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محادثات تاد 2022
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دعم التعلم
مكتب الدراسات العليا

،

رقم الفعالية
كلمة المرور



رسالة ترحيب من ا�ستاذة الدكتورة
مريم علي المعاضيد 

نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا
جامعة قطر، قطر

 كجزٍء من رؤية جامعة قطر بأن تكون رائدًة
 وداعمًة للبحث والدراسات العليا، يُسرنا أن نرحب

 بكم في فعالية "محادثات تاد" لعام 2022.
 تُشكل فعالية "محادثات تاد" منصة مهمة لدعم

 بحوث الدراسات العليا من خالل تبادل وجهات
 النظر المحلية والعالمية حول التجربة البحثية

 مع الطلبة الحاليين والمستقبليين. لقد سلط
 الوباء الذي نعيشه ا¦ن الضوَء على أهمية

 البحث في إيجاد حلول للتحديات العالمية أكثر
 من أي وقت مضى، ويلعب طلبة الدراسات

 العليا دوراً هامًا في قيادة الكثير من البحوث
 المتميزة في العالم. وبالتالي، فإن التعرف على

 استراتيجياتهم للنجاح هاٌم جداً نحو التميز في
 بحوث الدراسات العليا. يشرفنا هذا العام عرض

 تجارب باحثي الدراسات العليا من جامعة قطر
 ومعهد الدوحة للدراسات العليا وجامعة حمد
 بن خليفة وجامعة تكساس إي أند أم وجامعة

 كالجاري في قطر، إضافة إلى باحثين من أفضل
 الجامعات في الواليات المتحدة ا·مريكية

 ونيوزيلندا وإيطاليا وجنوب افريقيا وماليزيا.
 نتطلع إلى قطف ثمار هذه الجهود في مجتمع

  باحثي الدراسات العليا في المستقبل
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 أثبتت الدراسات أّن 50% من طلبة الدراسات العليا لم يكملوا دراستهم. يذكر العديد من
 الطلبة أّن السبب ا�ساسي هو قلقهم من ا�طروحة. تم إنشاء                            (محادثات

 االطروحة والرسالة) في جامعة قطر للمساعدة في حل هذه المشكلة العالمية ولدعم
           المساهمة القيمة في أبحاث طلبة الدراسات العليا في اقتصاد المعرفة.

 المستوحاة من                               المعروفة تتبع نظامًا مماثالً له، يقدم المتحدثون خطابًا
 في عشر دقائق يتبادلون فيه وجهات نظرهم عن تجربتهم في بحوث الدراسات العليا

 لتشجيع طلبة الدراسات العليا الحاليين والمرتقبين على مواجهة التحدي المتمثل في
                                 إجراء بحوث لها تأثير دائم على المجتمع المحلي وا¦قليمي والدولي.

 تقدم منصة فريدة من نوعها لعرض بحوث الدراسات العليا المؤثرة التي تواجه
 التحديات العالمية وتجمع باحثي الدراسات العليا من جميع أنحاء العالم للتعاون بروح

 البحث عن المعلومات. بدأت                           �ول مرة في عام 2019 كجزء من التزام جامعة
 قطر ببناء مجتمع دراسات عليا قوي، وتعزيز تجربة طلبة الدراسات العليا، ودعم بحوث

 الدراسات العليا. على مدى السنوات الثالث الماضية، شاركت 21 مؤسسة من 13 دولة
.في حدث                         في جامعة قطر
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tadTalks 2022 المتحدث الرئيسي لفعالية

السيد سعد الرميحي
رئيس المركز القطري للصحافة

 الكلمة الرئيسية بعنوان
”ترك بصمة في ا عالم القطري: رحلة ا لهام والصمود في وجه التحديات"

.

 السيد سعد الرميحي هو رمز إعالمي قطري بارز فاز مؤخراً بجائزة الثقافة 
 الرياضية العربية ل�عالم. رئيس سابق لمجلة الصقر ومدير تلفزيون قطر،

إلى جانب العديد من إنجازاته ا�خرى

“
:

،
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توقيع مذكرة تفاهم

د. إدموند هيرود
 نائب مساعد رئيس المعهد الدبلوماسي

جامعة هيوستن – كلير ليك، هيوستن، الواليات المتحدة ا�مريكية
 د. جيجي دو

 مساعد نائب الرئيس و مسؤول دولي أول لمكتب التعلم واالستراتيجية العالمية 
جامعة هيوستن – كلير ليك، هيوستن، الواليات المتحدة ا�مريكية 

 كجزء من فعالية محادثات تاد لهذا العام، ستقوم جامعة قطر وجامعة
 هيوستن-كليرليك بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجاالت البحوث

والدراسات العليا
 لحفل التوقيع، يرجى الترحيب بالسادة رئيس جامعة قطر د. حسن الدرهم، ومساعد

 نائب الرئيس للمعهد الدبلوماسي د. بوتش هيرود، و د. جيجي دو مساعد نائب الرئيس
ومسؤول دولي أول لمكتب التعلم واالستراتيجية العالمية/المعهد الدبلوماسي

 يؤكد الطرفان سعيهما من خالل توقيع هذه االتفاقية لبناء التعاون العلمي وا�كاديمي
 والبحثي الذي يخدم ا�هداف المشتركة لكال الطرفين، وتبادل المعلومات والخبرات. كما

 تمثل مذكرة التفاهم هذه أول فعالية                        تقام خارج جامعة قطر، والتي ستعقد في
 جامعة هيوستن-كليرليك في خريف هذا العام. تؤكد هذه الخطوة على التزام الطرفين

 القوي ببناء مجتمع لطلبة الدراسات العليا وتعزيز تجربتهم، ودعمهم لبحوث الدراسات
العليا عالميًا

.

.

.
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السيد المعز علي 
العب كرة القدم المحترف

منتخب قطر الوطني

 ضيف tadTalks المميز

،



 باحثو الدراسات العليا من قطر
و من دول أخرى

6

 ماجستير اللغة العربية وآدابها
كلية ا�داب والعلوم، جامعة قطر، قطر

 مجال البحث: تحليل ا�دب القطري من منظور ما بعد
االستعمار

 روضة علي الحمادي

ماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية
كلية الهندسة، جامعة تكساس إي آند أم، قطر

 مجال البحث: دراسة التحلل الضوئي المسرع للمواد
باستخدام منشأة محاكاة الطاقة الشمسية

مالك الهاللي
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ماجستير ا�عالم والدراسات الثقافية
كلية العلوم االجتماعية وا�نسانية

معهد الدوحة للدراسات العليا، قطر
 مجال البحث: تمثيل المهاجرين المسلمين في بعض

 ا�فالم الغربية المعروضة على منصة نتفلكس

أسيل حمدان

ماجستير التمريض، جامعة كالجاري، قطر
 مجال البحث: التأثير االجتماعي والثقافي على الرضاعة

في قطر

نبيلة شعابنة
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 ماجستير ا�داب في دراسات المرأة في المجتمع
والتنمية

 كلية العلوم ا�نسانية واالجتماعية، جامعة حمد بن
خليفة، قطر

 مجال البحث: سياسات الشرق ا�وسط ، وطرق التدريس
 النسوية، والعنف الجندري، والحركات النسوية في

منطقة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا

مجدولين المّوقع

 دكتوراه في الهندسة الصناعية، قسم الهندسة
 الصناعية، جامعة روما "تور فريغاتا"، إيطاليا

مجال البحث: االقتصاد الدائري – المواد المركبة الهجينة

 أليس برويتي



(UiTM)،
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 دكتوراه في القيادة التربوية، قسم القيادة التربوية،
 جامعة هيوستن – كلير ليك، الواليات المتحدة

 ا�مريكية
 مجال البحث: تأثير كوفيد-19 على القيادة والتكامل

التكنولوجي في حرم المدارس ورياض ا�طفال

نورما فيغيال مارتينيز

 دكتوراه في العلوم، كلية الفيزياء وعلم المواد،
  كلية العلوم، يونييفرستي تكنولوجي  مارا

ماليزيا
مجال البحث: المواد ا�لكترونية الحيوية

 محمد فايز عزم الدين
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 دكتوراه في الهندسة الكيميائية وهندسة المواد،
 قسم الهندسة الكيميائية وهندسة المواد، جامعة

 أوكالند، نيوزيلندا
 مجال البحث: التآكل، أنظمة الطالء الكيمياء

الكهربائية، التوصيف

 سينا شيخ ا�سالم

 دكتوراه في تعويضات وتركيبات ا�سنان، كلية طب
 ا�سنان، جامعة ويسترن كيب، جنوب افريقيا

 مجال البحث: تعليم المهن الصحية (تعليم طب
ا�سنان)

  رونيل مارت
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العلوم البيولوجية
كلية ا�داب والعلوم، جامعة قطر، قطر

ألمى عامر إسماعيل

 تربية عامة، كلية التربية، جامعة قطر، قطر

دالل ناصر الحيدر

 الرياضيات، كلية ا�داب والعلوم، جامعة قطر، قطر

هناء أبوالليث موناكات

محادثات تاد للشباب
باحثو برنامج المتطلبات العامة

مجال البحث: أسباب وتأثيرات ارتفاع ا�سعار في قطر
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أدب إنجليزي، كلية ا�داب والعلوم، جامعة قطر، قطر

مها المهندي

التسويق، كلية ا�دارة واالقتصاد، جامعة قطر، قطر

مريم أحمد جاسم الجهام الكواري
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 الصف الحادي عشر، مدرسة جاسم بن حمد الثانوية
للبنين

 مجال البحث: التقطير الغشائي المدمج الموفر للطاقة
الستعادة الموارد وعدم تفريغ السوائل

 أحمد الكواري

المالية، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة قطر
 مجال البحث: تأثير جائحة كورونا على ا�داء المالي

للشركات متعددة الجنسيات

إحسان صغيري

 باحثو مركز العلماء الشباب
في جامعة قطر

باحثو برنامج التميز ا كاديمي



جدول الفعالية

9:10 - 9

9 - 8:30

9:30 - 9:10

9:40 - 9:30

 9:45 -9:40

10:05 - 9:45

12 - 10:05

12:20 - 12

12:40 - 12:20

12:55 - 12:40

1 - 12:55

1

حفل تكريم للضيوف الموقرين

التسجيل

الكلمة االفتتاحية، سعادة الدكتور حسن الدرهم، رئيس جامعة قطر

 كلمة الراعي، السيد اليكس زانج مدير مجموعة أعمال هواوي انتربرايز لقطاع المشاريع والمؤسسات في
منطقة شمال الخليج

الكلمة االفتتاحية، ا�ستاذة الدكتورة مريم المعاضيد، نائب الرئيس للبحث والدراسات العليا، جامعة قطر

"
متحدث رئيسي، أستاذ سعد الرميحي، رئيس المركز القطري للصحافة

"ترك بصمة في ا§عالم القطري: رحلة االلهام و الصمود في وجه التحديات

روضة علي الحمادي، جامعة قطر
نورما فيغيال مارتينيز، جامعة هيوستن - كليرليك، الواليات المتحدة ا�مريكية

مجدولين الموقع، جامعة حمد بن خليفة - قطر

أليس برويتي، جامعة روما "تور فيرغاتا" – إيطاليا
أسيل حمدان، معهد الدوحة للدراسات العليا - قطر

محمد فايز عزم الدين، يونيفرستي تيكنولوجي مارا                    - ماليزيا

رونيل مارت، جامعة ويسترن كيب - جنوب افريقيا
نبيلة شعابنة، جامعة كالجاري - قطر

سينا شيخ ا§سالم، جامعة أوكالند - نيوزيلندا
مالك الهاللي، جامعة تكساس إي أند أم - قطر

 توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة هيوستن – كليرليك،
هيوستن، الواليات المتحدة ا�مريكية

باحثو برنامج المتطلبات العامة
ألمى عامر إسماعيل

دالل ناصر الحيدر
هناء ابو الليث موناكات

مها المهندي
مريم أحمد الكواري

باحثو برنامج التميز ا�كاديمي
  إحسان صغيري

باحثو مركز العلماء الشباب في جامعة قطر
أحمد الكواري

استراحة

محادثات تاد مع الباحثين الواعدين في جامعة قطر

النقاش وطرح ا�سئلة

الحفل الختامي

غداء وبناء شبكة تواصل

استراحة
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