


 (البادقيــر) لفــظ يطلــق علــى ملقــف الهــواء، وهــو أحــد المالمــح الممّيــزة لعمــارة المبانــي فــي جامعــة قطــر، وقــد اتخذنــاه فــي دار
نشر جامعة قطر عنواًنا وشعاًرا لكتالوج الدار، في إشارة إلى كون الدار ملقًفا لألفكار الفريدة والمصنفات المبتكرة.

عن دار نشــر جامعة قطر
مــة  دار نشــر جامعــة قطــر,  دار نشــر جامعيــة غيــر ربحيــة، تأسســت عــام 2018، تعمــل علــى تعزيــز ونشــر الكتــب والبحــوث المحكَّ
 فــي العديــد مــن مجــاالت المعرفــة. تســعى الــدار إلــى أن تصبــح رائــدة فــي نشــر الكتــب والمجــالت العلميــة. كمــا تهــدف إلــى دعــم

رؤيــة جامعــة قطــر نحــو التمّيــز فــي البحث والتعليم في دولــة قطر وخارجها.

الرؤية
ــا؛ مــن خــالل االلتــزام بأعلــى معاييــر البحــث العلمــي ــا ودوليًّ ــا ممّيــًزا، إقليميًّ ــا أكاديميًّ  أن تكــون دار نشــر جامعــة قطــر ناشــًرا جامعيًّ

والنشــر المؤّثر للمعرفة.

الرسالة
نشــر أفضــل البحــوث والمــواد التعليمية، وإتاحتها على أوســع نطاق.

األهداف
 توفيــر المنشــورات البحثيــة المبتكــرة عاليــة الجــودة (المطبوعــة واإللكترونيــة)، وإتاحتهــا للمجتمــع البحثــي والقــراء علــى دمــج

أوســع نطاق ممكن.
 تعزيــز ثقافــة البحــث فــي المجتمــع عبــر تشــجيع الباحثيــن والطلبــة  علــى نشــر البحــوث المبتكــرة المتعــددة التخصصــات، وذات

التأثيــر العالي.
تعزيز الحوار البّناء في القضايا المهمة والمعاصرة التي يتطلع إليها المجتمع القطري والمنطقة والعالم.

الحفــاظ علــى المعاييــر العليــا للنشــر األكاديمــي، مــن خــالل تطوير  الخطــط التحريرية والتدقيــق والتصميم عالي الجودة.



سالسل اإلصدارات في دار نشر  جامعة قطر

سلسلة الكتب التدريسية
 يصّنــف الكتــاب التدريســي تلبيــًة لحاجــة مقــرر ُيــدّرس فــي الجامعــة، أو غيرهــا مــن المؤسســات العلميــة، وُيقــدم للطلبــة المــادة

العلمية، مراعًيا فيها التناسب الزمني بين المحتوى الُمقّدم واإلطار الزمني للمقرر.

 وإيمانــا مــن الــدار بأهميــة الكتــاب التدريســي، وتنفيــًذا لواحــدة مــن مســتهدفات تأسيســها؛ كونهــا دار نشــر جامعيــة، تســعى الــدار
 إلصــدار هــذه السلســلة بالتنســيق مــع الكليــات واألقســام العلميــة، مــن داخــل الجامعــة وخارجهــا، مــع االحتفــاظ بالمعاييــر

العالمية للنشر األكاديمي.

سلسلة الرسائل العلمية
 تعمــل الــدار علــى تخيــر مجموعــة منتقــاة مــن أهــم الدراســات العلميــة التــي ُأجيــزت فــي الجامعــات الرائــدة، لدرجــة الماجســتير أو
 الدكتــوراه، والتــي تدخــل موضوعاتهــا ضمــن أولويــات النشــر فــي الــدار. وتصدرهــا ضمــن هــذه السلســلة بعــد تحكيمهــا وتطويرهــا,

حسب المعايير العالمية للنشر العلمي.

سلسلة الدراسات القطرية
 تســعى الــدار مــن خــالل إصــدار سلســلة "دراســات قطريــة" إلــى إبــراز الشــخصية القطريــة؛ حيــث تتضمــن هــذه السلســلة نشــر
 النتــاج الفكــري للمؤلفيــن القطرييــن، أو مــا صنــف عــن دولــة قطــر، وكان وثيــق الصلــة بهــا فــي أي جانــب مــن مجــاالت المعرفــة

(النظرية أو التطبيقية).

دار نشر جامعة قطر مّمثلة في



كتب دار نشر جامعة قطر



–  1988-1980 اإليرانيــة  العراقيــة  الحــرب  والتســويات:  المعــارك   جــدل 
الطبعة الثانية

حمد بن عبدالعزيز الكواري

 بوصفــه خبيــًرا سياســًيا محنــًكا، وشــاهد عيــان علــى مــا يــدور فــي كواليــس األمــم المتحــدة وأروقــة
 مجلــس األمــن، يقــدم الدبلوماســي والمثقــف القطــري الكبيــر الدكتــور حمــد بــن عبــد العزيــز
 الكــواري فــي هــذا الكتــاب، قــراءًة نقديــًة موضوعيــًة، لــدور مجلــس األمــن فــي التعاطــي مــع
اإليرانيــة العراقيــة  "الحــرب  المعاصــر  التاريــخ  فــي  اإلقليميــة  النزاعــات  أخطــر  مــن   واحــدة 
 ”1980-1988"، التــي ال يــزال دويُّ تبعاتهــا يتــردد فــي منطقتنــا والعالــم. يعــرض الكتــاب شــهادًة
ــًة علــى آليــات اتخــاذ قــرارات مصيريــة داخــل هــذه المنظمــة الدوليــة الحساســة ومداوالتهــا،  حّي
 ودورهــا فــي تســوية النزاعــات الدوليــة. كمــا يعطــي تقييًمــا رصيًنــا لطبيعــة عمــل المجلــس مــن
 خــالل نظــرة عميقــة مــن الداخــل؛ كأحــد مــن لعبــوا دوًرا رئيًســا كممثــل لدولــة قطــر فــي األمــم
 أســباب نشــوب تلــك الحــرب، سياســًيا وتاريخًيــا،

ٍ
 المتحــدة حينهــا؛ يناقــش المؤلــف بموضوعيــة

ــع القــرار؛ ــات السياســية فــي مراكــز صن ــرى، والمحيــط اإلقليمــي، والتجاذب ــدول الكب  ومواقــف ال
 األمــر الــذي انعكــس علــى مشــاورات مجلــس األمــن وعملــه وقراراتــه وموقفــه مــن تلــك الحــرب؛
 مــا يجعــل مــن الكتــاب مرجًعــا حيوًيــا فــي دراســة التاريــخ الجيوسياســي للمنطقــة، وتحليــل
أغــوار وســبر  واإلســالمي،  العربــي  المشــرق  نحــو  بخاصــة  وتوجهاتهــا؛  العالميــة   السياســة 

المنظمات الدولية ومنصاتها، وآليات عملها.

 المدخل لدراسة القانون الدستوري القطري

حسن بن عبد الرحيم البوهاشم السيد

ســتور هــو التَّشــريع األعلــى واألســمى فــي جميــع دول العالــم؛ إذ يعلــو القوانيــن واللوائــح.  الدُّ
 تضــم هــذه الوثيقــة التشــريعية أهــم القواعــد التــي تنظــم الحكــم فــي الدولــة، وتحــدد اختصاصــات
الحريــة والمســاواة تؤكــد علــى  التــي  المبــادئ  الكثيــر مــن  العامــة فيهــا، وتحمــل  ــلطات   السُّ
 وســيادة الشــعب والقانــون. غيــر أن الواقــع فــي كثيــر مــن الــدول قــد ال يتماشــى ومــا جــاء فــي
ســتوري ألي دولــة، فــإن األمــر ال يقتصــر علــى دراســة وتحليــل  دســاتيرها. ولفهــم القانــون الدُّ
ســتوريَّة والقانونيــة فحســب، بــل يقتضــي فهــم الواقــع المحيــط بهــذه النصــوص  النصــوص الدُّ
 ودراســة التاريــخ والمجتمــع، والنظــر فــي مــدى مخالفــة التطبيــق للنــص. هــذا الكتــاب الــذي بيــن
مصــادره يتنــاول  إذ  القطــري؛  الدســتوري  القانــون  علــى  للتعــرف  الفرصــة  يمنحنــا   أيدينــا 
 وخصائصــه الشــكلية ابتــداًء، ثــم يســبر أعماقــه الموضوعيــة، ليتعــرف علــى النظــام السياســي
 للدولــة والقواعــد المنظمــة لوراثــة الحكــم فيهــا، وآليــة المشــاركة الشــعبية فــي الســلطة،
 ومراحــل ســن القوانيــن فــي دولــة قطــر والرقابــة علــى دســتوريتها. هــذا الكتــاب هــو مدخــٌل
الدســتورية الدراســات  فــي  أرحــب  آفــاق  نحــو  ينطلــق  أن  يريــد  الــذي  العلــم   أساســي لطالــب 

 المتعلقة بدولة قطر.

pISBN 978-9927-139-76-5
eISBN 978-9927-139-77-2

اللغة: العربية

pISBN: 978-9927-139-78-9
eISBN: 978-9927-139-79-6

 اللغة: العربية



الوجيز في التأمينات العينية والشخصية في القانون القطري

جابر محجوب علي محجوب
عبد هللا عبد الكريم عبد هللا

طارق جمعة السيد راشد

الشــخصية والتأمينــات  العينيــة  للتأمينــات  مخّصصيــن  قســمين  المؤلــف  هــذا   يتضمــن 
 (الكفالــة). فــإذا كان التأميــن عبــارة عــن كفالــة شــخصية؛ فإنــه يكفــل للدائــن ضــم ذمــة الكفيــل
 إلــى ذمــة المديــن، بحيــث إذا أعســر المديــن وعجــز عــن دفــع دينــه أو ماطــل فــي الدفــع، كان
 بإمــكان الدائــن الرجــوع علــى الكفيــل، اقتضــاًء لحقــه. وإذا كانــت الكفالــة تضامنيــة، فإنهــا توفــر
 للدائــن ضمانــة أكبــر، تمّكنــه مــن الرجــوع مباشــرة علــى الكفيــل دون أن يكــون ملزًمــا بتجريــد
 المديــن أوًلا. أمــا إذا كان التأميــن عينًيــا؛ فــإن الدائــن يتمتــع بحــق عينــي تبعــي علــى مــال معيــن مــن
العادييــن، الدائنيــن  ســائر  علــى  يتقــدم  أن  الحــق  هــذا  بمقتضــى  لــه  فيكــون  المديــن،   أمــوال 
 والدائنيــن أصحــاب التأمينــات العينيــة التاليــن لــه فــي المرتبــة فــي اقتضــاء حقــه مــن قيمــة هــذا
 المــال (عقــاًرا أو منقــوًلا)، أو مــن أي مــال آخــر يحــل محلــه. ويكــون لــه الحــق فــي تتبــع هــذا العقــار
يــد  إذا تصــرف فيــه المديــن إلــى شــخص آخــر؛ بحيــث يســتطيع التنفيــذ عليــه، وبيعــه تحــت 

المتصرف إليه، واقتضاء حقه من ثمنه.

القانون التجاري القطري

أندرو مازن دحدل

 هــذا الكتــاب يبيــن بشــكل واضــح وشــامل القواعــد القانونيــة المطبقــة علــى األنشــطة التجاريــة
 فــي قطــر. تتســم المــواد القانونيــة التــي يغطيهــا الكتــاب بمواكبتهــا للظــروف الراهنــة حتــى عــام
مهتــم شــخص  وأي  والباحثيــن،  والممارســين  للطــالب  قيًمــا  مصــدًرا  الكتــاب  يعــد   .2022 
 باالزدهــار االقتصــادي المتنامــي لدولــة قطــر. تشــمل موضوعــات الكتــاب؛ مقدمــة عــن القانــون
 والنظــام القانونــي القطــري، قانــون التعاقــد، قانــون الشــركات، قانــون الملكيــة الفكريــة، قانــون
 حمايــة المســتهلك، القانــون التجــاري (بمــا فــي ذلــك الوكالــة واالمتيــاز)، واإلفــالس. أعــد هــذا
 الكتــاب المتميــز كأداة مســاعدة فــي التدريــس علــى المســتويين الجامعــي والدراســات العليــا,
 باإلضافــة إلــى إمكانيــة االســتفادة منــه بوصفــه مرجًعــا قانونًيــا للمحاميــن ورجــال وســيدات

األعمال.

pISBN 978-9927-139-66-6
eISBN 978-9927-139-67-3

اللغة: العربية

pISBN 978-9927-139-68-0
eISBN 978-9927-139-69-7

اللغة: اإلنجليزية



العقود المدنية في القانون المدني القطري (البيع واإليجار)

حسن حسين البراوي

 يتنــاول هــذا الكتــاب أهــم عقديــن مــن العقــود المســّماة، التــي نّظمهــا المشــرع القطــري، وهمــا؛
 البيــع، واإليجــار؛ نظــًرا ألهميتهمــا الخاصــة علــى المســتوى العملــي، فهمــا - مــن ناحيــة - مــن أكثــر
 العقــود اليوميــة التــي يلجــأ إليهــا النــاس، ومــن جانــب آخــر فيهمــا مــن األحــكام والمبــادئ القانونيــة
ــا فــي التكويــن القانونــي لطالــب القانــون؛ نظــًرا المتــداد تطبيــق هــذه  األساســية مــا يعــد مهًم
قســمين، خــالل  مــن  البيــع  عقــد  تنــاول  ويتــم  األخــرى.  العقــود  مــن  غيرهمــا  إلــى   القواعــد 
ــة البيــع وخصائصــه. فــي القســم األول تمــت دراســة ــاول ماهي ــدي يتن  يســبقهما فصــل تمهي
 انعقــاد البيــع فــي البــاب األول منــه، وخّصــص البــاب الثانــي لدراســة آثــار عقــد البيــع؛ حيــث تمــت
 دراســة التزامــات البائــع والمشــتري، وفــي البــاب الثالــث تمــت دراســة األحــكام الخاصــة ببعــض
 أنــواع البيــوع. وقــد خصــص القســم الثانــي لدراســة األحــكام العامــة لعقــد اإليجــار، مــن خــالل
 مبحــث تمهيــدي للتعريــف باإليجــار وخصائصــه، وثالثــة أبــواب؛ خصــص البــاب األول النعقــاد
 اإليجــار، وأفــرد البــاب الثانــي لدراســة آثــاره؛ حيــث تــم بيــان التزامــات المؤجــر والمســتأجر، والتنــازل

عن اإليجار، واإليجار من الباطن، أما الباب الثالث فقد خصص النتهاء اإليجار.

الوجيز في األحكام العامة لاللتزام في القانون القطري

جابر محجوب علي محجوب
طارق جمعه السيد راشد

 
 تعــد النظريــة العامــة لاللتزامــات العمــود الفقــري لجميــع الدراســات فــي علــم القانــون؛ حيــث
 تحكــم قواعُدهــا ُجــلَّ التطبيقــات القانونيــة، خاّصــة فــي مجــال القانــون المدنــي، تحتــوي النظريــة
ــف يتضمــن  العامــة لاللتــزام جزأيــن؛ همــا مصــادر االلتــزام، وأحــكام االلتــزام. موضــوع هــذا المؤلَّ
 شــرًحا لألحــكام العامــة لاللتــزام فــي القانــون المدنــي القطــري، ويضــم أربعــة أبــواب؛ يعالــج البــاب
بطريــق التنفيــذ  ثــم  لاللتــزام،  الجبــري  العينــي  التنفيــذ  بدراســة  يبــدأ  حيــث  االلتــزام؛  آثــار   األول 
 التعويــض، لينتهــي بدراســة ضمانــات تنفيــذ االلتــزام؛ وهــي الدعــوى غيــر المباشــرة، ودعــوى عــدم
 نفــاذ التصرفــات، ودعــوى الصوريــة، والحــق فــي الحبــس. أمــا البــاب الثانــي، فقــد ُخّصــص لدراســة
ــزام أو نفــاذه (الشــرط واألجــل)، أو بمحــل ــك المتعلقــة بوجــود االلت ــزام؛ ســواء تل  أوصــاف االلت
 االلتــزام (االلتــزام التخييــري وااللتــزام البدلــي)، أو المتعلقــة بأطــراف االلتــزام (التضامــن وعــدم
 القابليــة لالنقســام). أمــا البــاب الثالــث؛ فقــد عالــج انتقــال االلتــزام، إيجاًبــا عــن طريــق حوالــة الحــق،
 أو ســلًبا عــن طريــق حوالــة الديــن. وأخيــًرا، تنــاول فــي البــاب الرابــع انقضــاء االلتــزام أوًلا عــن طريــق

الوفاء، وثانًيا بما يعادل الوفاء، وثالًثا انقضاءه دون وفاء.
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ضــوء فــي  دراســة  قطــر:  بدولــة  الدســتوري  للنظــام  التاريخــي   التطــور 
النظام األساسي المؤقت لسنة 1970

فوزي أوصديق

 يســلط الكتــاب الضــوء علــى النظــام األساســي القطــري منــذ ظــروف إصــداره، وتطوراتــه حتــى
الراهــن، كمــا يعــرج علــى مقارنــة األوضــاع فــي قطــر قبــل العهــد البريطانــي، وخاللــه،  يومنــا 
 وبعــده. وقــد غــاص الكتــاب فــي مالمــح اســتقالل قطــر، بجانبيهــا القانونــي والسياســي؛ حيــث
 بّيــن ســمات الســيادة القطريــة داخلًيــا وخارجًيــا، ومبــادئ الدســتور األساســية للنظــام األساســي
 القطــري، ومطالــب ســيادة الدســتور الكاملــة، تلكــم النظــرة التــي لــم تكــن وليــدة الصدفــة، بــل

مّرت بمراحل عديدة.
ــة قطــر، ــة فــي دول ــة والسياســية واالقتصادي ــاب عــن المقومــات االجتماعي  تحــدث مدخــل الكت
 وبحــث فــي الحقــوق والحريــات والواجبــات. بــدًءا مــن األســرة، وصــوًلا إلــى حــق العمــل، والتضامــن
 االجتماعــي والتعليــم، وحــق التملــك والملكيــة، والمســاواة فــي الحقــوق والواجبــات والتوظيــف،

 والمرافق العامة، وغيرها من الحريات العامة.
 وقــد حــاول الكتــاب عبــر فصولــه إعطــاء صــورة واضحــة عــن معالــم النظــام الدســتوري فــي دولــة
ــه وإصــداره، ــى دوافــع تكوين ــة؛ للوصــول إل ــه مــع مجموعــة مــن الدســاتير العربي  قطــر، ومقارنت
الســلم أوقــات  القوانيــن فــي  للدولــة؛ مــن خــالل ســن  المهمــة  بيــان اإلعالنــات  إلــى   إضافــة 

والحرب. وإبرام االتفاقيات والمعاهدات.

 برنامج التدخل المدرسي للطالب ذوي المشكالت السلوكية

جولي بوين، ويليام جنسن، إلين كالرك
ترجمة: طه ربيع طه عدوي، خالد محمود شهاب

 تعانــي عديــد مــن األســر مــن مشــكالت ســلوكية متنوعــة تظهــر لــدى أبنائهــم بمختلــف أعمارهــم،
 ينعكــس أثرهــا علــى العالقــات األســرية، وبنــاء شــخصية الناشــئة، وقــد يمتــد األثــر إلــى التماســك
المــدارس مشــكالت شــبيهة قــد تعرقــل ســير المعلميــن فــي  العــام. كمــا تجابــه   األســري 
 العمليــة التعليميــة. يمثــل الكتــاب الــذي بيــن أيدينــا دليــًلا عملًيــا شــارًحا للمشــكالت الســلوكية
 األكثــر شــيوًعا لــدى األطفــال والمراهقيــن، فضــًلا عــن تقديــم برامــج تدخليــة بســيطة وواضحــة
عظيمــة فائــدة  الكتــاب  هــذا  يمثــل  المشــكالت.  هــذه  علــى  التغلــب  لكيفيــة  علمًيــا   ومثبتــة 
 لألكاديمييــن والمحاضريــن المهتميــن بمجــاالت اإلرشــاد النفســي بوجــه عــام، وتعديــل الســلوك
الــذي يعــرض لفنيــات  بشــكل خــاص، فهــو الكتــاب األول مــن نوعــه فــي المنطقــة العربيــة 
 وطرائــق تعديــل الســلوك مــن خــالل تقديــم أمثلــة عمليــة، ووصــف شــامل لكيفيــة تنفيذهــا
 وتقويمهــا. كمــا يشــمل نمــاذج عمليــة ملحقــة فــي النهايــة خاصــة بــكل نشــاط تدخلــي مقتــرح.
 فهــو بذلــك كتــاب علمــي يمكــن تدريســه فــي قاعــات الجامعــات علــى المســتويين النظــري
 والتطبيقــي. يشــكل الكتــاب أيًضــا أهميــة متزايــدة لــدى المعنييــن مــن مقدمــي الرعايــة، مثــل
 أوليــاء األمــور، والمعلميــن فــي المــدارس، والعامليــن فــي مراكــز تعديــل الســلوك. والكتــاب علــى
 الرغــم مــن لغتــه األكاديميــة، إال أنــه روعــي فــي ترجمتــه تبســيط المصطلحــات، وإدراج هوامــش

بل المترجمين.
ِ
 شارحة للمصطلحات التي قد تبدو تخصصية من ق
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التنافس الدولي في الخليج العربي 1622-1763م

 مصطفى عقيل

 تنبــع أهميــة هــذا اإلصــدار مــن كونــه دراســة أكاديميــة أصيلــة كشــفت عــن حقبــة زمنيــة مــن تاريــخ
 منطقــة الخليــج العربــي. ألقــى فيــه المــؤرخ القطــري األســتاذ الدكتــور مصطفــى عقيــل، الضــوء
 علــى التاريــخ الجيوسياســي الحديــث لخليجنــا العربــي، والتنافــس الدولــي عليــه خــالل القرنيــن
ــكل ــق ل ــاب، راســًما خريطــة طري  الســابع عشــر والثامــن عشــر؛ إذ طــّوف بالقــارئ فــي هــذا الكت
إلــى الطامحــون دوًمــا  الخليــج  أهــل  الغربــي، ومــا قدمــه  الوجــود   باحــث عــن جــذور وخلفيــات 
 الشــموخ مــن صمــود منقطــع النظيــر فــي الــذود عــن حياضهــم، معطًيــا علــى ذلــك األدلــة
العربــي والفارســي بيــن  التــي تنوعــت   والبراهيــن والوقائــع المؤرخــة الموثقــة مــن مصادرهــا؛ 
 واإلنجليــزي والبرتغالــي، مــورًدا فــي كل موضــع مــا يناســبه بقــدره المــوزون، فعلــى كل مــن يمــم
فهــو ضالتــه مــن معينــه؛  النهــل  المنطقــة  هــذه  عــن  الحقبــة  تلــك  لدراســة  وجهــه   شــطر 

 المنشودة، ووجهته المقصودة، ومورده المعين الذي ال ينضب.
 يمثــل هــذا الكتــاب مرجًعــا ومنهــًلا أساســًيا لــدى المهتميــن بالدراســات التاريخيــة والسياســية
 الخاصــة بالمنطقــة، مــن باحثيــن وصنــاع قــرار؛ لــذا فقــد انتقينــاه بعنايــة إلعــادة إصــداره فــي هــذا
 التوقيــت؛ نظــًرا لتشــابه الظــروف، واســتلهاًما للعبــر، وأخــًذا للــدروس. فمــن أنبــاء هرمــز ومجــان
 وعمــان وكل الســاحل، إلــى أخبــار كل مــن وطئــت قدمــه طامًعــا أو فارًضــا وصايتــه مــن القــوى
ــر، ــة مــن باحــث خبي ــداء وجهــات النظــر المؤصل ــل والمناقشــة وإب  العظمــى، تجدهــا مــع التحلي
 فيســعد الــدار أن تضــع بيــن يــدي القــراء هــذا الســفر بعــد تهذيبــه وتهيئتــه لمواءمــة معاييــر

 النشر الدولية، راجيًة للجميع االستفادة واالستزادة.

مقدمة في مصادر تاريخ قطر

علي عفيفي علي غازي

 يعتقــد البعــض أن مصــادر تاريــخ قطــر نــادرة؛ إال أن هــذا الكتــاب يؤكــد أن مصــادر تاريــخ قطــر
 كثيــرة ومتوفــرة، وتتنــوع مــا بيــن الوثائــق األرشــيفية والمصــادر المنشــورة وغيــر المنشــورة،
 والمخطوطــات المحققــة، وكتابــات الرّحالــة الشــرقيين والغربييــن، والدراســات باللغــات العربيــة
 واألجنبيــة. يصطحبكــم هــذا الكتــاب فــي جولــة بيــن األرشــيفات المتعــددة؛ مســلًطا الضــوء علــى
 بعــض وحــدات الحفــظ فيهــا، التــي تخــدم تاريــخ العــرب والخليــج عامــة، وقطــر بخاصــة، وُيعــّرف
ــة، الفرنســية، البريطانيــة، ــة، البرتغاليــة، الهولندي ــة، العثماني ــق: القطري  ببعــض وثائقهــا، كالوثائ
 الهنديــة، األمريكيــة، الروســية، األلمانيــة، المجريــة، النمســاوية، اإليرانيــة، المصريــة، العراقيــة،
 الســودانية، التونســية، العمانيــة، والمغربيــة. وُيعــّرف الكتــاب كذلــك بكتابــات الرّحالــة الغربييــن
 كمصــدر مهــم لتاريــخ قطــر، ويركــز بخاصــة علــى كتــاب "دليــل الخليــج"؛ فيبــرز بعًضــا منهــم،
 ويتنــاول حياتهــم ورحالتهــم وعالقتهــم بقطــر، وكتاباتهــم وأهميتهــا وقيمتهــا التاريخيــة، كمــا
 يســتعرض بعــض األوعيــة المعرفيــة، التــي تعــّد مصــادر مهمــة لكتابــة التاريــخ عامــة، وتاريــخ
ــد، الصــور، ــع البري ــات والمذكــرات، طواب ــار، النقــوش، المخطوطــات، المدون  قطــر بخاصــة، كاآلث
ــد والمجــالت، المــوروث الشــعبي،  الخرائــط، األفــالم الســينمائية والتســجيلية، الصحــف والجرائ

األمثال واألهازيج الشعبية، الشعر النبطي، التراث المادي والمعنوي، الروايات الشفاهية.

pISBN 978-9927-107-97-9
eISBN 978-9927-107-98-6

اللغة: العربية

pISBN 978-9927-139-58-1
eISBN 978-9927-139-59-8

اللغة: العربية



عمارة وعمران ومدينة ما بعد جائحة كورونا

علي عبدالرؤوف
 

 أجبرتنــا جائحــة كورونــا علــى اختبــار أهــم أزمــات البشــرية المعاصــرة، وجعلتنــا نعيــش التاريــخ
 جديــد فــي تاريــخ اإلنســانية. يقــدم الكتــاب طرًحــا يجــد فــي

ٍ
؛ بــل مجلــد

ٍ
 حرفًيــا، ونشــهد كتابــة فصــل

 جائحــة كورونــا مجــاًلا إيجابًيــا يســتحق التأمــل. إن العديــد مــن اإلشــارات تبلــور رأًيــا متماســًكا،
 جوهــره أن كورونــا يســتحق المديــح؛ حيــث يقــدم لنــا حقبــة مفعمــة بإيجابيــات التفكــر فــي منطــق
 عالقتنــا بالحيــاة والمجتمــع والعمــران والمدينــة. يناقــش الكتــاب قضيــة أهميــة التعامــل مــع
 الوبــاء كفرصــة ثمينــة إلعــادة صياغــة مناهــج عالقــة اإلنســان بالمــكان مــن مســتوى المدينــة إلــى
ــر فــي ــد، وإعــادة التفكي ــى المســكن. كمــا يناقــش مفهــوم العــادي الجدي  الفضــاءات العامــة إل
المــوارد اســتنزاف  حيــاة مالمحهــا  أنمــاط  إلــى  العــودة  مــن  بــدًلا  المنســي،  العــادي   مفهــوم 
 واإلضــرار بالبيئــة وعــدم المســاواة واالســتهالك. ويستشــرف الكتــاب مالمــح حقبــة جديــدة
يكــون أن  وينبغــي  مبهــر.  بتســارع  أمامنــا  تتبــدى  مفرداتهــا  أن  وخاصــة  حتميــة،   أصبحــت 
 بمثــل هــذه القــوى الجديــدة التــي تؤثــر علــى ســلوك النــاس

ٍ
 المعماريــون والمخّططــون علــى علــم

 فــي كل العالــم. إن فيــروس كورونــا يدعونــا ببســاطة إلــى إعــادة اإلنســانية إلــى مدننــا، وينبغــي لنــا
أن نغتنم تلك الفرصة.

الزبارة: مدينة التراث العالمي في قطر

 مجموعة مؤلفين بالتعاون مع متاحف قطر

 يعالــج الكتــاب تاريــخ وآثــار الزبــارة والمناطــق المحيطــة بهــا شــمالي قطــر، ويستكشــف تاريخهــا
النقــود مــن  األثريــة  واللقــى  الحضريــة،  وعمارتهــا  البيئــي  ووضعهــا  واالقتصــادي   االجتماعــي 
 والخــزف, التــي تشــكل مصــدًرا مهًمــا لدراســة تاريــخ موقــع الزبــارة وتراثهــا الثقافــي. كمــا تطــرق
 الكتــاب إلــى االســتراتيجيات التــي تــم تطويرهــا للحفــاظ علــى أصالــة وســالمة موقــع الزبــارة؛ بنــاًء
 علــى توجيهــات منظمــة اليونيســكو بعــد نجــاح قطــر فــي تســجيل مدينــة الزبــارة علــى قائمــة
 اليونيســكو لمواقــع التــراث العالمــي، كمــا يفّصــل الكتــاب الخطــوات التــي مــرت بهــا عمليــة
 التســجيل مــن خــالل توثيــق الموقــع وتنفيــذ متطلبــات الصيانــة. لقــد أدى الكشــف عــن الموقــع
ــج ــق للخلي  ثقافــي عري

ٍ
ــى اكتشــاف مــاض ــا تحــت ركام مــن الحطــام والرمــال إل ــذي كان متوارًي  ال

 مهمًلا في الدوائر العلمية.
ٍ

 قريب
ٍ
 العربي كان إلى حد

 يؤكــد الكتــاب بعــد ذلــك علــى ضــرورة رفــع الوعــي باألهميــة المعاصــرة لماضــي دولــة قطــر محلًيــا
 وإقليمًيــا ودولًيــا؛ عــن طريــق مجموعــة مــن األنشــطة المتعلقــة بالتاريــخ الشــفاهي والســياحة
 الثقافيــة. ويخلــص الكتــاب إلــى ســبر اإلنجــازات الكثيــرة المتنوعــة فــي منطقــة الزبــارة األثريــة منــذ
 عــام 2009؛ حيــث أصبحــت تتمتــع بــدور مركــزي فــي المشــاريع المحليــة واإلقليميــة التــي تماهــت

 مع تطلعات تحقيق ازدهار الزبارة.

pISBN 978-9927-139-56-7
eISBN 978-9927-139-57-4

اللغة: العربية
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موسوعة االستغراب

مجموعة مؤلفين

اإليسيســكو عبــر كرســي  فــي جامعــة قطــر  اإلســالمية  والدراســات  الشــريعة  كليــة   تحتفــي 
 لتحالــف الحضــارات؛ بالتعــاون مــع اللجنــة القطريــة لتحالــف الحضــارات, واتحــاد جامعــات العالــم
 اإلســالمي التابــع لمنظمــة العالــم اإلســالمي للتربيــة والعلــوم والثقافــة, ودار نشــر جامعــة قطــر؛
 بإصــدار األجــزاء األربعــة اُألَول مــن موســوعة االســتغراب اســتوعبت البــاب األول مــن أبــواب
 الموســوعة  المخصــص لدراســة مفاهيميــة عامــة ألصــول المداخــل والمصطلحــات الكليــة؛
  حيــث تمــت معالجــة موضوعــات حّساســة بطريقــة علميــة وواقعيــة وشــاملة، تنهــي القطيعــة
 بيــن مختلــف العلــوم والتخصصــات والمعــارف، مــع مقاربــات عميقــة ومتينــة ألدوات التثاُقــف
 والعالقــة مــع اآلخــر الحضــاري. وهــي أول موســوعة فــي العالــم اإلســالمي ترصــد الغــرب؛ تعــاون
 فــي كتابــة مداخلهــا - فــي األجــزاء األولــى فقــط - ســبعة وثمانــون باحًثــا مــن دول عربيــة وإســالمية
 وغربيــة مــن القــارات األربــع. وقــد فتحــت الموســوعة البــاب لدراســات شــاملة وبينيــة دقيقــة؛ يتــم
 فيهــا تعزيــز مســار الحــوار الحضــاري بوضــع الشــروط الموضوعيــة المناســبة إلنجــاح التواصــل
 الحضــاري، دون مركزيــة متعاليــة؛ وبتفكيــك المعرفــة الغربيــة وإعــادة تشــكيلها وفًقــا للحقائــق
 الموضوعيــة، بمناهــج ســليمة وصارمــة، ويتــم تقديمهــا دون انبهــار أو انهــزام أو استســالم، بــل

بدافع التدافع البّناء والحوار الباني للحضارة ولصالح اإلنسانية جميًعا.

 تمثُّــالت المــرأة فــي شــعر الشــيخ علــي بــن ســعود بــن ثانــي بــن قاســم آل
ثاني (1999-1932)6

مريم عبد الرحمن النعيمي

 مثــل أي ظاهــرة فنيــة؛ تبــزغ، وتنبثــق، ثــم تزهــر، وتثمــر، كان المســار الشــعري لعلــي بــن ســعود،
 ولعــل هــذا التــدرج طبيعــٌي بالنظــر إلــى جملــة عوامــل سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة

ألمت بالمشهد الثقافي والحراك األدبي في قطر.
ــد الصــرف، وال هــو بالمجــدد الــذي نــرى فــي  ولنــا فــي شــعره عديــد النمــاذج، فــال هــو بالشــاعر المقلِّ
 قصائــده كل ســمات الرومانســيين، بــل نلفيــه فــي منزلــة بيــن المنزلتيــن، يأخــذ بقليــل مــن الثانــي.
 ونظــرٌة عجلــى فــي تالفيــف دواويــن علــي بــن ســعود، نجــد - ال محالــة - نزعــًة رومانســيًة خالصــة،
 مبعثهــا مــدى انفتــاح الشــاعر وتأثــره بالتيــارات الفكريــة والفلســفية واالجتماعيــة، يؤمــن أّن الفــن

الحق ال تحده الحدود، وال تلزمه القيود؛ بل هو تعبير عن اإلنسان والحياة.
 نهــل علــي بــن ســعود مــن التــراث العربــي القديــم لفًظــا، وعبــارًة، وحكمــة، ورؤيــة إنســانية جديــرة
 بــأن تســتمر فــي حيــاة العربــي، والعالــم كلــه اليــوم؛ لكنــه فــي الوقــت آنــه يعمــق التجربــة، فيجعلهــا
 منطلقــة مــن األنثــى. دالــة علــى قيــم الحيــاة اإلنســانية النبيلــة؛ إيماًنــا منــه بــأن أعمــاق اإلنســانية
 الســوية الممتلئــة بالخيــر واحــدة، وبذلــك كان موضــوع األنوثــة فــي شــعره أيقونــة شــعرية، وبــؤرة
ــة قائمــة بذاتهــا، تتشــظى بدورهــا إلــى أيقونــات ثقافيــة، وصوفيــة، وإنســانية. تحولــت عبــر  نصّي

مساقات إنسانية وثقافية إلى قيم الحب، والوطن، واإلنسان.

pISBN 978-9927-107-96-2
eISBN 978-9927-107-95-5

اللغة: العربية
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اللغة: العربية



كتاب اإليماءة واإلشارة: التواصل غير اللفظـــي في الثقــافــة القطرية

منتصر فايز فارس الحمد
ترجمة: الريم محسن العذبة

الثقافــة فــي  معهــا  المتالزمــة  والعبــارات  واإلشــارات  لإليمــاءات  مدونــة  الكتــاب  هــذا   يقــدم 
 القطريــة؛ وُيعــّد توثيًقــا لســمات ثقافيــة خاصــة تمّيـــزت بهــا الثقافــة القطريــة رغــم اشــتراكها فــي
 منهــا مــع ثقافــات شــعوب أخــرى وعاداتهــا. ويحتــوي الكتــاب علــى عــدة مداخــل تتنــاول

ٍ
 بعــض

 ميــزات اللبــاس القطــري وخصائصــه ومالءمتــه للمناســبات المختلفــة، كمــا يتنــاول الهيئــات فــي
 المجالــس والتجمعــات, وأســاليب القطرييــن فــي تنــاول قهوتهــم وطعامهــم ومجامالتهــم
 فيهــا، وينتقــل إلــى أســاليب التعبيــر عــن مشــاعرهم وأحاسيســهم، وكيفيــة وصفهــم لألشــياء،
 وتمثيلهــم لألحــوال مــن خــالل الحــركات، ويصحــب كل ذلــك العبــارات واألمثــال التــي تــرد فــي هــذه
 الســياقات. ويتمّيــز هــذا العمــل الريــادي فــي مباحــث لغــة التواصــل غيــر اللفظــي والســيميائيات
 باعتبــاره فريــًدا، لوضعــه مدونــة لإليمــاءات والهيئــات فــي كل مناحــي الحيــاة اليوميــة فــي الثقافــة

القطرية المعاصرة، ولحرصه على تتّبع بعض اإليماءات المندثرة والنادرة.

دور المياه والطبيعة في استيطان قطر

فيليب مكمبر

 يمثــل الكتــاب دراســة فريــدة مــن نوعهــا ُتلقــي الضــوء علــى المســطحات الطبيعيــة والمــوارد
 المائيــة؛ بهــدف وضــع إطــار زمنــي ومــادي لفهــم وجــود وتوزيــع الســكان فــي قطــر عبــر العصــور.
 وهــو يكشــف بدايــة وتطــور الوجــود البشــري فــي قطــر منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ، قبــل آالف
 الســنين حتــى العصــر اإلســالمي. ومــن أجــل إتاحــة مجــال واســع لفهــم العوامــل التــي تؤثــر علــى
 اإلمكانــات الســكنية لقطــر؛ أّكــد المؤلــف علــى أدوار الهيدرولوجيــا والمنــاخ وتقلبــات مســتوى
 ســطح البحــر، والمســارات المحتملــة التــي ربمــا اســتخدمها النــاس لدخــول قطــر، والعقبــات
 التــي كان عليهــم التغلــب عليهــا فــي طريقهــم شــماًلا، إلــى خــارج أفريقيــا خــالل العصــر الحجــري

القديم.
 الكتــاب بحــث شــامل متعــدد التخصصــات، يعتمــد علــى معطيــات ســنوات عديــدة مــن العمــل
 الميدانــي المكثــف والمتقــدم الــذي أنتــج بيانــات جديــدة فــي غايــة األهميــة تغطــي عــدة مجــاالت،
المنــاخ، والهيدرولوجيــا، المنــاخ، وعلــم  البيئــة، والجيولوجيــا، والجيومورفولوجيــا،   مــن أهمهــا؛ 
 والتاريــخ, وعلــم اآلثــار؛ حيــث تــم تحليــل البيانــات المجّمعــة ودراســتها وعرضهــا فــي ســياق أحــدث

االكتشافات في منطقة الخليج.
 تعــد النتائــج الرئيســة لهــذه الدراســة ذات قيمــة كبيــرة للمخططيــن الحضرييــن اليــوم، خاصــة
 مــع التطــور الســكاني والتنمــوي المتســارع فــي جميــع أنحــاء قطــر. كمــا أنهــا مهمــة لدارســي
ــار الميدانييــن. إن هــذا ــا التاريخيــة وأنمــاط االســتيطان الســكاني، وكذلــك لعلمــاء اآلث  الجغرافي
 الكتــاب ســيكون مرجًعــا ال غنــى عنــه للباحثيــن والطــالب المهتمينبهــذه المجــاالت متعــددة

التخصصات.
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 حقيبــة التخصــص فــي عــالج األورام باإلشــعاع خارطــة طريــق عالميــة فــي
التخصص للمدربين والمتدربين (كتيب - سِّْجل)

ليث المال حسين
شدا وادي الرمحي

بنجامين لي
سها أحمد

فابيو يوني دي مورايس

التخصــص فــي عــالج األورام باإلشــعاع مــن منظــور لنيــل شــهادة  الكتــاب إرشــادات   يقــّدم 
 عالمــي. وتكمــن الفكــرة فــي المســاعدة فــي إنشــاء برامــج اعتمــاد قائمــة علــى الكفــاءة فــي عــالج
 األورام باإلشــعاع فــي جميــع أنحــاء العالــم. توفــر هــذه الحقيبــة خارطــة طريــق تدريبيــة يمكــن
ــد مــن المجتمعــات، ال ســيما تلــك المتصفــة بالمــوارد المحــدودة، تهــدف  تطبيقهــا فــي العدي
 إلــى إنتــاج ممارســين مؤهليــن متمكنيــن وآمنيــن فــي عــالج األورام باإلشــعاع، وقــد انبثقــت هــذه

الحقيبة من مصادر تخصصية عديدة في هذا المجال.
 يمكــن اســتخدام هــذه الحقيبــة كدليــل عــام فــي تصميــم وتنقيــح البرامــج التدريبيــة المعتمــدة
 لنيــل التخصــص فــي معالجــة األورام باإلشــعاع، أو كنمــوذج ومحتــًوى تمثيلــي، كمــا يمكــن مــن
 خــالل أدواتهــا وملحقاتهــا تســهيل عمليــة التوثيــق، باإلضافــة إلــى أنهــا تشــير إلــى العديــد مــن
 المصــادر العلميــة المفيــدة للمدربيــن والمتدربيــن؛ لتحقيــق األهــداف المطلوبــة فــي شــهادة
 عــالج األورام باإلشــعاع، بمــا يســهم فــي االرتقــاء بمســتوى التعليــم وممارســة عــالج األورام

باإلشعاع على مستوى العالم.

الشورى وأثرها في الديمقراطية

عبد الحميد األنصاري

والحريــة، الوعــي  نســائم  وتحمــل  العقــل،  تضــيء  كتــب  هنــاك  الكتــاب:  عــن  متقادمــة   كلمــة 
ــوان: الشــورى وأثرهــا فــي ــا بعن ــة. قــرأت منهــا كتاًب ــاء مجتمعهــا بصــورة فعال  فُتســهم فــي بن
 الديمقراطيــة؛ دراســة معمقــة مقارنــة، لألســتاذ الدكتــور عبــد الحميــد إســماعيل األنصــاري،
 األســتاذ الفخــري والعميــد األســبق لكليــة الشــريعة والدراســات اإلســالمية فــي جامعــة قطــر.
األمــم لتقــدم  الطــرق  أنجــع  مــن  وأنهــا  وضرورتهــا؛  الديمقراطيــة  أهميــة  الكتــاب   يعــرض 
الشــورى كقاعــدة ملزمــة وواجبــة، الكريــم علــى  القــرآن  نــصَّ  المؤلــف   ونهضتهــا، وقــد جّلــى 
إيذاًنــا بضــرورة ذلــك  فــكان  المتغيــرة،  فــه ظروفهــا  تكيِّ لألمــة،  تفاصيلــه  تــارًكا  عــام،   وكمبــدأ 
العامــة المتنوعــة لألمــم. مــا دامــت صالحــة، وال تخالــف األســس  التجــارب   االســتفادة مــن 
 المقــررة فــي اإلســالم. وقــد عرفــت البشــرية أنظمــة مختلفــة للحكــم خــالل تاريخهــا الطويــل،
 انتهــت إلــى أن أفضــل صيغــة لهــا هــي الديمقراطيــة، وذلــك يعنــي فــي الجوهــر حكــم المجتمعــات
التــي تأخــذ بهــا، للــدول  النظــم الحديثــة  ــها. فأصبحــت الديمقراطيــة أســاس 

ِ
 نفَســها بنفس

 ومصــدر نهوضهــا وتقدمهــا. وأمــام هــذه األهميــة المتزايــدة لهــا ولضرورتهــا الملحــة، ظهــرت
 تســاؤالت كثيــرة عــن موقــف اإلســالم منهــا، وبخاصــة؛ عــن عالقــة الشــورى بهــا. مــن هنــا جــاء
 هــذا الكتــاب مستكشــًفا جوانــب االتفــاق واالختــالف بيــن الشــورى والديمقراطيــة، باحًثــا عــن
إمكانيــة مــدى  ومبّيًنــا  الديمقراطيــة.  فــي  النقــد  أوجــه  عــالج  فــي  الشــورى   كيفيــة مســاهمة 
 االســتفادة مــن أســاليب الديمقراطيــة الحديثــة؛ كل ذلــك بهــدف التوصــل إلــى وضــع أســس
؛ يجمــع بيــن المضمــون  سياســيٍّ إســالميٍّ

ٍ
 عامــة يمكــن االســتفادة منهــا فــي إقامــة نظــام

 األصيــل والشــكل المعاصــر، وهــذا هــو الجديــد فــي البحــث، وهــو مــا نغفلــه غالًبــا حيــن نتكلــم عــن
  اإلسالم العظيم بأسلوب الماضي.
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هجمات الفضاء اإللكتروني

حارث عاصم الخطاب

 إن التهديــدات األمنيــة فــي الفضــاء اإللكترونــي تتغيــر اليــوم، وتتطــور بصــورة متســارعة؛ فصــار
 لزاًمــا علينــا االســتمرار فــي متابعتهــا، وفهمهــا، والتكّيــف مــع التدابيــر المضــادة لهــا. وتوثيــق
 هــذه الحــروب والهجمــات اإللكترونيــة، والتعــرف عليهــا، ودراســتها، وتحليلهــا، وأخــذ الــدروس

والعبر منها.
 يوفــر هــذا الكتــاب المعرفــة الشــاملة للمخاطــر األمنيــة والتحديــات التــي نواجههــا اليــوم، أو تلــك
ــى فهــم تلــك ــوم إل ــع يحتاجــون الي ــك ألن الجمي ــا مســتقبًلا؛ ذل ــا وطلبتن ــي ســيواجهها أبناؤن  الت
ــة؛ حتــى نتمكــن مــن اتخــاذ قــرار مســتنير بشــأن ــا الرقمي  المخاطــر التــي تتعــرض لهــا معلوماتن
 الخطــوات الالزمــة لتأمينهــا؛ إذ يوفــر هــذا الكتــاب فهًمــا أساســًيا دقيًقــا للقــارئ العربــي حــول
ــي ــة، الت ــدات اإللكتروني ــا لصــور التهدي ــي، واســتيعاًبا واعًي  مفهــوم الحــرب فــي الفضــاء اإللكترون
ى لــه متابعــة أي هجمــات إلكترونيــة قــد  يشــاهدها فــي القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة. فيتســنَّ
 تحــدث مســتقبًلا، وتقييمهــا عــن فهــم ودرايــة. وبغــرض إثــراء المكتبــة العربيــة فــي هــذا الميــدان

إلفادة كل من يبحث عن العلم والمعرفة، كان هذا الكتاب.

 الحــرام ال يتعــدَّى إلــى ذمَّتيــن: دراســة تأصيليَّــة تطبيقيَّــة علــى المعامــالت
الماليَّة

حسين محمد نعيم الحق

ى إلــى ــة مهّمــة، وهــي قاعــدة ”الحــرام ال يتعــدَّ  يهــدف هــذا الكتــاب إلــى دراســة قاعــدة فقهيَّ
الــواردة واإلشــكاالت  توظيفهــا،  اتهــا، وشــروُط  جزئيَّ وحــاالُت  حيــث مضموُنهــا،  مــن  تيــن“   ذمَّ
ة الشــرعيَّ األدلــة  ضــوء  فــي  والتطبيقــي،  التأصيلــي  ُبْعدْيهــا 

ِ
ب الكاتــب  َتَناَوَلهــا  وقــد   عليهــا. 

ــة، ــًدا علــى مناهــج علميَّ
ِ

بعــة وغيرهــا، ومعتم ًنــا بيــن المذاهــب الفقهيــة المتَّ
ِ
 المعتبــرة، مقار

ــة ــَل إلــى نتائــج علميَّ  كالمنهــج االســتقرائي، والمنهــج التحليلــي، والمنهــج المقــاَرن. وقــد توصَّ
َمــْن فيهــم فقهــاء المذاهــب األربعــة - يعملــون بمضمــون هــذه

ِ
 مهمــة، منهــا: أن الفقهــاء - ب

 القاعــدة فــي بعــض الفــروع الفقهيــة، وال يعملــون بهــا فــي بعضهــا اآلخــر، وذلــك حســب توافــر
اتهــا، وأن المــال الحــرام ينقســم - عنــد الفقهــاء  الشــروط والقيــود والضوابــط فــي ُصَورهــا وجزئيَّ
 بالنســبة إلــى هــذه القاعــدة - إلــى قســمين رئيســين؛ همــا: المــال الحــرام العينــي، والمــال الحــرام
إلــى ذمتيــن بالشــروط المذكــورة فــي الكتــاب، والثانــي ى فيــه الحــراُم   الحكمــي؛ فــاألول يتعــدَّ
ى فــي ى فيــه الحــراُم إلــى ذمتيــن فــي بعــض الحــاالت، وال يتعــدَّ  مختلــٌف فيــه بينهــم؛ فيتعــدَّ
فــي تعالــى،  بــإذن هللا  والتأصيــل،  بالتفصيــل  ذلــك  القــارئ كلَّ  يجــد  اآلخــر. وســوف   بعضهــا 

 صفحات هذا الكتاب.

pISBN 978-9927-107-89-4
eISBN 978-9927-107-99-3

اللغة: العربية
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اللغة: العربية



المنظمات الدولية: التاريخ، السياسة، االقتصاد، القانون، اإلدارة

 محمد صالح المسفر دينا محمد أبو رمان

 يعــد هــذا الكتــاب ”المنظمــات الدوليــة“ إضافــًة إلــى المكتبــة الجامعيــة، وبخاصــة لــطالب مســاق
 المنظمــات الدوليــة؛ ذلــك أن الكتــاب يركــز علــى جــذور نشــأتها، ومبادئهــا، ومجاالتهــا؛ التاريخيــة،

والسياسية، والقانونية، واالقتصادية، واإلدارية، وكيفية صناعة قراراتها.
ــرة فــي نفــس ــٌب كثي ــه كت ــًة مختلفــًة عمــا اعتمدت ــو رمــان مقارب ــان المســفر وأب  لقــد تبنــى الكاتب
 المجــال؛ فباإلضافــة إلــى دراســة الهيــاكل التنظيميــة، اهتــم الكتــاب بمناقشــة البيئــة السياســية
إلــى البدايــة  الــذي أفضــى فــي  الكبــرى. األمــر  الــدول  بيــن  القــوى   الدوليــة واإلقليميــة، وتــوازن 
 تأســيس عصبــة األمــم التــي تالشــت مــع انــدالع الحــرب العالميــة الثانيــة ليحــل مكانهــا منظمــة

األمم المتحدة.
ــه، راجيــن أن ــة عن ــا ال غنــى لــطالب المنظمــات الدولي ــا محكًم ــا أكاديمًي  ُيعــد هــذا الكتــاب مرجًع
ــا إلــى دراســة نشــاط هــذه المنظمــات، ــا يشــد طالبن ــا وثقافًي  يشــكل هــذا العمــل مدخــًال تربوًي

بوصفها أداة للكفاح في سبيل تحقيق األمن والسلم الدولي في كافة أرجاء المعمورة.

دليل عملي لوسائل منح امتيازات استكشاف النفط

بيتر روبرتس

النفــط اســتخراج  امتيــازات  لمنــح  المتاحــة  الوســائل  العملــي  الدليــل  هــذا   يســتعرض 
 عــام ألنشــطة التنقيــب عــن البتــرول وإنتاجــه، ثــم

ٍ
 المســتخدمة حــول العالــم. يبــدأ الدليــل بعــرض

 ينتقــل - بشــكل مفصــل - إلــى تحليــل شــروط عقــد مشــاركة اإلنتــاج مــع اإلشــارة إلــى أمثلــة
واقعية لتلك العقود.

pISBN 978-9927-107-82-5
eISBN 978-9927-107-83-2

اللغة: العربية
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اللغة: اإلنجليزية



التحليل اإلنشائي - موضوعات مختارة

محمد بن سالم األنصاري
محمد شكيب أفضل

 يغطــي هــذا الكتــاب مجموعــة واســعة مــن الموضوعــات فــي التحليــل اإلنشــائي والتصميــم
 باســتخدام كثيــر مــن األمثلــة العدديــة بمســتويات مختلفــة؛ لتوضيــح حــل المســائل. يركــز الكتــاب
 بصــورة كبيــرة علــى تطبيــق نظريــات التحليــل الهيكلــي باســتخدام األمثلــة العدديــة، ويقلــل مــن

االشتقاقات النظرية.
 فــي هــذا اإلصــدار، باإلضافــة إلــى النظــام الدولــي للوحــدات، أضيفــت أمثلــة عدديــة مــع الوحــدات
 البريطانيــة. ينقســم الكتــاب إلــى ســتة عشــر فصــًال؛ الفصــل األول بمنزلــة مقدمــة لــه، بينمــا
 تغطــي الفصــول مــن الثانــي إلــى الرابــع التحليــل الهيكلــي األساســي، ويعالــج الفصــل الخامــس
 تحليــل انحــراف الهيــاكل المحــددة باســتخدام طــرق مختلفــة، فــي حيــن يتنــاول الفصــل الســادس
والكابــالت. المفاصــل  ثالثيــة  األقــواس  تحليــل  الســابع  الفصــل  ويغطــي  التأثيــر،   خطــوط 
ــر المحــددة، وتقــدم ــى الحــادي عشــر تناقــش طــرق تحليــل الهيــاكل غي  الفصــول مــن الثامــن إل
 الفصــول مــن الثانــي عشــر إلــى الخامــس عشــر طــرق تحليــل المصفوفــة للهيــاكل غيــر المحــددة،
وحســابات اإلنشــائي  بالتحليــل  متعلقــًة   

ٍ
موضوعــات عشــر  الســادس  الفصــل   ويغطــي 

التصميم.

فلسفة ونشأة المتاحف

 محمد جمال راشد

ــى. ــه األول ــذ إرهاصات ــخ، من ــر التاري  يقــدم هــذا العمــل قــراءة فــي فلســفة الُمتحــف، وتطــوره عب
 ُعرفــت لــه فــي مدينــة (أور)

ٍ
 بدايــة بتأصيــل وظائــف الُمتحــف قبــل نشــأته، مــروًرا بــأول صــور

 العراقيــة فــي القــرن الســادس ق.م، ثــم (موزيــن) اإلســكندرية فــي القــرن الثانــي ق.م، ثــم تأصيــل
الثمائــن»، «حجــرات  الخاصــة  المجموعــات  تكويــن  خــالل  مــن  الحديــث؛  العصــر  فــي   نشــأته 
 وتحولهــا بعــد ذلــك مــن الخاصــة إلــى العامــة؛ تحقيًقــا لفكــرة اإلتاحــة. معّرًجــا علــى التطــور
 الســريع فــي دور الُمتحــف فــي العقــود األخيــرة؛ كونــه فضــاًء للتواصــل ودمــج المجتمــع وتعضيــد

 الُهوية، وما تبع ذلك من التنوع في األدوار التي يلعبها في سبيل تنمية المجتمع.
 ذلكــم التطــور جعــل مــن العســير الوقــوَف علــى تعريــف جامــع للمتحــف. لذلــك، ُعنــي المؤلــف
ظــل فــي  تحديثــه  وإشــكالية  وتفســيره،  تعريفــه  بمناقشــة  بــدًءا  الُمتحــف،  فلســفة   ببحــث 
القضايــا بيــن عــدد مــن  بــه. وانتقــل  المنوطــة  المعاصــرة، والوظائــف األساســية   التحديــات 
 الجدليــة علــى مســرح العمــل المتحفــي، ال ســيما «الُمتحــف كمؤسســة غيــر ربحيــة»، فــي ظــل
 تزايــد النــداءات بالتغاضــي عــن تلــك الســمة؛ لمــا يمكــن أن يســهم بــه المتحــف فــي االســتثمار
 والتنميــة دون اإلخــالل بــدوره المجتمعــي. وناقــش كذلــك قَيــم المتحــف وضــرورة تعزيزهــا،

 انتهاًء بتقديم قراءة معاصرة لعلم المتاحف الحديث وتأثيره في تطور الُمتحف.
 جملــًة، فــإن هــذا الكتــاب يمهــد للقــارئ فهًمــا مبســًطا لفلســفة المتحــف وارتباطهــا بنشــأته، ثــم
ــا فــي فهــم الُمتحــف ــى المضــي قدًم ــة؛ لتســاعده عل  التطــور فــي عمــل المؤسســات المتحفي

ودوره، واستيعاب الفروع المختلفة لعلوم المتاحف وإدارتها.
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محاسبة التكاليف والمحاسبة االدارية

أسامة عبداللطيفمنصور
  غسان هاني مارديني

 فتحية العش الليحاني

 هــذا الكتــاب هــو نتــاج جهــد متواضــع ألســاتذة فــي كليــة اإلدارة واالقتصــاد فــي جامعــة قطــر، تــم
ــة والتكاليــف. ويهــدف هــذا ــاًء علــى خبــرة طويلــة فــي تدريــس علــم المحاســبة اإلداري  إعــداده بن
ــة مــن ــة مجــاالت متنوعــة فــي مــادة محاســبة التكاليــف، وتبســيطها للطلب ــى تغطي ــاب إل  الكت
التقليديــة والحديثــة واالختالفــات فيمــا التكاليــف  الوافــي والمبســط ألنظمــة  الشــرح   خــالل 
 بينهــا. تــم تصميــم الكتــاب لخدمــة طلبــة كليــة اإلدارة واالقتصــاد بشــكل عــام، وطلبــة تخصــص
 المحاســبة بشــكل خــاص، وأيًضــا لمســاعدة طلبــة مــا بعــد التخــرج فــي اتخــاذ القــرارات اإلداريــة
 والمحاســبية، ومســاعدة اإلدارات فيهــا. يحتــوي الكتــاب علــى 10 فصــول بأهــداف تعليميــة
 محــددة وواضحــة فــي بدايــة كل فصــل، مــع أســئلة وتماريــن فــي نهايــة كل فصــل. تواكــب
 المواضيــع المطروحــة فــي الحيــاة العمليــة بجانــب نظــري وعملــي؛ حيــث إنــه يشــمل أســئلة
.CPA و CMA تحاكــي شــهادات مهنيــة مرموقــة، مثــل شــهادة المحاســب اإلداري المعتمــد 
 نســعى فــي هــذا الكتــاب إلــى إثــراء المكتبــة العربيــة بالكتــب التــي تواكــب العصــر مــن حيــث
 المتطلبــات الجامعيــة والســوق العملــي فــي الوقــت نفســه. وفــي النهايــة عزيــزي القــارئ، نضــع
 هــذا الكتــاب بيــن يديــك، راجيــن أن تكــون مــادة علميــة متكاملــة مترابطــة، تســاعدك علــى فهــم

معها. أوسع وأعمق للتكاليف وأنواعها وكيفية التعامل

شــرح مــع  الرياضــي  للقانــون  العامــة  النظريــة  الرياضــي:   القانــون 
التشريعات الرياضية في دولة قطر

 عبد الناصر زياد هياجنه

 يأتــي كتــاب القانــون الرياضــي ليواكــب االهتمــام الكبيــر الــذي توليــه دولــة قطــر بالرياضــة، خاصــة
فــي الملحــوظ  الفــراغ  ســّد  فــي  ُيســهم  كمــا   .2022 مونديــال  الســتضافة  اســتعدادها   مــع 
 لدراســة التشــريعات الرياضيــة علــى

ٍ
 أكاديميــة

ٍ
 المكتبــة القانونيــة العربيــة عبــر تقديــم أطروحــة

 المستوى الوطني والدولي.
ــا للقانــون الرياضــي، يتضمــن التعريــف بــه وبنشــأته  يقــدم المؤلــُف فــي هــذا الكتــاب إطــاًرا نظرًي
القانــون. كمــا يقــدم بباقــي فــروع   وتطــوره وخصائصــه ومبادئــه ومصــادر قواعــده وعالقتــه 
 دراســًة موجــزًة للتشــريعات الرياضيــة فــي دولــة قطــر، وعرًضــا للمؤسســات والهيئــات القائمــة
 علــى إدارة الرياضــة وتســوية النزاعــات الرياضيــة فيهــا. وقــد ختــم الكتــاب بمجموعــة مــن المالحــق

القانونية المهمة للقارئ والدارس.
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اللغة: العربية
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شعرية االنزياح بحث في القضايا النقدية

الحسن بواجالين

 اســتهدف هــذا البحــث اســتكمال مشــروع المؤلــف فــي شــعرية االنزيــاح وتعميــق النظــر فــي هــذا
 الموضــوع؛ حيــث بــادر إلــى إثــارة إشــكالية؛ مــا هــي كيفيــة دراســة االنزيــاح الشــعري فــي تراثنــا
ــم بدراســة ــة؟ واهت ــاه النقدي ــة - اللســانية للكشــف عــن قضاي  اللغــوي وفــي الشــعرية - البالغي
 شــعرية االنزيــاح وصًفــا وتفســيًرا وتحليــال مــن عــدة زوايــا نقديــة مختلفــة، هــي؛ االنزيــاح الشــعري
 فــي التــراث اللغــوي العربــي: بدايــة التنظيــر لنظريــة االنزيــاح الشــعري فــي التــراث اللغــوي العربــي،
 وإســهام ابــن رشــد فــي بنــاء صــرح النظريــة، ورصــد االنزيــاح الصوتــي فــي نظريــة المحــاكاة عنــد

               حازم القرطاجني، واالنزياح الشعري في سياق تداولية المعنى،
 وعــن االنزيــاح الشــعري والترجمــة تنــاول الكتــاب أشــكال االنزيــاح المنطقــي مــن منظــور جماعــة
 ”مــو“ ترجمــة ودراســة، أشــكال االنزيــاح الصوتــي مــن منظــور جماعــة ”مــو“ ترجمــة ودراســة
 للضــرورة الشــعرية الصوتيــة، مشــاكل ترجمــة أشــكال االنزيــاح الشــعري، المنهــج البالغــي -
 اللســاني وتحليــل أشــكال االنزيــاح. وقــد وردت الخاتمــة كخالصــة تركيبيــة لنتائــج البحــث؛ مــن أجــل
ــق مــن صحــة كل  المزيــد مــن اإليضاحــات للقضايــا النقديــة المرتبطــة باالنزيــاح الشــعري، والتحقُّ

الفرضيات.

قطر واألزمة الخليجية

كريستيان كوتس أولريخسن
ترجمة دار نشر جامعة قطر

تحرير: الريم العذبة

 فــي عــام 2017، قطعــت المملكــة العربيــة الســعودية والبحريــن واإلمــارات العربيــة المتحــدة
 ومصــر العالقــات الدبلوماســية مــع قطــر، ثــم فرضــت حصــاًرا اقتصادًيــا علــى المنافــذ البريــة
 والجويــة والبحريــة. قدمــت ”المجموعــة الرباعيــة لمكافحــة اإلرهــاب“ - كمــا أعلنــت عــن نفســها -
 مطالــب تعجيزيــة؛ عبــارة عــن ثالثــة عشــر ”شــرًطا“، تذّكرنــا باإلنــذار النهائــي الــذي أعطتــه النمســا
 والمجــر لصربيــا عــام 1914. ربمــا كانــت الــدول األربــع تعتــزم القيــام بعمــل عســكري. حتــى عامهــا
 الثالــث، ال تلــوح فــي األفــق نهايــة واقعيــة للمواجهــة فــي الخليــج. تأججــت نــار الضغينــة بيــن
 شــعوب شــديدة الترابــط؛ مــع التجريــم البحرينــي واإلماراتــي للتعبيــر عــن دعــم قطــر، ووصــم
 الســعودية للمحتجزيــن بـ“الخونــة“ بســبب صالتهــم المزعومــة بقطــر، كمــا أن دعــوة مستشــار
 ولــي العهــد الســعودي لحفــر قنــاة لعــزل دولــة قطــر عــن شــبه الجزيــرة العربيــة تبــرز الشــدة
 والالعقالنيــة التــي تتســم بهــا األزمــة. لقــد ركــزت أغلــب التقاريــر والتحليــالت لهــذه التطــورات علــى
علــى تأثيرهــا  حيــث  مــن  األزمــة  وصــورت  اإلقليميــة،  السياســية  بالجغرافيــا  تتعلــق   مســائل 
 المصالــح الغربيــة. تجــد مبثوًثــا فــي خضــم هــذا العــرض كيفيــة ردود فعــل القيــادة القطريــة
 والســكان علــى هــذا الحصــار. ومــع اقتــراب بطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم نهايــة 2022؛ تتزايــد
 أهميــة فهــم األزمــة الخليجيــة الحاليــة. يقــدم أولريخســن دراســة موضوعيــة عــن هــذه األزمــة

العالمية وأطرافها.
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قطر على بحر الخليج العربي رصد الزمن المفقود في التاريخ القديم

محمد حرب فرزات

 يعالــج هــذا الكتــاب تاريــخ قطــر، ويكشــف عــن دوره الجغرافــي الجغرافــي وعالقاتهــا الحضاريــة
ــالد الشــام، وارتبــاط ــن وب ــالد الرافدي ــاة الثقافيــة وصلتهــا بالمناطــق المجــاورة، مثــل ب  فــي الحي
 تلــك الحضــارات بعضهــا ببعــض. كمــا يجــد القــارئ فــي هــذا الكتــاب معلومــات وافيــة عــن الحيــاة
 الطبيعيــة والبريــة فــي دولــة قطــر، وعــن التنقيبــات األثريــة فــي العصــور التاريخيــة المختلفــة، بــدًءا
 مــن العصــور الحجريــة إلــى العصــر البرونــزي، وعالقــة قطــر بالفضــاءات المجــاورة لهــا، مبّيًنــا
ــن حضــارات الخليــج  بي

ٍ
ــة وصــل ــم، بحكــم موقعهــا صل ــخ قطــر القدي  بعــض المصــادر عــن تاري

 القديــم، ومحطــة اتصــال علــى طريــق تجــارة النحــاس والحريــر عبــر البحــر بيــن بــالد الخليــج وبــالد
 الهنــد. وقــد تطّلــب البحــث تقّصــي األســماء التــي ُأطلقــت علــى جهــات مــن أرض قطــر أو عليهــا
ــة، فــي منهــج مختلــف، قــد يمكــن مــن ــة ولغوي ــخ، مــن مظــاّن وشــواهد تاريخي ــر التاري  كلهــا عب
 خاللــه فتــح منافــذ جديــدة للنظــر فــي تاريــخ قطــر، مــن موقعهــا الخــاص المميــز فــي قلــب الخليــج
إليــه، تنتمــي  الــذي  الثقافــي الحضــاري والتاريخــي والعربــي اإلســالمي   العربــي وفــي محيطهــا 
 بلســانها العربــي األصيــل وقيمهــا الســامية وهويتهــا الذائعــة فــي هــذا العالــم المعاصــر. كمــا
 يتأســس الكتــاب علــى ترســيخ إعــادة النظــر فــي موقــع تاريــخ الجزيــرة العربيــة مــن تاريــخ المشــرق
 القديــم، ممــا يســتدعي التفكيــر والنظــر فــي إعــادة تكويــن رؤيــة جامعــة. وهــو مــا لــم يتحقــق إال
 بعــد نشــر دراســات علميــة مؤثــرة ونتائــج التنقيبــات األثريــة فــي بــالد الجزيــرة العربيــة. وفــي ضــوء
 ذلــك، يتضمــن الكتــاب عرًضــا مفصــًلا عــن أهميــة موقــع قطــر االســتراتيجي، مــن خــالل نهضتهــا

ٍ
 الحديثــة، وثرواتهــا الطبيعيــة، مثــل البتــرول والغــاز. حيــث يتداخــل علــى هــذه األرض إرث مــاض

زاخر. حضاري طويل في حاضر مزدهر

بالغة اإلعجاز وحدود التأويل

 جميلة بكوش

 يتنــاول هــذا الكتــاب موضــوع ”اإلعجــاز القرآنــي“، ســعًيا إلــى الكشــف عــن اختــالف الدارســين حــول
فــة قــد أقــرت بوجــود اإلعجــاز،

ِ
 ”مفهــوم اإلعجــاز وموضعــه“. وإذا كانــت بعــض الدراســات المنص

 وتجليــه فــي وجــوه عديــدة، دعمــت بهــا آراء التراثييــن، مراعيــة الجانــب المقــدس مــن القــرآن
 الكريــم، بوصفــه إمكاًنــا ال ينضــب علــى التفســير والتأويــل، ومحاولــة اســتقصاء الجوانــب الفنيــة
 والخصائــص الجماليــة التــي تبــرز تفــرد نظامــه البنيــوي المعجــز؛ فقــد دعــت دراســات أخــرى إلــى
 إعــادة قــراءة النــص القرآنــي، مســتندة فــي ذلــك إلــى جانبيــن؛ يتمثــل الجانــب األول فــي نقــد التــراث
 التفســيري فــي فهــم القــرآن الكريــم، وقطــع الصلــة معــه؛ ألنــه أصبــح فــي نظرهــا عاجــًزا عــن
 تلبيــة مقاصــد النــص واإلحاطــة بهــا، فــي حيــن يتمثــل الجانــب الثانــي فــي االســتعانة بمناهــج
 علميــة وأدوات إجرائيــة معاصــرة فــي قــراءة النــص القرآنــي؛ لذلــك اســتدعت آليــات معرفيــة،

 تقوم على التأويل والتفكيك، مستعيضة بها عن اآلليات الموروثة.
التــي والبالغيــة  والنحويــة  والكونيــة  الفقهّيــة  الجوانــب  عنــد  المعاصــرة  الدراســات  تقــف   لــم 
 تناولتهــا الدراســات الموروثــة، بــل تعّدتهــا إلــى منهجّيــة تجديديــة لقــراءة النــص القرآنــي، فــي
 خطــوة منهــا إلحــداث قطيعــة معرفّيــة مــع التــراث، واجتهــاد يســاير العصــر ويواكبــه. فقــد حــاول
 هــؤالء المؤّولــة المعاصــرون بلــورة مفهــوم جديــد لإلعجــاز القرآنــي؛ وفــق جدلّيــة اللغــة والثقافــة
 الســائدة فــي عصــر نــزول الوحــي وبعــده، وعالقتــه بالنصــوص األخــرى فــي هــذه الثقافــة، بنــاًء علــى
الدراســات فــي  لذلــك ســنجد  أســلوبي؛   

ٍ
تجــل هــو  حيــث  مــن  اللغــوّي“  ”التفــّوق  أو   ”التبايــن“، 

اإلسالمية المعاصرة الحديث عن ”حدود التأويل ”، والدعوة إلى انفتاحه.
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 التحّقــق مــن الّنســب بفحــص البصمــة الوراثّيــة والكشــف عــن نتائجــه
 الَعَرضّيةنظرات فقهية جديدة

 أيمن صالح

ــا للكتابــة الفقهيــة التــي يوظــف فيهــا الفقيــه ”أصــول الفقــه“ إلنتــاج  يمثــل هــذا الكتــاب نموذًج
 ”فقــه جديــد“، يتجــاوز الفقــه المعاصــر الســائد فــي قضيــة تأثيــر فحــص البصمــة الوراثيــة فــي
ــا إلــى التخريــج الفقهــي للقضيــة علــى الفــروع الفقهيــة القديمــة التــي  النســب، والــذي ركــن غالًب
مــع فقههــم  الفقهــاء  فيهــا  واءم  التــي  التاريخيــة،  بالمرحليــة  عليهــا  حاكًمــا  المؤلــف   تركهــا 
 اإلمكانــات العلميــة التــي كانــت فــي زمانهــم. وقــد اســتطاع المؤلــف أن يعيــد بحــث المســألة مــن
 جديــد بردهــا إلــى جذورهــا األصوليــة فضــًلا عــن استكشــافه ســبًلا غيــر مطروقــة فــي المســألة

من قبل.

 مبــدأ عــدم التعســف فــي اســتعمال الحــق فــي القانــون الدولــي: األزمــة
الخليجية نموذًجا: دراسة تطبيقية

مجموعة باحثين من  مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة قطر

 ُيعــد ”مبــدأ عــدم التعســف فــي اســتعمال الحــق“، أحــد أقــدم المبــادئ المســتقر عليهــا العمــل
 فــي القانــون الدولــي، وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذا المبــدأ فــي ســياق القانــون الدولــي، بالنظــر إلــى
 الواقــع العملــي وحجــم االنتهــاكات التــي قــد تنــدرج تحتــه؛ فــإّن صعوبــة اإلثبــات التــي يقتضيهــا
 االســتناد إليــه تفّســر قّلــة اســتناد القضــاء الدولــي إلــى إقــرار المســؤولية الدوليــة علــى أساســه.
 ومــع ذلــك، نجــد أن ”مبــدأ عــدم التعســف فــي اســتعمال الحــق“ مبــدأ جوهــري فــي أدبيــات
 القانــون الدولــي، تؤّيــده العديــد مــن االتفاقيــات واألحــكام الدوليــة، وتؤّكــد علــى ضــرورة االلتــزام بــه؛
 نظــًرا إلــى مــا شــهدته المنطقــة مــن أحــداث متعاقبــة، شــملت مســألة تكييــف ســلوكيات الــدول؛
 مباشــر ســؤال مــدى

ٍ
 واحتــوت حقــوق وواجبــات الــدول وفًقــا للقانــون الدولــي، وهــو مــا أثــار بشــكل

 اعتبــار األفعــال التــي ارُتكَبــْت - فــي افتعــال األزمــة الخليجيــة ومــا تبعهــا - بدعــوى اســتعمال
 الــدول لحقوقهــا تعّســًفا فــي اســتعمال الحــق. وتتجلــى أهميــة هــذا الكتــاب فــي الوقــوف علــى
 حــدود مبــدأ عــدم التعســف فــي اســتعمال الحــق، وبيــان عناصــره كأســاس للمســؤولية الدوليــة،
تكييــف وكذلــك  الدولــي،  القانــون  بموجــب  الواجبــات  وإطــار  الحقــوق،  نطــاق  علــى   والوقــوف 
 األفعــال المرتكبــة مــن قبــل الــدول، ســواٌء أكانــت أفعــاًلا إيجابيــة اتخــذت صــورة الفعــل، أم
 أفعــاًلا ســلبية اتخــذت صــورة االمتنــاع عــن الفعــل؛ لبيــان مــا إذا كانــت تلــك األفعــال الدوليــة التــي
 اُتخــذت فــي ســياق األزمــة الخليجيــة تدخــل ضمــن معنــى التعســف، الــذي يقتضيــه مفهــوم عــدم

 التعسف في استعمال الحق في القانون الدولي.

pISBN 978-9927-139-12-3
eISBN 978-9927-139-24-6

اللغة: العربية

pISBN 978-9927-139-14-7
eISBN 978-9927-139-23-9

اللغة: العربية



التسوية السلمية للنزاعات الدولية

 إبراهيم محمد العناني

 يتنــاول الكتــاب شــرًحا لمبــدأ التســوية الســلمية للنزاعــات الدوليــة؛ كمــا أكــدت عليــه الوثائــق
 الدوليــة، وفــي مقدمتهــا ميثــاق األمــم المتحــدة، ثــم تحليــًلا تقييمًيــا لمحاولــة تحديــد مفهــوم
 النزاعــات الدوليــة فــي الفقــه والعمــل الدولييــن، ويســتعرض الكتــاب وســائل تســوية المنازعــات
 بحلــول غيــر ملزمــة مــن خــالل الطــرق السياســية مــن مفاوضــات ووســاطة وتوفيــق ومســاع
 حميــدة، وبيــان األحــكام القانونيــة الناظمــة لهــا وإلجراءاتهــا مــع التطبيقــات العمليــة ومــدى
 إعمالهــا بشــأن األزمــة الخليجيــة األخيــرة، ثــم شــرًحا للوســائل القانونيــة القضائيــة لتســوية
 النزاعــات المتمثلــة فــي التحكيــم والتســوية القضائيــة وصورتهــا األساســية (محكمــة العــدل
 الدوليــة)؛ مــن حيــث اســتعراض القواعــد الحاكمــة واإلجــراءات المتبعــة، مــع عــرض لبعــض
 التطبيقــات والنمــاذج العمليــة. ويتنــاول المؤلــف كذلــك تحليــًلا وشــرًحا لبعــض القواعــد والنظــم
الملكيــة نزاعــات  مثــل  الخــاص  الطابــع  ذات  النزاعــات  بعــض  بتســوية  الخاصــة   واإلجــراءات 

الفكرية، ونزاعات استخدامات البحار، والنزاعات التجارية، ونزاعات االستثمار.
 ويتميــز الكتــاب بوضــوح أســلوب العــرض، والتسلســل المنطقــي لنقــاط الموضــوع؛ بغــرض
 التيســير للممارســين للعمــل القانونــي، وألجــل التعــرف علــى قواعــد وإجــراءات أنســب الســبل

 لتسوية ما يهمهم من نزاعات على المستوى الدولي.

اإليماءة واإلشارة: التواصل غير اللفظـــي في الثقــافــة القطرية

منتصر فايز فارس الحمد

الثقافــة فــي  معهــا  المتالزمــة  والعبــارات  واإلشــارات  لإليمــاءات  مدونــة  الكتــاب  هــذا   يقــدم 
 القطريــة؛ وُيعــّد توثيًقــا لســمات ثقافيــة خاصــة تمّيـــزت بهــا الثقافــة القطريــة رغــم اشــتراكها فــي
 منهــا مــع ثقافــات شــعوب أخــرى وعاداتهــا. ويحتــوي الكتــاب علــى عــدة مداخــل تتنــاول

ٍ
 بعــض

 ميــزات اللبــاس القطــري وخصائصــه ومالءمتــه للمناســبات المختلفــة، كمــا يتنــاول الهيئــات فــي
 المجالــس والتجمعــات، وأســاليب القطرييــن فــي تنــاول قهوتهــم وطعامهــم ومجامالتهــم
 فيهــا، وينتقــل إلــى أســاليب التعبيــر عــن مشــاعرهم وأحاسيســهم، وكيفيــة وصفهــم لألشــياء،
 وتمثيلهــم لألحــوال مــن خــالل الحــركات، ويصحــب كل ذلــك العبــارات واألمثــال التــي تــرد فــي هــذه
 الســياقات. ويتمّيــز هــذا العمــل الريــادي فــي مباحــث لغــة التواصــل غيــر اللفظــي والســيميائيات
 باعتبــاره فريــًدا, لوضعــه مدونــة لإليمــاءات والهيئــات فــي كل مناحــي الحيــاة اليوميــة فــي الثقافــة

 القطرية المعاصرة، ولحرصه على تتّبع بعض اإليماءات المندثرة والنادرة.

pISBN 978-9927-139-16-1
eISBN 978-9927-139-26-0

اللغة: العربية
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eISBN 978-9927-139-18-5

اللغة: العربية



 مجالــس النــور فــي تدبــر القــرآن الكريــم وتفســيره بمنهــج علمــي وتربــوي
جديد

المــؤلـف الرئيسي: محمد عياش مطلك الكبيسي
المؤلفون المشاركون: إبراهيـم عبـد هللا االنصـــاري
محمد أبوبكر المصلح، وليد فائق إبراهيم الحسيني

 يجــد القــراء الكــرام فــي هــذا الكتــاب محاولــة جــادة تتســم بمنهــج عملــّي وتربــوّي تجديــدّي موّفــق؛
 يقــّرب القــرآن الكريــم مــن حيــاة النــاس وهمومهــم تقريًبــا يعينهــم علــى التفاعــل المثمــر مــع
 القضايــا المســتجدة فــي كل مجــال مــن مجــاالت حياتهــم، بأســلوب يجمــع بيــن العبــارة الســهلة
المثقفيــن، وال فــال هــو مــع رصانــة منهجــه عســير علــى جمهــور  باتــزان،  الرصيــن   والمنهــج 
 ســهولة عبارتــه قللــت مــن فوائــده للمتخصصيــن، وبهــذا فهــو يســد فراًغــا كبيــًرا فــي المكتبــة
 العربيــة اإلســالمية، ويلبــي احتياًجــا مهًمــا فــي أوســاط الشــباب والمثقفيــن. يتضمــن الكتــاب
فــي المترابطــة  الكريمــة  اآليــات  مــن  مقطًعــا  منهــا  مجلــس  كل  يتنــاول  مجلــس،   ثالثمائــة 
 موضوعاتهــا ومقاصدهــا وفوائدهــا، ويختــم بدقائــق تفســيرية تســّهل فهــم غريــب الكلمــات

 الواردة فيه.

 اإلعــالم السياســي وصناعــة الــرأي العــام خــالل ثــورات الربيــع العربــي:
قناة الجزيرة اإلخبارية نموذًجاً

عبد السالم رزاق

 يتنــاول هــذا الكتــاب الجديــد فــي ميدانــه، اآلنــي فــي طرحــه دراســة نظريــة عمليــة؛ اتخــذت مــن قنــاة
 الجزيــرة أنموذًجــا لهــا، والكتــاب يجيــب عــن تســاؤالت حــول تعاطــي اإلعــالم السياســي وصناعــة
ــرة التــي هــي ــاة الجزي ــورات التــي شــهدها، وبخاصــة عــن قن ــي والث ــان الربيــع العرب ــرأي العــام إب  ال
 ميــدان الدراســة؛ حيــث تحــدث عــن األولويــات التــي اعتمدتهــا القنــاة اإلخباريــة فــي تغطياتهــا
 لثــورات الربيــع العربــي، وأثرهــا فــي تشــكيل الــرأي العــام العربــي، ثــم عــن الكيفيــة والطريقــة التــي
 اعتمدتهــا لتغطيــة حــدث الربيــع العربــي لحظــات تشــكله األولــى وتفاعــالت الجمهــور معهــا؛
 ليتوصــل إلــى كيفيــة الوقــوف مــن الباحثيــن والدارســين لإلعــالم علــى  الضوابــط العامــة والخاصــة
  لوضــع األجنــدة المؤطــرة للتغطيــات اإلخباريــة وعالقتهــا بالــرأي العــام، وفــد اختــار الكتــاب ثالثيــن

نشرة من "حصاد اليوم اإلخباري" لقناة الجزيرة  بالتحليل والتفسير لمقاربته.

pISBN 978-9927-139-02-4
eISBN 978-9927-139-02-4

اللغة: العربية

pISBN 978-9927-139-03-1
eISBN 978-9927-139-21-5

اللغة: العربية



إدارة المشاريع: منهجية اإلدارة وعوامل النجاح

المــؤلـف الرئيس: عبدهللا قائد السويدي
المؤلفون المشاركون:  أحمد محرز

أسماء عبدالواسع الحسام

 ُيعــد هــذا الكتــاب إضافــة نوعيــة إلــى المكتبــة العربيــة فــي موضــوع إدارة المشــاريع، الــذي ُيــدّرس
 فــي أغلــب الجامعــات العربيــة. وهــو يختلــف عــن ســائر الكتــب المتوافــرة فــي المكتبــة العربيــة؛
 ألّنــه ينتهــج األســلوب المتسلســل فــي تنــاول الموضوعــات، مــع التركيــز علــى الجوانــب العمليــة؛
 مــن خــالل عــرض دراســات حــاالت لمختلــف الموضوعــات فــي نهايــة كل فصــل. كمــا يرّكــز الكتــاب
 علــى ترســيخ المفاهيــم المتعّلقــة بالجوانــب المختلفــة فــي إدارة المشــاريع، كونهــا موضوعــات
 ذات صلــة بالرقابــة علــى جدولــة المشــروع، وتقنيــات إدارتــه، وتكاليفــه. ومــن أجــل ســهولة تنــاول
 هــذه الموضوعــات؛ عمــد الكتــاب إلــى توفيــر رســومات توضيحيــة، ومخّططــات تدفــق العمليــات
 عنــد اللــزوم، كمــا أّنــه خصــص جــزًءا كبيــًرا لمناقشــة العوامــل األساســية فــي نجــاح المشــروعات؛
 بمــا يعــزز قــدرة القــارئ علــى النظــر فــي الموضــوع نظــرة شــاملة، مــع إعطــاء اهتمــام خــاص

بالتفاصيل الفنية المتعلّقة بإدارة المشروعات.

أهميتــه، أنواعــه،  التلفزيونيــة.  األخبــار  نشــرة  فــي  اإلخبــاري   التقريــر 
عناصره، لغته، قوالب إعداده

فايز شاهين

 يعـــّد التقريـــر اإلخبـــاريّ  مـــن أهـــم أشـــكال العـرض اإلخبـاري فـي نشـرة األخبـــار التلفزيونيـة؛ لقدرته
واالقتصاديــة السياســّية  الموضوعــات  مــن  تبــدأ  متعــّددة،  موضوعــات  معالجــة   علــى 

 واالجتماعية وحتى الرياضية.
ــل ــر اإلخبــاري، فيحّل  ويقــّدم هــذا الكتــاب نظــرة معّمقــة وتفصيليــة إلــى العناصــر الجزئيــة للتقري
 نصوصــه وصــوره وعناصــره البنائيــة، والعالقــة بينهــا، متطّرًقــا إلــى العالقــة بيــن مقّدمــة التقريــر
 والمقتطفــات الصوتيــة فيــه، وطبيعــة مــواده الصوريــة، باإلضافــة إلــى عناصــره الفنّيــة كطــرق
 تصويــره وإضاءتــه. كمــا يشــير الكتــاب إلــى األســاليب المتبعــة فــي الربــط بيــن التقريــر اإلخبــارّي،
 وبيــن أشــكال العــرض اإلخبــارّي األخــرى فــي نشــرة األخبــار التلفزيونّيــة، بمــا فــي ذلــك الفــروق بيــن
 التقريــر اإلخبــاري والتقريــر ”اإلنشــائّي“، منتهًيــا بوضــع قوالــب مبتكــرة إلعــداد التقريــر اإلخبــاري

بموضوعاته المختلفة.

pISBN 978-9927-139-00-0
eISBN 978-9927-139-22-2

اللغة: العربية

pISBN 978-9927-139-05-5
eISBN 978-9927-139-19-2

اللغة: العربية



أنماط الراوي ووظائفه في السرد العربي القديم

عالء عبد المنعم إبراهيم

اوي“؟ وهــل بإمــكان هــذه الُمدونــات التــي ل جمالًيــا فــي غيبــة ”الــرَّ ــرد أن يتشــكَّ  هــل بمقــدرة السَّ
ية علــى التْثبيــت بمْعــزل

ِ
قــة الُمســتعص

ِ
ــن التاريــخ ووقائعــه أن ُتنتــج داللتهــا الَقل

ِ
 تزُعــم انبثاقهــا م

اوي“؟ وهــل يمكــن للُمقاربــات التحليليــة الســاعية إلــى استكشــاف ُمســتَطاع  عــن ُســلطة ”الــرَّ
 معنــى النــص وطاقاتــه التفســيرية أالَّ ُتْبــدي ُمَمانعــًة أمــام محــاوالت إهمــال، أو تهميــش، أو
َقاتهــا اوي“؟ وهــل ثمــة إمكانيــة الســتيعاب اشــتغال الُمقتضيــات الســردية وتحقُّ  تجــاوز ”الــرَّ

اوي“؟   النصية دون إدراك للعالقات والتفاعالت التي ُتقيمها مع ”الرَّ
 تلــك عّينــٌة مــن األســئلة التــي يمكــن أن يســتثيرها التشــابُك القرائــي مــع النصــوص الســردية
 القديمــة، ويســتثير بمواكبتهــا أجوبــًة مكتملــًة وناقصــًة، يصعــب أالَّ يكــون ”النفــي“ هــو الُمعطــى
ــردية بــأنَّ إدراك المــادة الحكائيــة هــو  الرئيــس فيهــا، ”نفــي“ يمتــاح مــن وعــي راكمتــه النظريــة السَّ
مــه وســيٌط تقنــي بيــن الُمتلقــي والعالــم الحكائــي، وأن العالــم الســردي ال  إدراك غيــر ُمباشــر، يقدِّ

م بشكل ُمحايد، بل عبر منظور ما، يتحّكم في طبيعة العالقات بين مكوناته.  ُيقدَّ

pISBN 978-9927-139-04-8
eISBN 978-9927-139-20-8

اللغة: العربية



مجالت دار نشر جامعة قطر



 المجلة الدولية للقانون

 

 عــن المجلــة: مجلــة دوريــة علميــة محّكمــة، نصــف ســنوية، تصدرهــا كليــة القانــون، وتنشــرها دار
 نشــر جامعــة قطــر بلغــات ثــالث؛ العربيــة، واإلنجليزيــة، والفرنســية. تســعى إلــى تبّنــي خطــاب
 قانونــي معاصــر يجتــاز الحــدود والثقافــات. ترحــب المجلــة بــكل األبحــاث التــي تتنــاول الجوانــب
 القانونيــة، أو اإلصالحيــة، أو األعمــال المعتمــدة علــى الســياق، أو الدراســات المقارنــة فــي جميــع
ــا يتيــح الوصــول الحــر. بمــا يســهم فــي وصــول ــًرا مفتوًح ــر المجلــة منب  مجــاالت القانــون. وتعتب

المؤلفين والكتاب إلى القراء، على أوسع نطاق، دون التقيد بالحدود، أو الحواجز الجغرافية.

https://qupjournals.qu.edu.qa/index.php/IRL

،(CORE) كــور ،(Al Handumah) دار المنظومــة ،(ARCIF) أرســيف ،(DOAJ) الفهرســة: دوواج 
 قاعــدة بيانــات اقتبــاس علــوم العالــم اإلســالمي Islamic Citation Index (ISC)، شــيربا روميــو
ابســكو  ،(Google  Scholar) ســكوالر  غوغــل   (I4OC) اوســي  فــور  آي   ،(Sherpa  Romeo) 
Microsoft  Academic  Search,  Arab  World عــن  فضــال   ،(Crossref) كروســريف   ،(EBSCO) 

.Research Source, Westlaw Gufl, HeinOnline , ROAD

الموقع اإللكتروني:

بيانــات كــور (CORE)، قاعــدة   ،(Al  Handumah) المنظومــة دار   ،(ARCIF) أرســيف  الفهرســة: 
Romeo) روميــو  شــيربا   ،(ISC)  Islamic  Citation  Index اإلســالمي  العالــم  علــوم   اقتبــاس 
،(EBSCO) ابســكو   ،(Google  Scholar) ســكوالر  غوغــل   ،(I4OC) اوســي  فــور  آي   ،(Sherpa 

.(Crossref) كروسريف 

مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
 
 

 عــن المجلــة: مجلــة دوريــة علميــة محّكمــة، تصدرهــا كليــة الشــريعة والدراســات اإلســالمية،
 وتنشــرها دار نشــر جامعــة قطــر باللغتيــن؛ العربيــة، واإلنجليزيــة. تهتــم بنشــر البحــوث األصيلــة
 فــي الدراســات اإلســالمية الكالســيكية والمعاصــرة المتعــددة التخصصــات. تصــدر مرتيــن فــي
 العــام (ينايــر، ويوليــو) مطبوعــة وإلكترونًيــا عبــر الوصــول الحــر. تســعى المجلــة إلــى تحقيــق
البيانــات قواعــد  أشــهر  فــي  صّنفــت  وقــد  المحّكمــة.  العلميــة  البحــوث  نشــر  فــي   الريــادة 
ــع ــة بابهــا أمــام جمي ــزة. تفتــح المجل ــة متمي ــر علمي ــة وفــق معايي ــة العالمي  والفهرســة العلمي
 وجهــات النظــر مــن كافــة أنحــاء العالــم حــول التطــورات فــي الدراســات اإلســالمية الكالســيكية

والمعاصرة.

 https://qupjournals.qu.edu.qa/index.php/jes :الموقع اإللكتروني

ردمد (النسخة المطبوعة): 2710-2505
2223-859X :(النسخة االلكترونية) ردمد

سنة التأسيس: 2012
عدد اإلصدارات في السنة: 3 

لغة المجلة: العربية واإلنجليزية والفرنسية 

ردمد (النسخة المطبوعة): 2305-5545
ردمد (النسخة االلكترونية): 2523-1715

سنة التأسيس: 1980
عدد اإلصدارات في السنة: 2 

لغة المجلة: العربية واإلنجليزية



مجلة العلوم التربوية

 عــن المجلــة: مجلــة دوريــة علميــة محّكمــة، نصــف ســنوية، تصدرهــا كليــة التربيــة، وتنشــرها دار
التربويــة البحــوث  بنشــر  المجلــة  تعنــى  واإلنجليزيــة.  العربيــة  باللغتيــن؛  قطــر  جامعــة   نشــر 
بالشــأن المرتبطــة  المعرفــة  حقــول  جميــع  فــي  الميدانيــة،  والتطبيقيــة  النظريــة،   األصيلــة؛ 

التربوي.

بيانــات كــور (CORE)، قاعــدة   ،(Al  Handumah) المنظومــة دار   ،(ARCIF) أرســيف  الفهرســة: 
Romeo) روميــو  شــيربا   ،(ISC)  Islamic  Citation  Index اإلســالمي  العالــم  علــوم   اقتبــاس 
،(EBSCO) ابســكو   ،(Google  Scholar) ســكوالر  غوغــل   ،(I4OC) اوســي  فــور  آي   ،(Sherpa 

.(Crossref) كروسريف 

https://qupjournals.qu.edu.qa/index.php/jes :الموقع اإللكتروني

أنساق

 

 عــن المجلــة: مجلــة دوريــة علميــة محّكمــة، نصــف ســنوية، تصدرهــا كليــة اآلداب والعلــوم،
البحــوث بنشــر  تعنــى  واإلنجليزيــة.  العربيــة،  باللغتيــن؛  قطــر  جامعــة  نشــر  دار   وتنشــرها 
 والدراســات المتخصصــة فــي العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة المختلفــة، والدراســات الفكريــة
 واللغويــة واإلعالميــة، والنظريــات األدبيــة، مــع التركيــز علــى الدراســات البينيــة؛ انطالًقــا مــن مبــدأ
 وحــدة المعرفــة وتكاملهــا. كمــا توفــر المجلــة منتــًدى لتبــادل األفــكار البنــاءة، واآلراء الناجعــة، مــن
 خــالل مــا تقدمــه مــن أبحــاث العلمــاء والباحثيــن واألكاديمييــن المهتميــن بتوظيــف المعرفــة،
علــى وحفاًظــا  لماضيهــم،  وتحصيًنــا  لثقافتهــم،  تعزيــًزا  للتواصــل؛  علميــة  وســيلة   بوصفهــا 

هويتهم بين األمم.

  

https://qupjournals.qu.edu.qa/index.php/ANSQ 

بيانــات كــور (CORE)، قاعــدة   ،(Al  Handumah) المنظومــة دار   ،(ARCIF) أرســيف  الفهرســة: 
Romeo) روميــو  شــيربا   ،(ISC)  Islamic  Citation  Index اإلســالمي  العالــم  علــوم   اقتبــاس 
،(EBSCO) ابســكو   ،(Google  Scholar) ســكوالر  غوغــل   ،(I4OC) اوســي  فــور  آي   ،(Sherpa 

.(Crossref) كروسريف 

الموقع اإللكتروني:

دليل عملي لوسائل منح امتيازات استكشاف النفط

بيتر روبرتس

النفــط اســتخراج  امتيــازات  لمنــح  المتاحــة  الوســائل  العملــي  الدليــل  هــذا   يســتعرض 
 عــام ألنشــطة التنقيــب عــن البتــرول وإنتاجــه، ثــم

ٍ
 المســتخدمة حــول العالــم. يبــدأ الدليــل بعــرض

 ينتقــل - بشــكل مفصــل - إلــى تحليــل شــروط عقــد مشــاركة اإلنتــاج مــع اإلشــارة إلــى أمثلــة
واقعية لتلك العقود.

ردمد (النسخة المطبوعة): 2706-6711
 2706-672X :(النسخة االلكترونية) ردمد

سنة التأسيس: 2002
عدد اإلصدارات في السنة: 2 

لغة المجلة: العربية واإلنجليزية

2520-713X :(النسخة المطبوعة) ردمد
ردمد (النسخة االلكترونية): 2520-7148

سنة التأسيس: 2017 
عدد اإلصدارات في السنة: 2 

لغة المجلة: العربية واإلنجليزية



تجسير

 

 عــن المجلــة: مجلــة دوريــة علميــة محّكمــة، نصــف ســنوية، يصدرهــا مركــز ابــن خلــدون للعلــوم
 اإلنســانية واالجتماعيــة، وتنشــرها دار نشــر جامعــة قطــر باللغتيــن؛ العربيــة واإلنجليزيــة. تعنــى
 بنشــر البحــوث األصليــة البينيــة التــي تجســر بيــن فــروع العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة، وتركــز
إلــى الحــر  الوصــول  المجلــة  تدعــم  واإلســالمي.  العربــي  العالــم  قضايــا  علــى  خــاصٍّ   

ٍ
 بشــكل

محتوياتها، وتلتزم سياسة تحرير ومراجعة متوازنة، قائمة على الموضوعية والمهنية.

https://qupjournals.qu.edu.qa/index.php/tajseer 

بيانــات كــور (CORE)، قاعــدة   ،(Al  Handumah) المنظومــة دار   ،(ARCIF) أرســيف  الفهرســة: 
Romeo) روميــو  شــيربا   ،(ISC)  Islamic  Citation  Index اإلســالمي  العالــم  علــوم   اقتبــاس 
،(EBSCO) ابســكو   ،(Google  Scholar) ســكوالر  غوغــل   ،(I4OC) اوســي  فــور  آي   ،(Sherpa 

.(Crossref) كروسريف 

الموقع اإللكتروني:

دليل عملي لوسائل منح امتيازات استكشاف النفط

بيتر روبرتس

النفــط اســتخراج  امتيــازات  لمنــح  المتاحــة  الوســائل  العملــي  الدليــل  هــذا   يســتعرض 
 عــام ألنشــطة التنقيــب عــن البتــرول وإنتاجــه، ثــم

ٍ
 المســتخدمة حــول العالــم. يبــدأ الدليــل بعــرض

 ينتقــل - بشــكل مفصــل - إلــى تحليــل شــروط عقــد مشــاركة اإلنتــاج مــع اإلشــارة إلــى أمثلــة
واقعية لتلك العقود.

ردمد (النسخة المطبوعة): 2664-7869
ردمد (النسخة االلكترونية): 2664-7877

سنة التأسيس: 2019 
عدد اإلصدارات في السنة: 2 

لغة المجلة: العربية واإلنجليزية                        



من اإلصدارات القادمة



عنوان  الكتاب

أخذ التاريخ في الطب و فهم حديث األعضاء

كنوز المتحف للجميع: دور أمناء المتحف في التواصل الجماهيري 

سياسة إيران في الخليج العربي على عهد ناصر الدين شاه القاجاري  
(1896-1848م)

الجغرافيا العسكرية وتطبيقاتها بمنظور معاصر

فــن التعــاون: دروس من أسر األطفال ذوي اإلعاقات
(الترجمة إلى العربية)

السمعة المؤسسية ودورها في بناء العالمة التجارية

التاريخ والمتخيل السردي في الرواية العربية: دراسة في نماذج مختارة

عسر البلع (الديسفيجيا) عند البالغين: دور أخصائي اللغة والكالم في 
التقييم والعالج

الجامع في علم المصطلحات (الترجمة إلى العربية)

الصحة النفسية في قطر: التحديات واآلفاق (الترجمة إلى العربية)

تأليف

عادل علي عطية

أحمد حسين شيخ العرب

 
مصطفى عقيل محمود

        

ماثل عارف

 كاثرين جي شيبيرد، كولبي تي كيرفيك، جيني- آمال إن موريس ترجمة:
طه ربيع طه عدوي، لميس عبد الرحمن
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Albadgeer is our portfolio which covers all our publications. The name means Wind Tower, a distinctive feature of 
Qatar University buildings and we mean by it here, that our Press is the magnet for unique ideas.

About QU Press
Qatar University Press (QU Press) is a non-profit university publishing house established in 2018, dedicated to 
promoting the dissemination of peer-reviewed and research-based piblications in various fields. QU Press Press 
aims to be a leading publisher of scholarly books and journals. QU Press endeavors to support QU’s vision towards 
excellence in research and education in Qatar and beyond.

Vision
To be recognized as a quality scholarly publisher in the region and the world through a commitment to the high-
est standards of scholarship, affective dissemination of knowledge, and global impact.

Mission
To create first-rate academic and educational resources and make them accessible to all.

Objectives
    To foster the culture of research within the community by encouraging and engaging researchers and students  
    in publishing innovative and impactful interdisciplinary research.
    To promote dialogue on contemporary and critical issues that are of interest to the Qatari society, the region      
    and the world.
    To maintain high standards for academic publications and scholarly work through rigorous editorial 
    development and professional copyediting and design.
    To collaborate with learned societies, scholarly associations, and libraries to explore how new technologies can   
    benefit and advance scholarship.



QU Press Series

Textbook Series
The textbook is a book written for a course taught at Qatar University (QU) or any other institution. It provides 
students with the academic material; taking into account that the textbook’s content is always in conformity with 
the course’s time frame. 

Stemming from its belief in the importance of textbooks, and as part of its key objectives as a university publishing 
house, QU Press seeks to publish this series in coordination with colleges and departments, within and outside QU, 
while maintaining international standards for academic publishing.

Theses and Dissertations Series
QU Press is working on selecting a range of best academic studies that have been approved by leading universities 
to obtain a master’s or doctoral degrees. The topics of these studies fall within the priority of QU Press programs. 
These studies are peer-reviewed and revised in accordance to the highest international academic standards.

Qatari Studies Series
By issuing "Qatari Studies" series, QU Press seeks to highlight the Qatari personality. It includes publishing works of 
Qatari authors, or what is written about Qatar, and is closely related to it in any aspect of knowledge (Theoretical or 
Empirical).

QU Press is represented in 

اإليماءة واإلشارة: التواصل غير اللفظـــي في الثقــافــة القطرية

منتصر فايز فارس الحمد

الثقافــة فــي  معهــا  المتالزمــة  والعبــارات  واإلشــارات  لإليمــاءات  مدونــة  الكتــاب  هــذا   يقــدم 
 القطريــة؛ وُيعــّد توثيًقــا لســمات ثقافيــة خاصــة تمّيـــزت بهــا الثقافــة القطريــة رغــم اشــتراكها فــي
 منهــا مــع ثقافــات شــعوب أخــرى وعاداتهــا. ويحتــوي الكتــاب علــى عــدة مداخــل تتنــاول

ٍ
 بعــض

 ميــزات اللبــاس القطــري وخصائصــه ومالءمتــه للمناســبات المختلفــة، كمــا يتنــاول الهيئــات فــي
 المجالــس والتجمعــات، وأســاليب القطرييــن فــي تنــاول قهوتهــم وطعامهــم ومجامالتهــم
 فيهــا، وينتقــل إلــى أســاليب التعبيــر عــن مشــاعرهم وأحاسيســهم، وكيفيــة وصفهــم لألشــياء،
 وتمثيلهــم لألحــوال مــن خــالل الحــركات، ويصحــب كل ذلــك العبــارات واألمثــال التــي تــرد فــي هــذه
 الســياقات. ويتمّيــز هــذا العمــل الريــادي فــي مباحــث لغــة التواصــل غيــر اللفظــي والســيميائيات
 باعتبــاره فريــًدا, لوضعــه مدونــة لإليمــاءات والهيئــات فــي كل مناحــي الحيــاة اليوميــة فــي الثقافــة

 القطرية المعاصرة، ولحرصه على تتّبع بعض اإليماءات المندثرة والنادرة.
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اإليماءة واإلشارة: التواصل غير اللفظـــي في الثقــافــة القطرية

منتصر فايز فارس الحمد

الثقافــة فــي  معهــا  المتالزمــة  والعبــارات  واإلشــارات  لإليمــاءات  مدونــة  الكتــاب  هــذا   يقــدم 
 القطريــة؛ وُيعــّد توثيًقــا لســمات ثقافيــة خاصــة تمّيـــزت بهــا الثقافــة القطريــة رغــم اشــتراكها فــي
 منهــا مــع ثقافــات شــعوب أخــرى وعاداتهــا. ويحتــوي الكتــاب علــى عــدة مداخــل تتنــاول

ٍ
 بعــض

 ميــزات اللبــاس القطــري وخصائصــه ومالءمتــه للمناســبات المختلفــة، كمــا يتنــاول الهيئــات فــي
 المجالــس والتجمعــات، وأســاليب القطرييــن فــي تنــاول قهوتهــم وطعامهــم ومجامالتهــم
 فيهــا، وينتقــل إلــى أســاليب التعبيــر عــن مشــاعرهم وأحاسيســهم، وكيفيــة وصفهــم لألشــياء،
 وتمثيلهــم لألحــوال مــن خــالل الحــركات، ويصحــب كل ذلــك العبــارات واألمثــال التــي تــرد فــي هــذه
 الســياقات. ويتمّيــز هــذا العمــل الريــادي فــي مباحــث لغــة التواصــل غيــر اللفظــي والســيميائيات
 باعتبــاره فريــًدا, لوضعــه مدونــة لإليمــاءات والهيئــات فــي كل مناحــي الحيــاة اليوميــة فــي الثقافــة

 القطرية المعاصرة، ولحرصه على تتّبع بعض اإليماءات المندثرة والنادرة.



The Debate over Conflicts and Settlements behind the Scenes of 
the Security Council: the Iraq-Iran War 1980-1988

Author: Hamad Bin Abdulaziz Al-Kuwari 

Being a political expert and an eyewitness to what is going on behind the scenes of the 
United Nations and the corridors of the Security Council, the Qatari diplomat and 
intellectual His Excellency Dr. Hamad bin Abdulaziz Al-Kuwari, presents in this book an 
objective critical reading of the Security Council’s role in dealing with the Iran-Iraq 
War (1980-1988); one of the most precarious regional conflicts, that its repercussions 
are still affecting our region and the world.
The book presents a thorough testimony to the mechanisms of adopting resolutions 
within this international organization, and its role in settling international conflicts. As 
one of the participants who played a major role as the representative of the State of 
Qatar at the United Nations at the time, Dr. Al-Kuwari gives a sound assessment of the 
nature of the Council›s work during the Iran-Iraq war through an inside look. The 
author discusses the major political and historical root causes that led to the outbreak 
of the war, attitudes of major countries towards it, in addition to the regional 
circumstances, and the political interactions in decision-making centers. This was 
reflected in the Security Council’s action and decisions on the war; what makes the 
book a vital reference in studying the region’s geopolitical history, analyzing global 
politics and trends, especially towards the Arab and Islamic world, and exploring the 
depths of international organizations, their platforms, and their work
mechanisms.

Introduction to Qatari Constitutional Law

Author: Hassan Abdul Rahim Al-Sayed 

Constitution is the supreme legislation in all countries of the world. It is above laws and 
regulations. This legislative document comprises the most important rules that 
regulate the regime, outlines the competencies of its public authorities, and 
emphasizes freedom, equality, and the sovereignty of the people and the law. 
However, reality in many countries may not be compatible with what is stated in their 
constitutions. In order to understand the constitutional law of any country, it is 
necessary, in addition to studying and analyzing the constitutional and legal texts, to 
understand the reality surrounding these texts and study history and society of such 
state, in addition to taking into consideration the extent to which reality does not 
match the text.
This book provides us with an opportunity to learn about Qatari constitutional law, as 
it focuses primarily on its sources and formal characteristics. It also studies the 
political system of the state, and the rules governing the inheritance of power in it, the 
mechanism of popular participation in power. In addition, it highlights the stages of 
enacting laws in the State of Qatar and monitoring its constitutionality.
This book is an essential introduction for those who want to move towards wider 
horizons in constitutional studies related to the State of Qatar.

pISBN 978-9927-139-76-5
eISBN 978-9927-139-77-2
Language: Arabic

pISBN 978-9927-139-78-9
eISBN 978-9927-139-79-6
Language: Arabic



Summary of Real and Personal Security in Qatari Law

Author: Gaber M. A. Mahgoub, Abdullah A. Abdullah, Tarek G. A. Rashed 

This publication includes two parts dedicated to real and personal security. If 
insurance is a personal guarantee, it guarantees the creditor to add the guarantor’s 
liability to the debtor, so that if the debtor is insolvent and unable to pay his debt or 
defaults, the creditor has the right to return against the guarantor. If the personal 
security is jointly established, the creditor has a larger guarantee that enables him to 
return directly against the guarantor without first returning against the debtor. If the 
insurance is in kind, the creditor has a right in kind to a certain debtor's money, under 
which he has priority over other ordinary creditors, and the creditors with the 
following in-kind insurance may require its right to the value of that money 
(immovable or movable) or any other money to replace it. The creditor has the right 
to trace this property if the debt is disbursed to another person, so that he can 
execute it and sell it under the hands of the person to which he is disposed of and 
acquire his right from such sale.

Qatari Business Law

Author: Andrew Mazen Dahdal 

Qatari Business Law is a clear and comprehensive statement of the legal rules applying 
to commercial activities in Qatar. The legal materials covered in the book are current 
as of 2022. The book is a valuable resource for students, practitioners, researchers 
and anyone engaged or interested in Qatar’s growing economic prosperity. The 
topics covered include: an introduction to law and the Qatari legal system; contract 
law; company law; intellectual property law; consumer protection law; the commercial 
code (including agency and franchising) and bankruptcy. This unique book is used as 
a teaching tool at both undergraduate and post-graduate levels, as well as a legal 
handbook for lawyers and businesspersons. 

pISBN 978-9927-139-66-6
eISBN 978-9927-139-67-3
Language: Arabic

pISBN 978-9927-139-68-0
eISBN 978-9927-139-69-7
Language: English



Civil Contracts in Qatari Civil Law (Sale and Lease)

Author: Hassan Elbarrawy

This book deals with the explanation of the two most important contracts of the 
special contracts organized by the Qatari legislator, which are sale and lease, due to 
their special practical importance. The are among the most used daily contracts, as 
well as comprising basic legal provisions and principles that are important in the legal 
formation of a law student; as the application of these rules extends to other 
contracts. The sales contract is dealt with through two sections preceded by an 
introductory chapter dealing with the nature of the sale and its characteristics. In the 
first chapter of this section, the contract of sale is studied, while the second chapter is 
devoted to the effects of the sales contract, where the obligations of the seller and the 
purchaser are focused on, and in the third chapter, the provisions relating to some 
types of sales are studied. In the second section, the general provisions of the lease 
contract are studied, through an introductory study of the definition of the lease and 
its characteristics, and three chapters: the first chapter was devoted to the lease 
contract, and the second chapter focuses on the effects of the lease, where the 
obligations of the lessor and the tenant and the assignment of lease, and sub-lease are 
explained, and the third chapter is designated for the end of the lease. 

Summary of the General Provisions of Obligations in Qatari Law

Author: Gaber Mahgoub Ali; Tarek Goma Elsayed Rashed
 
The general theory of obligations is the backbone of all studies in legal science, where 
its rules govern most legal applications, especially in civil law. The theory has two 
parts; the sources of obligation, and the provisions of obligation; which represent this 
book’s subject, providing an explanation of the general provisions of obligations in the 
Qatari Civil Law. The book contains four chapters; the first chapter deals with the 
effects of obligations, as it begins with the study of the obligatory (in-kind and against 
a compensation) implementations of the obligation. The chapter ends with the study 
of the guarantees of the obligation’s implementation; these are the indirect lawsuit, 
the lawsuit for non-enforcement of actions, and the right to imprisonment. The 
second chapter studies the obligations’ descriptions. Whether related to the 
existence or enforcement of the obligation (condition and term), the object of the 
obligation (optional and substitutional obligations), or related to the parties to the 
obligation (solidarity and indivisibility). In Chapter 3, we dealt with the transfer of 
obligation, either positively by assignment of right, or negatively by way of debt 
assignment. Finally, in Chapter 4, focuses on the termination of the obligation firstly 
through satisfaction; secondly, satisfaction of obligation by valuable consideration, 
and thirdly the termination of the obligation without satisfaction.

pISBN 978-9927-139-72-7
eISBN 978-9927-139-73-4
Language: Arabic

pISBN 978-9927-139-62-8
eISBN 978-9927-139-63-5
Language: Arabic



The Historical Development of Constitutional System in the State 
of Qatar: A Study into the Provisional Constitution of 1970

Author: Fawzi Oussedik

This work sheds light on Qatar’s Constitution, including the circumstances in which it 
was first adopted and how it evolved up to the present time. There is a comparison of 
the conditions in Qatar, before, during, and after the British era.
The work covers in detail the legal and political aspects of the independence of Qatar, 
explaining the manifestations of Qatar’s sovereignty both locally and internationally, 
the principles underlying the Qatari Constitution, and the requirements of a complete 
constitutional enforcement. This new perspective on the constitutional law is not an 
occasional one; it developed over several stages.
From chapter to chapter, the book tries to give a clear overview of the characteristics 
of the constitutional system in Qatar, as compared to a number of Arab constitutions, 
to identify the reasons for its drafting and promulgation. In addition, it highlights the 
important declarations by the government, through enactment of laws at times of 
peace and war, as well as the conclusion of treaties and conventions.
Moreover, the social, political, and economic resources of Qatar are introduced; 
examining rights, freedoms, and responsibilities, from family to the right to work; 
social solidarity and education; the right to ownership and property; equal rights, 
responsibilities, and employment; public utilities; and other civil liberties.

School-Based Interventions for Students with Behavior Problems

Author:  Julie Bowen, William R. Jenson, Elaine Clark 
Translated by: Taha Rabie Taha Adawi & Khaled Mahmoud Shehab

Many families suffer from various behavioral problems that appear among their
children of all ages. The effect of these problems is reflected in the family relationships 
and building the personality of the youth, and the impact may extend to general family 
cohesion. Teachers in schools also face similar problems that may impede the 
educational process. The book in our hands represents a practical guide explaining 
the most common behavioral problems in children and adolescents, as well as 
presenting simple, clear and scientifically proven intervention programs for how to 
overcome these problems. This book represents a great benefit for those interested 
in academics and lecturers interested in the fields of psychological counseling in 
general and behavior modification in particular, as it is the first book of its kind in the 
Arab region that presents the techniques and methods of behavior modification by 
providing practical examples and a comprehensive description of how to implement 
and evaluate them; It also includes practical models attached at the end for each 
proposed intervention. Thus a scientific book can be taught in university halls on the 
theoretical and practical levels. The book represents an increasing importance for 
interested caregivers such as parents, teachers in schools, and professionals in the 
behavior modification center. The book, despite its academic language, took into 
account the simplification of terminology, and the inclusion of margins, by 
translators, of terms that may seem specialized.

pISBN 978-9927-139-60-4
eISBN 978-9927-139-61-1
Language: Arabic

pISBN 978-9927-107-85-6
eISBN 978-9927-107-86-3
Language: Arabic



International Competition in the Arabian Gulf (1622-1763 AD)

Author: Mustafa Aqeel 

This book is an authentic and impactful academic study that unveils a crucial era in the 
Arabian Gulf region’s history. The author, a Qatari historian, Dr. Mustafa Aqeel sheds 
light on the modern geopolitical history of the Arabian Gulf, and the international 
rivalry over it during the seventeenth and eighteenth centuries. This book could be 
considered a road map for explorers of roots and background of the Western 
presence in the region, and depicting the unparalleled steadfastness of the people of 
the Arabian Gulf, who are always defending their homelands with pride and glory. This 
is supported by documented evidence, proofs and facts, which varied between Arabic, 
Persian, English and Portuguese sources. The author provides adequate information 
and facts in a meticulous and balanced manner for readers interested in studying this 
historical era.
Being a reference and an essential resource for researchers and decision-makers 
interested in historical and political studies of the region, we have decided to reissue 
this book now due to the similarity of circumstances and the lessons learned. The 
work presents happenings and news of Hormuz, Magan, Oman and the entire coast, in 
addition to stating facts about greedy powers, through analysis, discussion, and 
viewpoints of an expert researcher. Qatar University Press is pleased to present this 
book to the readers, after it has been reviewed and prepared to harmonize with 
international publishing standards, hoping for everyone to benefit from it.

Introduction to Sources of Qatar’s History

Author: Aly Afify Aly Ghazy

Some may think that Qatar’s history sources are scarce. However, this book confirms 
the availability and variety of these sources. Indeed, they vary from archival 
documents, published and unpublished sources, edited manuscripts, to Western and 
Eastern travelers’ writings, in addition to studies written in Arabic and foreign 
languages. This book takes the readers on a journey to the aforementioned archives, 
shedding light on some of their preservation units that serve Arab and Gulf history as 
a whole and Qatar’s history in particular. It also introduces some of the archived 
Qatari, Ottoman, Portuguese, Dutch, French, British, Indian, American, Russian, 
German, Hungarian, Austrian, Iranian, Egyptian, Iraqi, Sudanese, Tunisian, Omani and 
Moroccan documents. In addition, this work introduces Western travelers’ writings as 
a significant source for Qatar’s history. It focuses especially on “Gazetteer of the 
Persian Gulf, Oman and Central Arabia”, a book that presents some of those travelers, 
their lives, journeys, relationships with Qatar, and their historically valuable writings.
The book also displays some important sources for writing history in general, and the 
history of Qatar in particular, such as antiquities, inscriptions, manuscripts, blogs and 
memos, postage stamps, photos, maps, cinematic and documentary films, 
newspapers, journals, magazines, folklore, proverbs and folk songs, Nabati poetry, 
tangible and intangible heritage, and oral narratives.pISBN 978-9927-139-58-1

eISBN 978-9927-139-59-8
Language: Arabic

pISBN 978-9927-107-97-9
eISBN 978-9927-107-98-6
Language: Arabic



Post-Corona Pandemic’ Architecture, Urbanism and City Inevitable 
Transformations and Future Prospects

Author: Ali A. Alraouf
 
The Corona pandemic forced us to experience the most important crises of 
contemporary humanity and made us live history literally. We are witnessing the 
writing of a chapter or a new volume in the history of humanity. The book presents a
position that finds in the Corona pandemic an opportunity worth reflecting on. 
Corona pandemic deserves praise as it offers us a platform to revisit the logic of our 
relationship with life, society, urbanization, and the city. The book calls for treating the 
epidemic as a valuable opportunity to reformulate the approaches of human relations 
with place from the level of public spaces to the level of housing. It also discusses the 
concept of a new normal and rethinking the concept of the forgotten normal rather 
than returning to lifestyles that are shaped by environmental damage,
inequality, and consumption. The book looks forward to a new era that has become 
inevitable, especially as its signs appear to us with impressive acceleration. Architects 
and planners should be aware of such new forces affecting the behavior of people 
around the world. The corona virus simply calls on us to rehumanize our cities and we 
should seize this opportunity

Al Zubarah Qatar’s World Heritage City

Author: A group of researchers 

This book covers the history and archeology of Al Zubarah and its surrounding areas 
in northern Qatar. It explores the social and economic history of this Heritage City, its 
environmental status, urban architecture, and archaeological finds including coins 
and pottery which constitute an important source for studying the history and 
cultural heritage of Zubarah site. The book also highlights the adopted strategies to 
maintain the authenticity of Zubarah site and its preservation in compliance with 
UNESCO directives, especially after Qatar’s success in inscribing it on the UNESCO 
World Heritage List in 2013. The book provides details of the selection process by 
documenting the site and implementing the required conservation strategies. The 
discovery of Al Zubarah site, which was hidden under mounds of ruins and sand, led to 
the discovery of a rich cultural past of the Arabian Gulf that was neglected until 
recently in scientific studies. The book emphasizes the need to raise awareness about 
the contemporary importance of Qatar’s past locally, regionally and internationally. 
This can be achieved through a range of activities incorporating oral history and 
cultural tourism. The book documents the work and excavations for uncovering and 
preserving the Al Zubarah archaeological area since 2009, as the site now plays a 
central role in the local and regional projects that aspire the prosperity of 
Al Zubarah.

pISBN 978-9927-139-56-7
eISBN 978-9927-139-57-4
Language: Arabic

pISBN 978-9927-139-70-3
eISBN 978-9927-139-71-0
Language: Arabic , English



The Encyclopedia of Occidentalism

Author: A group of researchers 

The College of Sharia and Islamic Studies at Qatar University celebrates the 
publication of the first four volumes of “The Encyclopedia of Occidentalism”, a project 
that was achieved through the joint collaboration of the ISESCO Chair in the Alliance 
of Civilizations, the Qatari Committee for the Alliance of Civilizations (QCAC), the 
Federation of the Universities of the Islamic World (FUIW), and Qatar University Press. 
The published parts comprise the first section of the encyclopedia which presents a 
conceptual study of the method of analysis and the basic terminology. This section 
deals with key topics that are handled in a scientific, realistic and comprehensive 
manner, that averts the existing estrangement between various disciplines of 
knowledge, and provides deep and solid methods of acculturation and dialogue with 
the civilized ‘other’.
“The Encyclopedia of Occidentalism” is the first of its kind and the largest intellectual 
encyclopedia in the Muslim world that focuses on the study of the West. Eighty- seven 
researchers from Arab, Muslim and Western countries in four continents collaborated 
in writing the entries of the first section only.
The encyclopedia offers a wider horizon for comprehensive and specific 
interdisciplinary studies in which the course of civilized dialogue is reinforced through 
sharing appropriate objective conditions to make it happen for civilized 
communication. Deconstructing Western knowledge and reinterpreting it is carried 
out according to objective facts, appropriate strict methods, and is presented without 
dazzling fascination or submissive dissension. This approach surpasses 
Eurocentricism and follows a more constructive dialogic line that sustains civilization 
for the benefit of all humanity.

Representations of Women in the Poetry of Shiekh Ali Bin Saud Bin 
Thani Bin Jassim Al Thani 1932-1999

Author: Maryam A. Rahman R. Al-Naemi

The poetic path of Ali Bin Saud was like any artistic phenomenon that emerged, 
blossomed, and then bore fruit. It was a process like that of gradation, in view of the 
various political, social, economic, and cultural factors that affected the cultural scene 
and the literary movement in Qatar. Looking into his poetry, one can say that he is 
neither a purely imitative poet, nor a reformer whose poems are abundant with 
romantic characteristics. Rather, he falls in between, and lays closer to the latter. If we 
take a closer look at the compositions of Ali Bin Saud’s poems, we find - inevitably - a 
pure romantic tendency, where we realize the extent of his openness to intellectual, 
philosophical and social currents. He believes that true art is not limited by borders, 
nor bound by restrictions; it is instead an expression of man and life. Ali Bin Saud draws 
words, expressions, visions and wisdom from the ancient Arab heritage, which should 
be a remaining part in Arabs’ lives and the world today. Simultaneously, he deepens 
the experience, emanating it from females as indicative of noble values of humans, 
believing that the depths of normal humanity are all full of goodness. Ali Bin Saud used 
femininity as a poetic icon, and a self-contained textual focal point in his poetry, which 
is fragmented into cultural, mystical, and human icons that turned through 
humanitarian and cultural courses into values of love, motherland, and humans.
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Signs and Gestures: Non-verbal Communication in the Qatari 
Culure

Author: Montasir Al-Hamad 
Translated by: Alreem Al-Adba 

This book is a guide for gestures and signs used in the Qatari culture. It is a 
documentation of the special cultural features that distinguish the Qatari culture, 
some of which are shared with other cultures and customs. The book highlights 
various features of the Qatari garments at different occasions and the gestures in 
“majales” and communities. It sheds light on how Qataris express their feelings and 
emotions, how they describe things and represent conditions through movements. 
This is also referenced by proverbs that appear in such contexts. This pioneering work 
is distinguished in the field of non-verbal and semiotics communication, as it could be 
instrumental in developing a code of gestures and signs related to all aspects of daily 
life in the contemporary Qatari culture, as well as keeping track of some rare gestures.

The Role Of Water and Landscape in the Occupation of Qatar

Author: Phillip G. Macumber

The book represents a unique study that focuses on landscape and water resources to 
provide a temporal and physical framework for understanding the presence and 
distribution of people in Qatar over time. It traces the start and development of 
human presence in Qatar since the very early prehistoric times, thousands of years 
ago until late Islamic era. In order to provide a broad spectrum of understanding of 
the factors influencing Qatar›s occupational potential, the author emphasized the 
roles of hydrology, climate and sea level fluctuations, and the likely pathways that 
people may have used to enter Qatar and the obstacles they had to overcome on their 
way northwards out of Africa during Paleolithic Age. The book is a vast comprehensive 
interdisciplinary research based on several years of intensive fieldwork and advanced 
information-gathering that produced significant new data related to several fields 
such as: environment, geology, geomorphology, climatology, hydrology, history and 
archaeology. The collected data and records have been analyzed, studied and 
presented within the context of the most recent discoveries from Gulf region. The 
main findings of this study are of great value to current urban planners, especially with 
the rapid population growth and development across Qatar. They are also significant 
for those involved in historical geography and population settlement patterns as well 
as field archaeologists. Indeed, this book will be an indispensable reference for 
researchers and students interested in these interdisciplinary fields.
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Specialty Portfolio in Radiation Oncology: A global certification 
roadmap for  trainers and trainees

Author: Layth Mula-Hussain, Shada Wadi-Ramahi, Benjamin Li, Soha Ahmed,
Fabio Ynoe de Moraes

A book that gives guidance with information in radiation oncology certification from 
a global perspective. The idea is to help establish competency-based certification 
programs in radiation oncology worldwide. The portfolio provides a training roadmap 
that can be applied in many communities, particularly those with limited resources, to 
produce qualified, competent and safe radiation oncology practitioners. It is 
extracted from different well-established sources in this field and can be used as a 
general guide in tailoring and refining the programs at every accredited authority, or 
as a representative model and content, or through its sample tools to facilitate 
documentation. It refers to many resources that can be useful to trainers and trainees 
to achieve the required milestones in radiation oncology certification, which will 
further advance the level of education and practice of radiation oncology globally.

Shura and its Impact on Democracy

Author: Abdulhameed AlAnsari

An early commentary on this revised edition: Some books enlighten, open and free the 
mind, thus effectively contributing to building the society. A book I read is titled “Shura 
and its Impact on Democracy”. It is such an insightful comparative study. The author, 
Dr. Abdul Hameed Ismail Al-Ansari, [Emeritus Professor & former Dean of College of 
Sharia and Islamic Studies at Qatar University] tells us about the importance and 
necessity of democracy, summed up in the fact that it is the only way for nations to 
progress and rise. The Holy Qur’an, the author explains, has stipulated the principle of 
shura as an obligatory and enforceable rule; however, the Qur’an merely stipulated the 
general principle and left its details to be adapted according to the nation’s varying 
and changing circumstances. This defines the possibility for the Islamic nation to 
benefit from other nations and their experiences if they are valid, and do not violate 
the general principles established in Islam. Humanity has known different 
administrative and government systems throughout history, and it has concluded 
that the best form of government is democracy, which essentially means rule of the 
people. Democracy has become the basis of modern systems that countries adopt for 
their advancement and progress. In the face of this growing importance and urgency 
of democracy, many questions arose about Islam’s position on democracy, especially 
about the relationship between shura and democracy, which this book discusses in 
detail. So, the thesis of the book explores areas of agreement between shura and 
democracy, and the difference between them, and focuses on how shura contributes 
to treating the criticism of democracy. It also highlights the possibility of benefiting 
from modern democratic methods; all with the aim of laying down general 
foundations that can be used to establish an Islamic political system which combines 
tradition and modernity. The content is unique: it endeavors to mix the original with 
the contemporary, something often overlooked when we talk about Islam in past 
tense. Ahmed Bahjat [emphasis added]
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Cyberspace Attacks

Author: Harith A. Dawood 

Security threats in cyberspace are constantly changing and evolving. Hence, it is 
imperative that we continue to monitor, understand them, and adapt to their 
countermeasures. Moreover, cyber wars and attacks should be identified 
documented, studied, analyzed, and lessons should be learned. This book tackles the 
security risks and challenges we are facing today, and that our children and students 
will face in the future. Indeed, everyone needs today to understand the security risks 
to our digital information; so that we can make an informed decision about the steps 
we might take to secure it. This book provides solid understanding for the Arab reader 
about the con-cept of war in cyberspace, as well as an understanding of the cyber 
security threats, which they see on satellite channels, allowing them to follow up on 
any cyber attacks that may occur in the future, and evaluate them with 
under-standing and knowledge. The book also aims at enriching the Arab library for 
the benefit of everyone looking for knowledge.

Prohibition does not Encroach to a Second Party: A Theoretical and 
Practical Study on Financial Transactions

Author: Hossain Mohamed Naimul Hoque

The book aims to study the juristic precept of (the prohibition does not encroach to 
second party) in terms of its tenor, cases, conditions, and dilemmas. The writer 
discussed this precept within its theoretical and practical dimensions, in perspective 
of trustworthy sharia sources, by comparing with famous juristic schools and scholars 
opinions. the book relies on several scientific methods; such as inductive method, 
analytical method and comparative method, and came to the conclusion that the 
jurists, including the jurists of four famous juristic schools, abide by this precept in 
some cases but do not comply with it in some other cases, depending on the 
conditions and circumstances of each case, and they divide the illicit wealth into two 
types - self-illicit wealth and incorporeal-illicit wealth the first one cannot be legal 
thorough changing the custody of the wealth, while the second one may be legal in 
some cases with special conditions. The book sheds light on all those significant issues 
in pampered details.

pISBN 978-9927-107-89-4
eISBN 978-9927-107-99-3
Language: Arabic

pISBN 978-9927-139-42-0
eISBN 978-9927-139-42-0
Language: Arabic



International Organizations: History, Politics, Economy, Law, 
Management

Author: Muhammad bin Saleh Al-Musfir Dina Muhammad Abu Rumman 

This book is an introductory work on the principles of the United Nations (UN), its 
institutional framework, its role in the global pursuit for peace, security, and 
development, and can be deemed as vital to undergraduate students of international 
organizations. The content covers the genesis of the UN principles, the historical, 
political, legal, economic and administrative areas that have constituted the evolution 
of the UN, as well as the concept of global governance. It critically presents a thorough 
analysis of the composition of the UN’s organs, committees, memberships, terms of 
reference, the nature of its work, power and decision-making. This book also 
highlights Qatar’s role in the UN including some important cases presented in the 
General Assembly. Finally, it is hoped that this work voices some educational and 
cultural backgrounds that inspire students of the field to examine UN organizations, as 
humanitarian vehicles, for the struggle for security and peace across the globe.

A Practical Guide to Upstream Petroleum Granting Instruments

Author: Peter Roberts

A Practical Guide to Upstream Petroleum Granting Instruments reviews the content 
and effect of the various forms of granting instrument which are used worldwide for 
petroleum exploration and production. 
The guide begins with a general review of the use of granting instruments for the 
regulation of petroleum exploration and production activities (including 
consideration of the various forms of granting instrument and how they are 
awarded), and then goes into a clause-by-clause analysis of the terms of a production 
sharing contract (as the most widely used granting instrument worldwide, although 
the content of this analysis will also be relevant to the terms of other forms of 
granting instrument). The analysis of the production sharing contract’s terms also 
identifies and references a number of publicly-accessible production sharing contract 
examples for further illustration of the provisions which are discussed.
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Structural Analysis and Selected Topics

Author: Mohammed Bin Salem Al-Ansari; Muhammad Shekaib Afzal 

This book covers a wide range of topics in Structural Analysis and Design using large 
number of numerical examples with different levels of complexity. The textbook 
minimizes theoretical derivations and focuses more on the application of structural 
analysis theories using numerical examples. In this edition, numerical examples with 
British Units are also added in addition to International System of units. The book is 
divided into sixteen chapters; Chapter 1 is an introduction, Chapters 2, 3 and 4 cover 
basic structural analysis, Chapter 5 covers the deflection analysis of determinate 
structures using different methods, Chapter six covers influence lines, Chapter 7 
covers the analysis of three-hinged arches and cables, Chapters 8 to 11 cover the 
analysis methods of Indeterminate structures, Chapters 12 to 15 introduce the matrix 
analysis methods of Indeterminate structures, Chapter 16 covers the topics related to 
structural analysis and design calculations”.

Museums: Philosophy and Origins

Author: Mohamed Gamal Rashed

This work presents a reading of the museum’s philosophy, and the development it has 
undergone throughout its history since its beginnings in the ancient world. Starting 
from its origin to the culture of acquisition, display and preservation of artistic and 
religious holdings in ancient Egyptian temples, passing through the first known 
museum in Ur (Iraq) in the sixth century B.C.; then the Alexandrian Mouseion in the 
second century B.C.; to its inception’ roots in modern history, with the formation of 
the “Cabinets of Curiosity”, and the transfer of these private collections into public. 
Then, the rapid development of the museum’s concept and role in the recent decades 
into an engaging platform, which advocates social inclusion; and the unprecedented 
richness and diversity in the roles that the museum plays in the development of 
society. The author focuses on the ongoing museum’s development, which raises the 
challenges of the museum community in stating a new comprehensive museum 
definition. The aim extends to an attempt to understand the extent of its impact on 
the museum and society. The work also discusses the museum philosophy with focus 
on museum definition, the principal functions entrusted to the museum, the values 
that the museum presents to society. In addition, the discussion covers a number of 
controversial issues on the museum scene. Among these, the museum as a non-profit 
institution, its stability and ability to continue under the threats of COVID-19. 
Concluding with a contemporary reading of modern museology and its impact on the 
development and role of the museum. Finally, the work paves the way for the reader 
to capture a simple understanding of the museum and its philosophy; and then the 
development in the work of museum as an institution to moving forward in 
understanding the museum and its role, as well as understanding the role of 
museology behind the ongoing development in museums.
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Cost Accounting and Management Accounting

Author: Osama Abdel latif Mansour Ghassan H. Mardini Fathia Elleuch Lahyani 

This book is a result of efforts by professors in the College of Business and Economics 
at Qatar University based on their experience and knowledge. The main objective of 
this book is to cover various areas within cost accounting for students through a 
comprehensive and simplified explanation of the traditional and modern cost systems 
and the differences between them. This book is designed to serve students of the 
College of Business and Economics in general and students of accounting in 
particular. It also assists students after graduation in making administrative and 
accounting decisions. The book contains 10 chapters with designated educational 
objectives at the beginning of each chapter with questions and exercises at the end of 
each chapter. In this sense, it keeps pace with the topics raised in real life as well as 
theoretical and practical questions that simulates prestigious professional 
certificates in the field such as CMA and CPA. In this book, we seek to enrich the Arab 
library with a book that is updated with the university requirements and the practical 
workflow at the same time. This book is an integrated and interconnected scientific 
material to help you understand a broader and deeper knowledge of the cost.

Sports Law: General Theory and Interpretation of Sport Legislation 
in the State of Qatar

Author: Abdelnaser Zeyad Hayajneh

The book “Sport Law” comes to keep pace with the unrivaled interest that the State of 
Qatar attaches to sports, especially as it prepares to host the 2022 World Cup. It also 
remarkably fills a gap in the Arab legal library by presenting an academic study for 
sports legislation at the national and international levels. In this book, the author 
presents a theoretical framework for sports law covering its definition, origin, 
development, characteristics, principles, and sources of its rules along with its 
connections with the rest of the branches of law. It provides a brief study of sports 
legislation in Qatar, and a study of the institutions and bodies in charge of managing 
sports and settling sports disputes. The book was also supplemented with some 
legislative texts and sports regulations crucial for both readers and scholars.
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Poetic Deviation – A Research in Criticism Issues

Author: Hassan Bouijellaben 

This research aims at completing the researcher’s project on poetic deviation and 
deepening his consideration of the topic. Therefore, he sets out to formulate the 
following prob-lematic: what is the nature of the poetic deviation study in our Arabic 
linguistic heirloom and linguistic–rhetorical–poetry to reveal its criticism issues? The 
researcher is especial-ly interested in studying the poetic deviation from descriptive, 
interpretive and analytical standpoints, and according to the following varied 
criticism’s perspectives: Poetic deviation in the Arabic linguistic heirloom: the 
beginning of theorizing of that poetic deviation in such heirloom, and Averroes› 
contribution to set up the phonic deviation theory within Hazem Al–Qartajani’s 
simulation theory, and the poetic deviation within the pragmatic meaning. Poetic 
deviation and translation: forms of metalogism deviation from the per-spective of 
“MO” international translation group – translation and study; forms of phonic 
deviation from the perspective of “MO” group – translation and study of the phonic 
poetic necessity; problematic of translating the forms of poetic deviation; the 
linguistic–rhetorical method and deviation forms analysis. The conclusion is a 
synthetic summary of the obtained research results for the sake of further 
clarification of the criticism issues related to poetic deviation, and verification of the 
validity of all the hypotheses therein.

Qatar and The Gulf Crisis

Author: Kristian Coates Ulrichsen

In 2017, Saudi Arabia, Bahrain, the UAE and Egypt severed diplomatic ties with Qatar, 
launching an economic blockade by land, air and sea. The self-proclaimed ‹Anti-Terror 
Quartet› offered maximalist demands: thirteen ‹conditions› recalling 
Austria-Hungary›s 1914 ultimatum to Serbia. They may even have intended military 
action. Well into its third year, the standoff in the Gulf has no realistic end in sight. 
With the Bahraini and Emirati criminalisation of expressing support for Qatar, and the 
Saudi labelling of detainees as ‹traitors› for their alleged Qatari links, bitterness has 
been stoked between deeply interconnected peoples. The adviser to the Saudi crown 
prince advocating a moat to physically separate Qatar from the Arabian Peninsula 
illustrates the ongoing intensity―and irrationality―of the crisis. Most reporting and 
analysis of these developments has focused on questions of regional geopolitics, and 
framed the standoff in terms of its impact on (largely) Western interests. Lost in this 
thicket of commentary is consideration of how the Qatari leadership and population 
have responded to the blockade. As the 2022 FIFA World Cup draws closer, the 
ongoing gulf crisis becomes increasingly important to understand. Ulrichsen offers an 
authoritative study of this international standoff, from both sides.
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Qatar on the Arabian Gulf

Author: Mohamed Hareb Farzat

This book discusses the history of Qatar and reveals the cultural value of its 
geographical history and civilizational relations. It also outlines Qatar’s relation with 
its neighboring regions, such as Mesopotamia and the Levant, while highlighting the 
correlation between these civilizations. The book also provides an insight about the 
natural and wild life in the State of Qatar, as well as the archaeological excavations 
that happened in the country during various historical eras, starting from the Stone 
Age to the Bronze Age. It also gives insightful information about Qatar’s ancient 
history, due to its geographical location as a link between civilizations of the ancient 
Gulf and as a maritime hub of copper and silk trade between the Gulf countries and 
India.
The research approach applied in the book required the investigation of names given 
to many – or all – regions in Qatar throughout history, based on historical and 
linguistic evidences. The purpose is to create a new understanding of Qatar’s history, 
from its special location at the heart of the Arabian Gulf to its cultural, civilizational, 
historical and Arab Islamic surroundings. Many criteria have been taken into 
consideration: Qatar’s authentic mother tongue (Arabic), high values, and 
idiosyncratic identity in this contemporary world. 
Furthermore, this book provides a review about the Arabian Peninsula within the 
history of the Ancient East. This requires thinking of and recreating a comprehensive 
vision through the publication of significant scientific studies and the outcomes of 
archaeological excavations in the Arabian Peninsula. This is in addition to a detailed 
presentation of Qatar’s important strategic location, due to its recent renaissance 
and natural resources, such as oil and gas, making this country the blend of a 
civilizational legacy and a thriving present.

The Eloquence of Quranic Miracles and the Limits of Interpretation

Author: Jamila Beckouche

This book deals with the topic of "Quranic miracles", in an attempt to reveal the 
difference between scholars about "the concept and location of miracles". And if some 
fair studies have recognized the existence of miracles, and its manifestation in many 
ways, supporting the views of traditionists, and taking into consideration the sacred 
and inexhaustible interpretative aspect of the Holy Qur’an, and an attempt to explore 
the technical aspects and aesthetic characteristics that highlight the uniqueness of its 
miraculous structural system. On the contrary, other studies have called for a 
re-reading of the Qur’anic text, based on two aspects: the first aspect is criticizing the 
interpretative heritage of understanding the Holy Qur’an, and breaking the link with it, 
because it became unable to cover the textual purposes. While the second aspect 
relates to the use of scientific methods and contemporary procedural tools in reading 
the Qur’anic text, therefore it called for cognitive mechanisms based on 
interpretation and deconstruction, replacing the traditional mechanisms.

Contemporary studies did not stop at the doctrinal, cosmic, grammatical and 
rhetorical aspects covered by the traditional studies, but rather adopted a renewed 
methodology for reading the Qur’anic text, in a step to create a cognitive break with 
tradition, and keeping abreast of the current times. These contemporary interpreters 
have attempted to crystallize a new concept of Quranic miracle according to the 
dialectics of language and culture prevalent during and after the era of the revelation, 
and its relationship to other texts in this culture, based on "variation", or "linguistic 
excellence" in terms of a stylistic manifestation. Therefore, in contemporary Islamic 
studies, people talk about the "limits of interpretation" and call for its openness.
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DNA paternity testing and disclosure of its incidental results: 
New Fiqhi Perspectives

Author: Ayman Saleh

This book is a model of Fiqh (jurisprudence) writing, in which the Faqih (jurist) utilizes 
the principles, “usul” of Fiqh, to produce “new Fiqh” that goes beyond the prevailing 
contemporary Fiqh, on the case of the effect of DNA test on paternity, which was 
often based on the Fiqhi extraction (takhrij) of old branches of Fiqh. These traditional 
perspectives were abandoned as the author judged them to belong to a historical 
phase where jurists aligned their Fiqh with the knowledge capabilities of their time.
The author was able to re-examine the issue, thus reestablishing it on its "usuli” 
principles as well as exploring untrodden routes.

The Principle of Abuse of Rights in International Law: The Gulf Crisis 
as an Example – An Empirical Study

Author: Group of authors from Qatar University’s Ibn Khaldon Center for 
Humanities & Social Sciences

The principle of “abuse of rights” is an early international law principle. Despite its 
significance in international law, taking into considetarion the practice and the 
violations that may fall under it, the complexity of evidence required to rely on this 
principle reveals that international jurisdiction lacks the principle of abuse of rights in 
endorsing international responsibility. However, the principle of abuse of rights is 
fundamental in international law literature and is endorsed by many international 
conventions and provisions that emphasize the need to adhere to it, taking into 
account the consecutive events that are happening in the region. The international 
law literature also covers the adaptation to countries behaviors and the rights and 
duties of nations in compliance with international law. Therefore, to which extent the 
actions committed in creating the Gulf crisis and its aftermath, claiming the use of 
rights, became an abuse of rights? 
The book identifies the principle of abuse of rights, as a factor of international 
responsibility, and discusses the scope of rights as well as the duties that fall under 
international law. It also highlights the actions committed by nations – whether they 
are positive, taking the form of an act, or negative, refraining from doing an act – to 
prove if the international actions undertook in the context of the Gulf crisis fall under 
the abuse of rights.
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The Peaceful Settlement of International Disputes

Author: Ibrahim Mohamed Al-Enani

This book adopts a jurisprudential and practical analysis of the rules and procedures 
for the peaceful settlement of international disputes, including traditional 
international disputes, disputes related to issues of special nature and topics imposed 
by the current developments in international relations at the technical and economic 
levels. The author discusses the jurisprudential positions and practical applications 
regarding the problems faced by the parties to disputes whether they are 
international legal persons, or private legal persons at the international level, when 
seeking any means of settlement. The author has given particular attention to the 
rules and procedures of arbitration at the international level, as well as the 
International Court of Justice, where he has demonstrated the practical problems 
facing the litigation before them, activating their role in resolving disputes, and how 
to address them legally and practically. The author also outlines provisions for the 
resolution of international disputes of special nature, such as intellectual property 
disputes, investment disputes, trade disputes and sea uses disputes, and clarified the 
rules of their procedures for the practical benefit of those involved, practitioners and 
academicians at the theoretical and practical levels.

Non-verbal Communication in the Qatari culture

Author: Montasir Fayez Faris Al Hamad

This book is a guide for gestures and signs used in the Qatari culture. It is a 
documentation of the special cultural features that distinguish the Qatari culture, 
some of which are shared with other cultures and customs. The book highlights 
various features of the Qatari garments at different occasions and the gestures in 
“majales” and communities. It sheds light on how Qataris express their feelings and 
emotions, how they describe things and represent conditions through movements. 
This is also referenced by proverbs that appear in such contexts. This pioneering work 
is distinguished in the field of non-verbal and semiotics communication, as it could be 
instrumental in developing a code of gestures and signs related to all aspects of daily 
life in the contemporary Qatari culture, as well as keeping track of some rare gestures. 
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Majales Al Nour

Author: Mohammed Aieash Mutlak, Ibrahim Abdulla Al-Ansari, 
Mohamed Abubakr A Al-Musleh, Waleed Al-husainy

Through its practical, educational and innovative approach, this book brings closer 
the Holy Qur’an to people’s lives and concerns, helping them to interact with 
emerging issues in every sphere of their lives through a balanced style mixing 
simplicity with sophistication. It adds value to the Arab Islamic library, aligning with 
the needs of youth and intellectuals. The book includes 300 “Majles”, dealing each with 
a section of the verses of the Holy Qur’an and concluding with explanations that 
facilitate the understanding of words contained therein.

The Arab Media and Public Opinion Industry During the Arab Spring 
Revolutions

Author: Abdel Salam Razzak

There are many skeptical readings about the causes and consequences of the Arab 
Spring revolutions, and many are drawn from conspiracies, which do not necessarily 
contribute to understanding the Arab Spring. The events that some Arab countries 
have witnessed since 2011 and still find their manifestations in Sudan, Tunisia and 
other countries, confirm that Arabs are living in a moment of historical articulation 
and unprecedented societal dynamism. Representing the emergence of a new 
political generation that embraces new ideas and confides on political media and 
social media tools, this generation manages to break the wall of fear and spread the 
seeds of revolution and change. The interaction between politics and media in the 
Arab world has resulted in a customary provocation of Arab political mentality. The 
latter has resided in tyranny and submission since the beginning of the last century. It 
is certain that the manifestations and mechanisms of conflict between revolution and 
counter-revolution must lead to change, even if no one has the foresight of its nature 
and function.

pISBN 978-9927-139-02-4
eISBN 978-9927-139-02-4
Language: Arabic

pISBN 978-9927-139-03-1
eISBN 978-9927-139-21-5
Language: Arabic



Project Management and Factors of Success

Author: Abdullah Kaid Naji Al-Swidi, Ahmed Abdelhady, Ahmed Mehrez, 
Asmaa Al-Hosam

This book is a qualitative addition to the Arab library on the subject of project 
management, which is taught in most Arab universities. It discusses issues in a 
sequential manner with a focus on practical aspects. It also presents case studies of 
various topics at the end of each chapter, which makes it different from other books 
available in the Arab Library. This work also focuses on consolidating concepts related 
to various aspects of project management, as they are topics related to monitoring 
project scheduling, management techniques, and costs. In order to facilitate the 
handling of these topics, the book has provided illustrations and flow charts of 
operations as necessary. It also devotes a large part to discussing the basic factors of 
project success, which enhances the reader’s ability to look at the topic in a 
comprehensive manner, while giving special attention to technical details related to 
project management.

Television News Report

Author: Fayez Shaheen

News report is one of the most important forms of news presentation on television 
newscasts because of its ability to tackle multiple topics, starting from political, 
economic, social, and even athletic issues. This book provides a detailed discussion of 
the microelements of news reporting and analyzes its texts, images, and the 
relationship between them and its structural elements. It refers to the relationship 
between the introduction of the report and its audio excerpts, and the nature of its 
photographic materials in addition to its artistic elements such as photography and 
lighting. The book also indicates, in addition to other topics, the methods used to link 
the news report to other forms of news presentation in television newscasts, which 
include the differences between a news report and the “constructive” report, ending 
with developing innovative templates for preparing the news report along various 
topics.
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Narrative Patterns and Functions in Ancient Arabic Narration

Author: Alaa Abdelmonem Ibrahim Amer

Is the narration able to perform aesthetically in the absence of the “narrator”? Can 
writings, which claim to emerge from history and its facts, independently produce 
their anxious and insurmountable indication of proof without the “narrator’s” 
authority? Can analytical approaches that seek to explore the meaning of the text not 
imply against the attempts of neglect, marginalization or transcendence of the 
“narrator”? Is there a possibility to understand the function of the narrative 
requirements and their textual checks, without realizing the relationships and 
interactions that they establish with the “narrator? Such questions might be provoked 
in a discussion between readers and old narrative texts. Complete and incomplete 
answers are provoked with it as well, making it difficult not to have a “negation” as the 
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