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يأيت العدد اجلديد من جملة احلرم اجلاميع حبلة ممزية تتناسب وما محتله بني ثناياها من موضوعات وأخبار، ويزتامن 
صدوره مع خترجي الدفعة الثالثة واألربعني 2020 من طلبتنا أبناء اجلامعة الذين واجهوا معنا التحديات بعزمية وثبات حىت 
قهروها، وحققوا مطوحاهتم اليت طاملا حملوا هبا، وأنفقوا من أجلها الليايل واأليام، وأشغلوا يف سبيلها العقول واألجسام.

يرصد هذا العدد أبرز ما ُأجنز من أحباث وفعاليات وأنشطة وإجنازات نفخر هبا ونعزت، سواًء عىل مستوى الطلبة أو 
األساتذة أو املوظفني واإلداريني عامة، يف ظل حتدياٍت فرضهتا جاحئة كورونا، وأبت إال أن تسمتر وتزداد، وأبينا أن 

نستسمل هلا وُنعلِّق أمعالنا عىل أمل اخلالص مهنا يف مستقبٍل ال يعمل أحد مىت سيكون، وأال تعيقنا عن السري يف طريق 
اإلجناز والمتزي مهام اكن جحم تلك التحديات، فالتحديات مل تزدنا إال إرصارا عىل تطبيق ُخططنا وتسيري أمعالنا بل عىل 

المتزي فهيا. وستجدون يف صفحات هذا العدد أمثلة حية عىل ذلك؛ أعين عن المتزيُّ من األساتذة والطلبة، مكا ستجدون 
أخباًرا جامعية عدَّة عن بعض اإلجنازات اجلامعية والطالبية، واالتفاقيات ومذكرات التفامه، وأخبار اللكيات، ومواهب بعض 
الطلبة، وبعض األمعال اإلبداعية، وأنشطة األندية الطالبية، وتطوير األداء وغري ذلك، وليس لك ذلك إال أمثلة، وال ميكن رسُد 

لكِّ ما أجنز يف أعداٍد كثرية َبلَْه عدٍد واحٍد.

إنَّ اسرتاتيجية جامعة قطر ُتويل الطلبة أمهية كربى، فهم حمور العملية التعلميية برمهتا، وإمياًنا مهنا بأن البناء احلقييق 
هو بناء اإلنسان، وأنه االستمثار األمثل والضامن ملستقبل مرشق، ويه بذلك حتقق رسالهتا يف إنتاج املعرفة ورفد الدولة 

باخلربات والكفاءات املتسلحة بالويع وبالعلوم العرصية إىل جانب احملافظة عىل املبادئ والقمي األصيلة؛ وهلذا نقوم 
بإعادة النظر يف فرص قبول الطلبة وفتح الرباجم أو إعادة النظر فهيا مبا ُيلبِّ االحتياجات الوطنية وُيؤسس لويٍع جممتيٍع 

واقتصاٍد معريف وتمنية مستدامة.

إننا يف جامعة قطر نتطلَُّع بعني الثقة إىل بناء جيٍل قادٍر عىل الهنوض هبذا البلد الكرمي واإليفاء مبتطلبات التقدم والعرصنة، 
وننظر بعني أخرى إىل أن تكون اجلامعة بيت خربة ومصدر إنتاج لملعرفة اليت ختدم اإلنسانية مجعاء؛ وهلذا تسىع 

بلك جهدها إىل توفري تعلمي أاكدميي ممتزي وبيئة حبث عيمل مجشعة وحمفزة عىل اإلبداع والتعامل مع حتديات العرص 
جبدارة. 

من ُهنا أُحثُّ األساتذة واملوظفني واإلداريني إىل مزيد من العمل واجلد واالبتاكر، وُأُحثُّ أبنايئ الطلبة عىل مزيٍد من اجِلدِّ 
واالجهتاد، مكا أُحثُّ اخلرجيني عىل املُِضِّ بعزمية أقوى وثبات أرخس يف مسريهتم العملية، وأال ُيعلِّقوا آماهلم عىل أمنياٍت 

قد يلدها الغيب، وُرمبا لن يلدها، فالظروف لن تتفهم أمنياتنا، ولن ترأف حلالنا، ولن نهنض إن استسملنا هلا ولو للحظة 
قصرية، وعلينا أن ُنطوِّعها يف خدمتنا أّيًا اكنت، وإن اكنت الرياح جتري مبا ال تشهتي السفن، فإننا نقول: 

حنن الرياُح وحنن البحُر والسفُن   جتري الرياح مكا تشهتي سفينُتنا   
  إنَّ الذي يرجتي شيائ هبّمِته                          يلقاه لو حاربته اإلنُس واجلنُّ

  فاقصد إىل مقم األشياء تدركها              جتري الرياُح مكا رادت هلا السفُن

آَمُل أن َيلىق هذا العدد القبول والرضا ممن هلم عناية مبتابعة أخبار اجلامعة ومسريهتا، وُيقِّق هلم قراءة مفيدة وممتعة.

د. حسن بن راشد الدرهم
رئيس جامعة قطر



جامعة قطر
تحتفل بتخريج

الدفعة الثالثة 
واألربعين 

تحت رعاية حرضة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين 

أمري البالد املفدى، احتفلت جامعة قطر بتخريج الدفعة الثالثة 

واألربعني من خريجي جامعة قطر )دفعة 2020(. وقد بدأت 

ومنُذ وقٍت مبكر االستعدادات بجامعة قطر لتنظيم حفل تخريج 

دفعة 2020، إذ بلغ إجاميل عدد خريجي هذه الدفعة 3188 

خريًجا وخريجة، منهم 2455 خريجة، و733 خريًجا. 

وال شك أنَّ الجامعة - وهي تحتفل بتخريج دفعتها الثالثة 

ت عرب عقود،  واألربعني من خريجيها - تؤرُِّخ ملسريٍة تاريخيٍة امتدَّ

أسهمت خاللها جامعة قطر يف تعزيز التنمية واالزدهار بدولة 

قطر من خالل رفد سوق العمل بالخريجني األكفاء.

وتُويل إسرتاتيجية الجامعة الحالية عناية كبرية بالخريجني، من 

خالل َسعيها إىل وضع جامعة قطر يف موقع الريادة وتكريس 

دورها مؤسسة تعليمية تتميز بأنَّها صاحبة املُبادرة والِريادة يف 

قيادة قاِطرَة التعليم العايل يف قطر بهدف توفري الحايل، تعليم 

يات عرصنا الحايل ويُركِّز عىل تلبية  أكادميي متميِّز يتناول تحدِّ

االحتياجات الوطنية؛ لتتجه بذلك بخطواٍت واثقة نحو بناِء ُمجتمعٍ 

يعتمد عىل اقتصاد املعرفة.
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يذكر أنَّه، من بني 55 جامعة عربية، تحتل جامعة قطر املرتبة الثالثة عىل مستوى العامل العريب، وهو أمٌر يدل عىل قوة 

متيزها يف املنطقة. وتأيت الجامعة يف املرتبة الثانية ضمن فئة مؤرشات البحث العلمي الذي يقيِّم مسح السمعة ودخل 

البحث واإلنتاجية. وال تزال جامعة قطر تحتل املرتبة األوىل ضمن فئة مؤرشات التوقعات الدولية، وهو ما يُشري إىل نجاح 

ٌن رئيٌس ألي جامعة تتطلَُّع إىل  جامعة قطر يف جذب الطالب وأعضاء هيئة التدريس من جميع أنحاء العامل، وهو ُمكوِّ

إحداث تأثريٍ عاملي.

ق مراكز متقدَّمة  جامعة قطر تُحقِّ
في مؤسسات التصنيف الدولية

تحقيق المركز 26 عالمًيا وفًقا لتصنيفات مؤسسة 
تايمز للتعليم العالي لالقتصادات الناشئة لعام 2021

حققت جامعة قطر قفزة نوعية يف تصنيفات مؤسسة تاميز للتعليم العايل )THE( لالقتصاديات الناشئة لعام 2021، فاحتلَّت املركز 26 

من بني 606 جامعة من 48 دولة من مختلف أنحاء العامل، ضمن دول االقتصادات الناشئة، وعليه فقد دخلت جامعة قطر ألول مرة ضمن 

قامئة أفضل 30 جامعة عاملية.

مت جامعة قطر 12 مركزًا عن العام املايض، وأظهرت تحسًنا قويًا منذ عام 2017، عندما دخلت التصنيف ألول مرة، حينها،  وقد تقدَّ

واحتلت املركز 75، وتتميز تصنيفات مؤسسة تاميز للتعليم العايل )THE( برتكيزها عىل الجامعات التي تركز عىل التعليم، والبحث العلمي، 

وتبادل املعرفة وسمعتها العاملية.
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الدخول في النسخة األخيرة من تصنيف 
QS للجامعات العالميَّة

 QS( Quacquarelli Symonds( ُصنِّفت جامعة قطر يف ثالثة عرش تخصًصا علميًا، وذلك وفًقا للنسخة األخرية من تصنيف مؤسسة

صات لعام 2021، وجاء أفضل أداء للجامعة يف مجاالت: علوم الحاسوب ونظم  للجامعات العاملية يف مجال التصنيف حسَب التخصُّ

املعلومات والهندسة الكيميائية واملحاسبة واملالية. )راجع الجدول أدناه؛ للحصول عىل مزيٍد من التفاصيل(

مت جامعة قطر يف 84 مرتبًة يف مجاالت: الهندسة والتكنولوجيا عىل مستوى العامل، وأصبحت هذه الربامج اآلن من  وقد تقدَّ

مت الجامعة 70 مرتبة ودخلت برامج  بني أفضل سبعة برامج يف العامل العريب. أما يف مجال العلوم االجتامعية واإلدارة، فقد تقدَّ

ان اآلن من بني أفضل أربعة برامج يف العامل العريب.  العلوم البيئية وبرامج الرتبية يف تصنيفات QS، وكالهام يُعدَّ

لت جامعة قطر أعىل درجة )94.7( يف تخصص الهندسة الكهربائية  أما يف مجال االستشهاد املرجعي يف األوراق البحثية، فقد سجَّ

واإللكرتونية.
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نظم مكتب رئيس جامعة قطر حفاًل افرتاضيًا لتكريم ُعلامء 

الجامعة املتميزين وهم أكرث من 50 عالاًِم متميّزًا من أعضاء هيئة 

ن بذلوا جهوًدا بحثية متميِّزة وحققوا إنجازاٍت تفخر  التدريس، ِممَّ

بها جامعة قطر، وقد هدف الحفل التكرميي إىل تشجيع الباحثني 

عىل بذل مزيٍد من البحث النوعي املميز. ويُعدُّ الُعلامُء املكرَّمون 

من بني أفضل 2٪ من الُعلامء األكرث استشهاًدا بأبحاثهم عىل 

مستوى العامل، وذلك حسَب القامئة الجديدة التي أصدرتها جامعة 

ستانفورد بالواليات املتحدة األمريكية. 

ويف كلمته باملناسبة، قال الدكتور حسن الدرهم رئيس الجامعة: 

»إنَّ هؤالء العلامء قد جادت قرائحهم، وأبدعت عقولهم مبا يخدم 

هم علينا أن  اإلنسانية جمعاء، ويُسهم يف رقيها وازدهارها، ومن حقِّ

نُثني عليهم بأبلغِ عبارات الثناء، وأن نحِتفي بهم ونكرّمهم، وإن 

كانوا هم يف الحقيقة مكرََمة للجامعة بل لإلنسانية كلها؛ ألنهم 

ليسوا أماًل ألرسهم وعوائلهم ومجتمعاتهم فحسب، بل هم أمٌل 

لإلنسان أينام كان«. 

ة  وقال الدكتور الدرهم يف كلمته االفتتاحية: »إنَّ األفكار النريِّ

والطُروحات العلمية الجادة ال يَعرُِف أثرُها حدوَد مجتمعٍ أو 

بلٍد معنٍي، بل هي عابرة للحدود، مؤثرة يف ميادينها ومجاالتها، 

ومضيفة إليها، وفاتحة آفاقًا جديدة أمامها؛ ولهذا كُنتم من أفضل 

العلامء استشهادا بأبحاثهم حسب القامئة الجديدة التي أصدرتها 

جامعة ستانفورد يف الواليات املتحدة األمريكية، وإنَّ هذه األفكار 

واآلثار ستبقى ساطعة ُسطوع الشمس عىل مدار األزمان، وأساًسا 

متيًنا يبني عليه اإلنسان؛ ولهذا اجتهُدوا لتكتبوا الخلود ألنفسكم 

ٌ يف طريق العلم،  وأفكاركم، وال تُثِنكم عقبٌة اعرتضتكم أو تعرثُّ

فالهمم العالية ُمالزمة للعقول املبدعة التي تسترشِف املستقبل 

ت مسار أمة  وتتطلَُّع إىل غٍد علمٍي مزهر، وتؤمن أن رُبَّ فكرٍة غريَّ

بل مساِر الحياِة برُمتها«. 

تكريم 56 عالًما متميًزا ضمن فئة الـ 2% من 
الباحثين المؤثرين عالمًيا 

وفًقا لجامعة ستانفورد بالواليات المتحدة األمريكية



يف إطــار حرص الجامعة عىل جمع الرتاث القطري، شــكلت مكتبة 

جامعــة قطر لجنة مشــرتكة مع كلية اآلداب والعلوم تهدف إىل 

العمــل عىل جمع قصص الشــعب القطري وحياته اليوميَّة خالل 

الخمســينيات والســتينيات من القرن املايض، وتوثيق تلك القصص 

التــي تحيك عن حياتهم وتجاربهم اليومية يف شــتى مناحي الحياة.

وتعــود أهمية هذه البادرة التي تقودها جامعة قطر؛ بســبب 

قلَّة الســجالت املكتوبة عن هــذه الحقبة من تاريخ قطر، مع 

أن مثــة تغيريات كثرية طــرأت عىل منط املجتمع القطري خالل 

الخمســينات والستينات، لذلك ســتقوم جامعة قطر، ممثلة بهذه 

اللجنــة بجمــع وتوثيق قصص أهــل قطر التي تحيك عن حياتهم 

وتجاربهم اليوميَّة يف تلك الفرتة. ويهدف هذا األرشــيف إىل حفظ 

مظهــٍر من مظاهر الــرتاث الوطني لدولة قطر؛ لفائدة أجيال 

املســتقبل من أبناء الشــعب القطري، إىل جانب الطالًّب والباحثني 

مــن أرجاء العامل املهتمني بالدراســة والبحث عن قطر ومنطقة 

الخليج بشكل عام.

بالنســبة للمعنيني من أفــراد املجتمع القطري، ميثل هذا 

املرشوع فرصة نادرة لرسد تجارب حياتهم خالل الخمســينيَّات 

والســتينيَّات وتوثيقها وبناًء عىل ما ســبق، فإن هذه اللجنة 

ســتقوم مبقابلة القطريني أو من عايش حقبة الخمســينيَّات 

والســتينيَّات يف قطــر؛ لكتابة مذكراتهــم عن تلك الفرتة الزمنيَّة من 

حياتهم، وســتكون لهم حريــة كتابة أي يشء يختارونه عن تلك 

الفرتة وســيعود األمر الختياراتهم الشــخصيَّة. وعىل سبيل املثال، 

ميكنهم تدوين أســامئهم أو أســامء أشخاص يعرفونهم، عايشوا 

د دون  تلــك الفرتة، كــام أنَّ بإمكانهم التحفُّظ عىل ذلك والرسَّ

الحاجة لذكر األســامء. وســيكون لألفراد الحرية لتدوين تجاربهم 

من خالل الكتابة أو بواســطة التســجيالت الصوتيَّة، ويف حال 

عدم القدرة عىل الرسد والتدوين ذاتيًا ســيكون هناك فريٌق من 

مكتبــة جامعة قطر ســيعمل عىل إجــراء تلك اللقاءات مع املعنيني 

وســتُحفظ هذه الجهود يف أرشــيف مذكرات ستقوم مكتبة جامعة 

باحتضانه. قطر 

ل لجنة لجمع التراث  جامعة قطر تشكِّ
القطري خالل فترة الخمسينات والستينات

ويف ترصيحٍ لها، قالت األستاذة مريم عبد الله آل ثاين، رئيس قسم الخدمة املرجعية واملعلوماتية »إننا سنبدأ هذه الحملة 

لجمع قصص الشعب القطري واألفراد الذين عاشوا يف قطر خالل الفرتة املذكورة، وميكن إرسال هذه القصص للربيد 

اإللكرتوين: Library.Events@qu.edu.qa. وتحرتم اللجنة خصوصية األفراد إذا رغبوا مبشاركة بعض القصص من دون 

ذكر أسامئهم. ومن املواضيع التي مُيكن الكتابة عنها، عىل سبيل املثال: العمل يف صناعة النفط، التغيريات يف نظام األرسة، 

والبريوقراطية، واألنظمة املدرسية وأي مواضيع أخرى يف السياق نفسه«.
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ِعْلُمك، ُهِويَُّتك..
يأتي التواصل مع المجتمع وإشراكه واالرتباط به 

في صميم رؤية الجامعة ورسالتها. وتعتز الجامعة 
بالمستوى الرفيع لطلبتها وخريجيها، وستبقى 

على عهدها؛ ملتزمة بخلق بيئة جامعية خصبة 
عة للطالب والطالبات على تحقيق التمي�ز  مشجِّ

والريادة والقيادة.  



- سنستمر بالعمل عىل تنفيذ اإلسرتاتيجية املعتمدة من قبل 

الجامعة يف الفصل الحايل وطموحنا كبري يف تقديم أفضل 

الخدمات لطالب الجامعة 

- نسعى للتميز يف تقديم خدمات طالبية تتسم بالجودة 

واملرونة واالبتكار مبا يخدم املنظومة التعليمية يف الجامعة

- سيكون مبنى قطاع شؤون الطالب الجديد جاهزًا قريبًا وفق 

أفضل املواصفات الحديثة واملستدامة واملتكاملة 

- نعمل عىل تحقيق االستفادة القصوى من منشآتنا الرياضية 

بالتنسيق والتعاون مع اإلدارات والجهات املختلفة يف الجامعة 

وخارجها 

- نقوم حاليًا بخطة مراجعة وتقييم األداء اإلسرتاتيجي يف أغلب 

إدارات شؤون الطالب

12

حوار العدد

في حوار خاص مع 
الحرم الجامعي 
الدكتورة إيمان 

مصطفوي: 

“نسعى لتوفير حياة طالبية 
داعمة تسهم في إثراء 

الجوانب العلمية والتربوية 
واالجتماعية للطالب 

وتعزيزها”

د. إميان مصطفوي

أكدت الدكتورة إميان مصطفوي، نائب رئيس جامعة قطر 

لشؤون الطالب سعي الجامعة لتوفري حياة طالبية نشطة 

وداعمة تسهم يف تحقيق االحتياجات العلمية والرتبوية 

واالجتامعية للطالب وفًقا لرؤية جامعة قطر وإسرتاتيجيتها. 

وقالت الدكتورة إميان مصطفوي يف لقاٍء خاٍص مع )الحرم 

الجامعي( إنَّ قطاع شؤون الطالب سيقوم بالتنسيق بني 

املراكز واإلدارات املختلفة وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات 

األخرى يف الجامعة وخارجها لالستفادة القصوى من املنشآت 

الرياضية وغريها من املرافق الحيوية يف الجامعة. 

كام أشارت إىل املساعي والُجهود املبذولة يف قطاع شؤون 

الطالب لدعم العملية التعليمية وتعزيزها وإنجاحها، ومنها: 

العمل عىل تطوير خدمات القبول والتسجيل وإيجاد الُحلول 

املتكاملة للتحديات واملشكالت التي تواجه الطلبة أثناء 

تسجيل املقررات الدراسية، وزيادة االهتامم باإلرشاد النفيس 

بعد جائحة كورونا، واالستعداد لالنتقال للمبنى الجديد 

لقطاع شؤون الطالب الذي يتميَُّز بتصميم معامري يُراعي 

أفضل املواصفات الحديثة واملستدامة واملتكاملة، إضافة إىل 

التخطيط املستمر لتدشني خدمات جديدة، كخدمة إيصال 

الكتب الدراسية للطالب يف أماكن سكنهم دون الحاجة 

للحضور إىل قسم الكتب الجامعية يف الحرم الجامعي.

وفيام ييل أهم ما دار يف هذا الحوار:

• ما الجديد الذي تقدمونه لقطاع شؤون الطالب ونحن يف 

بداية فصل درايس جديد؟

نحن حريصون جًدا عىل إبراز دورنا الرئيس يف مجال خدمة 

طالب جامعة قطر واملتمثِّل يف تقديم خدمات تتسم بالجودة 

واملُرونة واالبتكار مبا يخدم املنظومة التعليمية ويُلبِّي 
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احتياجات الطالب وتواكب تطلعاتهم ليحققوا النجاح يف حياتهم 

الجامعية. 

وبخصوص الفصل الحايل ربيع 2021، فنحن مستمرون يف تطبيق 

القرارات التي اتخذتها الجامعة بشأن سري العملية التعليمية وما 

يتعلُق بها من استمرار الدراسة عن بُعد لجميع الطالب باستثناء 

بعض املقررات ذات الطبيعة العملية ومقررات الدراسات العليا 

ومشاريع التخرج واألبحاث والتدريب امليداين، مع إمكانية 

التعديل عىل هذه القرارات بحسب املستجدات واملتغريات التي 

قد تطرأ خالل الفصل الدرايس بناء عىل أي توجيهات جديدة قد 

تعلنها لجنة إدارة األزمات يف الدولة. 

وأظهرت ُمختلف إدارات القطاع اهتامًما كبريًا بالخدمات 

يات  املقدمة للطلبة )عن بُعد( ومساعدة الطلبة يف تجاوز التحدِّ

التي فرضتها جائحة كورونا، مثل: خدمات اإلرشاد النفيس 

واملهني واألكادميي ودعم الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة 

عرب تسخري الوسائل املتاحة لتكنولوجيا االتصال املريئ واملبارش. 

وقد استطاع القطاع تقديم خدماته عن بُعد بطريقة سلسلة 

ومستمرة لجميع الطلبة، مع اهتاممنا وتركيزنا عىل تقديم 

تجربة طالبية غنية وشاملة جزًءا أساسيًّا من عمل القطاع.

• أين موقع شؤون الطالب ضمن إسرتاتيجية الجامعة لألعوام 

2018-2022، وهل تأثر القطاع بجائحة كورونا من حيث تنفيذ 

الخطط والتعامل مع الوباء؟

اإلسرتاتيجية الحالية للجامعة طموحة جًدا ويحتل قطاع شؤون 

الطالب الصدارة فيها، إذ إنَّ هذه اإلسرتاتيجية تركز كثريًا عىل 

الطالب بدًءا باستقطابهم والتحاقهم بالربامج الدراسية مروًرا 

بدعمهم أكادمييًا ونفسيًا واجتامعيًا، وتوفري حياة طالبية ثرية 

لهم وانتهاًء مبساعدتهم عىل التخرج يف أرسع وقت ممكن، 

ُمَسلَّحني بالعلم واملعرفة واملهارات الحياتية والقدرات املهنية 

التي اكتسبوها يف حياتهم الجامعية.

• وماذا بخصوص جائحة كورونا والتعامل معها؟

من املؤكد أن ُجلَّ القطاعات تأثرت بالجائحة إال أنَّنا يف شؤون 

الطالب َشكَّلت لنا الجائحة فرصة لإلرساع يف تطبيق الُخطط 

التي كانت موجودة بالفعل لتقديم أغلب خدماتنا عن بُعد، وما 

أُنِجَز يدعو إىل الفخر، إال أننا نسعى لالستمرار يف تطوير خدماتنا 

لتُصبح أكرث مرونًة وكفاءًة وفاعلية، سواء من حيث طريقة 

تقدميها أم يف نوعيتها. ونعمل حاليًا، عىل سبيل املثال، عىل 

تسهيل وصول الخدمات للطالب، مثل: إيصال الكتب الدراسية 

للطالب يف أماكن إقامتهم.

• الحظنا إقبااًل كبريًا عىل التحاق الطلبة بالجامعة بفعل عوامل 

كثرية، منها: تحسن مخرجات الجامعة وجودتها والثقة فيها، 

وكذلك بسبب جائحة كورونا واإلغالق العاملي، فهل راعت 

الجامعة زيادة الُقدرة االستيعابية للطالب الجدد؟

مع تحديات التسجيل وطرح املقررات وزيادة األعداد، طورنا 

عدًدا من اإلسرتاتيجيات املهمة للتعامل مع كل هذه التحديات 

واملستجدات وستنال اهتامم الجمهور وأولياء الطالب بدًءا من 

الفصل القادم بإذن الله. وستتحسن األمور مبُجرد انتقال القطاع 

َذ بطريقة تدَعُم وتعزُِّز الحياة  َم ونُفِّ إىل املبنى الجديد الذي ُصمِّ

الطالبية واألنشطة والخدمات املختلفة. 

• أين األنشطة الطالبية يف خطتكم؟ وهل أنتم راضون عامَّ 

تُحققه الجامعة من مشاركاٍت خارجية؟

م قطاع شؤون الطالب خدماٍت متنوعة لطلبة جامعة قطر  يُقدِّ

ملا فيها من مصلحة الطلبة واملجتمع الجامعي واملحيل، ونحن 

فخورون بطالبنا الذين ال يزالون يحققون الكثري من اإلنجازات 

يف مشاركاتهم العلمية أو الرياضية أو الثقافية داخل دولة 

قطر وخارجها، إضافة إىل املشاركات املميزة لطالبنا املتطوعني 

يف مختلف الفعاليات الكربى واملبادرات عىل مستوى الدولة. 

كام نعمل عىل تقييم ومراجعة مستمرة وشاملة لربامج 

األنشطة الطالبية، وقمنا مؤخرًا بتعيني مديرة جديدة لقسم 

الفنون والثقافة؛ وهذا سيسهم يف الرتكيز عىل هذا الجانب يف 

املستقبل. وسيكون هناك تنسيق بني املراكز واإلدارات املختلفة 

وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات األخرى يف الجامعة وخارجها 

لالستفادة الُقصوى من املنشآت الرياضية وغريها لتحقيق 

أهداف الجامعة وإثراء الحياة الطالبية. 

• ما الرؤى املستقبلية التي تنوون إدخالها عىل القطاع؟

نحُن نعمل من منظور أنَّ جامعة قطر عليها مسؤولية ودوٌر 

كبرٌي تجاه املجتمع، ومن ثَمَّ فنحُن نعمُل من ُمنطلق هذا 

الواجب االجتامعي الستيعاب أبنائنا وبناتنا واستقطابهم؛ 

الستكامل تعليمهم الجامعي، ويف الوقت نفسه لسنا وحدنا عىل 

خريطة التعليم العايل يف قطر، إذ لدينا رُشكاء نتشارك معهم 

استقطاب الطالب الراغبني يف الدراسة مبؤسسات التعليم العايل. 

وبرأيي أنَّ املستقبل واعٌد بإذن الله تعاىل، فربامجنا األكادميية 

ٍع مستمر؛ لرفد املجتمع بالكفاءات من أبناء  عٍ وتنوُّ يف توسُّ

الوطن، إضافة إىل أنَّ الجامعة ُمستمرة يف تطوير البُنية التحتية 

وتشييد مباٍن جديدة للكليات واملراكز والقطاعات املختلفة 

وفق إسرتاتيجية تُراعي التزايد املُستمر يف أعداد طاُلب العلم 

والباحثني الراغبني يف دخول الجامعة. 
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تسعى مكتبة جامعة قطر لتعزيز التطلُعات األكادميية والبحثية ملنتسبي الجامعة، وتلبية االحتياجات التعليمية واملهنية للمجتمع. 

وتُقدم املكتبة خدمات معلوماتية عالية الجودة ملنتسبي الجامعة ورشكائها املحليني والدوليني وللمجتمع القطري بشكل عام. وتُضم 

املكتبة مجموعات شاملة من الكتب املطبوعة واإللكرتونية، كام تشرتك يف العديد من قواعد البيانات العلمية التي تخدم كافة 

التخصصات والربامج العلمية. وفيام ييل تحقيٌق سربنا فيه عدًدا من اآلراء حول الخدمات التي تقدمها مكتبة الجامعة خاصة يف فرتة 

الجائحة الحالية. 

تحقيق العدد

مت  المكتبة قدَّ
خدمات رقمية 

متميزة ولم تتأثَّر 
بالجائحة

قالت األستاذة أسامء البوعينني، مديرة مكتبة جامعة قطر يف ترصيح لها: »يف ربيع 2020 شهدت العامل خاصة القطاع 

التعليمي تغريات جذرية، إذ تطلَّبت جائحة )كوفيد-19( التكييف مع التغيري الرسيعة، وقد استمرَّت مكتبة جامعة قطر 

يف تقديم خدماتها عن بُعد وشهدت إقباالً ملحوظًا للمستفيدين. وُقمنا بتوفري مصادر إلكرتونية متنوعة، فيام طُِرَح  

عدٌد من الورشة التدريبية للهيئة األكادميية وطالب الجامعة عرب املنصات اإللكرتونية املتاحة؛ لتوضح للمستخدمني آلية 

البحث عرب قواعد البيانات ومهارات البحث والتوثيق. ونظًرا لحرص املكتبة عىل سالمة املجتمع وصحته والوصول املوثوق 

ة تضم من خاللها املنظامت وحسابات وسائل اإلعالم  والدقيق للمعلومات املتعلقة بفريوس كورونا املستجّد أُنشئت منصَّ

االجتامعية املوثوقة وذات العالقة، وقد ُقمنا باعتامد اإلجراءات االحرتازية التي أقرَّتها الجهات الصحيَّة ذات العالقة يف 

الدولة، فيام تابعنا كذلك املامرسات التي اتبعتها املكتبات حول العامل، إضافة إىل إرشادات منظمة IFLA- االتحاد الدويل 

لجمعيات ومؤسسات املكتبات. 

وأضافت البوعينني: »تُقدم مكتبة جامعة قطر خدمات معلوماتية عالية الجودة ملنتسبي الجامعة ورشكائها املحليني 

والدوليني وللمجتمع القطري بشكل عام. كام تضم مجموعة من الكتب املطبوعة واإللكرتونية، كام تشارك املكتبة يف 

العديد من قواعد البيانات العلمية التي تخدم جميع التخصصات والربامج يف الجامعة«. 

وحول مشاريع املكتبة الحالية، قالت األستاذة أسامء: »نعمل عىل مرشوع أرشيف جامعة قطر، الذي سيتضمن: أرشفة األوعية 

واملواد املتعلقة بالجامعة، خاصة فيام يتعلق مبسريتها التاريخية؛ إميانًا منها برضورة دعم املساعي التعليمية والبحثية ألعضاء هيئة 

التدريس والطالب واملجتمع وذلك من خالل إتاحة املواد املتعلقة بتاريخ جامعة قطر وثقافتها، ويهدف هذا املرشوع إىل تحقيق 

رؤية قطر 2030 املتمثِّلة يف متكني األجيال القادمة من االستفادة من ماضيها من خالل الحفاظ عىل املقتنيات القيِّمة والنادرة، مثل: 

املخطوطات والكتب النادرة املهمة وتوثيق الحضارة العربية واإلسالمية والفكر اإلنساين؛ بنرش املعرفة والحفاظ عىل تراث األمة من 

أجل مستقبل رقمي واعد. وأشري إىل أنَّ أرشيف مكتبة جامعة قطر يُعدُّ مبثابة الذاكرة املسجلة والضامن لتحقيق التنمية املستدامة 

للحفظ الرقمي، وتعتزم مكتبة جامعة قطر إنشاء مركز الوسائط املتعددة واإلنتاج الرقمي الذي سيحتوي عىل تصوير املواد السمعية 

والبرصية وإنتاجها، إضافة إىل إمكانية التسجيل الصويت والتصوير الفوتوغرايف والتصميم والطباعة واالستوديو التلفزيوين والتصوير 

الوثائقي، مبا يف ذلك تحرير الفيديو ، إضافة إىل ما بعد اإلنتاج الصويت. وسيعّد هذا املركز أحد مرافق مكتبة جامعة قطر املعنية 

بتقديم خدمات نوعية تسهم يف تعزيز عملية التعليم وزيادة فرص االستفادة من االتجاهات الناشئة يف التدريس والتعلم، إضافة إىل 

توفري األجهزة واألنشطة التفاعلية لضامن االستخدام األمثل للتقنيات املوجودة. 
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من جانبها، قالت الطالبة آمنة محمد حسني، تخصص أحياء/ تعليم 

ثانوي: »اهتمت مكتبة جامعة قطر بتلبية االحتياجات التعليمية 

للطالب، فقد وفرت لنا مصادر تعليمية متنوعة تخدم بشكل كبري 

مسريتنا العلمية، وحرصت املكتبة يف بداية تعليق الدراسة عىل 

تقديم خدماتها لنا من خالل موقعها اإللكرتوين. إنَّ املكتبة تعزز 

قيمة التعلم الذايت والتعلم املستمر من خالل طرحها لورش تدريبية 

وأنشطة ثقافية متنوعة«.

وبدوره، قال الطالب أمري مصطفى عوض، تخصص دراسات 

اجتامعية: »إن الحديث عن هذا الرصح ليس بأمر هني، فقد كان 

للمكتبة دور أسايس ومهّم يف االستقصاء عن صحة املعلومات التي 

أسهمت يف دعم بحويث العلمية؛ وذلك الحتوائها عىل عدٍد ال يُستهان 

به من مصادر متنوعة وإصدارات متعددة. إنَّ الورش والفعاليات 

التي عقدتها املكتبة كانت ذات فائدة مبارشة يف رفع معديل وزيادة 

تحصييل األكادميي؛ ملا كان لها من أثر مبارش يف جدولة مهامي وإدارة 

وقتي بصورة فّعالة وباستخدام أحدث التقنيات املعلوماتية، أما 

املشاركة يف الفعاليات التي تنظمها، فقد زادت من تفاعيل املجتمعي 

وزادت من دافعيتي نحو العمل التطوعي والخدمة املجتمعية«.

وقال الطالب حمد عبد الله املري، تخصص - شؤون دولية: »إنَّ 

الخدمات والورش والفاعليات التي تقدمها املكتبة يف سبيل تطور 

الطالب علميًا رضورة أساسية لطالب العلم حتى يتسنى له إتقان 

الطُرُق الصحيحة يف البحث عن املصادر واملراجع من كتب ودوريات 

ودراسات سابقة وفًقا لدقتها يف موافقة موضوع بحثه والتاريخ 

الزمني ولغة النرش، وما مييزنا نحن الطلبة يف جامعة قطر هو احتواء 

املكتبة عىل كل ما يفيد الطالب من مراجع ورقية أو إلكرتونية،  

إضافة إىل أن املكتبة تسمح للطالب، مجانًا، الدخول إىل قواعد 

البيانات البحثية اإللكرتونية التي تتطلب اشرتاكات مدفوعة، وتقدم 

الورش بشكل دائم ومجاين للطلبة؛ ليتمكَّنوا من تقديم أبحاثهم عىل 

أعىل مستوى، كام متكِّنهم من تلقِّي الُعلوم من مصادرها املختلفة«.

أما الطالبة مريم عيل املري، تخصص سياسات وتخطيط وتنمية فقد 

ة خدمات متنوعة تخدم الطلبة  قالت: »تقدم مكتبة جامعة قطر عدَّ

يف مجاالت مختلفة، وعىل وجه الخصوص مجال إعداد األبحاث، 

حيث إنني شخصيًا استفدت من موقع مكتبة جامعة قطر الذي 

يحتوي عىل قواعد بيانات إلكرتونية باللغتني العربية واإلنجليزية؛ 

ليسهل عيلَّ البحث عن الدراسات واألبحاث السابقة، وكل هذه 

الخدمات ساعدتني يف مسرييت العلمية وسهلتها«.



نجحت إدارة املرافق والخدمات العامة يف جامعة قطر يف إنتاج 

الدفعة األوىل من األسمدة عن طريق تدوير مخلفات الطعام 

املنتجة يف سكن الطالب، وجاء ذلك يف إطار مبادرة »صفر نفايات 

يف جامعة قطر )QUZW(«. وتهدف هذه الخطوة املميزة إىل 

تحقيق الهدف الرئيس لخطة عمل »جامعة قطر خالية من 

املخلفات )2021 - 2025(« واملتمثلة يف موامئة مامرسات إدارة 

املخلفات الصلبة يف الحرم الجامعي مع إسرتاتيجية جامعة قطر 

.)2022-2018(

وتتبنى مبادرة »صفر نفايات يف جامعة قطر« أساسيات االقتصاد 

الدائري وتسعى بشكل حثيث لتقليل جميع مدخالت املواد 

املستهلكة من جانب ومخرجات املخلفات من جانب آخر، وذلك 

عن طريق إغالق دورات املواد مثل املواد العضوية )نفايات 

الطعام(، ومع استمرار تنفيذ خطة العمل؛ تتم إدارة املزيد من 

أنواع املخلفات بكفاءة ومسؤولية للمساعدة يف تحقيق الحرم 

الجامعي الدائري للمستقبل.

ويف ترصيٍح لها، قالت األستاذة مضاوي آل شايف، رئيس قسم البيئة 

واالستدامة بإدارة املرافق والخدمات العامة: »تهدف دولة قطر 

إىل تحقيق معدل إعادة تدوير نسبة 15٪ للنفايات البلدية بحلول 

العام 2022، وقد بلغت معدالت إعادة التدوير للمواد الشائعة 

القابلة إلعادة التدوير، مثل: البالستيك والورق 1.8٪ لكل منهام 

يف عام 2017. وعىل الرغم من أن الهدف الحايل املتمثل يف نسبة 

15٪ يعد هدفًا طموًحا بالنظر إىل معدل إعادة التدوير الحايل 

يف قطر، إال أنه ال يزال بعيًدا عن أفضل املامرسات املتبعة عىل 

مستوى العامل، ولذلك يعد إطالق مبادرة »صفر نفايات« يف جامعة 

قطر جهًدا مهاًم يهدف إىل العمل مختربًا حيًّا ملختلف مامرسات 

االستدامة التي ميكن إعادة تطبيقها عىل مستوى أوسع يف الدولة 

عىل أنه جزٌء من برنامج »صفر نفايات« التابع لوزارة البلدية 

والبيئة«. من جانبه، قال املهندس حسام الدين طالب الله، من 

قسم البيئة واالستدامة واملرشف عىل املبادرة: »بداًل من الرتكيز 

عىل التخلص من املخلفات فإننا يف جامعة قطر نتعامل معها عىل 

أنه مورٌد ذو قيمة بيئية واقتصادية، ويتم ذلك وفًقا للتسلسل 

الهرمي القيايس إلدارة املخلفات والذي يعدُّ منع املخلفات خياًرا 

أكرث تفضياًل، يليه يف ذلك إعادة االستخدام ثم إعادة التدوير، ويأيت 

خيار التخلص من املخلفات بوصفه خياًرا أقلَّ تفضياًل. ومبعنى 

آخر، فإن جامعة قطر تعمل عىل االنتقال من االقتصاد الخطي 

القائم عىل االستخدام والتخلص إىل االقتصاد الدائري القائم عىل 

االستخدام وإعادة االستخدام وإعادة التدوير، وقد أصبح ذلك 

ممكًنا من خالل دمج مبادرة » صفر نفايات« يف جميع أوجه 

التشغيل والصيانة يف جامعة قطر«.

16

إنجازات جامعية

إدارة المرافق والخدمات العامة 
ا لمختلف  تعمُل مختبًرا حيًّ

ُممارسات االستدامة
الجامعة تنجح في إنتاج الدفعة 

األولى من األسمدة عن طريق 
تدوير مخلفات الطعام

- نحو حرم جامعي دائري يف املستقبل

- الجامعة تعمل عىل االنتقال من االقتصاد الخطي 

القائم عىل االستخدام والتخلص إىل االقتصاد الدائري 

القائم عىل االستخدام وإعادة االستخدام وإعادة 

التدوير

- استخدام ألياف نفايات النخيل املتولدة يف حرم 

جامعة قطر إلنتاج حاوية مخلفات ذكية وصديقة 

للبيئة
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وتغطي مبادرة »جامعة قطر خالية من النفايات« حاليًا عمليات إدارة املرافق يف الحرم الجامعي ويقوم بتنسيقها قسم البيئة واالستدامة، 

وستُشكَّل لجنة تسيري ملراقبة تنفيذ الخطة، كام سيتوسع هيكل الحوكمة بشكٍل تدريجي ليشمل أصحاب املصلحة الخارجيني كالجهات 

املسؤولة ورشكات إدارة النفايات املحلية واملنظامت غري الحكومية العاملة يف هذا املجال.

وسيلعب ممثلو الطلبة دوًرا مهاًم يف هيكل اإلدارة وميكن أن يؤدي التعاون مع أصحاب املصلحة املذكورين إىل متكني جامعة قطر من 

االستفادة من تبادل الخربات واملعرفة، كام ميكن أن يساعد يف إغالق دورات مختلف أنواع املواد بأعىل مستوى من القيمة ومبا ينسجم 

مع املبادئ األخرى ملبادرة »صفر نفايات«، وسيدعم يف بناء تحالفات فعالة لتعزيز االقتصاد الخايل من النفايات واالقتصاد الدائري يف 

جميع أرجاء املجتمع القطري واملنطقة.

يعد استخدام ألياف نفايات النخيل املتولدة يف حرم جامعة قطر إلنتاج حاويات نفايات ذكية وصديقة للبيئة مثااًل منوذجيًا عىل إعادة 

ع مجتمع جامعة  تدوير املخلفات مع قيمة مضافة UPCYCLING. إضافة إىل أن استخدام مثل هذه املنتجات يف الحرم الجامعي يشجِّ

قطر عىل التحول تدريجيًا نحو أسلوب حياة أكرث استدامة من خالل إبراز االستخدامات ذات القيمة للمخلفات املتوفرة بكرثة محلياً، مع 

تقليص ما يصل منها إىل مكبات النفايات. وستُجهَّز حاوية املخلفات بلوح شميس لتوفري الطاقة النظيفة ملضخة املياه الصغرية التي تروي 

النباتات الجانبية. كام، ستُثبَّت مستشعرات رقمية ملستوى االمتالء داخل الحاوية لقياس مستوى ملئها بالنفايات وتحسني برمجة تفريغها  

عرب إخطار فريق االستدامة عن طريق الرسائل القصرية.

ومنذ العام 2017 تقوم جامعة قطر بإعادة تدوير املخلفات الورقية والكرتون وذلك مبساعدة مقاويل إعادة تدوير الورق، وقد نجحت 

الجامعة يف اجتياز مرحلة فارقة متثَّلت يف تجاوز حاجز إعادة تدوير 100 طن من املخلفات الورقية، وقد ُوفِّرت صناديق إعادة التدوير يف 

املكاتب وحاويات إعادة التدوير األكرب حجاًم يف نقاط توليد املخلفات الورقية )بالقرب من آالت التصوير(، وكان لها دوٌر فعاٌل يف زيادة 

ع هذا الربنامج ليشمل الحرم الجامعي بأكمله بحلول نهاية العام 2021.  معدالت إعادة التدوير، وسيُوسَّ

وتعمل جامعة قطر عىل الحدِّ من املخلفات الورقية التي تعد إحدى املكونات الرئيسة للنفايات يف الجامعة، وذلك من خالل تنفيذ 

رقمنة العديد من األنشطة التي تتضمن طباعة األوراق، إضافة إىل ذلك فقد قُلِّل استخدام زجاجات الـــ PET البالستيكية املستخدمة 

ملرة واحدة، وذلك عن طريق تركيب موزعات مياه الرشب يف مختلف أنحاء الحرم الجامعي.

يُعدُّ نظام قياس النفايات ومنعها أحد الركائز اإلسرتاتيجية األربعة ملبادرة »صفر نفايات«، وتقاُس أنشطة إدارة املخلفات مبا يف ذلك 

التوليد واملنع وإعادة االستخدام والتدوير يف الحرم الجامعي بوصفها جزًءا من املبادرة، ويتم أيًضا التخطيط لعمليات مراجعة معدالت 

إنتاج املخلفات عىل أساس سنوي من أجل التحليل املنهجي والتحسني املستمر لتطبيقات سياسة »صفر نفايات يف جامعة قطر«. كام 

يتم إجراء التقييم للفوائد البيئية واالقتصادية بانتظام ونرشها بشفافية ملجتمع جامعة قطر، وإتاحتها للمشاركة مع أصحاب املصلحة 

الخارجيني.

هناك حاجة إىل حدوث تحول ثقايف وتوعوي كبري وإيجايب ملجتمع جامعة قطر بأكمله نحو االستدامة لوضع التقدم يف مساٍر يجعل 

من حرم الجامعة دائريًا. وتسعى املبادرة بقوة لتحقيق هذا التحول الثقايف من خالل ضامن املشاركة الفعالة لجميع أصحاب املصلحة 

الداخليني عرب مختلف الربامج. وتتمتع الجامعات مبيزة طبيعية يف هذا املجال من منظور تداخل األجيال ومساهمة هيئات األكادمييني 

والباحثني الذين مُيكنهم املساعدة يف تعزيز الحلول املبتكرة.
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إنجازات طالبية 

الجامعة تحتفي بطالبها 
المكرمين في يوم 

التميُّز العلمي

كرَّمت جامعة قطر خمسة من طالبها وطالباتها املتميزين الذين 

حققوا جوائز يوم التميُّز العلمي يف دورته الرابعة عرشة للعام 

2021 والذي أقيم تحت شعار )بالتميز نبني األجيال(. وقد حصل 

الفائزون من الجامعة بجائزة التميز العلمي لهذا العام امليداليات 

اآلتية: ضمن فئة الطالب الجامعي: )3( ميداليات ذهبية، إضافة 

إىل تحقيق جائزٍة ضمن فئة حملة درجة املاجستري يف املجال 

العلمي واألديب. ويف ترصيٍح له، قال سعادة الدكتور حسن الدرهم، 

رئيس جامعة قطر: »إنَّ التميَُّز كلمٌة قليلُة الحروِف، لكنَّها تتَطلَُّب 

َة إرادٍة للوصوِل إليه، وها  جهوًدا كبريًة وصربًا طوياًل وتصمياًم وقُوَّ

أنتم قد بلغتُُموُه بفضِل ما بذلْتُم ِمن ُجهٍد أوصلَُكم إىل هذا املقاِم 

املشهوِد واليوِم املوعوِد الذي صاَر يوًما وطنيًّا بامتياٍز، يتزيُّن بكم، 

وتُكرَّموَن فيه عىل متيُّزِكُم«.

وأضاف الدكتور الدرهم: »إنَّنا إذ نسعى إىل التَّميُِّز ال ينبغي أْن 

ُه هدفًا نَبْلُُغُه ثُمَّ نتوقَُّف عنَدُه، بل ال بُدَّ ِمن جعلِِه أُسلوَب  نُعدَّ

حياٍة؛ لِنكوَن فعاًل أبناَء بلٍد متميٍِّز بكلِّ ما فيِه، بلٍد يستِحقُّ منَّا 

ُر، واملهندُس  األفضَل دامِئًا، ويأَمُل أن يظهَر ِمن بيِنُكم العالُِم املتبحِّ

ُف الواعي الذي يحمُل هموَم وطِنِه،  املبِدُع، والطَّبيُب املاِهُر، واملثقَّ

ويَسَعُد باالنتامِء إليه، ويَسعى بكلِّ ُجهِدِه لنهضِتِه وازدهارِِه، فكم 

ٍة بأكملِها، فال  ِمن ِفكرٍة فتَحْت آفاقًا، وكم ِمن شخٍص نَهَض بأُمَّ

ا فتَح  ًة، وُرمبَّ تستهيُنوا بقدراتُِكم وأفكارِكُم، فرُبَّ ِهّمٍة أحيَْت أمَّ

اللُه لطالٍِب ما مل يفتْحُه لعالٍِم، وال سيَّام أنَّ الِعلَم والِفْكَر ال يَعرفاِن 

الكلِمَة األخريَة«.

ويف ترصيح لها بهذه املناسبة، قالت الدكتورة إميان مصطفوي، 

نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب: »نحن سعداء بحصول طالب 

الجامعة عىل هذه الجوائز يف الفئات املختلفة، وهذا اإلنجاز 

يعكس نهج الجامعة واهتاممها يف توفري البيئة الداعمة والحاضنة 

لطالبها الذين مكَّنتهم من تحقيق متيُّزهم عىل الصعيد القيادي 

والتنمية الذاتية واملشاركة يف املسابقات واألنشطة الجامعية 

والبحث العلمي. نهنئ طالبنا مرة أخرى يف هذه الفعالية ونُبارك 

ُعُهم  لهم ولذويهم هذا اإلنجاز، ونُثِّمن الجهود التي بذلوها، ونُشجِّ

عىل االستمرار يف تحقيق طموحاتهم الشخصية؛ لخدمة أنفسهم 

ووطنهم. كام نؤكُِّد سعي جامعة قطر الدائم لرفد املجتمع 

بخريجني أكفاء ذوي مهارات عالية، قادرين عىل تلبية احتياجات 

مه والتعاُمل مع مختلف  املجتمع واإلسهام يف تطوره وتقدُّ

التحديات واملتغريات املتسارعة يف سوق العمل. 

وبدوره، أكَّد األستاذ عبد الله حامد املال، مدير إدارة األنشطة 

الطالبية أهمية تشجيع الطالب عىل مزيد من التميُّز العلمي 

وتقديم الحوافز لهم للمشاركة يف الفعاليات املختلفة داخل 

الجامعة وخارجها. وقال يف ترصيٍح له: »نحن من جهتنا ندعو 

جميع الطالب وخريجي جامعة قطر املتميزين لتقديم ملفاتهم 

للمشاركة يف الدورات القادمة للجائزة، وهم قادرون عىل إثبات 

حضورهم وحصد الجوائز من أجل رفع شأنهم ورفع اسم الجامعة 

ع  عاليًا يف مثل هذه املحافل الكربى التي تعتني بها الدولة وتُشجِّ

عليه«. 
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وفيام ييل أسامء املكرمني، طالب درجة البكالوريوس: نورة عيىس عيل حسني األنصاري من كلية اآلداب والعلوم، حمد 

عبدالله طايس عبدالله الجمييل من كلية القانون، وضحة شاهني عيىس الحي النعيمي من كلية اآلداب والعلوم. طالب درجة 

املاجستري: أحمد عبدالله عيل جربان البوعينني من كلية الهندسة، نارص محمد نارص آل حباب الهاجري من كلية القانون. 
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االتفاقيات
ومذَّكرات التُفاهم

تُتيح جامعة قطر عدًدا من فرص النجاح لطالبها من أجل أن ميضوا 

قدًما يف مسريتهم األكادميية والبحثية؛ كلُّ يف مجال اختصاصه 

الجامعي، وذلك من خالل إبرام عدٍد من االتفاقيات والرشاكات 

األكادميية التعاونية مع مؤسسات ذات صلة مبجال الصناعة 

والقطاع الحكومي واألكادميي واألعامل واملجتمع املدين، وذلك 

متاشيًا مع إسرتاتيجية جامعة قطر الرامية إىل تحسني مخرجات 

الطلبة وأدائهم األكادميي وإطالق قدراتهم ومواهبهم وإبداعاتهم.

 إنَّ أهمية مذكرات التفاهم واتفاقيات الرشاكة والتعاون تتلَخُص 

يف متكني الطلبة من اإلسهام بفاعلية يف األنشطة األكادميية 

والثقافية والبحثية، وإعدادهم إعداًدا جيًدا لسوق العمل من 

خالل تنظيم جلسات نقاشية تُجرس العالقة بني طلبة الجامعة 

والخرباء واملتخصصني وصناع القرار. كام ترتّب عىل إبرام هذه 

االتفاقيات إطالق العديد من كرايس األستاذية فيام يتعلق بقضايا 

وطنية وإقليمية ودولية، وسيعمل شاغلو مناصب كريس األستاذية 

عىل توجيه ومساعدة الطلبة يف مشاريع تخرجهم ومشاريعهم 

البحثية، إضافة إىل توفري فرص تدريب قيمة إلعدادهم لسوق 

العمل.

 ويف ما ييل أبرز االتفاقيات التي أبرمتها جامعة قطر 

خالل العام:

- توقيع مذكرة تفاهم مع أكادميية محمد بن غانم البحرية يف 

مجاالت التعليم والتدريب والبحث والتطوير وتبادل الخربات 

واملعلومات وإمكانية تكوين لجان عمل وِفرَق مشرتكة وعقد 

اجتامعات تشاورية للتنسيق يف املجاالت التي تدخل يف نطاق 

هذه املذكرة.

- توقيع اتفاقية رشاكة وتعاون مع رشكة السالم لخدمات البرتول، 

للتعاون املشرتك يف مجال سوائل الحفر واستخدام املواد الكيميائية 

يف الحقول النفطية، كام يشمل إطار التعاون املساهمة يف بناء 

قدرات الرشكة ملواكبة برنامج )توطني(، إضافة إىل تنظيم ورش 

ودورات تدريبية، والتعاون املشرتك يف مجال الدراسات البحثية 

ذات االهتامم املشرتك.

الجامعة تَعِقُد رشاكاٍت محلية ودولية 

بهدف التعاون املُشرتك
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- توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة شامل األطلنطي للتعاون املشرتك يف مجال التعليم والتدريب وتطوير البحث وتنفيذ برامج التعليم 

املتسمر بناًء عىل احتياجات الطرفني، كاملشاركة يف الندوات واالجتامعات األكادميية.

- توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة للتعاون يف املجال األكادميي والبحوث والدراسات املشرتكة والتنسيق والتعاون املشرتك 

يف تنظيم الندوات وورش العمل للتدريب والعمل عىل تطوير ريادة األعامل.

- توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة إسطنبول التقنية لتعزيز التعاون يف مجال العلوم والتكنولوجيا والتعليم، وتعد هذه املذكرة مثرة 

للتعاون البحثي يف مجال تحلية املياه ومعالجتها بني مركز املواد املتقدمة يف جامعة قطر ورشكة قطر لإلضافات )كفاك QAFAC( وجامعة 

إسطنبول التقنية )ITU(، وذلك عىل اعتبار أنَّ تحلية املياه ومعالجتها من األهداف اإلسرتاتيجية لُكلٍّ من دولة قطر والجمهورية الرتكية.

- توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرضائب بهدف تعزيز التعاون املشرتك يف املجاالت ذات الصلة وتبادل املعلومات والخربات لرفع 

الكفاءة لدى الطرفني، كام تضمنت املذكرة: التدريب امليداين للطالب وتنظيم املؤمترات وورش العمل واألنشطة التي تعمل عىل تنمية 

املعرفية والوعي الرضيبي وإجراء الدراسات والبحوث التطبيقية التي تُحقِّق أهداف الطرفني.

- توقيع مذكرة تفاهم مع قطر الخريية للتعاون املشرتك يف مجال التنمية والعمل اإلنساين. وينعكس أهمية الدور الحيوي الذي يشكله 

هذا التعاون البناء بني الطرفني يف مجاالت التنمية والعمل اإلنساين: كالعمل عىل إعداد دراسات وبحوث تطبيقية تتعلق مبجاالت عمل 

قطر الخريية وتنمية العمل التطوعي لدى طلبة جامعة قطر.



تحت المجهر

ي في  ل النصِّ التداخُّ
الُتراث النثرِي العربي

نــرش الدكتــور إبراهيم محمد عامر عضــو هيئة التدريس يف 

قســم اللغــة العربيــة وآدابها بكلية اآلداب والعلــوم بحثًا علميًا 

ــل النصِّ يف الرُتاث النــرثِي العريب« يف مجلة  بعنــوان: »التداخُّ

الدراســات العربية - العدد التاســع والثالثون يف يناير 2019. 

ويســعى هــذا البحث إىل التعامل مــع مفهوم التناص عىل 

أنَّــُه مرتبة مــن مراتب التأويل، وهذا يتفق مــع جوهر عملية 

التداخــل النــص التي يروم البحث الكشــف عنها داخل إحدى 

النصــوص الرتاثيــة العربية كام مُيكــن النظر إىل التناص من 

زاويــة أخــرى وهي القصدية، وقد كشــف البحث عن التداخالت 

النصيــة بداية مــن العنوان مروًرا بالنصوص الدينيــة والتاريخية 

وكذلك املوروث األديب.

إنَّ النــص الرسدي - أي نص رسدي- مــيلٌء مبحكيات وآثار 

وبُنيات نصية، متشــاكلة وُمتباينة، متســاكنة ومتنازعة، شــفافة 

ن النــص لتتحول إىل عالمات  وُمعتمــة تدمج داخــل عملية التكوُّ

تخييليــة منتجــة، وخلفية ثقافية تنســج مســارات الرسد، وبهذا 

ن املنبِثق عــن عوامل داخلية تشــمل اللغة واملتخيَّل،  التكــوُّ

وأخــرى خارجية تســتوعب الحوارية. ونظــًرا للمكانة املهمة 

ن يف جوانبه  التــي يشــغلها النــص وبنائيته التي تســتدعي التمعُّ

الداخليــة والخارجية، ومن خــالل ترسيب هذه النامذج 

املتعمــدة مــن طرف املبدعني، والتي من شــأنها خلق أزمة 

تقــوم عىل فســخ أوهام القراءة لتقــود القارئ إىل نوٍع آخر من 

القــراءة التــي تزُعُم احتواء مجموع عالمــات النص. تجلَّت كل 

هذه األســباب الســابقة يف معالجة النصوص مــن خالل ما يُطلق 

عليــه )التنــاص- التداخل النص- التعالُق النــص- املتيانصية-

املناص، ....( إلخ.
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لذا اســتخدم الدكتور عامر يف دراســته التناص بهذا املعنى 

)مرتبــة من مراتب التأويل( ألســباٍب منهــا: أنَّ هذا يتفق مع 

جوهــر عمليــة التداخل. وكام مُيكن النظــر إىل التناص من زاوية 

أخــرى وهــي القصدية، فمن املمكن نظريًا أن نرى أشــكاَل 

التنــاص ُمنحرصة يف منطني أساســيني »أولهام يقــوم عىل العفوية 

وعــدم القصــد، إذ يتم الترسُّب من الخطــاب الغائب إىل الحارض 

يف غيبــة الوعــي، أو يتم ارتداد النــص الحارض إىل الغائب يف 

الظــرف الذهني نفســه أما اآلخر فهو يعتمــد الوعي والقصد، 

مبعنــى أنَّ الِصياغــة يف الخطاب الحارض تُشــرُي عىل نحٍو من 

األنحــاء إىل نــٍص آخر، بل تكاُد تُحــدده تحديًدا كاماًل يصل إىل 

درجــة التنصيــص، وتحت هذا أو ذاك تأيت تنويعــات تعتمد عىل 

فــروق دقيقــة أو خفية، وهو ما يُضفي عــىل )التناص( طبيعة 

الدراســة الرتكيبيــة والتحليلية عىل صعيد واحد«. ونحن ســننظر 

إىل كل التداخــالت النصيــة بوصفهــا مقصودة؛ أي يقُصُدها 

النــص، ونتعامــل مع نص املنامات بوصفــه قصديًا بأكمله. 

ويف نهايــة هــذا الطرح النظري مُيكــن أن نخلُص إىل »أنَُّه من 

الوهــم االعتقــاد بأنَّ العمل األديب يُوَجُد ُوجوًدا مســتقاًل، فهو 

يظهــُر داخل عامٍل أديٍب تســُكُنُه مؤلَّفــات قد ُوجدت من قبل، 

وهــو ينــدِرُج يف هذا العامل فُكلُّ عمــٍل فنٍي يدُخُل يف عالقاٍت 

معقــدة مع مؤلفات املــايض«، والنقطة التي يجــب الرتكيز عليها 

يف هــذا املقــام هي أنَّ القارئ هو الفضاء األكرب الذي ترتِســم 

فيــه كُلُّ هذه االقتباســات التي تتألَّــُف منها الكتابة دون أن 

يضيــَع أيٌّ منهــا، ودوَن أن يلَحَقــُه التلَف؛ ذلك أنَّ القارئ وحَدُه 

يســتطيُع أن يتالقـَـى مع الُنصــوص التي حرَضت فيه، ووحده 

ينفِعــُل مع تلك املراكامت للنصوص الســابقة التي قد شــكَّلت 

وعيَُه بِحسٍّ أديب.
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مصابو التهاب اللثة ُمعرَّضون 
للمضاعفات الخطيرة بفيروس 

)كوفيد - 19(

ٌن من كل من: كلية طب األســنان يف  اكتشــف فريٌق بحثٌي مكوَّ

جامعــة قطــر، مركز حمد لطب األســنان، مركز أبحاث الفم يف 

مؤسســة حمــد الطبيــة وبالتعاون مع باحثني من إســبانيا وكندا، 

أّن مــرىض التهــاب اللثة املتقدم أكرث عرضــة بثالث مرَّات لخطر 

األعــراض الحادَّة وُدخول العناية املركــزة والوفاة جرَّاء اإلصابة 

بفــريوس كورونا املســتجّد )كوفيد- 19(، فقــد كان مرض اللثة 

م مرتبطـًـا باملضاعفات الخطــرية لإلصابة بهذا الوباء. املتقــدِّ

أجــرى الدراســَة مجموعة باحثني من مؤسســة حمد الطبية 

وجامعــة قطــر، بقيادة الدكتورة نادية معروف استشــاري 

مشــارك يف مبركز حمد لألســنان وبقيادة األســتاذ الدكتور فالح 

التميمــي مــن كلية طب األســنان يف جامعة قطر.

واســتنتجت الدراســة أنَّ العالقة بني التهــاب اللثة و)كوفيد- 19( 

مُيكــن إرجاعهــا للحقيقــة العلمية الكامنــة يف أنَّ التهابات اللثة 

املزمنــة قــد يســبب التهابًا مزمًنا يف الجســم يُعرُف بـ )عاصفة 

الســايتوكاين( الــذي يؤدي ملضاعفاٍت عنــد اإلصابة بالفريوس، 

وكان االرتبــاط عاليًــا يف القيمة اإلحصائية، كام أشــارت 

االختبــارات اإلحصائيــة التي أجريت عــىل عينة من املُصابني 

بالفــريوس املســتجّد، وُوجد أن مرض اللثــة املزمن مصاحب 

الحتاملية املضاعفات الشــديدة بنســبة ثالث مرات عن املرىض 

غــري املصابــني بأمراض اللثة، مع األخذ باالعتبــار عوامل العمر 

املزمنة األخرى. واألمراض 

الجديــر بالذكــر، أنَّ أمراض اللثة تَنُتج عــن إهامِل العناية 

بصحــة الفم واألســنان وعدم املتابعــة الدورية عند أطباء 

األســنان، ومن ثَمَّ فإنَّ أهم النتائج التي خلُصت لها الدراســة 

كذلــك هــو إلقاء الضوء عىل الدور املهم لطبيب األســنان يف 

تشــخيص أمراض اللثة وعالجها.



اختيار الدكتورة سهاد ظاهر-ناشف من كلية الطب ألن تكون 
عالمة اجتماع شهر فبراير للعام 2021

اختارتها مجلة العلوم االجتماعية التابعة للجمعية الدولّية للعلوم االجتماعية

 Current Sociology اختــارت مجلــة العلوم االجتامعية

الدكتورة ســهاد ظاهر ناشــف األستاذ املســاعد للعلوم الّسلوكيّة 

بكليــة الطــب يف جامعــة قطر لتكون عاملة اجتامع شــهر فرباير 

للعــام 2021، وذلك عقب نرشهــا مقالة بعنوان »اإلدارة 

الكولونياليّــة للمــوت: أن تكون أو ال تكون ميّتا يف فلســطني 

يف أغســطس 2020. ومن الجديــر ذكره أن هذه املجلة 

 International تابعــة للجمعيــة الدوليّــة للعلوم االجتامعية

Sociological Association، وكانت قد اختارت د. ســهاد بناًء 

عــىل الصدى الــذي أحدثته مقالتها بــني الباحثني والباحثات يف 

العلــوم االجتامعيــة؛ ملا تطرحه من مداخــالت تحليلية وإضافات 

معرفيــة جديدة، إضافة لتســليطها الضوء عــىل قضيّة حقوق 

امليّت. اإلنسان 

مت فيــه للمجلة، قالت  ويف ترصيــٍح لها، حــول البحث الذي تقدَّ

الدكتورة ســهاد: »يركّــز هذا البحث عىل قضيّــة احتجاز وتجميد 

جثامــني الفلسطينيني/ـــات التي بــدأت بها إرسائيل خالل 

»انتفاضة القدس« ســنة 2015، ويســتحرض كيفيّة تأثري هذه 

املامرســات يف العائالت الفلســطينية نفســيًا واجتامعيًا وسياسيًا. 

مة من املجلس  هــذا البحث هو جــزء من منحة بحثيــة مقدَّ

العــريب للعلــوم االجتامعية، وهو جزٌء مــن بحث أكرب عن الطب 

الرّشعي وسياســات املوت يف الســياق الفلسطيني«.

وعــن أهميــة اختيار هذا البحث، أضافت الدكتورة ســهاد: 

»تــأيت أهميّــة اختيار هذا البحث من كونه يطــرح قضيّة حقوق 

اإلنســان امليّت يف حني أن األبحاث والسياســات تســلّط الّضوء 

عىل حقوق اإلنســان الحي. إضافة لذلك، فاملقالة تســتحرض 

أصــوات العائــالت وتجاربها وما مترُّ بــه محاولة لفهم

د. ســهاد: »العمل الــدؤوب ودعم الجامعة؛ 

مّكنــاين من نرش مــا يقرب من عرش مقاالت 

علميــة منذ بداية العام 2020«
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امتــداد ســلب حق امليّت بأن ميوت، له تأثــري نفيس واجتامعي 

وســيايس يف جميع أفراد عائلته. من أهم مســاهامت هذا 

البحــث توثيق وتحليــل القوة السياســية واالجتامعية الكامنة يف 

امليت.  جسد 

فعــىل الرغم من أن جســد امليت جثّة هامــدة إال أنه تاريخيّا 

وحارضا بشــكٍل عام، وبشــكل خاص يف الســياق الفلسطيني، 

أثبــت دوره الفاعل يف إعادة صياغة عالقة املســتعِمر باملُســتعَمر 

وبتشــكيل الوعي الجمعي الفلســطيني. 

وحــول جديــد األبحاث التي تقوم بها، قالــت: »تصبُّ اهتاممايت 

البحثيــة يف فحــص بنية التقاطعات بــني الِعلم، املجتمع 

والّسياســة يف املنظومــات املجتمعية والطّبيّــة وكيفية حفر 

تلــك التقاطعات عىل الجســم والجســد، متّخذة الطب الرّشعي 

ومامرســات املوت حاالت وســياقات مركزيّة للبحث. مؤّخًرا 

أقــوم بفحــص تلك التّقاطعات يف مامرســات الطّب الّنفيس ويف 

برامــج التّعليم الطّبـّـي أيًضا يف العامل العريب«.

وعــن دور جامعــة قطر وكلية الطــب يف تحقيق هذا اإلنجاز، 

قالت الدكتورة ســهاد: »ال شــك بأن انطالقة كل باحثة تكمن 

يف شــغفها مبواضيعهــا البحثية ويف الدعم واملســاندة مــن عائلتها 

ومــن مــكان عملها. لجامعة قطــر وكلية الطّب دوٌر مهم يف 

جميــع إنجــازايت البحثية من خالل خلق ثقافــة البحث والّنرش 

العلمــي، وأيًضــا من خالل توفري الوقت حــني أحتاجه، والدعم 

املعنــوي واملــاّدي ألجل نرش مقااليت يف أهم املجــاّلت العلميّة. 

العمــل الــدؤوب ودعم الجامعة مّكناين مــن نرش ما يقرب من 

عــرش مقــاالت علمية منذ بدايــة العام 2020 عىل الّرغم من 

التحديــات التي فرضتهــا جائحة كوفيد- 19. 
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معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية
يُطلق أول دراسة مسحية حول الشباب القطري

أعلــن معهــد البحوث االجتامعية واالقتصادية املســحية إطالقُه 

مرشوًعــا بحثيًــا جديًدا بعنوان »التعليم واالنتقال إىل ســوق 

العمل: تنفيذ املســح األول للشــباب القطري«، والذي حصل 

مؤخــًرا عــىل منحة من الصندوق القطــري لرعاية البحث 

يات والفرص  العلمــيNPRP. ويهدف املرشوع إىل فهــم التحدِّ

املتعلقــة بتمكني الشــباب يف دولة قطر مــن خالل تنفيذ أول 

دراســة مســحية توفر للباحثني وصانعي السياســات بيانات 

حــول االنتقال من التعليم إىل ســوق العمــل والحياة االجتامعية 

واألرسيــة للشــباب القطري يف الفئــة العمرية 18 - 29 عاًما.

وســتُجرى دراســة طولية عرب مرحلتني: أوالً، ســيتم مقابلة 

املجموعة نفســها من الشــباب القطري املشــارك يف االستطالع، 

ثم ســيُعاد التواصل معهم بعد حوايل 12 – 18 شــهًرا؛ إلجراء 

مقابلــة ثانية، وستســمح هــذه املنهجية املتبعــة لفريق البحث 

بتحديــد اتجاهــات الفئة املســتهدفة، إضافة إىل الرتكيز عىل 

اآلثار الســببية »للصدمــات« االقتصادية والتعليمية والشــخصية، 

أو األحــداث التــي يصُعب التنبُّؤ بهــا والتي وقعت يف الفرتة 

الفاصلة بني االســتطالعني. ســيوفر املسح باســتخدام الهاتف- 

متثيــل العينة عىل املســتوى الوطني- صورًة واســعة النطاق 

للقضايــا املتعلقة بتمكني الشــباب والرفاهية الشــخصية 

واملواقــف تجاه أنــواع مختلفة مــن التعليم والتوظيف 

والتطــورات االجتامعية يف حياة الشــباب القطري.

يُعّد مســح الشــباب القطري أحد أحدث املشــاريع التي تُجريها حاليًا إدارة السياســات يف معهد البحوث االجتامعية 

واالقتصاديــة املســحية بهــدف املســاعدة يف اتخــاذ القرارات القامئة عىل األدلة يف دولة قطــر، إضافة إىل عدٍد آخر من 

املشــاريع البحثية القامئة عىل املســح وتشــمل، عىل ســبيل املثال: مرشوع إدارة النفايات الغذائية املؤسســية، وتأثري 

جائحــة كورونا يف دولة قطر.
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صدر حديًثا عن دار نرش جامعة قطر كتاب »القانون الريايض: النظرية العامة للقانون الريايض مع رشح الترشيعات الرياضية يف 

دولة قطر« ملؤلفه األستاذ الدكتور عبد النارص زياد هياجنه، أستاذ القانون الخاص يف كلية القانون بجامعة قطر. 

ط أولها النظرية العامة للقانون الريايض من حيث تعريفه وخصائصه ومبادئه ومصادر قواعده  يضم الكتاب ثالثة فصول يبسِّ

وعالقته بباقي فروع القانون، كام يُلقي الضوء عىل اإلطار العام للقانون الريايض عىل املستوى الدويل. ويستعرض الفصل الثاين 

الترشيعات الرياضية يف دولة قطر، والهيئات القامئة عىل إدارة الشأن الريايض يف الدولة فضاًل عن أبرز املبادرات الرائدة التي قادتها 

ُصدور كتاب القانون الرياضي
للدكتور عبد الناصر هياجنه

دولة قطر يف املجال الريايض وأبعادها القانونية. فيام ُخصص الفصل الثالث ملعالجة موضوعاٍت خاصٍة تُطَرُح يف إطار 

القانون الريايض كُعقود االحرتاف الريايض، والرعاية الرياضية، وُعقود نقل الفعاليات الرياضية وبثها، والتأمني وحقوق 

اإلنسان وحقوق الحيوان وحامية البيئة يف املجال الريايض، واملنشطات وشغب املالعب واإلدارة الرياضية وغريها.

ويأيت الكتاب وفق ُخطط وبرامج دار نرش جامعة قطر ويف الوقت الذي تستِعدُّ فيه دولة قطر الستضافة أول بطولة لكأس 

العامل يف املنطقة العربية »مونديال قطر 2022«. وتشتد الحاجة للكتاب بالنظر إىل األهمية املتزايدة للرياضة واالهتامم 

الكبري الذي توليه دولة قطر لقطاع الرياضة. ويُعد الكتاب األول من نوعه يف مجال القانون الريايض يف منهجيته 

ومحتواه، وهو متوفر للجمهور رقمًيا وورقًيا.

، وقّدَم عماًل أكادميًيا َرصيًنا َعرََض فيه النظرية العامة للقانون الريايض،  وقد نجَح املؤلُِف يف خوِض ِغامر بحٍر لُجيٍّ

عٍ ملنظومة الترشيعات الرياضية يف دولة قطر  وعالََج موضوعاٍت بارزة تُطَرُح يف إطار القانون الريايض، كام عرََض بتوسُّ

عىل مستوى الترشيع واملؤسسات واملبادرات الرياضية الرائدة التي قادتها الدولة. كام يتميُز الكتاُب بوضوحِ تقسيمه 

وُسهولة َعرِض موضوعاته بلغٍة عربيٍة رصينٍة تجمع بني البساطة والعمق، وقّدم املؤلُف فيه ِعلاًم غزيًرا، وتحلياًل وإحاطة 

مبوضوعاِت القانون الريايض عىل املستويني الوطني والدويل.

ويف ترصيحٍ لُه، قال الدكتور طالل عبد الله العامدي، املدير املؤسس لدار نرش جامعة قطر وأستاذ قانون النفط والغاز: »إنَّ عامل 

القانون الريايض يُعرَُف بأنَُّه دينامييك ومتطور جًدا؛ إذ إنَُّه ِعلٌم يتقاطع مع فروع متعددة تشَمُل الُعقود، والصحة والسالمة، والبيئة، 

ل، واألخالقيات، والشفافية، فضاًل عن تسوية النزاعات. جاء كتاب الزميل الدكتور عبد النارص هياجنة ليُسدَّ حاجًة  وُحقوق الُعامَّ

ة يف أدبيات القانون، ويف الوقت نفسه يلتِقي مع أهداف الدار وخططها يف النرش العلمي املميز«. ماسَّ

الجدير بالذكر أنَّ الدكتور عبد النارص هياجنه يعمل أستاًذا للقانون الخاص يف كلية القانون بجامعة قطر. وله العديد من الكتب 

واألبحاث العلمية املنشورة. وتتنوع اهتامماته البحثية لتشمل القانون املدين والبيئي والريايض والقانون الدويل الخاص وحقوق اإلنسان 

والدراسات القانونية املقارنة.

من ِثمار المطابع
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الجدير بالذكر أنَّ مركز القانون والتنمية ينُشُ نصوًصا أكادميية 

قامئة عىل املامرسة عالية التأثري يف مواضيع قانونية تتعلق برؤية 

قطر الوطنية وخريطة طريق أبحاث جامعة قطر. ويهدف 

أعضاء فريق املركز إىل تطوير مزيٍد من التعاون مع مؤسسات 

مختلفة؛ ألغراض البحث العلمي وأيًضا لألمور العملية ذات 

العالقة، مثل: التعامل مع صانعي السياسات يف قطر يف مختلف 

املجاالت، مبا يف ذلك حوكمة الطاقة عىل املستوى الوطني 

واإلقليمي والدويل.

َصدَر كتاٌب جديٌد بعنوان )الوكالة الدولية للطاقة( عن رشكة 

Wolters Kluwer وهو جزء من موسوعة القوانني الدولية: 

املنظامت الحكومية الدولية. قاد املرشوع الدكتور عامد أنطوان 

إبراهيم، مساعد باحث يف مركز القانون والتنمية بكلية القانون 

ًرا ومؤلًِّفا رئيًسا وقد ساهم يف الكتاب عدٌد  يف جامعة قطر؛ محرِّ

من الخرباء العامليني يف مجال الطاقة من مختلف املؤسسات.

ويستجيب الكتاب لنقص األدبيات عندما يتعلق األمر بوصٍف 

شامٍل للوكالة الدولية للطاقة منذ إنشائها، وذلك عىل الرغم من 

وجود العديد من التقارير واملقاالت حول هذا املوضوع، إال أن 

املساهمني الحظوا نقًصا واضًحا يف املعلومات عن الوكالة.

يف هذا السياق، أنجز املساهمون هذه الدراسة بهدف تقديم 

نهٍج شامٍل للتطورات املختلفة التي حدثت منذ إنشاء التقييم 

البيئي املتكامل أثناء معالجة الجوانب املختلفة، وهذه الجوانب 

ارتبطت بشكٍل مبارش بتاريخ املنظمة، اإلطار املؤسسايت، مهمة 

وكالة الطاقة الدولية، أنشطة وكالة الطاقة الدولية، املالية، 

البيانات والنرش، وأخريًا العالقات مع املنظامت األخرى. 

ويف ترصيح له، قال الدكتور عامد أنطوان إبراهيم: »لقد كان 

هذا الكتاب رضوريًا نظرًا للدور املهم للوكالة الدولية للطاقة 

يف إدارة الطاقة العاملية، ونظرًا لظهور وكاالت طاقة جديدة قد 

تستفيد من خربة الوكالة الدولية للطاقة، مثل الوكالة الدولية 

للطاقة املتجددة«. 

ُصدور كتاب جديد بعنوان
)الوكالة الدولية للطاقة(

بمشاركة باحث في كلية القانون 

يسعى الكتاب لتطوير مزيد من التعاون مع مؤسسات مختلفة، مثل: 

الوكالة الدولية للطاقة
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أخبار الكليات

مناظرة طلبة 
التخصصات الصحية 

حول القوانين الخاصة 
بـ )كوفيد-19(

نظمت لجنة التعليم الصحي املتداخل ورابطة طلبة التعليم الصحي املتداخل بجامعة قطر بالتعاون مع جامعة سانت لويس األمريكية 

ثاين مناظرة عاملية عن بعد تحت عنوان: “يجب عىل الحكومات منع السياحة العاملية مؤقتا ملكافحة انتشار املوجة الثانية من كوفيد-19”. 

أقيمت الفعالية افرتاضيًا عىل مدار ساعتني متواصلتني، وتضمنت الفعالية ما يقارب من 700 مشاهدة عىل قناة اليوتيوب لجامعة قطر 

ومنصة ويبكس. 

قامت بإدارة املناظرة رئيسة الرابطة السابقة سوسن املقداد، وقد شمل الفريق املؤيد لقضية املناظرة، كاًل من: الطالبة رؤى الهاين من كلية 

الصيدلة بجامعة قطر، الطالب ـحمد نواز من كلية الطب بجامعة قطر، والطالبة دايان باتيستا من جامعة كالجاري- قطر. ويف املقابل. 

شمل الفريق املعارض لقضية املناظرة طلبة من جامعة سانت لويس األمريكية، طالبة الصحة العامة املرشحة للدكتوراه كيمبا نويل لندن، 

وطالب التدريب الريايض الدوين نرييتاين، وطالبة الصحة العامة لورين فوكس. وقد ُمنح كل مشارك خمس دقائق للتعبري عن وجهة نظره، 

ودقيقتني لتوجيه األسئلة وفرصة لتلخيص ما ورد يف املناظرة وتوجيه أي أسئلة للفريق اآلخر. وبعد انتهاء املناظرة، ُسمح للجمهور بتوجيه 

األسئلة للفريقني. كام قامت لجنة التحكيم بالتعليق عىل موضوع املناظرة وأداء الفريق وتوجيه نقد بناء لكل من الفريقني.

تم اختيار الفريق الفائز بعد انتهاء فرتة التصويت املعتمدة عىل 70٪ من لجنة التحكيم و30٪ من الحضور. وشملت لجنة التحكيم، كاًل 

من األستاذة املشاركة للفيزيولوجيا املرضية وعلم الدواء ورئيسة قسم األبحاث والدراسات العليا باإلنابة يف كلية الصيدلة بجامعة قطر 

الدكتورة فاطمة مريش، واألستاذ املشارك يف طب األرسة واملجتمع بجامعة ساينت لويس األمريكية ورئيس مركز التعليم الصحي املتداخل 

واألبحاث الدكتور ديفيد بول، إضافة إىل رئيس التحرير للمجلة العاملية للعناية املتداخلة وعضو مجلس اإلدارة يف مركز النهوض والتعليم 

الصحي املتداخل يف اململكة املتحدة الدكتور اندريس زايرشيس. وقد أُعلَِن فوز الفريق املؤيد من قطر يف نهاية املناظرة.

وتضمن تكوين كل من الفريقني وجود طابع التعليم الصحي املتداخل، وقامت املناظرة بفتح فرصة لرؤية املفاهيم من مختلف أنظار 

طلبة العناية الصحية، ومنحت فرصة للمشاركني لتوسيع املعلومات املتعلقة بجائحة كوفيد-19 مستدلني بحقائق وأرقام بحثية. 



عقدت كلية القانون مؤمترها السنوي الذي جاء بعنوان: »القانون يف مواجهة األزمات العاملية: الوسائل والتحديات«، وذلك مبشاركة كلٍّ 

من: سعادة األستاذة لولوة الخاطر-مساعد وزير الخارجية القطري واملتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بدولة قطر، وسعادة الدكتور عبد 

اللطيف الخال- رئيس املجموعة اإلسرتاتيجية الوطنية للتصدي لفريوس كوفيد-19 ورئيس قسم األمراض املعدية مبؤسسة حمد الطبية.

 ويف ترصيحٍ له، قال الدكتور خالد صالح الشمري العميد املساعد للشؤون األكادميية بكلية القانون: »دأبت كلية القانون عىل تنظيم 

هذا املؤمتر العلمي الدويل سنويًا، وتحرص الكلية دوًما عىل أن تكون موضوعات مؤمتراتها العلمية ذات مردود علمي قانوين عىل املجتمع 

نَاُه َحتَّى يكون ُمواِكًبا للُمتغريات املُستجّدة عىل الصعيد العاملي يف الوقت املايض  القانوين القطري والدويل. عنوان املؤمتر ْهو ُعنواٌن تََخريَّ

والوقت الرَّاِهِن.

وقد ناقش املؤمتر ثالثة محاور هي: النظم والعالقات القانونية الدولية يف ظل األزمات العاملية، دور الترشيعات الوطنية يف التصدي 

لألزمات العاملية، تأثري األزمات العاملية عىل نظم التقايض. وتنوعت موضوعات هذه املحاور وشملت عدة جوانب قانونية مختلفة؛ فشمل 

املحور األول عدًدا من املوضوعات، منها: األزمات العاملية والعالقات التعاهدية الدولية، أثر األزمات العاملية يف حقوق اإلنسان وحرياته 

األساسية، انعكاس األزمات العاملية عىل عمل املنظامت الدولية، األزمات العاملية واملسئولية القانونية الدولية، دور العمل الدبلومايس 

يف التعامل مع األزمات العاملية، األزمات العاملية ومفهوم النظام العام وإطاره يف النظم القانونية الرئيسة. بينام تناول املحور الثاين 

موضوعاٍت منها: األزمات االقتصادية والتنموية وانعكاسها عىل العقود، مدى فاعلية نصوص التجريم يف الحد من آثار األزمات الصحية 

يف املجتمع واألفراد، ودور القانون املدين يف إيجاد الحلول إلشكاليات تنفيذ االلتزامات يف ظل جائحة كورونا وغريها من األزمات العاملية، 

تأثري األزمات العاملية يف املسؤولية الجنائية، وتأثريها كذلك يف عمل السلطتني الترشيعية والتنفيذية، تنفيذ عقود النقل الجوي والبحري يف 

ظل األزمات العاملية، دور املرفق العام يف مواجهة األزمات العاملية، تطوير الترشيعات األكادميية بشأن التعليم عن  بعد يف ظل األزمات 

العاملية، قوانني الطوارئ وأهميتها يف مواجهة األزمات الكارثية، املسؤولية االجتامعية للرشكات ودورها يف مواجهة األزمات العاملية. 

فيام تناول املحور الثالث موضوعاٍت منها: أثر األزمات العاملية يف املواعيد اإلجرائية، االتجاه نحو التقايض اإللكرتوين وإلكرتونية القضاء، 

إجراءات االستدالل والتحقيق االبتدايئ يف مكافحة الجرمية خالل األزمات العاملية، تنفيذ األحكام يف ظل األزمات العاملية، املحافظة عىل 

الحقوق الدستورية لألفراد يف ضوء اإلجراءات الجنائية ملواجهة األخطار والكوارث، األزمات العاملية وتداعياتها عىل الوسائل البديلة لفض 

املنازعات، وحجية الدالئل واألدلة املستمدة من إجراءات التحقيق عن بعد.

مؤتمر »القانون 
في مواجهة األزمات 

العالمية: الوسائل 
والتحديات«
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نظمها مركز دراسات الخليج ندوة بعنوان: )التغري املناخي ودول 

مجلس التعاون الخليجي وأثره االقتصادي والبيئي(، تحدث 

فيها الدكتور جريج شابالند، زميل مشارك من برنامج الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا، والدكتور تشاتام هاوس وأدارها نيكوالي 

كوزانوف، أستاذ وباحث مشارك يف جامعة قطر.

وأكد املحارض يف هذه الندوة أن تغري املناخ سيؤثر يف اقتصاد 

دول مجلس التعاون الخليجي وبيئتها بأشكال عدة خالل العقود 

القادمة. وميكن تصنيف أثر التغريات املناخية يف دول مجلس 

التعاون الخليجي، حسب طبيعتها، إىل مؤثرات غري مبارشة 

ومبارشة، فبالنسبة للمؤثرات غري املبارشة، فإنَّ الدول الصناعية 

ستستورد كميات أقل من النفط والغاز من دول مجلس التعاون 

الخليجي، وهو ما يعني حتاًم انخفاضا يف إيراداتها، ويف تلك 

األثناء قد تجد دول الخليج أن إمداداتها الغذائية معرضة للخطر 

بسبب اآلثار السلبية للتغري املناخي عىل املنتجني الزراعيني 

الرئيسيني من خارج املنطقة. ومن املتوقع يف الوقت نفسه، أن 

تشمل اآلثار املبارشة عىل دول مجلس التعاون الخليجي ما ييل: 

درجات حرارة أعىل، ارتفاع مستوى سطح البحر، املزيد من 

العواصف، انخفاًضا يف معدل هطول األمطار السنوي بشكل عام، 

وعند هطولها سيكون بغزارة أكرث )تؤدي إىل سيول وانجرافات(، 

ارتفاع درجات حرارة البحر، فيلحق الرضر بالشعاب املرجانية 

والحياة البحرية األخرى. وأكد املحارض أنه بغض النظر عن 

طبيعة التأثري، من املتوقع أن تكون عواقب تغري املناخ عىل 

دول مجلس التعاون الخليجي سلبية، أوالً، الدول املستهلكة 

للهيدروكربونات التي تصدرها دول مجلس التعاون الخليجي 

ستشرتي كميات أقل من النفط والغاز، وهذا جزء من جهودها 

للتحول إىل الطاقة البديلة. وهذا سيقلل من اإليرادات املتاحة 

لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي. ثانًيا، سيؤدي تغري 

املناخ إىل ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر 

يف الخليج، ودرجات الحرارة املرتفعة ستستلزم استهالك مزيد 

من الطاقة لتشغيل املكيفات الهوائية، كام ستعرض سكان دول 

مجلس التعاون الخليجي للخطر إذا كان هناك فشل يف إمدادات 

الكهرباء، وستكون درجات الحرارة يف الصيف »غري صالحة 

للعيش« من دون املكيفات الهوائية، خاصة بالنسبة للفئات 

األكرث ضعفاً. وللتكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر يتطلب 

ذلك إنفاق مبالغ كبرية عىل حامية أو نقل / إعادة بناء البنية 

التحتية يف املناطق الساحلية. ثالًثا، سيكون هناك رضر شديد 

عىل البيئة، وذلك بسبب عوامل مثل ارتفاع درجات حرارة البحر 

وزيادة تواتر واشتداد العواصف الرتابية. رمبا ال يكون انخفاض 

ندوة التغير المناخي ودول 
مجلس التعاون الخليجي 

وأثره االقتصادي والبيئي

املعدل السنوي لهطول األمطار بهذه األهمية بالنسبة لدول مجلس 

التعاون الخليجي؛ نظًرا لحقيقة أنه ال تكاد أي زراعة فعلية توجد 

يف املنطقة، وأيًضا ألن تحلية مياه البحر هو املصدر الرئيس للمياه. 

وعىل الرغم من انخفاض هطول األمطار بشكل عام، إال أنها قد 

تأيت أكرث غزارة، فتتسبب يف حدوث فيضانات وإلحاق الرضر بالبنية 

التحتية االقتصادية يف املنطقة. ولكن، لن تعاين جميع دول مجلس 

التعاون الخليجي من انخفاض يف معدل هطول األمطار، فقد تهطل 

األمطار عىل الجبل األخرض يف عامن وجنوب غرب اململكة العربية 

السعودية كاملعتاد.

ومع ذلك، فإن الوضع ليس دراماتكًيا وسلبًيا بالنسبة لدول مجلس 

التعاون الخليجي كام هو الحال بالنسبة لدول أخرى يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا. فال يزال لدى دول مجلس التعاون 

الخليجي الوقت، واألهم من ذلك، االحتياطيات املالية لالستعداد 

للتغري املناخي. ويجب أن تشمل االحتياطات الرئيسة ما ييل: تخزين 

املواد الغذائية يف حالة النقص العاملي، معالجة وإعادة تدوير مياه 

الرصف الصحي يف املناطق الحرضية لزراعة محاصيل ذات قيمة 

غذائية عالية، حامية البنية التحتية الساحلية الحالية بوضع دفاعات 

أقوى ضد الفيضانات، تحديد مواقع للبنية التحتية الجديدة بعيدة 

عن البحر، وهو ما يسمح بارتفاع مستوى سطح البحر وعرام 

العواصف، التأكد من قدرة مصارف املياه )خزانات التجميع( عىل 

التعامل مع هطول األمطار الغزيرة، تطوير أنظمة مشرتكة إلعطاء 

إنذار مبكر مع الظواهر املناخية الشديدة، التأكد من وجود أنظمة 

دعم قوية لتوليد الطاقة وتوزيعها كيال يفشل التيار أثناء موجات 

الحر، تجديد املدن رسيعة البناء لجعلها أقل تأثرا مبوجات الحرارة 

ومستوى سطح البحر وما إىل ذلك، جعل الوظائف الخارجية 

أوتوماتيكية إىل أقىص حد ممكن.



بلٌد مبنِيٌّ على التعليم

جامعة قطر أول مؤسسة للتعليم العالي في قطر وأكبرها وأبرزها، وقد تخرَّج فيها نخبة 
مّمن يشغلون أبرز المناصب في الدولة. 

ع بحوث حديث يُضم� 14 مركًزا بحثًيّا، فيما حققت أخيًرا المركز الثالث  تفتخر الجامعة بمجمَّ
طبًقا لتصنيف مؤسسة QS  لجامعات المنطقة العربية 2021. 



نظم قسم العامرة والتخطيط العمراين بكلية الهندسة يوم العامرة نسخة 2021؛ لعرض جميع مشاريع الطالبات املميزة يف مراحل 

البكالوريوس والدراسات العليا، وذلك خالل لقاٍء افرتايٍض عرب منصة  ويبكس، مبشاركة قيادات جامعة قطر وكلية الهندسة إضافة إىل ضيوف 

ومعامريني وممثلني عن مؤسسات محلية  وعاملية، وأعضاء هيئة التدريس يف قسم العامرة والتخطيط العمراين، كلية الهندسة وجامعة 

قطر، وبحضور عدد كبري من الطالبات اللوايت قدمن مشاريع وتصاميم  معامرية مميزة خالل سنتي 2021-2020. 

ويف كلمته، أكد الدكتور خالد كامل ناجي عميد كلية الهندسة أن اليوم السنوي لقسم العامرة والتخطيط العمراين وما يتضمنه من معرض 

ملشاريع الطالبات يعرب عن تصاميم وأعامل الطالبات يف القسم منوها بدعوة الطالبات املتخرجات أيضا للمشاركة يف هذا اليوم واملساهمة 

بخرباتهم العملية. وقال ناجي يف ترصيٍح له: »إنَّ تحكيم هذه املشاريع واألعامل يعطي للكلية فرصة لتحسني املساقات داخلها وتطوير 

جودتها ومحتواها خاصة أن معظم املشاريع يحكمها معامريون من خارج الجامعة متخصصون يف هذا املجال«.

وأعلنت يف هذا الحفل أسامء الفائزات مبسابقة االمتياز املعامرية برعاية املكتب العريب للشؤون الهندسية، وهن كلٌّ من: موزا أحمد 

العبيدان التي فازت باملركز األول، الجازي راشد النعيمي التي فازت باملركز الثاين. فيام فازت باملركز الثالث سعيدة نارص البدر. وشهد 

اللقاء  مناظرة وجلسة نقاشية بني ممثيل املكاتب املعامرية يف قطر ودول العامل وأساتذة القسم؛ ملناقشة قضية تدريس العامرة يف ظل 

جائحة كورونا وما بعد  الجائحة، وضم اليوم كذلك حواًرا مفتوًحا تعلق بالتطور املستدام للعامرة يف قطر، جمع بني املختصني والباحثني 

واألكادمييني يف مجال العامرة والتصميم املعامري.

اليوم السنوي لقسم 
العمارة والتخطيط 

العمراني 2021



استضافت كلية اإلدارة واالقتصاد ضمن سلسلة ندواتها الخاصة مبوضوعات جديدة يف العلوم املالية حلقة نقاشية عرب اإلنرتنت حول ملحمة 

Gamestop، وقد استقطبت الجلسة أكرث من 200 مشارك.

ويف ترصيٍح له، قال األستاذ الدكتور آدم فضل الله، عميد كلية اإلدارة واالقتصاد: »تلتزم الكلية بإبقاء طالبها عىل اطاّلع جيد بالظواهر 

واألحداث الدولية الكربى مثل هذا الحدث. إن ما رأيناه هنا يشكل صدمة كبرية لسوق األسهم، وديناميكية مثرية لالهتامم بني الشارع 

الرئيس وول سرتيت والهيئات التنظيمية لألسواق املالية. وقد شكلت ظاهرة Gamestop تحديًا لعدد من املعتقدات الراسخة حول أسواق 

األسهم، وسلَّطت الضوء عىل حقائق جديدة حول تأثري وسائل التواصل االجتامعي عىل تفاعالت السوق التقليدية«. 

من جانبه، قال األستاذ الدكتور محمد قعيد، رئيس قسم املالية واالقتصاد عن الحلقة النقاشية: »تهدف هذه الحلقة إىل تحديد األسباب 

الرئيسة لهذا التداول الجامح، وكيف أثر التداول عرب اإلنرتنت يف تقلبات أسواق األسهم. كام تناولت الحلقة آثار وسائل التواصل االجتامعي 

عىل سالمة األسواق املالية، ودور األخالق والتحديات املحتملة املتعلقة بتداول األوراق املالية عرب اإلنرتنت. وأخريًا، ستساعد حلقات النقاش 

هذه الطالب عىل تطوير تفكريهم النقدي، من خالل فهم املوضوع من وجهات مختلفة، ومن خالل التفاعل مع مختلف األكادمييني 

واملهنيني من مجاالت مختلفة، مبا يسهم بربط املفاهيم النظرية بالواقع التطبيقي«.

شارك يف الجلسة عدد من الخرباء واملتحدثني البارزين منهم: أستاذ املحاسبة أليكس بريدا، وأستاذ املالية ديفيد أيكامن من جامعة كينجز 

كوليدج يف لندن، ومدير التسويق واالتصال يف بورصة قطر األستاذ حسني العبد الله، ورئيس جمعية املحللني املاليني املعتمدين يف الدوحة 

األستاذ عمري صديق، والدكتور محمد الجامل، أستاذ مشارك يف املالية بالكلية.

حلقة نقاشية حول 
Gamestop ملحمة



عقدت كلية الرتبية بالتعاون مع كلية الهندسة مؤمتر الرتبية والتعليم الهنديس وتكنولوجيا التعليم، وقد ناقش املشاركون يف املؤمتر أحدث 

املستجدات والتطورات حول تطبيقات التكنولوجيا يف مناهج التعليم وأساليب التدريس، والتعليم الهنديس، والتكنولوجيا املساعدة، 

والتكنولوجيا والتقييم الرتبوي وبيئات التعليم اإللكرتوين. وأسهمت أعامل املؤمتر يف تبادل الخربات والتجارب من مختلف الدول فيام يخص 

التعليم والتكنولوجيا وعالقتها بالثورة الصناعية الرابعة.

ويف ترصيٍح لُه، قال األستاذ الدكتور أحمد عبد الرحمن العامدي عميد كلية الرتبية: »تعد تكنولوجيا التعليم عملية متكاملة تقوم عىل 

التطبيق النظامي للمعرفة العملية من أجل أغراض عملية. وقد عرفت اليونسكو تكنولوجيا التعليم بأنها منحى نظامي لتصميم العملية 

التعليمية وتنفيذها وتقوميها، تبعاً ألهداف محددة نابعة من نتائج األبحاث يف مجال التعليم واالتصال البرشي، مستخدمًة املوارد البرشية 

وغري البرشية من أجل إكساب التعليم مزيًدا من الفعالية. ويعد هذا التعريف األكرث شمواًل وتعبريًا عن طبيعة تكنولوجيا التعليم.

 مؤتمر التربية والتعليم 
الهندسي وتكنولوجيا 

التعليم



نظمت كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية متمثلة بربنامج 

األديان وِحوار الحضارات فعالية طاُلبية بعنوان: »الدكتور العامل 

محمد خليفة حسن، أُستاذ األديان بقسم العقيدة والدعوة يف 

ُعيون طاُلبه«، وهدفت الفعالية االحتفالية إىل تسليط الضوء 

عىل الجهود العلمية لألستاذ الدكتور محمد خليفة حسن يف 

مجال األديان والحضارة كونه ميثل مدرسة علمية بحدِّ ذاته، 

أسهمت وأمثرت جهوده يف التأسيس واإلثراء لهذا الحقل املعريف 

املهّم.

وشملت الفعالية، إضافة لكلامت كبار الشخصيات من مسؤويل 

جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة وجامعة القاهرة؛ عرًضا 

تعريفيًا ترَجَم أعامل العامل األستاذ الدكتور محمد خليفة 

حسن يف مجال مقارنة األديان من مؤلَّفات وندوات ومؤمترات 

ومناصب إدارية وعلمية وجهوده يف الرتجمة ونقل الُعلوم إىل 

مشاركاتِِه اإلعالمية والعلمية واألبحاث وأوراق العَمل التي 

كُتبت ونرَُشت عنه وعن إرثِِه العلمي العظيم. 

ويف كلمة له، قال د. إبراهيم األنصاري، عميد كلية الرشيعة 

والدراسات اإلسالمية: »نحن يف كلية الرشيعة والدراسات 

اإلسالمية نفخر بوجود َعلَم وقامة مبستوى فضيلة األستاذ 

الدكتور محمد خليفة حسن بني أعضاء هيئة التدريس فيها، 

وال شك يف هذا العرص الذي يُغمض فيه أصحاب العلم حقهم؛ 

أن تقوم الكلية ممثّلة يف طالبها يف تكريم هذا الَعلَم، وهو أمٌر 

نفتخر به وهو من ضمن قيمنا يف الكلية، فنحن نحرص عىل 

ِصفة الوفاء عند الطالب ألساتذتهم، وال شك أن مبادرة طالب 

الدراسات العليا بقسم العقيدة والدعوة يف برنامج األديان 

وحوار الحضارات هي مبادرة مقّدرة يف تكريم هذا الَعلَم الذي 

نُكّن له كل احرتام«.

من جانبه، عربَّ األستاذ الدكتور محمد خليفة حسن، األستاذ 

بكلية العقيدة بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية عن سعادته 

البالغة بهذه الفعالية، ُمشيًدا بدور إدارة الكلية يف العناية بأدق 

مها  التفاصيل يف العملية التعليمية واإلدارية والخدمات التي تقدِّ

ملنتسبيها، كام أثنى عىل دور طالب وطالبات الكلية يف تنظيم 

هذا امللتقى، راجيًا لهم املزيد من التوفيق والسداد يف رحلتهم 

العلمية والعلمية.

الندوة الطالبية 
الدكتور العالم محمد خليفة حسن 

في ُعيون ُطالبه

وبدوره، أعرب أ.د. عبد القادر بخوش، رئيس قسم العقيدة 

والدعوة، عن سعادته وتقديره، قائاًل: »إنَّ ما قام به طالب 

وطالبات برنامج األديان وحوار الحضارات بقسم العقيدة 

والدعوة؛ مثاٌل لهذا الوفاء األكمل لألساتذة األجالء، فجديٌر أن 

يَحتذي به كلُّ طالب علم فيذكُُر الفضل ألهله. إنَّ أ.د محمد 

خليفة حسن، مدرسة علمية سامقٌة شامخة، يشَهُد له النابغون 

يف دراسة علم األديان«، مؤكًِّدا أنَّ مصنفات هذا العامل الجليل 

أحيَت االشتغال بعلم األديان القديم يف العامل االسالمي، وهي 

تدل عىل رسوخ قدمه يف هذا العلم«.

بدورها، تحدثت األستاذة سارة صبحي، مساعد باحث يف قسم 

العقيدة والدعوة بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية عن معامل 

االستفادة املنهجية واملوضوعية من فكر أستاذها الدكتور محمد 

ستها أثناء  خليفة حسن، وقامت بعرض بعض الفوائد التي تلمَّ

ُمالزمتها الدكتور يف الدراسة والعمل، كام أعلنت عن انتهائها من 

التحرير والكتابة ملوسوعة مؤرخي األديان يف الغرب ألستاذهم 

الدكتور محمد خليفة حسن بالتعاون مع الباحثة غيداء عاشور، 

مساعد باحث بقسم العقيدة والدعوة بكلية الرشيعة، وتجمع 

هذه املوسوعة ما يقرب من خمسة وخمسني مؤرًخا، وهي 

لة التي تُعرِّف باملؤرخ وأعامله وما كتبه وما  مبثابة املراجع املفصَّ

كُتب عنُه وأثَرُُه يف األديان واملنهج الذي درََس به الدين، كل ذلك 

إىل جانب تقييم أفكاره.



وأسهمُت أيًضا يف توعية الناس؛ من خالل تصوير املخلَّفات التي 

تُوَجُد يف قاع البحر ونرشها عرب وسائل التواصل االجتامعي.

- متى بدأت لديِك هذه املوهبة؟

تعلَُّمت السباحة وأنا يف السادسة من عمري، وحينها كُنُت أذهب 

كثريًا للسباحة مع والدي، وهو الذي كان وما زال يشجعني 

ويحثُّني عىل تجربة رياضات مختلفة ليك أجد شغفي، فمنذ عام 

لم الغوص، وقد واجهت عدًدا من الصعوبات لتعلُّمه يف  قرَّرُت تعُّ

البداية، لكني تغلَّبُت عليها، وحصلُت عىل رخصة الغوص ، ولله 

الحمد. 

- ما طموحاتك لتطوير موهبتك يف الغوص يف األعامق؟

أطمُح ألن أحُصَل عىل املزيِد من الرَُخص يف مجال الغوص، وأن 

أُعرِّف الناس عىل رياضة وعامل الغوص وقاع البحار.

- هل تشكل هذه املوهبة تحديًا لك، خاصة كونك طالبة يف السنة 

األخرية يف الجامعة؟

ال، مل أجد أيَّ ُصعوبات بل أنتجت يف مرشوع تخرجي فيلاًم بعنوان 

»يف األعامق«، وقد تم تصويرُه تحت املاء؛ مام جعلني أتطوَّر يف 

مجال الغوص بشكل ملحوظ. 
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أنفال آل سرور: »لديَّ شغف 
الُحصول على رُخصة 

غوص؛ الستكشاف قاع 
البحار وتنظيف األعماق من 

المخلَّفات« 

حوار
مع طالب موهوب

- يف البداية، حدثينا عن دور األهل يف تطوير هذه املوهبة؟

منذ الصغر ووالدي يشجعني عىل تعلُّم جميع أنواع الرياضات؛ 

فتعلمت رياضة السكواتش والتنس والجولف وألعاب القوى 

والسباحة وكثريًا من الرياضات غريها، ومل أتوقف، قط، عن تعلُّم 

الرياضات الجديدة، وكان الغوُص آخر ما تعلمته، وكُنُت أول 

شخٍص يف البيت يحُصُل عىل رخصة الغوص، األمر الذي جعل 

والدي ووالديت يشُعراِن بالفخر.

- هل أثَّرت هذه املوهبة إيجابيًا يف حياتك؟

ُغ  نعم، الغوص يف األعامق جعلني أتغلَُّب عىل مخاويف وجعلني أُفرِّ

الضغط العصبي من خالل التأمل يف قاع البحر ومراقبة األسامك، 

فالحياة تحت املاء تختلف عن الحياة فوقه، ففي كل غطسه 

نشاهد مشاهد مختلفة ومتنحني هذه املناظر الطبيعية الطاقة 

د وتعزز نشاطي. كام أنَّ ُحبَّ البيئة جعلني أحُصُل  اإليجابية وتُجدِّ

عىل رخصة الغوص، ففي السنوات األخرية الحظت أنَّ عدًدا من 

الناس ال يعلمون أنَّ املخلفات التي يرمونها عىل الشواطئ تصل 

، بدورها، البيئة واألسامك. وحب البيئة هذا هو  إىل قاع البحر ترَُضُّ

أيضا أحد أسباب حصويل عىل رخصة الغوص، فبعَد ُحصويل عىل 

الرخصة؛ أصبحُت أذهُب كل يوم سبت لشواطئ مختلفة لتنظيفها 

ة حمالت لتنظيف الشواطئ،  من املخلَّفات، وقد شاركُت يف عدَّ

أنفال آل رسور طالبٌة جامعيٌة يف السنة الدراسية الرابعة، تبلغ من العمر 

23 عاًما، تخصصها إعالم )إذاعة وتلفزيون(، لديها العديد من املواهب 

املميزة، إال أنَّها فضلت موهبة الغوص تحت األعامق، فهي تعشق تجربة 

جميع أنواع الرياضات أال أنَّ شغفها يف تعلُّم الغوص كان األعمق واألقرب 

إىل نفسها. يف هذا الحوار ُقمنا بتسليط الضوء عىل موهبتها هذه وتنظيمها 

ع بني مامرسة الغوص واالجتهاد يف دراستها الجامعية. لوقتها املوزَّ
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بقلم طالب 

التعلُّم عن بُعد سالٌح ذو حدين

بقلم الطالبة: بيان الخطيب الحسني 

طالبة يف تخصص القرآن والسنة

ولتفادي هذه اآلثار واالستفادة من األمور املتاحة يف الوقت 

الحارض؛ قمُت شخصيًا باتباع مجموعة من الخطوات التي 

سهلت عيلَّ التأقلم عىل هذا التغري الذي حصل فجأة يف الفصل 

الدرايس؛ متثَّلت يف املقام األول بحضور املحارضات يف وقتها 

املحدد رغم كل الظروف، فأنا أرى أن الرتكيز يف املحارضة مع 

األستاذ هو الخطوة األوىل لفهم املعلومات، وهو يساعد يف 

التحضري لالختبارات فيام بعد. يُضاف إىل ذلك تنظيم الوقت، 

فهو من أهم العوامل التي ساعدتني عىل تخفيف هذه اآلثار 

السلبية والخروج بأحسن النتائج يف نهاية الفصل. 

واآلن، وبعد تجربة دامت ألشهر متواصلة من »التعلُّم عن 

بُعد« أنصح جميع الطلبة أن يكونوا مرنني يف التعامل مع 

هذه الظروف، وأن يتحلَّوا بالصرب والهدوء. فالتعلُّم »عن بُعد« 

هو إحدى الحلول التي أقرَّتها الجامعة؛ أخًذا مبصلحة الطلبة 

واستمرار تعليمهم، والحمُد للِه عىل ذلك، وعليهم أن يتوكلوا 

عىل الله العيّل العظيم؛ باألخذ باألسباب من: دراسة وتحضري 

وتنظيم، والبد يف يوٍم من األيام أن تتغري هذه األحوال ويعود 

االستقرار والوضع كام كان، ولكن ما استفدنا منه أننا اغتنمنا 

هذه الفرصة وتَسلَّحنا بالِعلم ليك نطبقه ونعمل به يف املستقبل 

إن شاء الله. فالله تعاىل مل يجعل شيئًا يف هذه الدنيا فيه النفع 

املطلق وال الرش املطلق، لكني عىل يقنٍي تاٍم أن شباب قطر 

ل هذه املسؤولية والتأقلم مع أصعب الظروف  قادٌر عىل تحمُّ

إلظهار أعىل النتائج إن شاء الله تعاىل.

مل يُكن ليخطر عىل ذهني يوًما أين سأدرس مقررايت الجامعية 

من خلف الشاشة! كنت دامئًا أستغرب من الذين يدرسون كل 

سنواتهم عىل هذه الطريقة مضطرين لذلك؛ بسبب سفرهم أو 

ظروف حياتهم، وأتساءل ما مدى دقة هذا التعلم؟ وهل يُعطي 

النتائج املعهودة نفسها يف الدراسة الطبيعية أم أنَّ النسبة تنُقص 

ورمبا تزيد عند بعض الطالب؟

عّم الوباء العامل، وتخبَّط الناس مَينًة ويرَسًة ألخذ الحيطة من 

انتشاره، ومن القرارات التي نُفِّذت يف قطر »استمرار العملية 

التعليمة عن بُعد« للحفاظ عىل سالمة الجميع، ولكيال يتوقف 

التعليم يف الدولة. هذا الخرب أفرح الكثري من الطالب لاِم فيه 

من اختصاٍر للوقت يف الذهاب والعودة إىل الجامعة، وإلمكانية 

العودة للمحارضات بعد ذلك بسهولة لتفادي ما فات من 

الدروس. لكن مل يستمر األمر كذلك، فبعد فرتة وجيزة بدأت 

تظهر اآلثار السلبية »للتعلُّم عن بعد« عىل عدد من الطالب 

ويف مقدمتها التعب النفيس وتراجع الصحة؛ بسبب الرتكيز وراء 

الشاشات لفرتة طويلة، وقلة النشاط البدين. أما عىل الجانب 

األكادميي فبدأ عدٌد آخر من الطالب بالشكوى من هذه 

الطريقة؛ ألن بعض املقررات ال ميكنها أن تُفهم بسهولة إذا مل 

ترُشح مبارشة للطالب.



38

د ُموَس الَعْبِسّ بريشة: د. ُمَحمَّ

أستاذ مشارك يف ِقْســُم اللُّـَغِة الَعَرِبيَّـِة بجامعة قطر

ص باألدب العريّب القديم والتّحليل األديّب. تََعلََّق  هو أستاٌذ ُمتخصِّ

ُحّب الَعَرِبيَّة وآدابها والّشعر خاّصة، منذ نعومة أظفاره، وكذا تَعلََّق 

فنَّ الَخّط العريّب وعشقه وفُِتَ به، وشارك يف بعض معارضه، ونَظَم 

الّشعر. 

وهذه اللّوحة أمنوذٌج شعريٌّ نظمه الّدكتور العبيّس وكتبه بالخّط 

يوايّن ملا يتميُّز به هذا الخّط من ليونة ومرونة وقابليَّة لخلق  الدِّ

فضاٍء برصيٍّ َجاميلٍّ ُموٍح ومعرّب عن املعنى وممثِّل للرِّسالة الّضمنيّة؛ 

ني يف كلمة »الّشمس« يف الّسطر  ويكفي أن نُقارن انبساط حرف السِّ

األّول وانسيابه من عٍل، بانقباض حرف الّسني يف كلمة »الّشمس« 

يف السطر الثاين؛ لُندرك القدرة التّمثيليّة لهذا األمنوذج الخطّي يف 

ني  التّعبري عن مكنونات املعنى. ومثل ذلك أيًضا انبساط حرف الشِّ

يف كلمة »الجيش« انبساطًا ُموحيًا ومعرّبًا عنى املعنى الّضمنّي.

إبداعات

لوحة وتخِذُلنِي 
ُخيولي!
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أنَت أعَلى وأجّل
نظم: د. محمد عبد الله املحجري- أستاذ األدب والنقد املساعد يف قسم اللغة العربية وآدابها

إن قايضوك فُكن لهم

يا أنَت أنَت وال تَزِّل   

واجمع شتاتََك واتَِّحد

مع بعِض ُروحك يف األزَْل   

لو قايُضوك بألِف ألٍف

أنَت أعىل وأَجّل   

***

يا أنَت، بعُضَك لو يُكوُن،

يُناُر ِمنُه ويُستَدّل   

كُن أنَت أنَت، وِعْش يقيـــ

ــَنَك، ال تَِضلُّ وال تَُضّل   

واعِصم فُؤاَدَك ِبالَسام

َمهام استهاُموا يف ُهبَل   

***

ال تسألَنَّ ولو أىًس: ماذا، وكيــ

ـَف، ولـِْم، وهـْل   

رَشِّْد ِبهْم َمْن َخلَفهم

كُْن صاِعًقا كاملوِت ِحّل   

وانِسف ِبهم َجربُوتَُهم

ومَتَـْرأَ روًحا ال تَِذّل   

***

ُخذ بعَض قلبَك للحننِي

وَخلِّ أكرثَه أمْل   

وتَراَء طَيًفا واحًدا

للشكِّ فيَك إذا أطّل   

ال تفتِقد شطرًا ورِسْ

َع فيه كُّل كُالًّ تجمَّ   

***

وإذا تولَّوا عنَك ال

تتَولَّ عنهم تَرتِحل   

فلطاملا كان الَسال

ـُم َمـطـِيَّــًة للمْســتَِذّل   

نازْل عدوَّك فيَك قَبــ

ـَل َعـدوَِّك الثـايِن األَذّل   
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ة نشاط وصحَّ

األكل العاطفي!

بقلم ُكٍل من:
أ. جويس معوض، مساعدة تدريس

ومنسقة إكلينيكية- قسم تغذية اإلنسان

أ. غريس عطية، مساعدة تدريس
قسم تغذية اإلنسان

يُعرَّف األكل العاطفي بأنًه سلوك أكل مفرط يُفرتض أنَُّه يحُدث 

ردَّ فعٍل لبعض الحاالت العاطفية وليس استجابًة للشعور بالجوع. 

وتشمل هذه الحوافز العاطفية الحاالت النفسية املتنوعة، مثل: 

القلق، الغضب، االكتئاب، إضافة إىل اإلثارة والسعادة. وقد ذكر 

بعض الباحثني أنَّ األكل العاطفي يعدُّ مبثابة دعم نفيّس للتعامل 

مع املشاعر املختلفة.

وقد حاولت العديد من النظريات تقييم األكل العاطفي، وأشارت 

بعضها إىل أنه سلوٌك فطرٌي، يف ِحني أفادت نظرياٌت أُخرى بأنَُّه 

مكتسب. وقد رأت دراساٌت حديثة أنَّ األكل العاطفي يكوُن نتيجة 

عدم كفاية األبوَّة واألمومة أو الُشعور باالكتئاب يف التفاعل مع 

القابلية الوراثية.

وبيّنت بعض الدراسات أنَّ »األكل العاطفي« قد ظَهَر لدى 

األطفال الذين اعتادت أُمهاتهم عىل تقديم الحلويات لهم لتنظيم 

مشاعرهم السلبيّة وهذا ما يسمى بـ »تكييف استهالك الطعام«. 

ا األشخاص الذين مل يتعلَّموا الربط بني املشاعر واستهالك  أمَّ

الطعام؛ فكانوا األقل ُعرضة لالنخراط يف األكل العاطفي.

ويف الوقت نفسه، هناك جدٌل حول إذا ما كان تسويق املواد 

الغذائية هو املسؤول عن تعزيز أمناط األكل غري الصحّي، وقد 

   )19-COVID( أفادت النتائج الحالية أن جائحة فريوس كورونا

والحجر الصحي اإللزامي قد عزَّزا من خطر اإلصابة بـ »األكل 

العاطفّي« بني األفراد.

وهناك العديد من اآلثار السلبيّة لـ »األكل العاطفي«، إذ إنه 

يُسهم يف زيادة اإلفراط يف تناول الطعام ثم زيادة الوزن والُسمنة، 

وعادة ما يشُعر األشخاص الذين يتناولون األكل العاطفي بالذنب 

بعد تناوله، وهو ما يؤدي إىل تأنيب النفس واالكتئاب ونُشوِء نوٍع 

من الُعزلة االجتامعية. ويعدُّ الطعام الغني بالُسعرات الحرارية 

ل لألكل العاطفي وجميُعها  والُدهنيات واألمالح الخيار املفضَّ

يؤدِّي، عىل املدى البعيد، إىل ظهور تأثريات ضارَّة ُمختلفة عىل 

الصحة البدنية املرتبطة بالعادات الغذائية غري الصحية، مثل: مرض 

السكري وأمراض القلب واألوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم 

ومشاكل يف العضالت.

ل املختلفة فّعالة للحدِّ من األكل العاطفي  لذلك تُعدُّ نصائح التدخُّ

ل اليقظة أسلوبًا أساسيًا لألشخاص  واملخاطر املرتبطة به، ويعدُّ تدخُّ

الذين يتناولون األكل العاطفي، الذي يقوُم عىل مفهوم تصالح 

األفراد مع كُلِّ تجاربهم ومشاكلهم الداخلية وقًبولها، بداًل من 

الُشعور بأنَّهم ُمجربون عىل الترصُّف حيالها بسلبية وتفريغ 

ُشعورهم من خالل تناول الطعام املُفرط. ومُيكن لألخصائيني 

الِصحيني إجراُء تقييٍم عاٍم لتقديم ُحلول مختلفة لألشخاص 

الذين يتناولون األكل العاطفي؛ من أجل تغيري نظامهم الغذايئ 

والتخطيط لربنامج تدريبي يتناسب بشكٍل أفضل مع مَنَط حياتهم 

وظروفهم النفسية، كام مُيكن أن يكون العالج بالتغيري السلويك 

عالًجا ُمهاًم مقرتحا لألكل العاطفّي.

إنَُّه ميكن التخفيف من األكل العاطفي من خالل اتباع بعض 

املامرسات العملية املقرتحة، منها:

ل لتقليل مستوى التوتر. - مامرسة التأمُّ

- ُمامرسة الرياضة.

- تخصيص دفرت لكتابة يوميات الطعام- األطعمة املُستهلكة خالل 

اليوم.

- التقليل من تناول األطعمة الغنية بالُسعرات الحرارية والُدهون 

واألمالح.

- االنتباه لحجم أدوات الطعام )األطباق، الكؤوس... إلخ( والكمية 

املُستهلكة. 

بني أو املختَّص. - طلب املُساعدة من املقرَّ

- ُمامرسة تقنية الحديث اإليجايب مع النفس.
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رئيس نادي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية:
»نهِدُف إلى زيادة الوعي الديني والثقافي في المجتمع«

وقد بلغ عدد املستفيدين من هذه املحارضات املئات، فعىل 

سبيل املثال، بلغ عدد املشاهدين ملحارضة مع الرسول صىل الله 

عليه وسلم )2( التي ألقاها الشيخ محمد الحسن الددو أكرث من 

1000 مشاهد عىل البث املبارش يف الفيس بوك، أما متوسط عدد 

الحضور يف املحارضة الواحدة فقد بلغ من 60-70 شخصا. وقد ألقى 

محارضات هذه السلسلة عدٌد من املشايخ وأعضاء هيئة التدريس 

األفاضل من كلية الرشيعة يف جامعة قطر. كام نظم النادي سلسلة 

)اقرتب رمضان( شملت محارضتني، األوىل بعنوان )أحكام الصيام( 

ألقاها الشيخ الدكتور تريك املري، الثانية بعنوان )مقاصد الصيام( 

وألقاها األستاذ الدكتور أحمد الريسوين. إنَّ الحمد لله، فقد لقي 

النادي وأنشطته، يف هذا الفصل الدرايس، رواًجا كبريًا وملحوظًا عىل 

مستوى جامعة قطر وخارجها، وأنشأ النادي يف بداية هذا الفصل 

قناًة جديدًة عىل اليوتيوب، بلغت إجاميل مشاهداتها قُرابة ألف 

مشاهدة و83 مشرتكا. ويف هذا املقال أقدم الشكر الجزيل والتقدير 

لكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية وإدارة األنشطة الطالبية عىل 

دعمهم وتعاونهم الدائم. 

ما هي أهمُّ أهدافك التي تسعى إىل تحقيقها لنفسك وللنادي؟

أسعى ألن أكون رائًدا يف العمل املجتمعي، صاحب رسالٍة هادفة 

ة املباركة إن شاء الله، وأسعى ألن أكوِّن نفيس  ترتقي بالشباب وباألمَّ

علميًا، وأن أُكمل الدراسات العليا يف الرشيعة والدراسات اإلسالمية، 

وأسعى من خالل هذا النادي إىل زيادة الوعي الديني والثقايف يف 

املجتمع، وأن يكون للشباب دور فّعاٌل فيه. 

األندية منظامت طالبية تقع تحت إرشاف إدارة األنشطة الطالبية 

بجامعة قطر، وتلعب دوًرا مهامًّ يف بناء خربة تعليمية وحياتية 

لدى الطلبة وتتيح لهم الفرصة ملامرسة أنشطة غري أكادميية؛ 

تساعدهم عىل االندماج يف مجتمع الجامعة مع زمالئهم الذين 

يتشاركون معهم االهتاممات نفسها، وتدعم كذلك فرًصا تطويرية 

غنية تسهم يف فهم كيفية العمل الجامعي، كام تساعد عىل صقل 

بعض املهارات بطريقة عملية، مثل: التواصل والعمل الجامعي 

والقيادة. فيام ييل مقابلة مع الطالب عمر محمد عرنوس رئيس 

نادي كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية، حدثنا فيها عن أهداف 

النادي وأنشطته الجامعية.

بدايًة، عرِّفنا بنادي كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية

هو ناد طاليب ديني من أندية جامعة قطر، تتمثَّل رؤيته يف أن 

يكون ناديًا رائًدا يف املجاالت االجتامعية والثقافية والدينية عىل 

مستوى الجامعة وأنديتها، فيام تتمثَّل رسالته يف التوعية ونرش 

الثقافة اإلسالمية واالجتامعية من خالل الحفاظ عىل التوازن بني 

التطوير وتقاليد وتراث املجتمع اإلسالمي الجامعي.

ما األنشطة والفعاليات التي نظمها النادي مؤخرًا؟

نظَّم نادي كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية يف فصل ربيع 

2021 أنشطة مختلفة ومتنوعة لَِقيَت رواًجا كبريًا وإقبااًل متميزًا، 

نظمنا سلسلة بعنوان )ما ال يسع املسلم جهله( تكوَّنت من سبع 

محارضات تحت 4 محاور رئيسة، هي: مع الله عز وجل، ومع 

الرسول صىل الله عليه وسلم، ومع القرآن الكريم، ومع النفس. 

األندية الطالبية
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شاركت جامعة قطر يف مهرجان صَحار املرسحي بسلطنة ُعامن من خالل مرسحية )شباب ولكن( التي أنتجها قسم الثقافة والفنون بإدارة 

األنشطة الطالبية بالتعاون مع مركز شؤون املرسح، وشارك فيها عدد من طالب جامعة قطر.

نُظِّم مهرجان صَحار املرسحي، الذي شهد هذا العام دورته التاسعة محليًا واألوىل عربيًا خالل الفرتة من 24 - 27 مارس 2021، افرتاضيا، 

وشارك فيه جامعات خليجية وعربية، وذلك بهدف االرتقاء باملشاركات املختلفة، التي تصقل مواهب الطلبة. 

وقد عربت األستاذة بثينة الجناحي رئيس قسم الثقافة والفنون بإدارة األنشطة الطالبية عن أهمية هذه املشاركة خارج دولة قطر 

للمرسحية، نظرًا ألهمية مهرجان صحار الجامعي ومكانته اإلقليمية، مؤكدًة يف هذا اإلطار جودة العمل املرسحي )شباب ولكن( نًصا 

وإخراًجا ومتثياًل.

وتدور فكرة مرسحية )شباب ولكن( يف إطاٍر من الفانتازيا الرمزية والتجريب املرسحي، وتلقي الضوء، من خالل مشاهدها ولوحاتها 

املتعددة، عىل العديد من القضايا واملوضوعات التي يُعاين منها اإلنسان بشكٍل عام واإلنسان العريب بشكٍل خاص، سواًء كانت موضوعات 

د وزمٍن غري ُمقيَّد، حيُث تدور لُعبة  سياسية أم اقتصادية أم اجتامعية أم إنسانية وذلك من خالل مجموعة من البرش يف مكاٍن غري محدَّ

املرسحية يف إطاٍر مرسحي حديث ومعارص.

وقد شاركت املرسحية يف املهرجان املرسحي الجامعي األول الذي نظمه مركز شؤون املرسح وحققت عدًدا من الجوائز، منها: جائزة أفضل 

إضاءة مرسحية، جائزة أفضل ديكور، جائزة أفضل مخرج: محمد املال، جائزة أفضل عرض متكامل.

ويتألف فريق العمل من الكاتب أحمد املفتاح، إضافة إىل مجموعة من طلبة جامعة قطر املميزين، قام بالتمثيل الطالب: محمد املال، 

عبدالله املال، فيصل العذبة، متيم بو رشيد، فارس يوسف، جاسم عاشري، نايف عقيل، فيام توىل هندسة الديكور الطالب محمد املال، 

اإلضاءة: فيصل العذبة، أما املالبس فتوالها جاسم عاشري. الصوت واملؤثرات: عبدالله املال، وساعد يف اإلخراج أحمد زيك، املرسحية إخراُج 

الطالب محمد املال.

وكانت جامعة قطر شاركت بعرضني مرسحيني يف الدورة الثانية من مهرجان املرسح الجامعي )شبابنا عىل املرسح( الذي نُظِّم يف الفرتة من 

21 وحتى 27 مارس الجاري عىل مرسح قطر الوطني، تحت رعاية سعادة السيد صالح بن غانم العيل وزير الثقافة والرياضة.

وجاء، العرض األول، وهو مرسحية )مرتبة الرشف( من تأليف متيم البورشيد، وإخراج عبد الله املال، ومتحورت قصة املرسحية يف قالب شبايب 

حول قصة شابني، يوسف وراشد، يذهبون للتقديم عىل وظيفة لينتهي بهم املطاف يف السجن؛ لتعرض مجموعة من القضايا االجتامعية 

التي يعيشها الشباب يف قالب فنتازي. أما العرض الثاين، وهو مرسحية )ال تُوقظ اللوه( فقد كانت من تأليف إميان املري وإخراجها. ناقش 

هذا النص املرسحي قضية تحُصُل يف كل مكان وهي استخدام الُسلطة والنفوذ لتحقيق املصالح الشخصية، وعرضت العمل إلسقاطات عىل 

هموم الشباب وقضايا الوطن العريب. 

مسرحية )شباب ولكن( تُشارك في 
مهرجان صَحار المسرحي بسلطنة ُعمان
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يف عاملنا اإلسالمي، بفعل الهوس بالتحديث التكنولوجي والتقني، 

ومركزية العقلية العلمية مبعناها التقني. فصار كثرٌي من القادة 

والسياسيني وأصحاب القرار، يف مستوياٍت مختلفة، يرون أنَّ 

ُمشكلتنا تقنيَّة بحتة، وصاُروا يُعطون أولويَّة كبرية للعلوم التقنية 

والتكنولوجية والطبيعية؛ أي علوم املادة عموًما، بينام يتجاهلون 

العلوم اإلنسانية واالجتامعية والرشعية، سواًء بُحسن نية أم 

ِبُسوئها.

وتكُمن املشكلة الخطرية يف أنَّ ُمعظم من يتوىلَّ القرار يف جامعاتنا 

ومؤسساتنا ومراكز القرار ِفينا لهم خلفية علمية تقنية مبفهومها 

االختزايل الذي أنتجتُه الحضارة الغربية ومنوذجها املعريف، ويكاُد 

أغلبهم يجَهُل متاًما ثراء العلوم اإلنسانية واالجتامعية والرشعية 

وتنوعها وأهميتها وحيويتها؛ ولهذا يعطونها هامًشا ضئياًل يف 

ُفون يف قراراٍت خطرية تجاه  تفكريهم ويف قراراتهم. بل تراهم يتعسَّ

ة أنَّ هذه العلوم علوم كالم فقط وليس  هذا املجال الحيوي، بُحجَّ

فيها ُمنجزات تطبيقية، أو أنَّها ال تُنِتُج وغري مثمرة مثل العلوم 

التقنية، أو أنَّها علوم متأخرة تحتاُج أن تواكِب العلوم الطبيعية 

والتقنية.

وهذه وجهة نظر خطرية جًدا ألنها سطحية وغري علمية وغري 

ُمنصفة؛ ألنَّ املُقارنة بني العلوم التقنية وبني العلوم اإلنسانية 

واالجتامعية والرشعية ُمقارنة ظاملة، تجَعُل من العلوم التقنية 

املركز والباقي هامش. إىل أنَّها وجهة نظر تتجاَهُل أنَّ العلوم 

الرشعية واإلنسانية واالجتامعية ُعلوم تَبني اإلنسان وتَبني الوعي 

وتُشكِّل الذهنيات، بينام تشتغل العلوم التقنية عىل املادَّة واآللة 

وال عالقة لها بالوعي إال مبقدار أثَر منتجاتها عىل اإلنسان، بل إنَّ 

اإلنسان بوعِيِه هو من يَصنُع تلك اآلالت.

ولهذا فإنَّنا ما ُدمنا نزَدِري العلوم اإلنسانية واالجتامعية والرشعية، 

ها من الربامج  وال نُعطي لها أولوية، وال نَهتَمُّ بها، وال نُعطيها َحقَّ

والعناية والتخطيط والربمجة؛ فإنَّا سنبقى نُنِتُج إنسانًا ُمشتتًا ووعيًا 

ُمضطربًا ملحًقا بعلوم املادة وحدها. والناِظُر يف كيفية صياغة 

برامج هذه العلوم، وكيف يتَحكَُّم التقني يف اإلنساين واالجتامعي 

والرشعي يُعطيَك الرُبهان عىل أنَّ عماًل كبريًا ينبغي أن نقوم به 

لتثقيف الِتقنيني بأهمية العلوم اإلنسانية واالجتامعية والرشعية 

وحيويتها يف ِصناعة َوعي اإلنسان وفكره، وِبَوعي اإلنسان وِفكرِِه، 

فقط، يستطيُع اإلنسان أن يستعيَد للتقنية وظيفتها ويستعِملها يف 

التنمية الحضارية وليَس تكديس منتجاتها وتقليدها!

مقال العدد
في أهمية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والشرعية

بقلم: د. بدران بن لحسن- مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

إنَّ اإلنسان محور أي نهضة حضارية؛ ألن صناعة التاريخ فعٌل 

إنساين، فإذا أردنا أن نُحقق نهضة ينبغي أن ننتبه إىل ُعنرص 

اإلنسان بوصفه الُعنرص املحوري يف أي عملية تنمية وبناء حضاري. 

واإلنسان بوصفه عنرًصا محوريًا فإنه، كام يقول مالك بن نبي، يؤثُِّر 

يف التاريخ بفكره وبعمله ومباله، ولكن الحقيقة أيًضا أنَّ الفكر 

هو من يقوُد العمل واملال، ولهذا فإنَّ االهتامم باإلنسان معناُه 

االهتامم ببناء وعيه وفكره. وهذا يتطلَُّب االهتامم بالعلم، ألنَّنا 

بالعلم؛ فقط نستطيع أن نبني هذا الوعي ونصيَغ البُنى الفكرية 

ه العمل واملال، وتجعل أبعاد تأثري اإلنسان تتكامل،  التي توجِّ

ُه لبناء نهضة حضارية. وتتوجَّ

ولكن يثاُر إشكاٌل يتعلَُّق بالعلم نفسه، ومبدلوالت العلم يف عرصنا 

الحديث، وهو ما أثار نوًعا من االضطراب، نراُه متجسًدا يف برامجنا 

التعليمية، ويف مؤسساتنا العلمية والبحثية، ويف توجهات صانع 

القرار العلمي بوجٍه خاص، وبكل القرارات املتعلقة باملجتمع. 

فكيف ذلك؟

إن نظرنا إىل مفهوم العلم مثاًل، فإنَّنا نجدُه من املفاهيم الرئيسة 

يف البحوث والدراسات املعارصة؛ خاصة مع الجدل املستمر يف 

َحرِص مفهوِم العلم يف علوم الطبيعة وما نشأ عنها أو ما ميكن 

تسميته بالجانب التجريبي يف العلم. وهذ يدفعنا إىل مالحظة ذلك 

االستبعاد من وصف العلمية ملجاالت العلوم اإلنسانية واالجتامعية 

والرشعية )الدينية(، باعتبار أنَّ معظمها ال يخضُع للتجربة 

والدراسة )اإلمربيقية(، باعتبار أنَّ مقياس العلمية صار يف العرص 

الحديث معياَر العلم التجريبي. 

ومعلوٌم أنَّ هذا التضييق ملفهوم العلم، وهذا االستبعاد ملجاالت 

علمية كثرية من وصف العلمية بسبب عدم ُخضوعها للتجربة، 

ٍر تاريخٍي وحضارٍي  إنَّ هذا كُلَُّه منتٌج ثقايٌف نَتََج يف سياق تطوُّ

م منوذجها عىل العامل، وتختزل  وخربٍة غربيٍة أوروبيٍة تُحاوُل أن تُعمِّ

مفهوم العلم يف تضييقاتها الفلسفية والفكرية وتجربتها الحضارية 

الخاصة. لكن بفعل اإلشعاع العاملي للحضارة الغربية أدخلتنا يف 

صندوقها ورِصنا نُفكُِّر من داخلها؛ سواًء ضمن ما أضافته للحضارة 

واملعرفة اإلنسانية من قيمة إيجابية أم فيام جلبَت عليِه من 

فوضاها وإخفاقاتها واختزاالتها.

ولعلَّ هذا نالحظه يف جامعاتنا ومناهجنا ومؤسساتنا ولدى ُصنِّاِع 

املعرفة والقرار عندنا، فقد سادت نظرة قارصة للعلوم اإلنسانية 

واالجتامعية والعلوم الرشعية، وصار يتبناها كثرٌي من قادة األمة 



تطوير األداء

أن تكون قائًدا... ال مديًرا

بقلم: د. فاطمة الزهراء
عضو هيئة تدريس بقسم العقيدة والدعوة، دكتوراه يف 

الفكر املعارص

كاتبة ومدربة معتمدة من املركز الكندي العاملي يف 

تطوير الذات والقيادة

قال مالك بن عامرة اللّخمّي: كنُت أجالس يف ظّل الكعبة، أيام 

املوسم، عبد امللك بن مروان وقبيصة بن ذؤيب وعروة بن الّزبري، 

وكنا نخوض يف الفقه مرّة، ويف الّذكر مرّة، ويف أشعار العرب 

وآثار الناس مرّة، فكنُت ال أجد عند أحٍد منهم ما أجده عند عبد 

امللك بن مروان من االتساع يف املعرفة والترصّف يف فنون العلم 

ث، وحالوة لفظه إذا  والفصاحة والبالغة، وُحسن استامعه إذا ُحدِّ

ث، فخلوُت معُه ذات ليلة فقلت: »والله إينِّ ملرسوٌر بك؛ ملا  َحدَّ

أشاهده من كرثة ترصّفك وُحسِن حديثك، وإقبالك عىل جليسك«، 

فقال: »إنَّك إن تِعش قلياًل فسرتى الُعيون طامحة إيلَّ واألعناَق 

قاصدًة نحوي، فال عليك أن تعمل إيّل ركابك«. فلامَّ أفضت إليه 

الخالفة، شخصُت أريده، فوافيته يوم جمعة وهو يخطُُب الناس، 

فتصّديت له، فلام وقعت عينه عيّل برس يف وجهي، وأعرض عّني، 

فقلت: »مل يثبتني معرفة ولو عرفني ما أظهر نكرة«. لكّنني 

مل أبرح مكاين حتى قضيت الصالة ودخل، فلم ألبث أن خرج 

الحاجب إيّل فقال: »مالك بن عامرة؟!«، فقمت، فأخذ بيدي 

وأدخلني عليه، فلام رآين مدَّ يده إيّل وقال: »إنّك تراءيت يف موضع 

مل يجز فيه إال ما رأيت، فمرحبًا وأهاًل وسهاًل، كيف كُنت بعدنا؟ 

وكيف كان مسريك؟ قلت: »بخري، وعىل ما يحبّه أمري املؤمنني«. 

قال: »أتذكر ما كُنَت قُلت لك؟«، قلت: »نعم، وهو الذي أعملني 

إليك«، فقال: »والله ما هو مبرياث اّدعيناه، وال أثٍر وعيناه، ولكنِّي 

أُخربك عن نفيس ِخصااًل َسَمت بها نفيس إىل املوضع الذي ترى: 

ما خنت ذا ودٍّ وال ذا قرابة قّط، وال شمّت مبصيبة عدّو قّط، وال 

أعرضت عن محّدث حتى ينتهي، وال قصدُت كبريًة من محارم الله 

متلّذًذا بها وواثبًا عليها، فُكنُت آمُل أن يرفع الله مني، وقد فعل«!

عىل مثل هذه األرواح نَقَش تاريخنا حروفه الشامخة، نفوٌس تُبرص 

دربها بنور الله، جعلته نُصب عينيها منه تبدأ وبه تستعني وإليه 

تنتهي، وضعت حظوظ نفسها جانبًا وانطلقت مبعية الله ومل 

تلتفت، فصنعها عىل عينه واصطنعها لنفسه، وعىل سواعد نواياها 

األبيّة كان التغيري.

أن تكون قائًدا فأنت تُشّكل عنارص التغيري من خالل عقٍد 

فريد تختاره بدقٍة بناًء عىل األكرث فاعلية وكفاءة؛ ألن من 

مبادئك أن تكون سببًا يف تحقيق األمانة باألرض، فعن أيب 

هريرة ريض الله عنه قال: قال رسول الله صىل الله عليه 

وسلم: »إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها 

يا رسول الله؟ قال: إذا أُسند األمر إىل غري أهله؛ فانتظر 

الساعة«.

أن تكون قائًدا فأنت تُشعل جذوة الحامس يف الفريق، 

تؤمن بقوة التحفيز يف استنفار الُقدرات، وما إن ترى انطفاء 

أحدهم، إال أوقدت ُشعلته من جديد؛ لييُضء وتسطََع 

ُجهوده، فثق بأنَّ رغبة فريقك يف العطاء دليٌل عىل نجاحك 

قائًدا، وتحّولهم إىل موظفني تحت سوط اإلثابة والعقوبة 

ناقوُس خطر »لك« يُنبئك بأن إسرتاتيجيتك يف القيادة بحاجة 

إىل التغيري.

أن تكون قائًدا فأنت بال شك ُمخطٌط ناجح؛ فاألبحاث تؤكِّد 

أنَّ القائد مييض 80٪ من وقته يف التخطيط، و 20٪ يف التنفيذ 

وال يرتك شيئًا للمصادفة، والتخطيط الصحيح َوقُودك التخاذ 

القرارات الحكيمة، فأنت تصنع الحدث وال تنتظر ما يحُدث!
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أن تكون قائًدا فأنت تتمتَّع بالذكاء االجتامعي، ماهٌر يف تواصلك مع الفريق، تستطيُع أن تفهم أهدافهم وطموحاتهم، وتُشاركهم يف 

تطبيقها، ُمستمٌع جيد، مبدٌع يف محاورة عقولهم، والوقوف عىل احتياجاتهم، تؤمن بالنقاش وتخلُُق منه بيئة إيجابية ُملهمة تستنهض أفضل 

الخربات وتصل إىل االبتكار واإلبداع.

أن تكون قائًدا فأنت تطوِّر من ذاتك وفريقك بدميومٍة راسخة متأنِّية، تضُع ُخطة تخرج من الواقع واحتياجات الفريق »الجامعية، 

والفردية«، برؤية ثاقبة تعكس وتُساند أهداف منظمتك األخالقية، وتقيُس األداء وتَضِبُط معايري الجودة والخدمات.

أن تكون قائًدا فأنت قدوة يف التواضع؛ إذ قيادتك تكليٌف ومسؤولية ال ترشيٌف وفوقيّة، لذا أنت ال تطلُب القيادة إمنا تُطلَُب لها، ويُشار 

بأثرَك الطيِّب عند ذكرها، قال الرسول صىل الله عليه وسلم: »يا عبد الرحمن بن سمرة ال تسأل اإلمامة، فإنَّك إن أوتيتَها عن مسألة وُكِّلت 

إليها، وإن أُوتيتَها من غري مسألة أعنَت عليها« أخرجه البخاري ومسلم.

أن تكون قائًدا فأنت خليفُة الله لتطبيق عدله فيام اسرتعاَك عليه، فال تسمح بأن يرتقي أحُدُهم بتملٍّق أو تسلّق أو تقرٍُّب أو مديح؛ إمنا 

يكافَأ مبقدار ما يستحقه من عمٍل فقط، قال تعاىل: ﴿يَا َداُووُد إِنَّا َجَعلَْناَك َخلِيَفًة يِف اأْلَرِْض فَاْحُكم بنَْيَ النَّاِس ِبالَْحقِّ َواَل تَتَِّبعِ الَْهَوٰى فَيُِضلََّك 

َعن َسِبيِل اللَِّه - إِنَّ الَِّذيَن يَِضلُّوَن َعن َسِبيِل اللَِّه لَُهْم َعَذاٌب َشِديٌد مِبَا نَُسوا يَْوَم الِْحَساب﴾ سورة ص، آية رقم: 26.

يها عن ِقمم الُنبِل ومعايِل املقاصد، تسترشُف املستقبل بثقتَك بالله بأنَُّه  أن تكون قائًدا فأنت تقوُد زِمام نفسك أواًل، تَُنقيّها من كُلِّ ما يَُنحِّ

سيكوُن ال محالة، تخطُو للتغيري بنفٍس إيجابية تتخطى العقبات.

أن تكون قائًدا يعني أن تُعطى فرصة رشف االنضامم لصفوف ُصّناِع املجد والحضارات، فاخرت لنفسك إما أن تكون »قائًدا«، أو أن تبقى 

أسريًا ألغالل »املوظف املُدير«.
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