر – إدارة بيانات البحث في 
 العلوم اإلنسانية الرقمية 

2018/04/18-17

د. ملينا دوبريفا

 ورشة – المعرفة المعلوماتية
2018/04/19

د. ملينا دوبريفا «

ندوة – أرشيف المجتمعات 
المحلية: صون التاريخ والذاكرة 
 الشعبية في الشرق األوسط 

2018/01/16

د.ملينا دوبريفا «

ورشة- التعليم المتحفي 
للمدرسين )باللغة اإلنجليزية(

2018/05/03

د. سمية أحمد «

مشروع أرشيف أحاديث قطر «

ورشة – أرشيف المجتمع 
2018/03/22

د. سمية أحمد «

مشروع أرشيف أحاديث قطر

ورشة مغلقة - معضلة أخالقيات 
 االقتناء 

2018/05/09-07

د. ألكسندرا بونيا «

معضلة أخالقيات االقتناء «

الفعاليات المؤتمرات والورش



منذ إطالقها، قّدمت سلسلة محاضرات كلية لندن الجامعية في 
قطر نفسها كجزٍء ال يتجزأ من تقويم أحداث الجامعة. المحاضرات 

والندوات والحلقات الدراسية متاحة للجميع وهي تضيء جوانب مهمة 
من الثقافة العربية واإلسالمية وتستكشف قضايا التراث الثقافي 

المعاصر وإدارة المعارف ذات الصلة بقطر والمنطقة بأسرها.

تتوفر معظم المحاضرات العامة اآلن على نطاق عالمي عبر قنوات 
البث المباشر على صفحات فيسبوك ويوتيوب الرسمية التابعة لكلية 

لندن الجامعية في قطر، حيث يتم تسجيل آالف المشاهدات من جميع 
أنحاء العالم.

 زجاج فرعون
2017/10/03

أ. تيلو رهرن «

معهد قبرص «

 تاريخ تحت أقدامنا
2017/12/05

أ. روب كارتر ود. فرحان صقال «

كلية لندن الجامعية في قطر  «
ومتاحف قطر

متاحف قطر «

 خلد الماء، السفينة األم وآفاتار
2018/01/16

د. كوستاس أرفانيتيس  «

جامعة مانشستر «

متاحف قطر «

 المتاحف وتصميم التراث
2018/02/21

توم دانكان «

دانكان ماكولي «

مركز قطر للفنون «

رؤية نفسك في التاريخ مع 
 األرشيف االجتماعي 

2018/03/20

ميشيل كاسويل «

أرشيف سعادة «

مكتبة قطر الوطنية «

مصير مصحفين عثمانيين )تاريخ 
متحف الفن اإلسالمي في 

)Ms 248( الدوحة
2018/05/02

أ.إفيم رزفان «

متحف كونستكاميرا «

متاحف قطر «

 النزاهة األكاديمية
2017/11/30

د. أماندا كليك «

الجامعة األميركية في واشنطن «

 تصميم استراتيجية الرقمنة
2018/01/31

كريستي هنشو «

مجموعة ويللكوم, لندن «

مكتبة قطر الوطنية «

 مستقبل شجاع لمكتبات البحوث
2018/03/15

د. جيانيس تساكوناس «

جامعة باتراس «

مكتبة قطر الوطنية «

 إعادة تخّيل المكتبة األكاديمية
2018/03/29

أ.ديريك لو «

جامعة ستراتكاليد «

معهد الدوحة للدراسات العليا «

موقع اليغبي: مسوحات 
وتنقيبات مشروع الصحراء 

 المزدحمة
2018/04/29

د. خوسيه كارفاجال لوبيز «

جامعة ليستر/ كلية لندن الجامعية  «
في قطر

جامعة قطر ومتاحف قطر «

المشاركة 
المجتمعية

المحاضرات العامة والفعاليات

المحاضرات العامة

ندوات الظهيرة 

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

والمكتبات والمتاحف، من خالل األنشطة الحيوية الجذابة.

لقد تحقق هذا البرنامج بفضل المشاركة الفعالة لطالب وموظفي 
كلية لندن الجامعية في قطر، التواقين دائمًا إلى التواصل مع السكان 

المحليين. يتيح البرنامج أمام األهالي فرصة ممتازة الكتساب وجهات 
نظر جديدة، وبناء المهارات في مجال االتصاالت وتوسيع نطاق 

التواصل مع الجامعة.
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صربيا
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المغرب

إسبانيا

إيران

خريطة مشاريع أبحاث كلية لندن 
الجامعية في قطر
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العثمنة، مصطلح يشير إلى التغيير الثقافي الذي حدث في منطقة البلقان بعد الغزو العثماني 
لها. ظهر هذا التغيير من خالل التفاعل بين مختلف المجموعات االجتماعية الخاضعة لقوانين 
اإلمبراطورية العثمانية وتجربتها الثقافية المشتركة في ما كان ُيسمى دار اإلسالم. شهدت 

بلغراد، التي كانت مركزًا إقليميًا مهمًا، تحوالت عميقة في ثقافتها المادية إّبان الفترة العثمانية 
)1521-1717(، بدءًا من العمارة اإلمبراطورية وصواًل إلى صناعة األواني الخزفية المستخدمة في 

االستهالك اليومي.

يستهدف هذا البحث تقنية إنتاج الخزف في بلغراد في سياق التأثير الطويل األمد للدولة العثمانية 
على الحرف اليدوية المحلية. البحث هو إضافة مهمة للدراسات األثرية التي تناولت التفاعل بين 

ثقافات العالم اإلسالمي، من خالل التأكيد على دور المنهج العلمي في مقاربة المواد.

يلينا زيفكوفيتش

الدالئل  البلقان في ضوء  عثمنة   
بلغراد حالة  األثرية:  الخزفية 

معظم الوثائق المتعلقة بتجارة اللؤلؤ، سواء كانت سجالت نصّية أو صورًا، ال تتكلم إال عن الرجال. 
وهنا يبرز سؤال مهم: أين المرأة من كل هذا؟ كانت مسؤوليات النساء، رغم أنها نادرًا ما ُطرحت 

على بساط البحث، تدل على الدور المهم الذي لعبته النسوة في هذا المجال. في األيام العادية 
كانت المرأة تحمل مسؤولية المحافظة على العالقات االجتماعية بين العائالت، وعلى ترتيب 

الزيجات، ومتابعة النظام التعليمي، والعناية الطبية بأفراد العائلة.

السؤال المهم الذي يتمحور حوله البحث هو: ما األدوار االقتصادية التي لعبتها المرأة في الخليج 
العربي خالل مرحلة اللؤلؤ، وأيضًا خالل الفترة االنتقالية نحو اقتصاد قائم على النفط؟ يهدف 

البحث إلى اإلضاءة على األعمال المأجورة وغير المأجورة التي مارستها المرأة، السّيما وأن األعمال 
غير المأجورة غالبًا ما يتم تجاهلها في التحليالت االقتصادية. 

تتناول الدراسة العناصر اإليجابية والسلبية لقصص النساء الخليجيات، وتحلل تلك الدالالت من 
الزاوية الثقافية واالجتماعية المناسبة. 

مريم السادة

المرأة في  اللؤلؤ: عمل  اقتصاد   
العربي الخليج 

يدرس مشروعي البحثي مفهوم الهوية القطرية: أشكالها والتغيرات والطريقة التي تشكلت فيها 
في قطر الحديثة. تبحث الدراسة في ما إذا كانت دولة قطر ستتجه في نهاية المطاف نحو تبّني 

القومية بمعناها الغربي، أو ستتبّنى شكاًل فريدًا من أشكال القومية.

 ستتم مقاربة مسألة الهوية في قطر من خالل دراسة بروز مؤسسة قطر كعنصر محتمل من 
عناصر التغيير، ودورها في تشكيل الهوية والمجتمع القطريين خالل العقدين األخيرين. يسعى 

البحث إلى استكشاف وتسجيل آراء القطريين بدور مؤسسة قطر في عملية تشكيل الهوية في 
الوقت الحاضر، ومعرفة رأيهم في الجهود االجتماعية المتعددة لتشكيل الهوية القطرية.

مريم الشمالن

الهوية  تشكيل  جدلية  استكشاف   
الحداثة عتبة  على  القطرية 
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بحثي يحقق في طبيعة التمثيل في باقة مختارة من المتاحف الخليجية، مع تركيز خاص على 
قطر وأسطورتها الوطنية. والهدف هو تحديد الروايات والممارسات التي تمثل التراث القطري، 

السيما الهويات المتنوعة للمواطنين القطريين والتحقيق في األشكال التراثية المستثناة من إطار 
المتاحف في قطر.

يدرس البحث التمثيالت المقّدمة في متاحف قطر ويستكشف األسباب الكامنة وراء استبعاد 
أو سوء تمثيل أو حتى التمثيل القسري لبعض الروايات، ويهدف تحديدًا إلى اإلضاءة على 

األسباب الثقافية التي ال يفهمها األكاديميون الغربيون، وبالتالي يساهم في تقديم فهم أفضل 
للمنطقة وتراثها.

إضافًة إلى ذلك، ومن خالل استكشاف كيفية بناء المتاحف الجديدة للهوية الوطنية المعاصرة، 
سيضيء المشروع البحثي على العملية األوسع لبناء الهوية والعالقات بين الدولة والمجتمع.

آن كاثرين النج

تحقيق  الخليج:  متاحف  في  التمثيل   
المتاحف في  التمثيل في  في طبيعة 

الخليجي  التعاون  دول مختارة من مجلس 

يتطلع بحثي إلى تحليل تطور مراكز اإلنتاج الفني الجديدة، مع ابتعاد االقتصاد العالمي عن 
هيمنة ثقافة الفن التي يسيطر عليها الغرب. 

يركز التحليل على مناطق الخليج العربي وبحر قزوين، السيما قطر وأذربيجان، وهما دولتان 
صغيرتان لكنهما مؤثرتان عالميًا وتجتازان تنمية اقتصادية وثقافية سريعة بسبب عائدات النفط 

والغاز. يستخدم البحث هذين الموقعين في محاولة لتحديد نموذج التنمية الثقافية والفنية 
الدالة على المنطقة ودراسة تأثيرها الدولي. يحتوي كال الموقعين على برامج توعية عالمية 

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

وباالستناد إلى مناقشات الحداثة في كل من السياقات الغربية وغير الغربية، تتم دراسة التأثير 
االجتماعي الثقافي للحداثة في ما يتعلق بالعولمة الثقافية والفنية المعنية بالمتحف والتنمية 

الثقافية، مع التركيز على الفن المعاصر باعتباره منصة بديلة عن المشاركة الدولية.

ليزلي غراي

الخليج  المعاصر والحداثة في  الفن   
العربي وبحر قزوين

لعبت المواد البالستيكية دورًا متزايد األهمية في تصميم األدوات اليومية منذ الحرب العالمية 
الثانية، واستخدمت على نطاق واسع في الفن والتصميم، ابتداًء من الستينيات تحديدًا. وهي 

تمثل التراث الثقافي المعاصر، ما يجعلها قابلة للجمع بسبب ندرتها أو تصميمها غير التقليدي أو 
تأثيرها الواسع كعمل فني مبدع. 

يدرس بحثي طرق تنظيف أسطح األكريليك الشفاف، مع التركيز على مادة البولي )ميثيل 
ميثاكريالت(، أو PMMA، المعروفة باسم بلكسي غالس. يتم تناول الموضوع من خالل التجارب 

المرفقة باالحصائيات على عينات جديدة وخفيفة )غير مقاسة العمر( من PMMA، لمحاكاة األسطح 
المتدهورة. يهدف هذا البحث إلى تحسين معالجات تنظيف األسطح واستخدام أساليب آمنة في 

معالجة مقتنيات المتاحف المصنوعة من األكريليك.

ستيفاني كافدا

)ميتاكريليت  المتعددة  القطع  تنظيف   
الميثيل( )PMMA( في مجموعات 

بالمواد  التنظيف  لنظم  دراسة  التصميم: 
)الِجل( الهالمية 

في سياق الربيع العربي وصراعاته الالحقة، يسعى بحثي لتحليل خطاب إعادة البناء والتنمية في 
المراحل التي تلي الصراعات على نحٍو نقدي، مع تركيز خاص على موقع ودور "الثقافة"ـ  في 

أوسع معانيهاـ  ضمن هذا الخطاب. 

يركز البحث على الناس وعلى ممارساتهم الثقافية المعيارية في الحياة اليومية أكثر من التركيز 
على المواقع التراثية واألشياء المادية؛ األمر يتعلق بالحاضر والمستقبل أكثر من الماضي. يتناول 

بحثي بالتحديد ماهية التراث بالنسبة إلى الشعب السوري في هذه اللحظة من الزمن؛ من هم 
الفاعلون الثقافيون في هذا السياق، وما هي خطابات وممارسات تراثهم الثقافي؛ كيف يمكن 
أن يكون التراث مصدرًا "إيجابيًا" إلعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الصراع، أو بعبارة أخرى، ما هي 

الفوائد المحتملة للتراث في المستقبل.

الكندي الجوابرة

التراثية في  والممارسات  الخطابات   
الصراع في  بعد  الصراع وما  سياقات 

العربي العالم 
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يعمل ما يقرب من تسعة طالب بدوام كامل للحصول على 
درجات الدكتوراه في كلية لندن الجامعية في قطر، مستفيدين من 
موقع الكلية الفريد وتركيزها على إجراء األبحاث حول الموضوعات 

اإلبداعية المتعلقة بالعالمين العربي واإلسالمي.

تغطي مشاريع الطالب مواضيع علم اآلثار ودراسات الحفظ 
والمتاحف في أوروبا وآسيا، ويستخدم الكثير منهم قطر والخليج 

عمومًا، أساسًا لدراساتهم. يقضي المرشحون لنيل درجة الدكتوراه 
من ثالث إلى أربع سنوات في تحضير الرسالة، تحت إشراف أحد 
أعضاء الهيئة التدريسية في كلية لندن الجامعية في قطر، وغالبًا 

ما يكون هناك مشرف ثاٍن من كلية لندن الجامعية في لندن أو 
إحدى المؤسسات التعليمية األخرى.

التنظيف هو عملية صيانة مشتركة ال رجعة فيها، يمكن أن تسبب تغييرات جمالية/ مادية جدية، كما 
يمكنها أن تغّير قيمة القطعة الفنية. بحثي يحقق في صيانة وتنظيف سبائك النحاس وسطوح 
سبائك الفضة، ويستكشف األسباب الكامنة وراء قرارات الصيانة وتأثيرات المعالجات المختلفة.

تمت دراسة الممارسات المهنية واتخاذ القرارات من خالل المقابالت واالستبيانات واستطالع 
للرأي جرى على اإلنترنت. ُدرست جميع البيانات من خالل بناء صورة شاملة للتنظيف في الصيانة 
المعاصرة، بما في ذلك العوامل االجتماعية والثقافية المحتملة التي تؤثر في القرارات والنتائج.

يتطّرق بحثي إلى تمثيالت الماضي القريب في متاحف األردن، ويدرس السرديات والثقافة 
المادية المعروضة فضاًل عن العوامل التي تؤثر في تمثيل المتحف. يحلل البحث السياق التاريخي 

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

والهدف من ذلك هو استجالء الطريقة التي تجعل متاحف األردن والشرق األوسط عمومًا أكثر 
ارتباطًا بالقضايا االجتماعية الحالية، وأكثر انخراطًا مع المجتمع المحلي.

غيداء الصوالحة

القريب في  الماضي  التمثيل في   
األردن متاحف 

مشاريع طالب الدكتوراه

جيل سوندرز

النحاس  التنظيف على سبائك  آثار   
الفضة  وسطوح 
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ينتج أكاديميو اليوم كمية هائلة من البيانات الرقمية خالل 
عملهم اليومي. مصطلح إدارة البيانات البحثية هو مصطلح 

شامل يشير إلى الطرق واإلجراءات العملية التي تمكننا 
من اكتشاف بيانات البحث والوصول إليها واستخدامها 

وإعادة استخدامها. يحتاج األكاديميون الذين يعملون على 
إعداد أعمالهم البحثية إلى إدارة بيانات أبحاثهم، حيث تكون 
المكتبات األكاديمية هي المكان الطبيعي الذي يستوعب 

هذه المعلومات.

تصف الدكتورة ميلينا دوبريفا، وهي محاضر أول في 
كلية لندن الجامعية في قطر، بقسم دراسات المكتبات، 

والباحث الرئيسي في مشروع "إدارة بيانات البحث" الذي 
تضطلع به كلية لندن الجامعية في قطر، المشروع كما 

يأتي:

»قررت استكشاف طبيعة إدارة بيانات البحث في قطر، 
باعتبار أن بيانات البحث الخاصة بالدولة تنمو بسرعة، ومن 

المهم إدخال ممارسات جيدة لجمع هذه البيانات لصالح 
البحوث المستقبلية.

في السنة األولى من مشروعي، درست مواقف 
وممارسات األكاديميين في قطر في ما يتعلق بإدارة 

بيانات البحث. ومن أجل الحصول على نتائج لمقارنتها مع 
الدول األخرى، اخترت إجراء دراسة استقصائية في قطر 

مماثلة الستطالع دولي ُأجري في عام 2017 في فرنسا 
وتركيا والمملكة المتحدة. 

نجحنا في جمع 101 استجابة كاملة، ما دّلنا على بعض 
االتجاهات المثيرة لالهتمام. فعلى سبيل المثال، من بين 
218 دراسة استقصائية، كانت هناك 101 دراسة متكاملة 
فقط، وكان الباحثون الشباب هم األكثر حرصًا على اإلجابة 

عن المسح بأكمله.

على غرار دراسات سابقة ُأجريت في دوٍل أخرى، ينتج 
األكاديميون في قطر مواد رقمية متنوعة، لكن مجموعات 
البيانات الكبيرة الحجم ليست شائعة جدًا في قطر. وأيضًا 
على غرار دراسات ُأجريت في أوروبا وسنغافورة وترينيداد 

وتوباغو، يتواجد قدر كبير من هذا المحتوى على األجهزة 
ومحركات األقراص الشخصية.

ساعد االستطالع في تحديد المجاالت التي يحتاج فيها 
األكاديميون إلى تدريب إضافي، مثل تصميم خطط إدارة 

البيانات. بعد االستطالع، بدأ زميلي آرمين ستراوب )زميل 

إدارة بيانات البحث
تدريس في كلية لندن الجامعية في قطر( دراسة ذات 

صلة، بحثت في إعالنات الوظائف في المكتبات التي تذكر 
إدارة بيانات البحث. جمع أدوار بيانات البحث النموذجية في 

فها ضمن خمس مجموعات: المكتبات وصنَّ

أمين المكتبة »المعتمد على البيانات«، وهو نسخة   .1
لة من الدور التقليدي ألمناء المكتبات المهتمين  معدَّ

بالفهرسة.

موظف دعم بيانات البحث، وهو تطور حديث عن دور   .2
أمين المكتبة المختص بموضوع معين.

مطّور تكنولوجيا المعلومات، وهو الدور الذي يتطلب   .3
إلمامًا تكنولوجيًا كبيرًا.

محلل البيانات، الذي يجب أن يمتلك مهارات شبيهة   .4
بمهارات علماء البيانات، وهو الدور الذي يتطلب 

المعرفة األكثر تخصصًا بأدوات تحليل البيانات الحالية.

المدير، الذي يشرف على فرق إدارة البيانات.  .5

الجانب المثير لالهتمام هو أن معظم هذه اإلعالنات 
لم تذكر أي متطلبات تعليمية في علوم المكتبات 

والمعلومات. هل نفتقد األسس الجوهرية لتعليم أدوار 
المعلومات التخصصية للمكتبات اليوم؟ دفعني هذا 
السؤال أنا وفريقي األكاديمي في برنامج دراسات 

المكتبات والمعلومات في كلية لندن الجامعية في قطر، 
إلى العمل على إعادة تصميم منهجنا لتقديم مسار حول 

إدارة المحفوظات والسجالت والبيانات. وقد حاز هذا 
المسار على إقبال كبير من قبل الطالب.

ولجذب اهتمام المساهمين القطريين إلى هذا 
الموضوع، الذي ُيعد جزءًا أساسيًا في حلقة األبحاث 

الحديثة، أطلقت مؤتمرًا دوليًا برئاستي، تناول موضوع 
إدارة بيانات البحوث في العلوم اإلنسانية الرقمية، في 

أبريل 2018، استضافته كلية لندن الجامعية في قطر. 
ساهم المؤتمر في تطور وطني مهم: وضع الصندوق 
القطري لرعاية البحث، بالتعاون مع مكتبة قطر الوطنية، 
أول سياسة وطنية إلدارة البيانات، والتي أطلقت في 
آخر دورات تمويل الصندوق. من الُمْرضي أن نرى كيف 

ساهم عمل كلية لندن الجامعية في قطر في تحقيق 
خطوة كبيرة إلى األمام في مجال تشكيل مجموعات 

البيانات البحثية في قطر«.

ينتج أكاديميو اليوم كمية هائلة 
من البيانات الرقمية خالل عملهم 

اليومي. مصطلح إدارة البيانات 
البحثية هو مصطلح شامل 

يشير إلى الطرق واإلجراءات 
العملية التي تمكننا من اكتشاف 

بيانات البحث والوصول إليها 
واستخدامها وإعادة استخدامها.
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متحف قطر الوطني والمخّيلة العامة

تشرف على مشروع »متحف قطر الوطني والمخّيلة 
العامة« الدكتورة كارن أكسل وفريق من الباحثين القطريين 

والدوليين. يمّول المشروع الصندوق القطري لرعاية 
البحث العلمي للفترة الممتدة بين أغسطس 2016 

وأغسطس 2019. يهدف المشروع إلى تطوير فهم 
التصور االجتماعي والثقافي وتأثير متحف قطر الوطني 

)الذي افتتح رسميًا في مارس 2019( بدراسة المجموعات 
الديموغرافية الرئيسية في قطر، بما في ذلك المواطنون 

القطريون والوافدون.

على المستوى البحثي يدرس المشروع المساهمة التي 
يقدمها متحف قطر الوطني لتعزيز القيم الوطنية والتراث 

الثقافي والهوية في قطر وكيف يؤّثر عليها، لكنه يعالج 
من جهٍة أخرى أوجه القصور في البحث واألدبيات الخاصة 

في منطقة الخليج العربي. من الناحية المنهجية، ُيعد 
هذا البحث واحدًا من األبحاث القليلة التي تدرس جمهور 

المتاحف في المنطقة، واألول من نوعه الذي يقوم بهذا 
على نطاق واسع. وهو أيضًا أول مشروع بحثي لتطوير 

واختبار مناهج العلوم االجتماعية المناسبة والمعايرة 
الثقافية التي تأخذ في االعتبار األعراف الثقافية حول 

المكانة والنوع والخلفية االجتماعية االقتصادية، فضاًل عن 
الجنسية واللغة.

ينقسم البحث إلى ثالث مراحل رئيسية - المرحلة التي 
سبقت افتتاح متحف قطر الوطني، ثم مرحلة االفتتاح 

/ والمرحلة التي تلت االفتتاح مباشرًة. قدم البحث الذي 
تناول مرحلة ما قبل االفتتاح مؤشرات أساسية لتصورات 

الجمهور للتراث الوطني والقيم والهوية، قبل أن يبدأ تأثير 
المتحف في الظهور. هذه النتائج مهمة لفهم وجهات النظر 
الحالية للمجتمعات المتنوعة في قطر، والتي بدورها توفر 
معيارًا أساسيًا إلثبات تأثير المتحف على الناس. أما مرحلتا 
االفتتاح/ وما بعد االفتتاح، فستقومان بتحليل تأثير متحف 

قطر الوطني على هذه التصورات والقيم أو تشكيلها أو 
إعادة تشكيلها أو دحضها أو تغييرها. تتيح هذه المراحل 
مجتمعة دراسة التغييرات في التصورات العامة التي 

حدثت نتيجة الفتتاح المتحف، وبالتالي مكانة المتحف في 
مخيلة المجتمعات المحلية المتنوعة في قطر.

يتضمن المشروع تدريب الباحثين الشباب المحليين، من 
قطريين ووافدين، على المهارات البحثية التي تمكنهم من 
إجراء مثل هذه البحوث مع رأس المال البشري المحلي في 

المستقبل، ما يعّزز تطوير االقتصاد القائم على المعرفة 
في قطر.

على هامش مرحلة ما قبل االفتتاح، ُعقدت ورشتان، واحدة 
في عام 2017 والثانية في الفترة من 8 إلى 9 مايو 2018.

تشاركت في إعداد الورشة الثانية الدكتورة ألكسندرا بونيا، 
محاضر أول في كلية لندن الجامعية في قطر، والدكتورة 

كارن أكسل، كبيرة باحثي المشروع. حمل اليوم األول عنوان 
»معضلة أخالقيات االقتناء: ما دور المتاحف في تسجيل 
وعرض األحداث المعاصرة؟« قدمت الورشة في يومها 
األول منظورًا دوليًا لتحليل المتاحف في قطر، بمشاركة 
عدد من المتحدثين من أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا 

وكذلك قطر. أما اليوم الثاني، الذي حمل عنوان »المتاحف 
الوطنية والمخيلة العامة: توقعات الحصار« فقام بتقديم 

المتاحف الوطنية بأبعادها المحلية، وخاصة في السياق 
القطري. سمح المزيج العالمي والمحلي، سواء من حيث 
الموضوعات التي نوقشت أو من حيث المحاضرن، بإجراء 
مناقشة نقدية وبناءة لمختلف المشاريع البحثية المتنوعة 

المعروضة على بساط البحث، وقدم للمشاركين أفكارًا 
مهمة حول منشوراتهم المقبلة أو المستقبلية.

يتضمن المشروع تدريب 
الباحثين الشباب المحليين، 

من قطريين ووافدين.
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تحويل المشهد الطبيعي المغربي 
في بداية العصر اإلسالمي 

يدرس هذا المشروع التحّوالت التي حدثت بسبب دخول 
ب التعديالت التي  اإلسالم إلى المغرب الكبير. وهو يتعقَّ

طرأت على المشهد الثقافي واالقتصادي لشبه الجزيرة 
الطنجية، قبل وبعد وصول العرب إلى هذه المنطقة 

الساحلية المغربية، التي تقع بين طنجة والعرائش الحديثة. 
استوطن الناس هذه المنطقة منذ العصر الحجري، وال 

يزالون حتى يومنا هذا، وهي تضم مدنًا مهمة مثل 
طنجة، والمستعمرة الرومانية لوليا كونستانتينا زليل 

ومدينة أصيلة التي تعود إلى القرون الوسطى. إضافًة 
إلى المواقع الفينيقية والموريتانية والرومانية األكبر 

واألكثر شهرة. تزخر المنطقة باألدلة السابقة لإلسالم 
والمستوطنات اإلسالمية المبكرة، التي ما زالت أنماط 

حياة شاغليها غير معروفة.

يقوم بتنفيذ العمل في الموقع فريق من الخبراء البارعين 
من كلية لندن الجامعية، مع أفراد متخصصين في علم 

اآلثار اإلسالمية، وعلم اآلثار العربية، والفينيقية والعصور 
الرومانية المتأخرة، فيقومون بمسح المشهد الطبيعي 

وإعادة بناء البيئة القديمة.

يشارك طالب كلية لندن الجامعية في قطر عن كثب في 
العمل الميداني، الذي تم دمجه في دراساتهم.

انطالقًا من كونه أول مشروع أثري يدرس الحقبة 
اإلسالمية المبكرة في هذا الجزء من شمال المغرب، فإن 
لديه إمكانات كبيرة لتعزيز موقع قطر في تطوير منبر"لبناء 
االعتزاز الوطني وتشجيع التفاهم بين الثقافات"، كما جاء 

في استراتيجية التنمية الوطنية القطرية.

لن تقتصر الدراسات على الحقبة اإلسالمية المبكرة 
فحسب، فالمشروع يساهم أيضًا في تجميع الخريطة 

األثرية للمغرب، وهو مسعى طويل األمد يضطلع 
 ،)INSAP( بقيادته المعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث
الذي شهد مشاركة عدد من المؤسسات في السنوات 

السابقة. ولهذا السبب، يجري تسجيل وتوثيق جميع فترات 
االستيطان التي ُيلحظ وجودها على مدار االستطالع.

 Google تمكن فريق المشروع حتى اآلن، باستخدام برنامج
Earth لتحليل صور األقمار الصناعية لوحده، من تحديد أكثر 

من مئة وخمسين موقعًا محتماًل، أكد المسح األرضي أنها 

مواقع قديمة. أجريت المسوحات األثرية على مدار ثالثة 
مواسم، ما أدى إلى اكتشاف مئتين وخمسة وخمسين 

ز المسح على ثالثة أجزاء في  ق من قبل. ركَّ موقعًا غير موثَّ
المنطقة: األول بالقرب من مصب نهر تهدارت؛ أما الثاني 
فيقع على بعد اثني عشر كيلومترًا في المنطقة الداخلية، 

بالقرب من عين داليا، جنوب طنجة؛ والثالث قريب من 
الطرف الجنوبي للمنطقة، بجوار بلدة أربعاء عياشة.

تؤكد بيانات المسح أن البشر استوطنوا هاتين المنطقتين 
فعليًا خالل الفترتين الحجريتين الدنيا والوسطى، بينما تم 

اكتشاف العديد من مواقع العصر الحجري الحديث على 
طول الساحل. شبه الجزيرة الطنجية هي الموقع الوحيد 

في المغرب الذي ُعثر فيه على مقابر العصر البرونزي 
المغليثية. ُرصد الوجود اإلسالمي المبكر في العديد من 
المواقع، التي كشف بعضها أيضًا عن استيطان روماني 

متأخر، ما يدّل على تعاقب مستمر لالستيطان في بعض 
المناطق. لم ُيحّدد االستيطان اإلسالمي المبكر بسهولة، 
لذا أجريت قياسات صغيرة للعمق المسبور في موقعين 

ع الخزف. لمعرفة تسلسل الطبقات وتوزُّ

تحّدد المواقع التي يرجع تاريخها إلى القرنين الحادي عشر 
والثالث عشر بسهولة أكبر. وقد ُعثر على خزف يعود إلى 

هذه الفترات في بعض القرى المستوطنة اليوم إلى 
جانب بعض المناطق المعزولة األخرى، ما يشير إلى 

استيطان منتشر لعدة مواقع على قمم التالل.

ُينّفذ هذا المشروع بالتعاون مع المعهد الوطني لعلوم 
اآلثار والتراث )INSAP( في المغرب، ويمّول من قبل 
الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي تحت برنامج 

.)NPRP( األولويات الوطنية للبحوث

انطالقًا من كونه أول مشروع أثري يدرس الحقبة اإلسالمية 
المبكرة في هذا الجزء من شمال المغرب، فإن لديه إمكانات 

كبيرة لتعزيز موقع قطر في تطوير منبر"لبناء االعتزاز 
الوطني وتشجيع التفاهم بين الثقافات"، كما جاء في 

استراتيجية التنمية الوطنية القطرية.
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األبحاث التي تتم على أعلى مستوى هي من األهداف األساسية 
ذت الكلية مشاريع بحثية في جميع  لكلية لندن الجامعية. وقد نفَّ

أنحاء العالمين العربي واإلسالمي، ساهمت وتساهم في تقديم 
معلومات جديدة حول المنطقة.

تدعم الكلية أساليبها في التدريس، وتوفر الفرص للطالب الكتساب 
الخبرات العملية، من خالل تعزيز القدرات البحثية في قطر، بما 

يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

المشاريع الممولة - جوهر قطر في كلية لندن الجامعيةالبحث

إنتاج المعادن في العصر الحديدي في 
المنطقة العربية

بيانات المتاحف الكبيرة واستخراج البيانات: 
تطوير األساليب والتقنيات، ودراسة حالة 

في قطر

الصحراء المزدحمة

المتاحف في القرن الحادي والعشرين 
وتاريخ الفن العالمي

الزجاج من بيزنطة إلى بغداد

إدارة بيانات البحث

أرشيف أحاديث قطر

أصول الدوحة وقطر )تجديد(

التصوير الفوتوغرافي الجوي في قطر

المتاحف الوطنية والمخيلة العامة

المشهد الطبيعي المغربي في فجر 
اإلسالم

مشروع إنتاج حديد مروي: كوش الصناعية

الباحث الرئيسي:  
     البروفسور الدكتور تيلو رهرن

الباحث الرئيسي:  
د. جورجيوس بابايانو  

الباحث الرئيسي:  
     د. خوسيه كارفاجال لوبيز

الباحث الرئيسي:  
     د. كارن اكسل

الباحث الرئيسي:  
     البروفسور الدكتور تيلو رهرن

الباحث الرئيسي:  
     د. ملينا دوبريفا

الباحث الرئيسي:  
     د. سمية أحمد

الباحث الرئيسي:  
     البرفسور الدكتور روبرت كارتر

الباحث الرئيسي:  
     البرفسور الدكتور روبرت كارتر

الباحث الرئيسي:  
     د. كارن اكسل

الباحث الرئيسي:  
     د. غيتانو بالومبو

الباحث الرئيسي:  
     د. جين هامفريز

المشاريع الممولة - الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي
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الدورات التدريبية المقّدمة في السنة األكاديمية 2017 - 2018

52141,894
الدورات التدريبية في أرقام يسعى برنامج التدريب االحترافي في كلية لندن الجامعية إلى دعم 

احتياجات المهنيين المتمّيزين الناشئين في مجال التراث الثقافي 
وإدارة المعلومات والمعرفة. ُتستقدم خيرة األكاديميين والمدّربين 

من جميع أنحاء العالم إلى قطر لتبادل المعارف والخبرات مع أقرانهم. 

التعليم 
االحترافي 
والتنفيذي

معدل مدة الدورة 
)باأليام(

عدد المشاركين منذ االفتتاح العدد اإلجمالي للمشاركين 
)في أغسطس 2018( 

2017/11/29 - 2017/11/26  

المعرفة المعلوماتية  

2017/12/04 - 2017/09/18  

طرائق البحث   

مدخل إلدارة السياحة   
وأساليبها 1

2017/10/05 - 2017/10/01  

مدخل إلى التاريخ الشفوي  

2018/03/28 - 2018/03/25  

الطب الشرعي الرقمي   
لمهنيي المعلومات

2018/05/10  

إشراك العقول الشابة -   
تطوير برنامج التواصل الرسمي 

وغير الرسمي

2018/07/16 - 2018/07/15  

إدارة برامج المتاحف التعليمية  

2018/08/08  

2017/12/07 - 2017/11/03  

مدخل إلدارة السياحة   
وأساليبها 3

2018/07/10  

التفسير الحي والمباشر   
وخبرة الزائر 

2018/07/23  

معالجة القطع الفنية   

2018/07/30  

حزم القطع  

2018/07/12 - 2018/07/11  

إشراك العقول الشابة -   
تفسير حي ومباشر لألطفال

2018/05/08 - 2018/05/07  

إدارة المعلومات والسجالت   
في الخدمة العامة والشركات 

الخاصة

2018/03/29 - 2018/03/25  

الفهرسة العربية  

مدخل إلدارة السياحة   
وأساليبها 2

2017/11/09 - 2017/11/05  

مدخل إلدارة السياحة   
وأساليبها 4

2018/04/26 - 2018/04/22  

مهارات التقديم لمهنيي   
المتاحف

2018/07/08  

مدخل إلى العناية بالمقتنيات   
وإدارتها 

2018/07/15  

2018/05/10 - 2018/05/06  

مدخل إلدارة السياحة   
وأساليبها 5
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صربيا

السويد

كندا

الواليات المتحدة
األمريكية

النرويج

العراق

البوسنة والهرسك

قطر

نيجيريا

أوغندا

تنزانيا

باكستان

الهند

أستراليا

الفليبين

مصر

إيطاليا
اليونان

تركيا

جمهورية التشيك

فلسطين

المملكة
المتحدة

خريطة جنسيات الخريجين
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20 %73 31
جنسية

جت  أنا أمينة مكتبة خدمات المعلومات في مكتبة قطر الوطنية، تخرَّ
مؤخرًا وحصلت على شهادة ماجستير في دراسات المكتبات 

والمعلومات من كلية لندن الجامعية في قطر. حصلت على شهادة 
البكالوريوس في العمل االجتماعي من جامعة قطر، وكنت األولى 

على دفعتي حيث حصلت على معدل 4/4. توقع الجميع مني أن أصبح 
أستاذة في العلوم االجتماعية. لكن أحد أعضاء الهيئة التدريسية في 

كلية لندن الجامعية في قطر، الدكتور عماد بشير، الذي كان المدير 
السابق لمكتبة جامعة قطر، الحظ شغفي بالكتب ومهاراتي القيادية 

في قيادة نادي الكتب بجامعة قطر، فقال لي »أنت أمينة مكتبة 
بالفطرة!«. اعتقدت في البداية أنه يسخر مني أو يحاول أن يقول إنني 

مملة. افترضت أن أمانة المكتبة هي خطة للتقاعد. لكنني اكتشفت أنها 
خطة للحياة.

بدأت دراستي في كلية لندن الجامعية أثناء عملي في مبادرة 
س في الصباح وأدرس  سة علوم - كنت أدرِّ م ألجل قطر« كمدرِّ »علِّ

في المساء. األساتذة في كلية لندن الجامعية في قطر متعاونون 
ومتفّهمون جدًا، فهم يدركون الفرق بين من عِملوا في مجال المكتبات 

من قبل، وبين المستجّدين، وكانوا يتعاملون مع كل مجموعة حسب 
خبراتها. لقد فتحوا أمامي اآلفاق للكتابة ونشر أبحاثي األكاديمية 

وحضور المؤتمرات.

سمحت لي البيئة المريحة في كلية لندن الجامعية في قطر أن أختار 
أسلوب التعلم الذي يناسبني. وهذا يرتبط بأطروحتي التي حملت 

عنوان: »العالقة بين الذكاء العاطفي ألمناء المكتبات في مكتبة قطر 
الوطنية ورضا المستخدم«. رغم أن الموضوع غريب وجديد، إال أن 

الدكتورة ميلينا دوبريفا، المحاضر األول في برنامج دراسات المكتبة، 
لم تقف حائاًل أمام اختياري، وساعدتني على إنشاء أدواتي من الصفر. 
حدث هذا أيضًا عندما أنشأت أول دليل للمكتبة مع الدكتور فريد نيستا، 

وهو أيضًا محاضر أول في دراسات المكتبة، والذي سمح لي باختيار 
موضوعي المفضل: الخيال العلمي.

تقدر كلية لندن الجامعية في قطر العمل الدؤوب الذي يبذله الطالب، 
وتشجعهم على البحث واالنخراط في األوساط األكاديمية، وهو ما 
أدركته عندما فزت بجائزة التميز األكاديمي عام 2017، التي قدمتها 
لي سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني. كانت سعيدة جدًا برؤية 

كتابي األول »طريق صموئيل سمايل« الذي أهديته لها كعربون امتنان 
لدعمها طالب كلية لندن الجامعية في قطر. لن أنسى أبدًا وصول 

الدكتور نيستا والدكتورة هيرمينا دراكو لمشاهدتي أثناء توقيع كتابي 
في معرض الدوحة للكتاب 2016. شعرت بالفخر لدعمهما، والرغبة في 

كتابة المزيد من الكتب لعّلي أرى ابتسامتهما مرة أخرى.

سبب محبتي كلية لندن الجامعية، هو أن التعّلم فيها ال ينحصر في 
الفصول الدراسية، بل يتضمن القيام برحالت ميدانية، وحضور الندوات 

وإعداد األنشطة. الكل ساعدنا ومهد لنا السبيل، حتى الدكتور سام 
إيفانز، مدير كلية لندن الجامعية في قطر، لم يتواَن عن استقبالنا 

ومساعدتنا كلما احتجنا إلى مقابلته وطلب المشورة األكاديمية.

عندما التحقت للعمل بمكتبة قطر الوطنية كأمينة مكتبة لخدمات 
المعلومات، شعرت أنني ال أزال في حرم كلية لندن الجامعية، إذ 

رأيت خّريجي الكلية يعملون بنشاط في كل األقسام، ويطبّقون ما 
تعلموه في دراسة الماجستير. لمست الشيء نفسه في مؤتمر 

IFLA العالمي للمكتبات، وكونغرس المعلومات، ورابطة المكتبات 
.)LIA-Q( والمعلومات في قطر

أشّجع أصدقائي لاللتحاق بكلية لندن الجامعية في قطر لتطوير 
معارفهم، وربط خبراتهم النظرية بالعالم الحقيقي، واالنضمام إلى 

مجتمع خريجي كلية لندن الجامعية في قطر، الذين يدعمون بعضهم 
البعض في جميع الظروف.

إناثطالبًا وطالبة

إيمان الشمري
الخّريجات  إحدى  عن  لمحة 

التخّرج في أرقام

200
خريج بدرجتي الماجستير والدكتوراه 
من كلية لندن الجامعية حتى تاريخه

أكثر من 

50
جنسية

أكثر من 

الخريجون في أرقام
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معرض 2018 - نحن بنات قطرماجستير في ممارسات المتاحف وقاعات العرض
الماجستير في ممارسات المتاحف وقاعات العرض هو برنامج عملي 
متمّيز يوفر للطالب المعرفة والمهارات المهنية المطلوبة، ليصبحوا 

رّوادًا في مجال الثقافة، محليًا ودوليًا.

البرنامج فريد من نوعه في تركيزه على قطر والعالم العربي، مع إضاءة 
أوسع على المتاحف ضمن السياقات غير الغربية. يتم تدريس المجاالت 

الرئيسية لنظريات المتاحف وممارساتها، وتزويد الطالب بالمعرفة 
والفهم والمهارات الالزمة في مجاالت مثل إعداد المعارض، وإدارة 

المتاحف، والتعليم والمشاركة المجتمعية.

يتم تشجيع الطالب بشدة على العمل مدة 20 يومًا في قطر أو في 
الخارج، لتمكينهم من تطبيق معارفهم األكاديمية بشكل عملي، وتعّلم 

أساليب جديدة واكتساب خبرة عملية قّيمة.

يشارك جميع الطالب في الوحدة الرئيسية لمشروع المعرض، بحيث 
يعملون كفريق إلعداد وتقديم معرض أمام الناس، وفق أفضل 

المعايير المهنية. باإلضافة إلى ذلك، يستطيع الطالب المشاركة في 
رحلة دراسية واحدة كل عام، والتقدم للحصول على منح أبحاث الطالب، 

التي تشّجعهم على تطوير اهتماماتهم البحثية.

 )CILIP( اعُتمد البرنامج من قبل معهد محترفي المكتبات والمعلومات
في عام 2019، وهو أول برنامج لدراسات المتاحف ُيعتمد من قبل 

هذه المؤسسة.

أنا سورية من حلب، حصلت على شهادتي األولى في تصميم األزياء 
من مدرسة ESMOD في دمشق، انتقلت عام 2005 إلى باريس 

لمتابعة دراستي والحصول على درجة البكالوريوس من قسم الفنون 
في جامعة السوربون ومنها إلى الدوحة عام 2008 حيث انضممت إلى 

العمل في مؤسسة قطر كمنسقة فنية عام 2014.

سمعت بكلية لندن الجامعية للمرة األولى من إحدى الصديقات التي 
كانت تعلم أنني أسعى إلى الحصول على درجة ماجستير. في ذلك 

الوقت كنت أبحث عن بعض الخيارات على اإلنترنت، لكنني ُسررت 
حين علمت بوجود كلية لندن الجامعية في قطر، فأنا أؤمن أن التفاعل 

والتبادل المعرفي هما من أهم أركان التعليم، وهذا شيء ال يتوفر في 
الدراسة عبر اإلنترنت.

خالل األسبوع التمهيدي الذي يسبق انطالق الدراسة، أذكر استماعي 
إلى أحد المحاضرين وهو يخبرنا عن فخر الجامعة بتنوع طالبها. في 

البداية، وبما أني أعيش في قطر التي تحتضن جنسيات وأطيافًا 
مختلفة، لم أستوعب أهمية ما قال. لكن بعد مرور بضعة أشهر على 
التحاقي بكلية لندن الجامعية في قطر، بدأت أدرك كيف يمكن لهذا 

التنوع أن يثري معرفة الطالب األكاديمية، وكيف يضيف الزمالء 
واألساتذة الذين يأتون من جميع أنحاء العالم روحًا جديدة إلى كل صف 

دراسي.

أنا متفائلة بأن شهادة الماجستير في كلية لندن الجامعية في قطر 
ستفتح أمامي آفاقًا جديدة في المستقبل.

الوظائف:

عدد الطالب المتخرجين: 16

ليلى الباشا
الطالب عن  لمحة 

قطر: مجلس اإلعالم، جامعة نورثويسترن في قطر، الدوحة / باركر 
النغام ، الدوحة / قسم التعلم والتواصل، متحف قطر الوطني، 
الدوحة / دار مزادات الباهي المحدودة، الدوحة / مكتب اليونسكو 

اإلقليمي، الدوحة / غاليري مطافئ، الدوحة

الواليات المتحدة األمريكية: قاعة فرير للفنون وقاعة آرثر م. 
ساكلر- سميثونيان، واشنطن / متحف هاموند هاوس، أتالنتا

المملكة المتحدة: المتحف الوطني للعلوم واإلعالم، برادفورد

روسيا: متحف اإلرميتاج الحكومي، سان بطرسبرغ

ألمانيا: متحف اهوسك المعاصر، برلين

فرنسا: باليه دو طوكيو، باريس

1213



ماجستير في دراسات المكتبات والمعلومات
يتيح هذا الماجستير الذي تقدمه كلية لندن الجامعية في قطر للطالب، 

فرصة االطالع على برنامٍج عالمي، حاصل على اعتماد من معهد 
 .)CILIP( محترفي المكتبات والمعلومات

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

المكتبات، وأمانة المكتبات العربية واإلسالمية، وأمانة المكتبات لقطاع 
التعليم أو األرشيف وإدارة البيانات. يتطور الطالب كمحترفين رّواد من 

م القائم على البحث وفرص التوظيف الدولية. خالل التعلُّ

تتاح للطالب فرصة عمل مدفوعة التكاليف، إما في قطر أو في الخارج. 
هذه الفرصة تمّكن الطالب من تطبيق ما تعلموه في بيئة مهنية 

حقيقية، ناهيك عن االّطالع على األساليب الجديدة واكتساب الخبرات 
العملية القّيمة.

إضافًة إلى ذلك، يستطيع الطالب القيام برحلة دراسية واحدة كل عام، 
ويمكنهم التقدم بطلب الحصول على منحة أبحاث، الهدف منها تشجيع 

الطالب على تطوير اهتماماتهم البحثية.

خالل دراستي، زاد إدراكي لألدوار والخدمات المهمة التي تقدمها 
المكتبات في قطر والدول األخرى. أصبحُت أكثر دراية بدعم المكتبات 

للمجتمع والطرق التي تلبي بها احتياجات مستخدميها.

ركزنا أثناء متابعة البرنامج على »القوانين الخمسة لعلوم المكتبات« 
لرانجاناثان. وكما جاء في القانون الخامس: »المكتبة هي كائن حي«: 
تتغير المكتبات وتنمو لتالئم متطلبات المجتمع. أجد أن هذا القانون 

ينطبق عليَّ شخصيًا، فنحن نعيش في عالم يتغير باستمرار، ما يتطلب 
مني المتابعة للتعلم والنمو والتفكير، حتى بعد التخرج.

ز عملي في مركز معلومات أوبك في فيينا الذي مارسته لمدة  لقد عزَّ
أسبوعين كجزء من تدريبي المهني، وعيي للهوية المهنية ألمين 

المكتبة، وهدف هذا العمل ودوره في القطاع الدولي، ما دعم فهمي 
للعمل. أتاحت لي هذه التجربة تطبيق المعرفة النظرية التي اكتسبتها 

من الدورة التدريبية على بعض المواقف المحددة من واقع الحياة.

أثبتت أطروحتي فائدتها في موقع عملي، ويمكن تطبيقها لفهم 
سلوك البحث عن المعلومات من ِقبل المهندسين العاملين في صناعة 
دت أطروحتي الفريق العامل على أتمتة البيانات وتحسين سير  النفط. زوَّ

العملية، بأنماط وسلوكيات تساعدهم في الحصول على المعلومات، 
ناهيك عن المبررات التي تدعو إلى استخدام قنوات المعلومات هذه.

أستطيع أن أقول بكل ثقة إنني لست الشخص نفسه الذي بدأ الدراسة 
في عام 2016، لقد تطورت شخصيتي ومهاراتي بشكل كبير. ساعدني 

البرنامج على التواصل مع مجموعات مختلفة والمشاركة في المؤتمرات 
زت مشاركتي فهمي للعالم األكاديمي. أتطلع، مع كل  الدولية، حيث عزَّ

هذه الخطوات الصغيرة، إلى ردِّ الجميل لبلدي، وأن أكون شخصية مؤّثرة 
في القطاع األكاديمي من خالل رفد هذه المهنة بأفكار مبتكرة تساعد 

في تقدم مجتمعنا.

قطر: قسم األرشفة في مكتبة قطر الوطنية / مكتبة جامعة 
تكساس إي أند أم / مكتبة جامعة قطر / مكتبة متحف الفن 

اإلسالمي / مكتبة كلية شمال األطلنطي في قطر، األرشيف 
والتعلم العام / مكتبة المتحف الرياضي - الدوحة

المملكة المتحدة: مكتبة سكوتلندا الوطنية - إدنبرة / المكتبة 
البريطانية - لندن

النمسا: مركز أوبك للمعلومات - فيينا

هولندا: مكتبة أوترخت الجامعية - أوترخت

الواليات المتحدة األمريكية: مكتبة لوينغر في جامعة جورجتاون

العاصمة واشنطن

الوظائف:

مريم عبد الله آل ثاني

عدد الطالب المتخرجين: 14

الطالب عن  لمحة 

تعمل برامج الدراسات العليا على إظهار قيمة التراث الثقافي وإدارة 
المعرفة لدولة قطر. لقد تم تصميم هذه البرامج وإعدادها خصيصًا 

لتناسب هذه المنطقة وما تزخر به من فرص وتحديات فريدة.
دّربت كلية لندن الجامعية هذا العام وخّرجت 30 طالبًا مؤهاًل في 

دراسات المكتبات والمعلومات والمتاحف والمعارض.

برامج
الدراسات

العليا
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قلب الخليج

ُأنشئت كلية لندن الجامعية، بالشراكة مع مؤسسة قطر، 
كلية لندن الجامعية في قطر، لتكون منارًة للتمّيز يحصل 
فيها الطالب من قطر وباقي أنحاء العالم، على التعليم 
في مجاالت التراث الثقافي وإدارة المعرفة على أعلى 

المستويات.

تتحّدى برامج الدراسات العليا المبتكرة التي تقدمها 
مة لتخريج أشخاص  الجامعة ذكاء الطالب، وهي مصمَّ

مهنيين ذوي مهارات عالية مستعدين ليصبحوا قادة الغد 
في مجال الثقافة.

 لقد تمّكن خريجو كلية لندن الجامعية في قطر من 
تحصيل مناصب رفيعة وأداء أدوار رائدة في قطاعات 

التراث الثقافي والمكتبات وإدارة المعرفة، محليًا 
وإقليميًا ودوليًا.

برامج الدراسات العليا لدينا 
مصممة لتخريج أشخاص 

مهنيين ذوي مهارات عالية 
مستعدين ليصبحوا قادة 

الغد في مجال الثقافة.
الرسالة

تهيئ كلية لندن الجامعية في قطر أفضل بيئة للبحث 
المتقّدم والتفّوق العلمي في قطاع التراث الثقافي، 

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

الرؤية
من خالل إلهام الطالب والموظفين وإذكاء القيم المشتركة، 

تواصل كلية لندن الجامعية في قطر جهودها لخلق تراث 
دائم من التميز البحثي والتدريسي الرائد على مستوى 

العالم، القائم على شبكة من خريجي الجامعة القادرين على 
تعزيز مكانة قطر وكلية لندن الجامعية في المنطقة وخارجها. 

وتسعى ألن تكون شريكًا استراتيجيًا على المدى الطويل، 
مع مؤسسة قطر وغيرها من الجهات الوطنية الفاعلة.

القيم
العمل بروح الفريق. «

الثقة المتبادلة. «

التعامل بنزاهة. «

التعاون مع الزمالء وأصحاب المصلحة. «

االلتزام بالعدالة والمساواة. «

الشفافية في التصّرف واالنفتاح في التواصل. «

إظهار االحترام المتبادل. «

د. « التعامل بمهنية وانتهاج سلوك متجرِّ

العمل بحماسة ومرونة والتزام. «

السعي إلى التفوق. «

األهداف
رفع تأثير التدريس والبحث إلى الحّد األقصى.  «

تقديم أفضل تجربة تعليمية للطالب. «

تشجيع وتعزيز الشراكة االستراتيجية مع أصحاب  «
المصلحة الرئيسيين.

زيادة عدد الطالب والخريجين المستحقين. «

توفير الطاقات المناسبة للتدريس والبحث والخدمات  «
المهنية.

االحتفاء بإنجازات الطالب والموظفين والخريجين. «

تشجيع التماهي مع المجتمع، لشرح أساليب التدريس  «
القائمة على البحث التي تنتهجها الكلية. 

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

تطوير شبكة تواصل الجامعة من القادة والخريجين  «
المهنيين لدعم تطلعات مؤسسة قطر وكلية لندن 

الجامعية.
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 ُصنفت كلية لندن الجامعية في المرتبة السابعة بناًء على متوسط جداول الدوريات الخمس 

)تصنيف الجامعات حسب األداء األكاديمي، تصنيف QS العالمي للجامعات، تصنيف شنغهاي، 

.OVPR، UCL :من 2013-2018.  المصدر )NTUتصنيف تايمز للتعليم العالي و

 ُتعدُّ كلية لندن الجامعية إحدى الجامعات الرائدة متعددة االختصاصات 
فة ضمن أفضل سبع  جامعات عالمية. مع  في العالم، وهي مصنَّ

احتفاظ معهد التعليم التابع للكلية بالمركز األول في "التعليم" للعام 
السادس على التوالي، وحصول بارتليت على المركز األول في 

"الهندسة المعمارية والبيئة العمرانية". هناك ثماني موادَّ أخرى 
ُصّنفت ضمن المراتب العشر األولى في العالم؛ هي علم اآلثار 

)الثالث(، علم التشريح وعلم وظائف األعضاء )الخامس(، علم اإلنسان 
)الخامس(، الصيدلة وعلم الصيدلة )السابع(، الجغرافيا )السابع(، 

الطب )التاسع(، علم النفس )العاشر( وعلوم الحياة والطب )العاشر(.

من نحن

طالب يدرسون في كلية لندن الجامعية

جنسية

شبكة الخريجين العالمية

تأسست كلية لندن الجامعية عام 1826 بهدف إتاحة التعليم في انجلترا، 
ة، أمام الطالب من كافة األعراق والطبقات االجتماعية  وألول مرَّ

واألديان. المبادئ التأسيسية للجامعة هي التفّوق األكاديمي والبحث 
التي تلتزم بها كلية لندن الجامعية وتطبقها لمعالجة مشكالت العالم 

الحقيقي. وال تزال هذه المبادئ هي محور عمل الجامعة ودافعها 
األساس حتى اليوم.

أكثر من 38000 طالب من 150 دولة يدرسون في كلية لندن الجامعية. 
وأبحاثنا تمتد إلى أقصى أركان المعمورة، كما تساعد الروابط المتعددة 

والتعاون الذي يجمعنا بالمؤسسات والمنظمات الرائدة في تعزيز 
مكانتنا كجامعة عالمية في لندن.

38,000+

150

200,000

كلية لندن الجامعية – جامعة 
لندن العالمية
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قطاع التراث الثقافي في قطر وتنمية القوى العاملة في إدارة 

المعلومات والمعارف.

ال نصبو إلى توفير المهارات التي تحتاج إليها القوى العاملة 

المستقبلية في البالد فقط، بل نقوم بتدريب المهنيين من 

خالل دورات التطوير المهني المستمرة التي نطبق فيها 

المعايير الصارمة نفسها التي نتبعها في برامج الدراسات 

العليا والبحث العلمي في الجامعة األم. وهذا يلبي حاجة 

قطر إلى ترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة. لتحقيق هذا 

منا خالل العام الدراسي 2017 - 2018، تسعة  الهدف، قدَّ

عشر برنامجًا تعليميًا احترافيًا وتنفيذيًا، شارك فيها مئتان 

وأربعة عشر طالبًا وطالبة.

وقد تابع خريجونا وموظفونا مشاركتهم المكثفة في جميع 

التطورات المستمرة في مجالّي التراث الثقافي وإدارة 

قت إنجازًا مهمًا في مارس 2019  المعرفة في قطر، والتي حقَّ

مع افتتاح المتحف الوطني الرائع في قطر. نحن فخورون بأن 

نذكر أن خريجي وأكاديميي كلية لندن الجامعية في قطر كانوا 

جزءًا من هذا الحدث الكبير. كما يسعدنا القول إن كلية لندن 

الجامعية تركت بصمتها في كل المكتبات المحلية الرئيسة في 

البالد، حيث يعمل العديد من خريجينا في مكتبة قطر الوطنية.

أما في ما يتعلق بالبحث، فيمكن أن نقول بثقة إن عامنا 

م من الصندوق  كان حافاًل مرة أخرى. فبفضل الدعم المقدَّ

القطري لرعاية البحث العلمي )QNRF(، تمكّنا من مواصلة 

عملنا الرائد في مجال التراث الثقافي المحلي والدولي، 

ودراسات المتاحف وإدارة المكتبات والبيانات. مكنتنا مختبراتنا 

ومرافقنا الحديثة من تسريع تنمية العديد من مشاريعنا البحثية 

للمساعدة في تطوير المعرفة في علم اآلثار والتراث الثقافي 

في الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

وبفضل برنامج المشاركة العامة الذي نرفده بالمحاضرات 

وورش العمل، تمكّنا من إتاحة أبحاثنا بسهولة للجمهور األوسع، 

كما بدأنا بتطوير الوسائل والكتب والمصادر األخرى التي تثري 

العروض التعليمية وتعّدها لتستفيد منها األجيال الشابة.

سوف تنهي كلية لندن الجامعية أعمالها الحالية في جامعة قطر 

في أكتوبر 2020، بعد إنهاء عقدها مع مؤسسة قطر - وهو 

قرار مشترك اتخذته الجامعة مع مؤسسة قطر في عام 2016. 

تماشيًا مع رؤية كلية لندن الجامعية، كجامعة عالمية، سنواصل 

استكشاف وتطوير الفرص لتطبيق نقاط القوة التي تملكها 

كلية لندن الجامعية في دعم التقدم األكاديمي العالمي 

والبحث التعاوني مع قطر.

أخيرًا، نهدف من خالل هذا التقرير إلى مشاركة شغفنا الدائم 

بالتعليم والبحث والمشاركة العامة، ونبرهن على أهمية 

عملنا اليومي وقدرته على ترك بصمة مهمة في حياة الناس 

وأفكارهم، وعلى المجتمعات المعنية بشؤون العلم والثقافة.

نتمنى لكم االستمتاع بقراءة تقريرنا السنوي.

ُأنشئت كلية لندن الجامعية في قطر عام 2011 بشراكة بين 

مؤسسة قطر ومتاحف قطر، لتكون مركزًا متمّيزًا لدراسة التراث 

الثقافي. وقد عملت الكلية على مراجعة مناهجها ونتاجاتها 

األكاديمية، بحيث تلبي وتتماشى مع متطلبات دولة قطر، 

فُعّلقت برامج الدراسات العليا لدرجة الماجستير في علوم 

اآلثار والحفظ عام 2017، بهدف التركيز على مناهجنا األكاديمية 

المتعلقة بالمتاحف العالمية، والتدريب على العمل في قاعات 

العرض، وبرامج دراسات إدارة المكتبات والمعلومات. بالنسبة 

لكلية لندن الجامعية، يتماشى هذا أيضًا مع استراتيجية الجامعة 

للعام 2034، واستراتيجية المشاركة العالمية )GES( التي 

أطلقت نهجًا دوليًا جديدًا يتمثل في التوّجه نحو نموذج شراكة 

دولي وتقليص عدد جامعاتنا في الخارج.

يتيح لنا تطبيق هذا النهج الجديد تلبية احتياجات قطر الحالية 

والمستقبلية بشكٍل أفضل، بما يتماشى مع الركائز اإلنسانية 

واالجتماعية واالقتصادية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030.

جت كلية لندن الجامعية في قطر هذا العام ثالثين طالبًا  خرَّ

وطالبة ينتمون إلى عشرين جنسية، ويتكلمون خمس عشرة 

لغة مختلفة. أكثر من ثمانين في المئة من الخّريجين حصلوا 

على وظائف أو اختاروا متابعة تعليمهم. علمًا بأن جميع 

الطالب مارسوا خالل فترة دراستهم، أعمااًل تدريبية في 

بعض مؤسسات التراث الثقافي الرائدة في العالم. ُيعد 

توفير مواضع العمل المناسبة، جزءًا مهمًا من التزام كلية لندن 

الجامعية بإعداد الطالب للحياة المهنية والمساهمة في تطوير 

كلمة المدير

مجلس أمناء كلية لندن الجامعية 2019

د. ريتشارد أوكينيدي

رئيس، نائب رئيس قسم األبحاث والتنمية واالبتكار 
)مؤسسة قطر(

د. أمل محمد المالكي

عميد مؤسس، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
)مؤسسة قطر(

الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بمؤسسة قطر

د. دام نيكوال بروير

نائب رئيس المجلس للشؤون الدولية )كلية لندن الجامعية(

البروفسور أنتوني سميث

نائب رئيس المجلس للشؤون التربوية والطالبية )كلية لندن 
الجامعية(

السيدة فيونا ريالند

الرئيس التنفيذي )كلية لندن الجامعية(

الحضور بحكم المنصب

د. سام ايفانز

مدير، كلية لندن الجامعية في قطر

فيل هاردينغ

المدير المالي، كلية لندن الجامعية

بييرا جيرارد

مدير برامج، كلية لندن الجامعية في قطر

)أمين سر المجلس(

يسّرني أن أقّدم التقرير السنوي الرابع لكلية لندن الجامعية 
في قطر، الذي يغطي أنشطة الجامعة خالل العام 

الدراسي 2017 - 2018.

 في هذا التقرير نشارك قراءنا األعزاء األعمال التي 
أنجزها طالبنا، ونطلعهم على خدماتنا األكاديمية والبحثية 

والمهنية خالل العام، كما نلقي الضوء على مساهمة 
جامعتنا في تطوير قدرات قطر في مجالّي التراث 

الثقافي وإدارة المعرفة.
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