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 قسم
العلوم اإلنسانية

 قسم
العلوم االجتماعية

مركـــز ابـــن خلـــدون للعلـــوم اإلنســـانية واالجتماعيـــة كيـــان بحثـــي 
تابـــع لمكتـــب نائـــب رئيـــس الجامعـــة للبحـــث والدراســـات العليـــا 
بجامعـــة قطـــر، معنـــي بتطويـــر العلـــوم اإلنســـانية واالجتماعيـــة، 

والتجســـير فيمـــا بينهمـــا، والمثاقفـــة الحضاريـــة.

مركز ابن خلدون
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أقسام 
المركز



الرؤية

أن يحقـــق المركـــز الريـــادة فـــي حقـــل 
العلـــوم اإلنســـانية واالجتماعيـــة علـــى 
الصعيديـــن المحلـــي والخارجـــي بمـــا 
ـــة المفضلـــة للباحثيـــن  يجعلـــه المنصَّ

وأصحـــاب المبـــادرات العلميـــة.

الرسالة

العلـــوم  بنيـــة  لتطويـــر  الســـعي 
وتجديدهـــا  واالجتماعيـــة  اإلنســـانية 
لالحتياجـــات  مالءمـــة  أكثـــر  لتكـــون 
النظريـــة والواقعيـــة لمجتمعاتنـــا مـــن 
خـــالل التعـــاون مـــع أبـــرز المؤسســـات 
حقـــل  فـــي  المميزيـــن  والباحثيـــن 
العلـــوم اإلنســـانية واالجتماعيـــة علـــى 

والخارجـــي. المحلـــي  الصعيديـــن 
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التمّيز
بأن يكون اإلنتاج المعرفي في 
العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
متميًزا من حيث إنتاج المعرفة 

وإداراتها وتقويمها والتسويق لها.

يسعى المركز لتحقيق تكامل فيما 
بين العلوم االجتماعية واإلنسانية، 

وتكامٍل بين العلوم االجتماعية 
والعلوم اإلسالمية، وتكامٍل بين 

المعرفة والواقع.

من خالل المجاالت المعرفية 
المطروحة، ومن خالل االنفتاح 

على مختلف االتجاهات الفكرية 
والمسارات الثقافية.

وهي تعني ابتناء النتائج العلمية 
بناء على المقدمات المنهجية 

التي أدت إليها، وليس بناًء على 
أحكام مسبقة.

وهي تعني عدم خضوع المسارات 
البحثية ألي مؤثرات خارجية غير 
علمية من شأنها تعكير صفو 

الجانب العلمي.

التكامل

االستقالليةالتنّوع

الموضوعية

القيم الحاكمة
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امتالك نظام 
معرفي يعّبر عن 
هوية المجتمع 

واحتياجاته.

مواكبة الواقع 
وتطويره.

تعزيز التواصل 
الحضاري مع 
المجتمعات 

األخرى.

تعزيز التفاعل 
اإليجابي فيما 
بين العلوم 
االجتماعية 
واإلنسانية.

الغايــــات
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التجديد

دراسة النظام المعرفي 
دراسة نقدية لتحديد 
العناصر غير الفاعلة 
في البنى النظرية 

وإيجاد عناصر بديلة أكثر 
مالءمة.

األقلمة

هو جعل العلوم 
االجتماعية قادرة على 

أن تجيب عن أسئلة 
واقع المتلقي العربي.

التجسير

إيجاد حالة من التفاعل 
المنهجي بين فروع 
العلوم االجتماعية 

واإلنسانية المختلفة 
فيما بينها .

المثاقفة

هي عملية التفاعل 
الثقافي بين ثقافتين 

مختلفين نتيجة 
االحتكاك المستمر 

بينهما.

المواكبة

أي السعي لفهم 
الواقع وتطويره .

األطر االستراتيجية

8



12
43

محاور العمل

تسويق المعرفة

وذلك من خالل الترويج 
المحلي واإلقليمي والدولي 

لإلنتاج المعرفي.

إنتاج المعرفة

مساهمة المركز من خالل 
باحثيه في تقديم إنتاج معرفي 

مؤّصل يساهم في تلبية 
احتياجات المعرفة والمجتمع.

تقويم المعرفة

أي تقديم دراسات نقدية 
وتقويمية للتراث المعرفي 

اإلنساني بمختلف فروعه 
اإلنسانية واالجتماعية بهدف 

امتالك نظام معرفي يعّبر عن 
هوية المجتمع واحتياجاته..

إدارة المعرفة

إدارة المعرفة التي ينتجها 
الباحثون من خالل استقطاب 
المشاريع البحثية والمساهمة 

في تطويرها منهجًيا، 
والربط بينها وبين المشاريع 

المتقاطعة معها.
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لقـــد وقـــع االختيـــار علـــى اســـم »ابـــن خلـــدون« باعتبـــاره أبـــرز نمـــوذج فـــي التاريـــخ اإلســـالمي جّســـر بيـــن العلـــوم االجتماعيـــة فيمـــا بينهـــا، وكذلـــك 
بينهـــا وبيـــن العلـــوم الشـــرعية، وهـــذا مـــا يعّبـــر عـــن »إطـــار التجســـير« الـــذي يســـعى المركـــز للقيـــام بـــه.

ـــرز فـــي التاريـــخ اإلســـالمي الـــذي قـــّدم دراســـات وصفيـــة وتفســـيرية للظواهـــر اإلنســـانية واالجتماعيـــة  ويعـــد ابـــن خلـــدون كذلـــك النمـــوذج األب
ـــر عـــن »إطـــار التجديـــد« الـــذي يعـــد أحـــد األطـــر االســـتراتيجية. ـــة التـــي كانـــت ســـائدة، وهـــذا يعّب بنحـــو مـــواز للدراســـات التقييميـــة والمعياري

ــة، حيـــث ســـعى  ــة بأصالـــة حضاريـ ــات الفكريـ ــع المنظومـ ــدُّ ابـــن خلـــدون مـــن القالئـــل فـــي العالـــم اإلســـالمي الـــذي تعاطـــى مـ ــا يعـ كمـ
ـــر عـــن »إطـــار األقلمـــة« الـــذي يعـــد أحـــد األطـــر  ألقلمـــة علـــوم الحضـــارات األخـــرى بمـــا يتـــالءم مـــع ســـياقه الثقافـــي والمجتمعـــي، وهـــذا مـــا يعّب

االســـتراتيجية للمركـــز.

ـــى  ـــة عل ـــتراتيجية الحاكم ـــر االس ـــيًدا لألط ـــاذج تجس ـــر النم ـــدُّ أكث ـــة يع ـــة والعلمي ـــه الثقافي ـــدون« بحمولت ـــن خل ـــم »اب ـــإنَّ اس ـــى، ف ـــا مض ـــل م ألج
عمـــل مركـــز ابـــن خلـــدون.

لماذا تسمية ابن خلدون؟
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يستهدف مركز ابن خلدون المجتمع المعرفي في عمومه، مع التركيز على الفئات اآلتية:

الفئات المستهدفة

أساتذة العلوم 
اإلنسانية 

واالجتماعية.

طلبة الدراسات 
العليا في حقل 

العلوم اإلنسانية 
واالجتماعية.

المؤسسات 
المعنية بالعلوم 

اإلنسانية 
واالجتماعية.

أصحاب المشاريع 
العلمية المتعلقة 
بالعلوم اإلنسانية 

واالجتماعية.

النخب الثقافية في 
المجتمع القطري 
والعالم اإلسالمي.
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يســـعى مركـــز ابـــن خلـــدون لتشـــكيل إطـــار 
فكـــري ســـليم للمجتمـــع الجامعـــي علـــى 
القطـــري  والمجتمـــع  الخصـــوص،  وجـــه 
واإلقليمـــي علـــى وجـــه العمـــوم، ويتطّلـــع 
التـــي  المعرفيـــة  القضايـــا  لمعالجـــة 
اإلشـــكاالت  ويعالـــج  المجتمـــع،  تواجـــه 
االجتماعيـــة  العلـــوم  بينـــة  فـــي  الـــواردة 

واإلنســـانية.

فعاليات المركز



المشـــاريع  طـــرح  علـــى  المركـــز  عمـــل  يرتكـــز 
خـــالل  مـــن  وإدارة  إنتاجـــا  وتبنيهـــا  العلميـــة، 
مجموعـــة مـــن الفعاليـــات مثـــل: المؤتمـــرات 
النقاشـــية،  والحلقـــات  والنـــدوات،  الدوليـــة، 
والمجالـــس العلميـــة، وغيرهـــا مـــن التجمعـــات 
الفكريـــة المعرفيـــة المتصلـــة بمجـــاالت المركـــز 
واإلنســـانية  االجتماعيـــة  بالعلـــوم  للنهـــوض 
مـــن  الواقـــع  باحتياجـــات  وربطهـــا  جهـــة،  مـــن 

أخـــرى. جهـــة 

علميـــة  فعاليـــات  خلـــدون  ابـــن  مركـــز  يقيـــم 
فـــي  وفكريـــة وبحثيـــة متنوعـــة، فهـــو يعتمـــد 
ــز علـــى أشـــكال  خطتـــه لتحقيـــق أهـــداف المركـ
المؤتمـــرات  مثـــل:  الثقافيـــة  التجمعـــات  مـــن 
ــرات، ومجالـــس  ــدوات، والمحاضـ ــة، والنـ العلميـ
فـــي  النوعـــي  االختـــالف  وهـــذا  خلـــدون،  ابـــن 
اختيـــار  فـــي  آخـــر  تنوعـــا  يتيـــح  الفعاليـــات 
الموضوعـــات المالئمـــة لـــكل نـــوع، واســـتهداف 
الشـــرائح المتعـــددة مـــن الفئـــات المرجـــوة فـــي 

للمركـــز. االســـتراتيجية  الخطـــة 
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%50.7

%21.3

مخطط تغطية الفعاليات لنطاقاتها:

محلي

إقليمي
دولي

14

نطاق فعاليات ابن خلدون

تعداد نوع الفعاليات:

حلقات نقاشية

مؤتمرات دولية

ورش عملية

ندوات ومحاضرات

6

3

2

3



جدول فعاليات المركز خالل عامي 2018 - 2019

نطاق التاريخعنوان الفعاليةنوع الفعالية
االهتمام

محلي11 مايو 2018جهود مكافحة التمييز ضد المرأة 1.  حلقة نقاشية

محلي10 سبتمبر 2018المجتمع وسؤال الهوية 2.  حلقة نقاشية 

إقليمي27 أكتوبر 2018أزمة الخليج وآثارها: مقاربات علمية3.  مؤتمر دولي 

محلي12 ديسمبر 2018مقدمة في منهجيات البحث والكيفي )األدوات والتوظيف(4.  ورشة علمّية

إقليمي19 يناير 2019مناقشة كتاب األزمة الدستورية في الحضارة اإلسالمية من الفتنة الكبرى إلى الربيع العربي5.  حلقة نقاشية 

محلي13 فبراير 2019استثمار النصوص لغير أغراضها 6.  ورشة علمية 

محلي18 فبراير 2019العالقات القطرية التركية منذ عهد الشيخ قاسم بن محمد مؤسس دولة قطر7.  ندوات ومحاضرات

إقليمي20 فبراير 2019موقف الواليات المتحدة األمريكية من قضايا الشرق األوسط 8.  ندوات ومحاضرات

إقليمي23 فبراير 2019أزمة العلوم االجتماعية في العالم العربي 9.  حلقة نقاشية

دولي24 فبراير 2019الثورة اإليرانية: التداعيات الداخلية واإلقليمية والخارجية 10.  مؤتمر دولي 

محلي26 فبراير 2019تحديات طلبة الدراسات العليا في العلوم اإلنسانية واالجتماعية 11.  حلقة نقاشية

إقليمي26-27 مارس 2019التعدد القومي في الشرق األوسط: نحو إطار حضاري مشترك 12.  مؤتمر دولي 

محلي13 أبريل 2019التقارير الدولية لحقوق المرأة في قطر: هل تعكس الواقع؟13.  حلقة نقاشية

دولي20 أبريل 2019منهجية البحث في المفاهيم والمصطلحات في العلوم االجتماعية والشرعية 14.  ندوات ومحاضرات
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تحقيًقـــا إلطـــاري المواكبـــة والتجســـير، أقـــام المركـــز هـــذا المؤتمـــر فـــي 27 أكتوبـــر 
2018، بجامعـــة قطـــر، حيـــث شـــهد هـــذا اللقـــاء تنوعـــا فـــي األوراق العلميـــة التـــي 

االجتماعيـــة،  األبعـــاد  خـــالل  مـــن  الراهنـــة  الخليجيـــة  األزمـــة  تناولـــت 
واإلنســـانية المختلفـــة مثـــل: السياســـية والعســـكرية، واالقتصاديـــة، 

ــة. ــة، والدينيـ ــة، واالجتماعيـ ــة، والتربويـ والقانونيـ

وتمّيـــز المؤتمـــر بدعـــم المركـــز لباحثـــي الدراســـات العليـــا فـــي 
والمصداقيـــة،  للموضوعيـــة  ســـعيا  متنوعـــة  ألوراق  تقديمهـــم 

والنســـق المنطقـــي فـــي تنـــاول القضايـــا.

المؤتمر الدولي »أزمة الخليج وآثارها: مقاربات علمية«

أواًل: المؤتمرات الدولية
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عمـــاًل بأطـــر المركـــز االســـتراتيجية، وتركيـــزا علـــى إطـــاري المواكبـــة واألقلمـــة علـــى وجـــه الخصـــوص، أقـــام ابـــن خلـــدون مؤتمـــره الدولـــي ، 
بالتعـــاون مـــع مركـــز الجزيـــرة للدراســـات، وجامعـــة ابـــن خلـــدون فـــي تركيـــا بتاريـــخ 26-27 مـــارس 2019.

وعلـــى مـــدى يوميـــن شـــارك أكثـــر مـــن عشـــرين باحثـــا فـــي تنـــاول موضوعـــات تمـــس القوميـــات العربيـــة والتركيـــة والفارســـية والكرديـــة فـــي 
منطقـــة الشـــرق األوســـط، إذ تركـــزت األوراق العلميـــة المقدمـــة فـــي موضوعـــات هـــي: توظيـــف مســـألة القوميـــة فـــي الشـــأن السياســـي، 
وعوائـــق التالقـــي الحضـــاري بيـــن القومّيـــات، والحاجـــز اللغـــوي والثقافـــي بيـــن قومّيـــات الشـــرق األوســـط، وواقـــع المشـــاريع القوميـــة ومآالتهـــا 

فـــي الشـــرق األوســـط، واألســـس الفكريـــة لقومّيـــات الشـــرق األوســـط، وخـــرج المؤتمـــر بمجموعـــة مـــن التوصيـــات.

المؤتمر الدولي » التعدد القومّي في الشرق األوسط: نحو إطار حضاري مشترك«

18



19



20



ـــا  ـــر 2019 مؤتمـــرا علمّي بالتعـــاون مـــع مركـــز دراســـات الخليـــج فـــي كليـــة اآلداب والعلـــوم بجامعـــة قطـــر، نّظـــم مركـــز ابـــن خلـــدون فـــي 24 فبراي
حـــول الثـــورة اإليرانيـــة وتداعياتهـــا، وتطـــرّق المؤتمـــر فـــي أوراقـــه البحثيـــة المتنوعـــة إلـــى المجتمـــع والسياســـة فـــي إيـــران خـــالل األربعـــة العقـــود 

األخيـــرة، وتنـــاول المؤتمـــر السياســـة الخارجيـــة إليـــران وعالقاتهـــا الدوليـــة. 

ـــرت فـــي الماضـــي، وتؤثـــر فـــي الحاضـــر، وســـتؤثر فـــي مســـتقبل  تضّمـــن المؤتمـــر فـــي ختامـــه جلســـة نقاشـــية عـــن الثـــورة اإليرانيـــة وكيـــف أثّ
الجمهوريـــة اإليرانيـــة.

المؤتمر الدولي »الثورة اإليرانية: التداعيات الداخلية واإلقليمية والدولية«
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نّظـــم المركـــز هـــذه النـــدوة فـــي 20 أبريـــل 2019، ومـــن خـــالل أوراق بحثيـــة عـــّدة رّكـــزت علـــى ضبـــط المنهجيـــة الصحيحـــة لصياغـــة المفاهيـــم 
والمصطلحـــات المعّبـــرة عنهـــا فـــي العلـــوم االجتماعيـــة والشـــرعية، وبيـــان أثـــر الخلـــل المنهجـــي فـــي بنـــاء المفاهيـــم والمصطلحـــات علـــى 

البنيـــة المعرفيـــة لهـــذه العلـــوم.

جـــاءت النـــدوة فـــي خمـــس جلســـات، كانـــت محاورهـــا العامـــة: منهجيـــة بنـــاء المفاهيـــم والمصطلحـــات فـــي علـــوم اللغـــة، ومنهجيـــة بنـــاء 
المفاهيـــم والمصطلحـــات فـــي العلـــوم االجتماعيـــة، وبنـــاء المفهـــوم والمصطلـــح فـــي الســـياق الشـــرعي، وبنـــاء المفهـــوم والمصطلـــح 

فـــي الســـياق القرآنـــي. وتخّللـــت النـــدوة جلســـة حواريـــة واحـــدة حـــول مشـــروع تأســـيس علـــم خـــاص بعلـــم لغـــة القـــرآن الكريـــم.

الندوة الدولية »منهجية البحث في المفاهيم والمصطلحات في العلوم االجتماعية والشرعية«
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ثانيا: الندوات والمحاضرات



الندوة الدولية »منهجية البحث في المفاهيم والمصطلحات في العلوم االجتماعية والشرعية«
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فـــي ســـعي المركـــز لتحقيـــق شـــراكات أكاديميـــة وبحثيـــة مـــع مؤسســـات مختلفـــة، أقـــام مركـــز ابـــن خلـــدون بالتعـــاون مـــع المركـــز الثقافـــي 
التركـــي محاضـــرة علمّيـــة يـــوم 18 فبرايـــر 2019، بعنـــوان العالقـــات القطريـــة التركيـــة منـــذ عهـــد الشـــيخ قاســـم بـــن محمـــد مؤســـس دولـــة قطـــر، 

قّدمهـــا األســـتاذ الدكتـــور زكريـــا كورشـــون، مـــن قســـم التاريـــخ بجامعـــة الســـلطان محمـــد الفاتـــح بتركيـــا.

أّكـــد المحاِضـــر فيهـــا علـــى قـــدم الصلـــة بيـــن قطـــر والدولـــة العثمانيـــة حســـب ذكـــر المصـــادر التاريخيـــة، والوثائـــق العثمانيـــة، وأوضـــح الباحـــث 
العالقـــات القويـــة بيـــن أميـــر قطـــر الشـــيخ قاســـم بـــن محمـــد والســـلطان عبـــد الحميـــد فـــي ذلـــك الوقـــت مـــن المرحلـــة التاريخيـــة.

محاضرة »العالقات القطرية التركية منذ عهد الشيخ قاسم بن محمد مؤسس دولة قطر«
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ــة  ــدة األمريكيـ ــات المتحـ ــفارة الواليـ ــر، وسـ ــة قطـ ــة بجامعـ ــؤون الدوليـ ــم الشـ ــع قسـ ــراكة مـ فـــي شـ
الســـفارة  بأعمـــال  والقائـــم  البعثـــة  رئيـــس  قّدمهـــا  والتـــي  المحاضـــرة،  هـــذه  أقيمـــت  بالدوحـــة 

االمريكيـــة فـــي قطـــر الســـيد ويليـــام جرانـــت بتاريـــخ 20 فبرايـــر 2019 بجامعـــة قطـــر.

أشـــار المحاِضـــر فيهـــا إلـــى حساســـية الموقـــف األمريكـــي وخطورتـــه فـــي الشـــرق األوســـط، وأن 
ــن  ــى أمـ ــاظ علـ ــة؛ للحفـ ــي المنطقـ ــود فـ ــذل الجهـ ــي بـ ــى فـ ــة ال تتوانـ ــدة األمريكيـ ــات المتحـ الواليـ

المنطقـــة ومحاربـــة اإلرهـــاب.

كمـــا تطـــرّق المحاضـــر أيضـــا إلـــى أن قضايـــا المنطقـــة بالغـــة التعقيـــد الســـيما بعـــد االضطرابـــات 
السياســـية فـــي كثيـــر مـــن البلـــدان العربيـــة، ووجـــود التنظيمـــات اإلرهابيـــة، وأزمـــة الخليـــج التـــي 

ــا. ــة حلهـ ــدة األمريكيـ ــات المتحـ تســـعى الواليـ

محاضرة »موقف الواليات المتحدة األمريكية من قضايا الشرق األوسط«
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نظـــم مجلـــس ابـــن خلـــدون فـــي 15 مايـــو 2018بجامعـــة قطـــر نـــدوة: جهـــود مكافحـــة التمييـــز ضـــد المـــرأة، وذلـــك فـــي ظـــّل التقريـــر الثانـــي 
ـــر  ـــة قط ـــن جامع ـــاتذة م ـــدوة أس ـــي الن ـــارك ف ـــرأة.    ش ـــد الم ـــز ض ـــكال التميي ـــع أش ـــى جمي ـــاء عل ـــة القض ـــأن اتفاقي ـــر بش ـــة قط ـــن دول ـــدم م المق
مـــن تخصصـــات مختلفـــة، ومســـؤولون فـــي مراكـــز حكوميـــة ذات شـــأن بقضايـــا المـــرأة. وتعـــّد هـــذه النـــدوة تجســـيرا للهـــوة بيـــن مؤسســـات 

الدولـــة والجامعـــة مـــن جهـــة، وتحقيًقـــا إلطـــار المواكبـــة أحـــد أطـــر المركـــز االســـتراتيجية مـــن جهـــة أخـــرى.

أ- »جهود مكافحة التمييز ضد المرأة )قراءة في الخلفيات واألبعاد المتنوعة(«

ثالثا: الحلقات النقاشية
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واإلنســـانية،  االجتماعيـــة  العلـــوم  بيـــن  اإليجابـــي  التفاعـــل  تعزيـــز  ســـبيل  فـــي 
واســـتهداًفا للمجتمـــع المعرفـــي وخاصـــة أصحـــاب المشـــاريع العلميـــة، وأســـاتذة 
العلـــوم االجتماعيـــة واإلنســـانية، اســـتضاف مركـــز ابـــن خلـــدون بتاريـــخ 19ينايـــر 2019 فـــي 
ــالمية  ــارة اإلسـ ــي الحضـ ــتورية فـ ــة الدسـ ــاب األزمـ ــف كتـ ــر مؤلـ ــة قطـ ــه بجامعـ مجلسـ
الدكتـــور محمـــد المختـــار الشـــنقيطي، حيـــث ناقـــش األســـاتذة األكاديميـــون مـــن 
التخصصـــات اإلنســـانية واالجتماعيـــة المؤلـــَف فـــي أفـــكار الكتـــاب وآلياتـــه المنهجيـــة 

ــاء. ــد موضوعـــي بّنـ ــاول الموضـــوع فـــي نقـ فـــي تنـ

ب - »مناقشـــة كتـــاب االزمـــة الدســـتورية فـــي الحضـــارة 
اإلســـالمية مـــن الفتنـــة الكبـــرى إلـــى الربيـــع العربـــي«
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فـــي ســـعي المركـــز للتجديـــد فـــي دراســـة النظـــام المعرفـــي، ودراســـته دراســـة تقويميـــة نقديـــة، أقـــام مجلـــس ابـــن خلـــدون العلمـــي نقاشـــا 
ـــا بعنـــوان أزمـــة العلـــوم االجتماعيـــة فـــي العالـــم العربـــي يـــوم 23 فبرايـــر 2019 بجامعـــة قطـــر. علمّي

ـــكاالت  ـــن إش ـــه م ـــرّ ب ـــا تم ـــة، وم ـــوم االجتماعي ـــول العل ـــم ح ـــم وأفكاره ـــة تصّوراته ـــة متنوع ـــات اجتماعي ـــن تخصص ـــن م ـــتة باحثي ـــه س ـــّدم في ق
داخليـــة وخارجيـــة، وأّكـــد المشـــاركون فـــي المجلـــس إلـــى وجـــود أزمـــة فـــي العلـــوم االجتماعيـــة فـــي المجتمـــع العربـــي، وارتباطهـــا مـــن حيـــث 
الموضوعـــات، والمناهـــج واألطروحـــات بالمنهـــج الغربـــي، وســـعت إحـــدى الورقـــات المقدمـــة فـــي المجلـــس إلـــى طـــرح تصـــّور لحـــل هـــذه 

األزمـــة، مـــن خـــالل االســـتفادة مـــن أفضـــل مـــا عنـــد الغـــرب، والبنـــاء عليـــه بمـــا يتناســـب مـــع احتياجـــات المجتمعـــات العربيـــة.

ج - »أزمة العلوم االجتماعية في العالم العربي«
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ــر،  ــة قطـ ــا فـــي دولـ ــرأة وحقوقهـ ــة بالمـ ــز معنيـ ــام مســـؤولين مـــن مراكـ ــذا العـ ــر هـ ــه األخيـ ــز فـــي مجلسـ فـــي 13 أبريـــل 2019 اســـتضاف المركـ
ــر. ــة قطـ ــرأة فـــي العمـــل فـــي دولـ ــة حـــول تمكيـــن المـ ــر الدوليـ ــد التقاريـ ــج أحـ ــة نتائـ لمناقشـ

وقد أظهر المتحدثون استغرابهم من نتائج التقرير، وتساءلوا عن آلية جمع البيانات ودقتها التي تأتي مغايرة للواقع.

وقد ناقش الجمهورُ المتحدثين في نتائج التقرير، باإلضافة إلى جملة من القضايا التي تخص المرأة في قطر. 

د- »التقارير الدولية لحقوق المرأة في قطر: هل تعكس الواقع؟«
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فـــي ســـعي المركـــز لالهتمـــام بقضايـــا المجتمـــع القطـــري، جـــاء 
تنظيمـــه للحلقـــة النقاشـــية« المجتمـــع القطـــري وســـؤال الهويـــة، 
وكان المحـــور العـــام للنقـــاش: كيـــف يمكـــن التوفيـــق بيـــن الهويـــة 

الوطنيـــة، والقوميـــة، والدينيـــة لـــدى الفـــرد القطـــري؟

نُظمـــت هـــذه النـــدوة فـــي 10 ســـبتمبر2018، وشـــارك فيهـــا باحثـــون 
قطريـــون مـــن مجـــاالت اجتماعيـــة متنوعـــة، ومســـؤولون فـــي جهـــات 

حكوميـــة ذات صلـــة بالهويـــة والحقـــوق.

هـ - »المجتمع القطري وسؤال الهوية«
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و - حوار مفتوح »تحّديات طلبة الدراسات العليا في العلوم اإلنسانية واالجتماعية«
أدار مركـــز ابـــن خلـــدون حـــوارا مفتوحـــا فـــي جامعـــة قطـــر بيـــن ممثلـــي الكليـــات واألقســـام فيهـــا التـــي تقـــدم برامـــج للدراســـات العليـــا، والطلبـــة 
لمناقشـــة التحديـــات التـــي تواجـــه الدارســـين والدارســـات، يـــوم 26 فبرايـــر 2019، وذلـــك فـــي ســـعي المركـــز واهتمامـــه لتحقيـــق رؤيـــة الجامعـــة 

ورســـالتها فـــي تحقيـــق تمّيـــز نوعـــي فـــي التعليـــم والبحـــث، ذي جـــودة عاليـــة للتعليـــم الجامعـــي والدراســـات العليـــا.



نّظـــم مركـــز ابـــن خلـــدون ورشـــة علمّيـــة بعنـــوان اســـتثمار النصـــوص لغيـــر أغراضهـــا مـــن تقديـــم طالـــب الماجســـتير فـــي قســـم اللغـــة العربيـــة 
ســـلطان الكامـــل، بتاريـــخ 13 فبرايـــر 2019 بجامعـــة قطـــر، وذلـــك اهتمامـــا بالعلـــوم اإلنســـانية، واســـتهداف طلبـــة البكالوريـــوس، وطلبـــة 

الدراســـات العليـــا فـــي الوقـــت نفســـه.

قـــّدم مركـــز ابـــن خلـــدون أولـــى ورشـــه العلمّيـــة فـــي 12 ديســـمبر 2018، تحـــت عنـــوان مقدمـــة فـــي منهجيـــات البحـــث الكيفـــي )األدوات 
المؤتمـــرات. قاعـــة  العليـــا-  اإلدارة  المـــكان:  والتوظيـــف(. 

ورشة علميّة »استثمار النصوص لغير أغراضها«

ورشة علميّة »مقدمة في منهجيات البحث الكيفي )األدوات والتوظيف(«

رابعا: الورش العلميّة
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معنـــّي مركـــز ابـــن خلـــدون تأســـيس شـــراكة متميـــزة بيـــن جامعـــة قطـــر والمؤسســـات األخـــرى فـــي مجـــال العلـــوم االجتماعيـــة واإلنســـانية، 
ــار علمـــي موضوعـــي، ليكـــون  ــز يســـعى إلـــى خلـــق بيئـــة فكريـــة حواريـــة تمّكـــن الطلبـــة والباحثيـــن مـــن مداولـــة األفـــكار فـــي إطـ والمركـ

منّصـــة رياديّـــة يتوجـــه إليهـــا الباحثـــون داخـــل الجامعـــة وخارجهـــا. 

شركاء ابن خلدون
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جامعة ابن خلدون
تركيا

جامعة أكسفورد
المملكة المتحدة

جامعة بكين
الصين

شراكات مركز ابن خلدون عام 2019   

المركز الثقافي التركي
قطر

35

مركز دراسات الخليج
جامعة قطر

سفارة الواليات المتحدة األمريكية
قطر

مركز الجزيرة للدراسات
قطر



ضيوف شرف مركز ابن خلدون

الدكتور

خالد العطية
وزير الدولة لشؤون الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء

سعادة السيد

حّمادي الجبالي
رئيس وزراء تونس األسبق

سعادة السيد

ويليام جرانت
القائم بأعمال السفارة األمريكية  في قطر 

سعادة الدكتور

كمال خرّازي
وزير الخارجية اإليراني األسبق
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يشـــّكل مركـــز ابـــن خلـــدون منصـــًة للباحثيـــن مـــن مختلـــف دول العالـــم، وهـــذا مـــا مّكـــن المركـــز مـــن إحـــداث تنـــوع فـــي األوراق البحثيـــة، وكذلـــك 
اختيـــار المتحدثيـــن فـــي فعالياتـــه المتنوعـــة.

أكثر من مئة باحث شارك مع مركز ابن خلدون

مشاركات الباحثين مع ابن خلدون
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 الدكتور

ماجد األنصاري    

باحثون شاركوا مع مركز ابن خلدون 

 الدكتورة

 شريفة العمادي             
 الدكتورة

 بتول خليفة               

 العميد الركن الدكتور

راشد النعيمي
 اللواء الركن الدكتور

حمد المري
 الدكتور

عثمان الذوادي
 الدكتور

محمد المصلح

 الدكتور

عبدالناصر فخرو

 األستاذ الدكتور

عبدالعزيز الخاطر

 الدكتور

علي الشاوي
 الدكتور

جاسم سلطان
 الدكتور

فيصل آل ثاني
 الدكتورة

نور المالكي
 الدكتورة

 حنان الفياض

 األستاذ الدكتور

حامد قويسي
 األستاذ الدكتور

خالد حروب
 الدكتور

علي الصالبي 
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 الدكتور

محمد الكواري                
 األستاذ الدكتور

حسن السيد

 الدكتور

منصور السعدي       

 السيدة

مريم الجابر



 الدكتور

 زكريا كورشون              
 الدكتور

محمد يونس الذرب
 الدكتور

بكيل الزنداني

 األستاذ الدكتور

أحمد أبو شوك
 الدكتورة

أسماء ملكاوي
 األستاذ الدكتور

 عبدالوهاب األفندي               
 الدكتور

رمضان خميس
 األستاذ الدكتور

محمد عبداللطيف       
 الدكتور

عادل فتحي               
 األستاذ الدكتور

 حسين السوداني               

39

 األستاذ الدكتور

سيد أحمد ڤوجيلي 
 األستاذ الدكتور

محمد ذنون يونس 
 األستاذ الدكتور

بوعالم معطر
 األستاذ الدكتور

إياد األرناؤوطي
 الدكتور

عبدالحميد فقير
 السيد

أحمد اليهري              
 السيد

عبد العزيز آل إسحاق

 السيدة

ريم الحرمي
 السيد

صالح النعيمي
 السيد

مهران حقيريان
 األستاذ الدكتور

عمرو عثمان

باحثون شاركوا مع مركز ابن خلدون 



باحثون شاركوا مع مركز ابن خلدون 
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 األستاذة

دنيا الوكيلي 
 الدكتور

مراد بو ضاية
 الدكتور

بدران بن مسعود
 الفريق الركن الدكتور

قصي فالح              

 الدكتورة

شهرزاد رفاف
 الدكتورة

إسمى صالح
 الدكتور

منير محمد
 األستاذ الدكتور

محجوب زويري
 الدكتور

عز الدين معميش
 الدكتور

ناصر الدين الباقي

 األستاذ الدكتور

محمد آيدين
 الدكتور

علي الموسوي
 الدكتور

 مصطفى بخوش
 األستاذة الدكتورة 

أليساندرا بيرسيكتي
 الدكتور

فاروق أحمد
 الدكتور

براء نزار
 الدكتور

حسن مالك 

 الدكتور

نيكوالي كوزانوف
 الدكتور

لوسيانو زكارا
 الدكتور

ناصر الهديان

 األستاذ الدكتور

أحمد عبداهلل



باحثون شاركوا مع مركز ابن خلدون 

41

 الدكتور

 عبد الفتاح الزويني              
 الدكتور

مارك فرحا
 السيد

عاصم أوزتورك
 األستاذة

شيماء فوخري
 السيد

أحمد العرفج
 الدكتور

فاطمة الصمدي

 السيد

 محمد بهلول
 الدكتور

 انوشيروان احتشامى

الدكتورة منيرة الرميحي

الدكتورة فاطمة الكبيسي

الدكتورة فاطمة النعيمي

السيد محمود الحداد

السيد مهند عثمان   

السيدة نور الحر         

السيدة هنادي الشافعي   

السيد  حمد علي المهندي 

السيد  نور الدين ردواي              

السيد كوثر أبو سعدة

السيدة مريم الهاجري      

السيدة نورة الخروصي

السيدة عبير آل عبدالغني

السيد محمد الشرشني

السيد  محمود الحداد

السيد لحسن سكور

السيدة نورة الكبيسي

السيد رمضان إرداغ

الدكتور عبد العزيز الحمادي

السيد عبد الرضا فرجي

 الدكتور

عمر حيدوسي



1.  أبحاث مؤتمر أزمة الخليج وآثارها: مقاربات علمية

حمد علي المهندي      األزمة الخليجية صياغة أمنية جديدة للخليج »دراسة في التحوالت األمنية والعسكرية منذ األزمة الخليجية«

نور الدين ردواي  األزمة الخليجية وتداعياتها اإلقليمية

كوثر أبو سعدة   أثر عدم الثقة بين دول مجلس التعاون الخليجي على تحالفاتها األمنية » الخليج إلى أين؟«

صالح النعيمي   الدور السياسي لمواقع التواصل االجتماعي في أزمة الخليج

مريم الهاجري    الهوية في قطر ما بين القبلي والوطني أثناء األزمة الخليجية

سارة الصالبي  نظرية التعسف في استعمال الحق وأثره في األزمة الخليجية

مهند هارون   األبعاد السياسية والدولية ألزمة الخليج

عبير آل عبد الغني   القيادة االستباقية لوزارة االقتصاد والتجارة بدولة قط ر ودورها في توجيه مؤسسات قطاع الغذاء للوصول لالكتفاء الذاتي

Micro-Costing of Establishing the Rare Complex Diagnostic Tests in Qatar vs Outsourcing  محمد الشرشني

      The Importance of Building Public Awareness on Emergency and Disaster in Qatar عبد العزيز الحمادي

عبد الناصر  فخرو األثر التربوي لحصار قطر 2017

لحسن سكور  الجهود اإلنسانية القطرية: مواجهة الحصار بالقوة الناعمة

نورة خالد الكبيسي موقف المسلم من الفتن واألزمات _ األزمة الخليجية نموذًجا 

لطيفه الكعبي عنصر المباغتة في األزمة الخليجية -رؤية شرعية

نورة سيف الخروصي البعد الديني في السعودية، وتسييس الدين في السياسة الخارجية -األزمة الخليجية نموذجا-

أبحاث مركز ابن خلدون
أبحاث ناتجة عن فعاليات
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2.  أبحاث المؤتمر الدولي: التعدد القومي في الشرق األوسط: نحو إطار حضاري مشترك

د. يونس محمد التوظيف اإليراني واألمريكي واإلسرائيلي للمسألة الكردية في العراق

محمد بهلولاستغالل القوى الكبرى للقومية الكردية في الشرق األوسط ـ دراسة مقارنة بين روسيا االتحادية والواليات المتحدة األمريكية

د. قصي فالح التأثيرات اإلقليمية والدولية على القومية التركمانية: العراق نموذًجا

أ.د. أحمد عبد اهلل آدمدور القوى الدولية في دعم وتأييد القوميات في الشرق األوسط )جنوب السودان أنموذًجا(

د. ناصر الدين الباقي     التوظيف السياسي لحراك األحواز وأثره على العالقات اإليرانية العربية

د. براء نزار إبراز التطورات العربية الحديثة تجاه تركيا والتوظيف السياسّي لها

د. شهرزاد رفراف الطورانية التركية وأثرها على الحركة القومية العربية

إسمى صالح        العوائق الذاتية للتآزر بين قوميات المشرق في الحرب العالمية األولى من وجهة النظر اإلنجليزية )1909 - 1918(

د. محمد آيدين          عوائق التالقي الحضاري بين القومية التركية والقومية العربية

Role Arab satellite TV Channels in Promoting Pan-Arabism: An Analysis of Al-Jazeera Model             منار زهران

د. منير حسين الحاجز اللغوي الثقافي بين قوميات الشرق األوسط 

د. فاروق أحمداإلعالم الرسمي وسؤال الهوية في السودان -إقليم دارفور أنموذجا

د. السيد علي الموسوي     قوميات الشرق األوسط بين الحضارة المشتركة وإشكالية الهوية

أ.د. مصطفى بخوش العرب والكرد أية عالقة ممكنة وألي مستقبل 

د. مارك فرحااإلرث المنسّي للوطن العالمي: استعادة الجذور العالميّة العابرة للمجتمع للعهد العثماني الغابر

بثينة عبد اهلل عبدالغني       خصائص ومقاصد تعايش قوميات الشرق األوسط »التعايش العربي التركي نموذًجا

عاصم أوزتركتغيير النموذج من القومية إلى اإلسالم  
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3.  أبحاث الندوة الدولية: منهجية البحث في المفاهيم والمصطلحات في العلوم االجتماعية والشرعية

د. عادل فتحي       مدخل إلى بناء المفهوم في الدرس اللغوي: المصطلح النحوي نموذًجا

دنيا الوكيلي   إشكاالت ترجمة المصطلحات إلى العربية: مظاهرها وأسبابها وبعض الحلول المقترحة- المصطلح اللساني نموذًجا

د. حسن مالك       في تحليل الخطاب االجتماعي: قراءة في المفاهيم والمصطلحات

أ.د. سيد أحمد قوجيلي         التعريف بالتجريد: كيف نعيد بناء المفاهيم المتنازع عليها بالضرورة

أ.د. إياد األرناؤوطي      علم لغة القرآن الكريم مسّوغاته النّظريّة ومعالمه التطبيقية

أ.د. محمد ذنون يونس        األسس اللغوية والعلمية في دراسة المصطلح الشرعي: تأصياًل وتطبيقاً

أ.د. بوعالم معطر            الِبناء المنطقي للمفهوم وَمداِخل اللبس في صناعة المصطلح

د. عبد الحميد أحمد        أثر تطور الدالالت اللغوية لأللفاظ على الفهم الخاطئ للمصطلحات الشرعية )ُمصطلح التجديد نموذجًا(

د. عمر حيدوسي               البحث المصطلحي في الدراسات القرآنية: أسسه المعرفية وإشكاالته المنهجية

 شيماء فوخري                 النظام القرآني؛ لغة القرآن ورؤيته للعالم؛ أسًسا منهجية لبناء المفاهيم القرآنية: مفهوم التعارف نموذًجا

د. عبد الفتاح بن اليماني        خلل تقديم اللسان العربي على اللسان القرآني وأثره في بناء المصطلحات والمفاهيم القرآنية
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رابعًا: سيناريوهات النظام اإليراني بعد خامنئي

إعداد:  مهرزارد يروجردي - لويسانو زاكارا - سيد علي موسوي - نيكوال كوجانوف - جواد ميري

ثانيًا: مشروع النموذج المعياري للمقررات البينية

ـــة  ـــروع مجموع ـــذا المش ـــداد ه ـــى إع ـــل عل ـــة، ويعم ـــات األكاديمي ـــي المؤسس ـــة ف ـــررات البيني ـــر للمق ـــكل معايي ـــة تش ـــط منهجي ـــاد ضواب ـــة إليج ـــروع محاول ـــذا المش ـــل ه يمث
باحثيـــن ينتمـــون إلـــى مركـــز ابـــن خلـــدون.           

ثالثًا: نظرية التعسف في استعمال الحق وأثرها في األزمة الخليجية

يســعى هــذا المشــروع لبيــان المخالفــات القانونيــة الناتجــة عــن األزمــة الخليجيــة مــن بوابــة النظريــة المقــرة فــي األدبيــات القانونيــة »التعســف فــي اســتعمال الحــق« 
وذلــك مــن خــالل بيــان أوجــه التعســف فــي اســتعمال الحــق مــن أطــراف األزمــة الخليجيــة.

مشاريع بحثية مشتركة جارية

أواًل: مشروع أولويات البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 أولويات البحث الفلسفي في الوطن العربي
أبو يعرب المرزوقي  

 أولويات البحث في علوم الحديث والسنة والسيرة
أ.د. عبدالجبار سعيد

 أولويات البحث في مجال علم االجتماع في الوطن العربي
مصطفى عمر التير

 حول أولويات حقل الدراسات التاريخية في العالم العربي
د. بشير م. نافع

 ِمن أولوياِت البحث في اللسانياِت في العالَم العربي
أ.د.عبد الرحمن بودرع

 أولويات البحث في علم األديان في الوطن العربي
أ.د. عبدالقادر بخوش

 أولويات البحث في اللسانيات العربية
د. إدريس مقبول

 ما أولويات البحث في أصول الفقه في العالم العربي؟
أ.د. نورالدين بن مختار الخادمي

 أولويات البحث العلمي في العالقات الدولية في الوطن العربي
أ.د وليد عبد الحي

 في أولويات البحث في أصول الفقه في العالم العربي
د.أحمد مونة



اإلصدارات
تتلخـــص فكـــرة مركـــز ابـــن خلـــدون فـــي كيـــان علمـــي ينتمـــي إلـــى جامعـــة قطـــر يختـــص بتطويـــر العلـــوم اإلنســـانية واالجتماعيـــة، وتوظيفهـــا 
فـــي صناعـــة البحـــث العلمـــي بمـــا يتماشـــى ورؤيـــة جامعـــة قطـــر ورســـالتها، لهـــذا كان مـــن األهميـــة بمـــكان أن تأخـــذ اإلصـــدارات الفكريـــة 

المتنوعـــة اهتمـــام ابـــن خلـــدون فـــي إنتـــاج المعرفـــة وإدارتهـــا وتســـويقها.

وليـــس هـــذا فحســـب بـــل إن المركـــز ينطلـــق مـــن اهتمامـــات بحثيـــة تتمثـــل فـــي إصـــدارات ذات مســـارات ُحـــّدد طريقهـــا منهـــا: سلســـلة 
ـــة، وأخـــرى متعلقـــة بالسياســـات باإلضافـــة إلـــى الدراســـات البينيـــة التـــي يوليهـــا المركـــز اهتمامـــا  مقدمـــات العلـــوم، وهنـــاك دراســـات َقطريّ

خاصـــا بمجلتـــه العلميـــة المحكمـــة »تجســـير«

ــز ابـــن خلـــدون للعلـــوم اإلنســـانية واالجتماعيـــة إصداراتـــه جميعهـــا تحـــت خمســـة أطـــر اســـتراتيجية هـــي: التجديـــد، واألقلمـــة،  ويصـــدر مركـ
والمواكبـــة، والمثاقفـــة، والتجســـير.
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الكتب العلميّة

ـــد  ـــي بع ـــي الخليج ـــهد األمن ـــوالت المش ـــاب »تح كت
ـــية« ـــة جيوسياس ـــة مقارب ـــة الخليجي األزم

تناقـــش هـــذه الدراســـة األمـــن الخليجـــي الـــذي يعـــّد أمنـــا دوليـــا بمـــا 
يمتلكـــه مـــن مزايـــا الطاقـــة والموقـــع االســـتراتيجي، وتركـــز الدراســـة 
علـــى المشـــهد األمنـــي فـــي الخليـــج، مـــن خـــالل فصليهـــا: التحـــوالت 
األمنيـــة الناتجـــة عـــن األزمـــة الخليجيـــة، والتحـــوالت الضامنـــة لألمـــن 

الخليجـــي. 

فـــي األطـــر  فـــي الطـــرح واالختصـــار  الدراســـة بالمباشـــرة  وتمّيـــزت 
النظريـــة بمـــا يتـــالءم مـــع هـــذا النـــوع مـــن الدراســـات.

سلسلة األبحاث والدراسات



كتاب »مقدمة في فلسفة السياسة«

فلســـفة  عـــن  موجـــز  عـــرض  تقديـــم  إلـــى  الدراســـة  هـــذه  تهـــدف 
السياســـة فـــي الفكـــر الغربـــي القديـــم والحديـــث مـــن أفالطـــون 
ـــز، والفكـــر اإلســـالمي مـــن الفارابـــي إلـــى ابـــن خلـــدون،  إلـــى جـــون رول
مـــع وقفـــة عنـــد الرؤيـــة القرآنيـــة للقضايـــا الرئيســـة التـــي يطرحهـــا 
المفكـــرون، ويتجادلـــون حـــول موضوعاتهـــا الكبـــرى، خاصـــة: نشـــأة 
الـــدول وانهيارهـــا، ومشـــروعية القيـــادة، وقضيـــة عالقـــة السياســـة مـــع 

كل مـــن األخـــالق، والديـــن، والقانـــون.

وقـــد جمعـــت الدراســـة فـــي منهجهـــا بيـــن تحليـــل النصـــوص وتاريـــخ 
األفـــكار المقارنـــة، والنظـــر فـــي تقـــارب هـــذه األفـــكار ونقـــاط المفارقـــة 

فيهـــا.

سلسلة مقدمات العلوم



كتـــاب »التعـــدد القومـــي فـــي الشـــرق األوســـط: 
نحـــو إطـــار حضـــاري مشـــترك«

يضـــّم هـــذا الكتـــاب أوراق المشـــاركين فـــي المؤتمـــر الدولـــي الثانـــي 
اّلـــذي نّظمـــه مركـــز ابـــن خلـــدون للعلـــوم اإلنســـانية واالجتماعيـــة 
بجامعـــة قطـــر، مؤتمـــر »التعـــدد القومـــي فـــي الشـــرق األوســـط: نحـــو 
ــارس 2019م«،  ــد فـــي 26-27 مـ ــذي انعقـ ــترك«، اّلـ ــاري مشـ ــار حضـ إطـ
ــة  ــألة القوميـ ــر مسـ ــي المؤتمـ ــاركة فـ ــاث المشـ ــت األبحـ ــد عالجـ وقـ
مـــن حيـــث تفاعلهـــا مـــع بقيـــة القوميـــات، ومـــن حيـــث محـــاوالت 
التوظيـــف السياســـي واأليدلوجـــي للتعـــدد القومـــي، وكذلـــك مـــن 
حيـــث آفـــاق االجتمـــاع الحضـــاري المشـــترك بيـــن قوميـــات الشـــرق 

األوســـط األربـــع: العـــرب، التـــرك، الفـــرس، األكـــراد. 

سلسلة الندوات والمؤتمرات



كتـــاب »أزمـــة العلـــوم االجتماعيـــة فـــي العالـــم 
ــي« العربـ

يعـــرض هـــذا اإلصـــدار أوراق الباحثيـــن المشـــاركين فـــي نـــدوة أقامهـــا 
مركـــز ابـــن خلـــدون تحـــت عنـــوان: »أزمـــة العلـــوم االجتماعيـــة فـــي 

ــم العربـــي«. العالـ

سلسلة الندوات والمؤتمرات
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تُعنـــى مجّلـــة »تجســـير« بنشـــر البحـــوث الُمحّكمـــة علمًيـــا باللغتيـــن العربّيـــة واإلنجليزيــّـة، تُصـــدر المجّلـــة 
باســـم مركـــز ابـــن خلـــدون بجامعـــة قطـــر، وبذلـــك فـــإّن سياســـتها فـــي الّنشـــر تّتفـــق مـــع كافـــة القوانيـــن 

ـــة متوازنـــة تقـــوم علـــى  ـــة بسياســـة تحريريّ واإلجـــراءات اّلتـــي تنّظـــم الّنشـــر فـــي الجامعـــة، وتلتـــزم المجّل
الموضوعّيـــة والمهنّيـــة.

الرؤية
أن تكـــون مجلـــة تجســـير رائـــدة فـــي األبحـــاث البينيـــة فـــي مجـــاالت العلـــوم اإلنســـانية 

واالجتماعية.

الرسالة
إثـــراء البيئـــة الفكريـــة فـــي األوســـاط العلمّيـــة ببحـــوث ذات كفـــاءة علمّيـــة عالَيـــة 
تُســـاهم فـــي تلبَيـــة االحتياجـــات النظريّـــة والواقعّيـــة، والّســـعي الحثيـــث لتجســـير 
ـــة مـــن جانـــب، ومـــا بينهمـــا وبيـــن  الهـــّوة مـــا بيـــن فـــروع العلـــوم اإلنســـانّية واالجتماعّي
العلـــوم الشـــرعّية مـــن جانـــب ٍآخـــر وصـــوًلا لتحقيـــق الّتكامـــل المعرفـــي فيمـــا بينهمـــا.

1األهداف
ــة للنهـــوض بمســـتوى البحـــث  ــة فـــي األوســـاط العلمّيـ ــة الفكريّـ 1.   تنشـــيط البيئـ

العلمـــي اّلـــذي بنهوضـــه تنهـــض المعرفـــة.
2.   تجسير الهّوة بين مختلف فروع العلوم االجتماعية واإلنسانية.

3.   إتاحة مرجع علمي للباحثين في فروع العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية.
4.   تجسير الهوة بين العلوم االجتماعية والنظام المعرفي اإلسالمي.

5.   أن تكون منّصة بحثية لها الرّيادة في العالم العربي.

نطاق النشر
تنشـــر المجلـــة البحـــوث البينيـــة التـــي تســـعى للتجســـير بيـــن مختلـــف فـــروع العلـــوم 
ــة،  ــة واإلنجليزيـ ــة البحـــوث باللغتيـــن العربيـ ــر المجّلـ ــة، وتنشـ ــانية واالجتماعيـ اإلنسـ
ــا المنهـــج  ــاء المفاهيـــم وتهتـــم بقضايـ ــّب فـــي بنـ مـــع أولويـــة األبحـــاث اّلتـــي تصـ
والّنمـــاذج المعرفّيـــة، وكذلـــك البحـــوث البينّيـــة اّلتـــي تنفتـــح بالعلـــوم اإلنســـانّية 

واالجتماعّيـــة علـــى علـــوم الوحـــي والّتـــراث.

إجراءات النشر
-    تســـتقبل المجّلـــة جميـــع طلبـــات الّنشـــر الــــُمَقّدمة مـــن خـــالل البريـــد اإللكترونـــي 

Tajseer@qu.edu.qa لهـــا
ـــا يراعـــي مـــدى اســـتجابته  -    تقـــوم هيئـــة الّتحريـــر بتقييـــم البحـــث تقييــــًما أولّيً

للنشـــر. الشـــكلية  للشـــروط 
ــإن  ــه إلـــى محكميـــن اثنيـــن مـــن ذوي االختصـــاص، فـ -    يرســـل البحـــث بعـــد إجازتـ

اختلفـــا يرســـل لثالـــث.
-    يتعّيـــن علـــى الباحـــث فـــي حالـــة إجـــازة البحـــث أن يلتـــزم بإجـــراء التعديـــالت 

الـــواردة فـــي تقريـــري المحكميـــن داخـــل اآلجـــال المحـــددة لذلـــك.

مجلة تجسير



مركز ابن خلدون للعلوم 
اإلنسانية بجامعة قطر 

يهدف إلى تطوير البُنى 
النظريَّة

 6 أغسطس 2018

د. نايف بن نهار: العلوم 
اإلنسانية واالجتماعية 

تبني وعي المجتمعات
8 أغسطس 2018

مركز ابن خلدون يطلق 
أول إصداراته

10 يناير  2019

جهود مكافحة التمييز 
ضد المرأة في ندوة 

بمركز العلوم اإلنسانية 
واالجتماعية

17 مايو 2019

جامعة قطر تناقش أزمة 
العلوم االجتماعية في 

العالم العربي
25 فبراير 2019

أهمية وضع تصورات 
االستراتيجية الفكرية 

دراسة مركز ابن خلدون 
ومهمة الشباب القطري

13 يناير  2019

جامعة قطر تناقش 
مفاهيم الهوية الوطنية

12 سبتمبر 2018

مؤتمر بالدوحة حول 
التعايش الحضاري بين 
قوميات الشرق األوسط

13 يناير 2019

المجتمع القطري بين 
جدل الهوية واستحقاقات 

المونديال
14 يناير 2019

جامعة قطر تنظم مؤتمر 
التعدد القومي في 

الشرق األوسط
26 مارس 

القائم باألعمال 
األمريكي: العالقات بين 

الواليات المتحدة وقطر 
األن أقوى مما كانت عليه 

٢١ فبراير 2019

ندوة حول منهجيّة البحث 
في العلوم االجتماعية

22 أبريل 2019
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مركز ابن خلدون في اإلعالم



مؤتمر آثار أزمة الخليج
8أكتوبر 2018

خبراء يبحثون آفاق 
التعايش الحضاري بين 
قوميات الشرق األوسط

27 مارس 2019

خالل ندوة نظمها مركز 
ابن خلدون في جامعة 

قطر.. وزير الثقافة:
هويتنا الوطنية تتمثل 

في الدين والثقافة 
والبيئة

12 سبتمبر 2018

مؤتمر يدعو إلطار حضاري 
إسالمي في ظل التعدد 

القومي
28 مارس 2019

أكاديمي تركي يسرد 
تاريخ العالقات المميزة 

مع قطر منذ عهد 
العثمانيين

19 فبراير 2019

أكاديمي تركي يسرد 
تاريخ العالقات المميزة 

مع قطر منذ عهد 
العثمانيين

18 فبراير 2019

التعدد القومي في 
الشرق األوسط محور 
لقاء فكري بالدوحة

26 مارس 2019

ندوة بجامعة قطر حول 
العالقات القطرية 

التركية منذ عهد 
المؤسس
19 فبراير 2019

خالل مشاركته في 
ندوة »موقف أمريكا من 

قضايا الشرق األوسط« 
القائم بأعمال السفارة 

األمريكية: نرغب في 
إنهاء األزمة الخليجية

21 فبراير 2019

53



اجتماع مع الدكتورة آني 
سوغيوت، نائبة رئيس 

جامعة السوربون

 باريس

اجتماع مع مدير المركز 
التركي اآلسيوي 
للدراسات االستراتيجية 
الدكتور سليمان سينسو

تركيا

استقبال مدير مركز ابن 
خلدون لرئيس األكاديمية 
الروسية للعلوم

قطر

الزيارات التبادلية مع ابن خلدون

استقبال مركز ابن خلدون 
لوفد من قسم الدراسات 

الثقافية والمناطقية 
بجامعة كوبنهاجن

قطر

54



الندوة الدولية الثانية العلمية:

المقاربات الشرعية المعاصرة للمفاهيم 
والموضوعات السياسية )قراءة في المنهج(

14 سبتمبر 2019

المؤتمر الدولي الخامس بالتعاون مع 
جامعة بكين  بعنوان: مستقبل الوجود 
الصيني في العالم اإلسالمي في ظل 

التحديات اإلقليمية والدولية

4-5 أبريل 2020

الندوة الدولية العلمية الثالثة:

علم االجتماع وسؤال األقلمة

26 أكتوبر 2019

فعاليات قادمة

55

المؤتمر الدولي الرابع بالتعاون مع 
جامعة اكسفورد تحت عنوان: االقتصاد 

اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة في 
جهود النقد والتجديد

18 يناير 2020
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يهـــدف المركـــز إلـــى أن يكـــون وســـيطا معرفيـــا موثوقـــا بـــه بيـــن 
المجتمـــع وقضايـــاه الفكريـــة، لذلـــك يخلـــق جســـرا مـــن التواصـــل 
اإللكترونـــي عبـــر الوســـائط اإللكترونيـــة المتعـــددة بينـــه والمجتمـــع 

المعرفـــي خاصـــة وعمـــوم أفـــراد المجتمـــع.

المركـــز  فعاليـــات  بنشـــر  تهتـــم  توتيـــر  علـــى  صفحـــة  للمركـــز 
إلكترونيـــة ضمـــن موقـــع جامعـــة قطـــر  المتعـــددة، ولـــه صفحـــة 
تغطيـــة  خاللهـــا  مـــن  يتـــم  يوتيـــوب  قنـــاة  وللمركـــز  اإللكترونـــي، 
ومجالـــس  مؤتمـــرات  مـــن  والفكريـــة  الثقافيـــة  أنشـــطته  بعـــض 

فكريـــة. ولقـــاءات  علميـــة 

موقع المركز على شبكة اإلنترنت:
  www.qu.edu.qa/ar/research/IbnKhaldon

Qu_ibnkhaldon 
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