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لتحقيق الخطط التنموية الوطنية«

أسرة معهد الدوحة للدراسات العليا تحتفل باليوم الوطني لدولة 
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معهد الدوحة للدراسات العليا وكلية الشرطة يحتفالن باليوم 
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اخت�تام أعمال مؤتمر »تنمية قدرات الموارد البشرية لتحقيق الخطط التنموية الوطنية«

المؤتمــر  أعمــال   ،2019 األول/ديســمرب  كانــون   12 الخميــس،  اخت�تمــت 
التنمويــة  الخطــط  لتحقيــق  البشــرية  المــوارد  قــدرات  “تنميــة  اإلقليمــي 
مــع  بالتعــاون  العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد  نظمــه  الــذي  الوطنيــة” 
المعهــد الدولــي للعلــوم اإلداريــة والرابطــة الدوليــة لمــدارس ومعاهــد 

.2019 ديســمرب  األول  كانــون   11-12 مــن  الفــرة  فــي  اإلدارة 
وكان المؤتمــر الــذي أقيمــت فعالياتــه بمقــر معهــد الدوحــة، قــد بحــث فــي 
تعزيــ�ز قــدرات المــوارد البشــرية، وت�أمــن قيــام القيــادات القطريــة بدورهــا 
فــي رســم وتنفيــذ خطــط الدولــة التنمويــة، وتوفــر بيئــة مواتيــة للشــراكات 
المهــارات  تعزيــ�ز  محــور  إلــى  إضافــة  والخــاص،  العــام  القطاعــن  بــن 
القياديــة، والتحــول إلــى اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة فضــال عــن العديــد 

مــن المحــاور المهمــة التــي نوقشــت خــالل جلســات المؤتمــر.
ركــز المؤتمــر فــي يومــه الثانــي واألخر، على موضوعــات القيادة، وصياغة 
االســراتيجية الحســابية لــإدارة العامــة، المجتمعــات االنتقاليــة المعرفيــة، 
الحوكمــة اإللكرونيــة، وديناميــات واســراتيجيات تنفيــذ االقتصــاد المعرفــي 
فــي المناطــق الحضريــة، وغرهــا مــن الجلســات التــي ســلطت الضــوء علــى 

عــدة محــاور وثيقــة الصلــة باإلطــار العــام لموضــوع المؤتمــر.

هــذا، وقدمــت فــي نهايــة المؤتمــر مجموعــة مــن التوصيــات مــن بينهــا 
تفعيــل دور المؤسســات القطريــة فــي تنميــة الــرؤى الوطنيــة، إضافــة 
القطــاع  لمســؤولي  القياديــة  والمهــارات  القــدرات  وتعزيــ�ز  تنميــة  إلــى 
العــام بمــا يتــالءم ويت�كامــل مــع اســراتيجية دولــة قطــر 2030 والخطــط 

المســتدامة. التنميــة  وأهــداف  التنمويــة 

كمــا تنــاول المؤتمــر فــي إحــدى جلســاته مبــادرة الحــزام والطريــ�ق الصينيــة، 
المســتدامة،  التنميــة  بأهــداف  وربطهــا  تطبيقهــا  كيفيــة  فــي  والبحــث 
والعالقــة بينهــا وبــن أهــداف التنميــة المســتدامة والحوكمــة العالميــة، 
مــن  وغرهــا  آســيا  فــي  تواجههــا  التــي  والتحديــات  المبــادرة  وفاعليــة 
معوقــات  إلــى  المؤتمــر  فــي  الباحثــون  وتطــرق  العالــم.  حــول  البلــدان 
التنميــة المســتدامة، والتطــور فــي مجــال الحوكمــة العالميــة مــن خــالل 
هــذه المبــادرة، منوهــن إلــى ضــرورة مكافحــة الفســاد وتعزيــ�ز المســاءلة 

والحســاب وتجويــد الخدمــة العامــة.
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نظــم معهــد الدوحــة للدراســات العليــا احتفاليــة بمناســبة اليــوم الوطنــي 
لدولــة قطــر والــذي يحتفــل بــه فــي 18 ديســمرب مــن كل عــام. وتضمنــت 
بمشــاركة  المتنوعــة  والربامــج  الراثيــة  الفقــرات  مــن  العديــد  االحتفاليــة 
واســعة مــن كافــة الدوائــر األكاديميــة واإلداريــة والطالبيــة فــي احتفاليــة 

وطنيــة مميــزة المســت روح الــراث والثقافــة القطريــة.
ــا عــز وفخــر«  ــة تحــت عنــوان: »تراثن واشــتمل االحتفــال علــى مســابقة تراثي
البشــرية األســتاذة ســعيدة المهنــدي، وفقــرة  التنميــة  قدمتهــا مدربــة 
صيــد  حرفــة  عــن  الغرافــة  بنــادي  المجتمعيــة  الخدمــة  مــن  أخــرى  تراثيــة 
اللؤلــؤ، ومشــاركتن مــن مدرســة األندلــس الخاصــة للبنــن، ومدرســة المنــار 
أخــرى موازيــة شــملت  إقامــة فعاليــات  عــن  هــذا فضــال  للبنــن،  الخاصــة 
وجــود خيمــة تراثيــة، وجداريــة، اســتديو للتصويــ�ر، وفقــرة لتــذوق األطعمــة 

الشــعبية.
وكان الحضــور علــى موعــد مــع رقصــات فلكلوريــة كالعرضــة التــي تعتــرب مــن 
أجمــل الفنــون الشــعبية؛ ألنهــا ذات صلــة مباشــرة بحيــاة النــاس وطباعهــم 
وبيئ�تهــم وقصائدهــا مــن الشــعر النبطــي. كمــا تخلــل االحتفــال مجموعــة 
أخــرى مــن األنشــطة حــول العــادات والتقاليــد الشــعبية فــي قطــر مثــل 
»مشــاركات شــعرية« مــن قبــل طــالب المعهــد، وســحب لمشــاركات وجوائــز 

فــي أجــواء مفعمــة بالبهجــة والســرور.

أسرة معهد الدوحة للدراسات العليا تحتفل باليوم الوطني لدولة قطر

وقــد تحــدث طــالب مــن المعهــد عــن شــعورهم بهــذا االحتفــال علــى اعتباره 
أهــل قطــر  العالــم-  -مــن مختلــف دول  مناســبة هامــة يشــاركون فيهــا 
فرحتهــم بهــذا اليــوم الــذي يعــد مناســبة عزيــ�زة علــى قلــب كل مواطــن 
ومقيــم، وفرصــة جميلــة ورائعــة فــي ترســيخ حــب الوطــن. كمــا أنــه يشــكل 
مناســبة مهمــة لجميــع المنتســبن للمعهــد أســاتذة وطالًبــا وإداريــ�ن، 
ثمــة  وبالتالــي  لجنســيات وثقافــات مختلفــة؛  ينتمــون  أن هــؤالء  ســيما 
لدولــة قطــر، وللتعريــف  الغنــي  والــراث  الهويــة  علــى  للتعــرف  فرصــة 

بالمزيــد عــن تاريــ�خ وثقافــة المجتمــع القطــري. 
مــن جهتــه، قــال الســيد علــي الكعبــي مديــر إدارة االتصــاالت والعالقــات 
الخارجيــة بالمعهــد: »يشــكل االحتفــال باليــوم الوطنــي لدولتنــا الحبيبــة 
وأكاديميــ�ن  طــالب  مــن  المعهــد  أســرة  لت�تعــرف  مهمــة  فرصــة  قطــر 
القطــري  تراثنــا  علــى  والعالــم  العرب�يــة  األقطــار  مختلــف  مــن  وإداريــ�ن 
العربــي األصيــل، والتمــازج معــه، فــي بلــد يفتــح صــدره الرحــب للجميــع بــكل 
ألفــة«. وأضــاف الكعبــي: »إن هــذه المناســبة تدعونــا للفخــر واالعتــزاز، 
والمشــاركة فــي فعاليــات تبعــث فينــا مشــاعر اإليجابيــة والحيويــة، وترســخ 

فــي نفوســنا قيــم الوحــدة والتضامــن«.
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معهد الدوحة للدراسات العليا وكلية الشرطة يحتفالن باليوم العالمي للغة العرب�ية

احتفــل معهــد الدوحــة للدراســات العليــا بالتعــاون مــع كليــة الشــرطة فــي 
وزارة الداخليــة، الثالثــاء 3 كانــون األول/ديســمرب 2019، باليــوم العالمــي 
للغــة العرب�يــة تحــت عنــوان: اللغــة العرب�يــة والمجتمــع.. دور قطــر، وذلــك 
مــن  وعــدد  الشــرطة،  كليــة  عــام  ومديــر  للمعهــد،  العليــا  اإلدارة  بحضــور 

الســادة الضبــاط إضافــة إلــى الباحثــن والمهتمــن باللغــة العرب�يــة.
علــى  المعهــد-  بمقــر  أقيمــت  -التــي  الثقافيــة  الفعاليــة  واشــتملت 
مجموعــة مــن الفقــرات المتنوعــة افت�تحهــا األديــب الشــاعر عبــد اهلل محمــد 
حســن  الدكتــور  تحــدث  بعدهــا  العرب�يــة،  اللغــة  حــب  فــي  بقصيــدة  الجابــر 
حمــزة، رئيــس برنامــج اللســانيات والمعجميــة العرب�يــة فــي معهــد الدوحــة 
فــي قطــر: خطــوة  العرب�يــة  اللغــة  قانــون حمايــة  عــن  العليــا،  للدراســات 
فــي الطريــ�ق. وقــال حمــزة “إن يــوم اللغــة العرب�يــة فــي قطــر هــذا العــام 
يكتســب طعًمــا آخــر نســبة لصــدور القانــون رقــم )7( لحمايــة اللغــة العرب�يــة، 
مضيًفــا أن هــذا القانــون الجديــد يمثــل عمليــة تحــّول بالغــة األهميــة ألنــه يقر 
أن اللغــة العرب�يــة ينبغــي لهــا أن ت�كــون لغــة الدولــة، ولغــة المدرســة، ولغــة 

المجتمــع وقــواه الفاعلــة.

مــن جانبــه، تحــدث األســتاذ مصطفــى أبــو ضاهــر، محاضــر لغــة عرب�يــة بكليــة 
الشــرطة، عــن تعليــم العرب�يــة للناطقــن بغرهــا فــي المجــال األمنــي مــن 
الناحيــة التاريخيــة، مشــًرا إلــى أســباب اإلقبــال علــى تعلــم العرب�يــة قديًمــا 

ــا، والجهــود المبذولــة فــي ســبيل ذلــك والتحديــات القائمــة. وحديًث
أمــا الدكتــور عبــد الحــي الســيد محمد، منســق اللغة العرب�ية بكليــة المجتمع، 
فقــد تحــدث حــول موضــوع اللهجــة القطريــة: دراســة صوتيــة ودالليــة. وذكــر 
الدكتــور عبــد الحــي خــالل حديثــه مجموعــة مــن الخصائــص التــي ت�تميــز بهــا 
اللهجــة القطريــة، مثــل الكشكشــة والنحــت وتخفيــف الهمــزة وقلــب الجيــم 
يــاًء، مشــًرا إلــى عــدد مــن الكلمــات العاميــة ومــا تعنيــه فــي المعاجــم 

اللغويــة.
وفــي ســياق متصــل، ســلط الدكتــور المختــار أحمــد، مشــرف علــى موقــع 
العرب�يــة  لتعليــم  الجزيــ�رة  موقــع  علــى  الضــوء  العرب�يــة،  لتعليــم  الجزيــ�رة 
وتجربتــه فــي خدمــة اللغــة العرب�يــة، موضًحــا أن الموقــع يخاطــب األجانــب 
بالدرجــة األولــى، وت�تميــز مــواده بالتنــوع بــن لغــة الحيــاة العامــة الموجهــة 
إلــى المبتدئــن إلــى لغــة اإلعــالم الموجهــة إلــى الصحفيــ�ن، إضافــة إلــى 

وجــود مــواد أخــرى متعلقــة بالــراث واألدب.
واخت�تمــت فعاليــات اليــوم بمداخلــة للدكتــور محمــد العبيــدي، نائــب المديــر 
التنفيــذي لمعجــم الدوحــة التاريخــي للغــة العرب�يــة، تنــاول فيهــا أهميــة 
المعجــم  مفهــوم  علــى  بالركيــز  التاريخــي،  الدوحــة  معجــم  وخصوصيــة 
اللغــوي مــن ناحيــة، والمعجــم التاريخــي مــن ناحيــة أخــرى، تــال ذلــك حلقــة 

للنقــاش وفقــرة ت�كريميــة.



العدد 37  -  كانون األول/  ديسمبر 2019

5

إدارة الفاعلية المؤسسية وضمان الجودة تعقد ورشة عمل حول االعتماد الربامجي 
FIBAA من وكالة

نظمــت إدارة الفاعليــة المؤسســية وضمــان الجــودة فــي معهــد الدوحــة 
للدراســات العليــا، االثنــن 2 كانــون األول/ديســمرب 2019، ورشــة عمــل حــول 
ــا  ــة االعتمــاد الدولــي إلدارة األعمــال فــي ألماني اعتمــاد الربامــج مــن وكال
“FIBAA” بحضــور رئيــس المعهــد وعمــداء الكليــات ورؤســاء الربامــج وعــدد 
مــن أعضــاء الهيئ�تــن التدريســية واإلداريــة. وت�أتــي الورشــة -التــي أقيمــت 
فــي فنــدق الريتــز كارلتــون- ضمــن جهــود المعهــد لنشــر ثقافــة ضمــان 
برامجــه  نوعيــة  علــى  للحفــاظ  ومســاعيه  المســتمر،  والتطويــ�ر  الجــودة 
األكاديميــة وتحســينها فــي إطــار الخطــة االســراتيجية للمعهــد الراميــة 

إلــى الحصــول علــى االعتمــاد المؤسســي والربامجــي. 
كمــا هدفــت الورشــة بصــورة عمليــة إلــى التحضــر العتمــاد أربعــة برامــج 
جديــدة مــن قبــل FIBAA، وهــي العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة 
وإدارة النــزاع والعمــل اإلنســاني واألدب المقــارن واقتصاديــات التنميــة.
قــّدم  جلســات،  أربــع  تضمنــت  التــي  للورشــة،  األولــى  الجلســة  وفــي 
الدكتــور جــاد كوثرانــي، مديــر إدارة الفاعليــة المؤسســية وضمــان الجــودة 
بمعهــد الدوحــة موجــًزا عــن إجــراءات االعتمــاد مــن وكالــة FIBAA والمعايــ�ر 
خارجيــة  آليــة  هــو  االعتمــاد  إن  كوثرانــي  وقــال  المســتفادة.  والــدروس 
رســمية مــن جهــة مســتقلة للت�أكــد مــن أن المؤسســة والربامــج األكاديميــة 
جوهــر  أن  موضًحــا  دولًيــا،  المقبولــة  المعايــ�ر  مــن  األدنــى  الحــد  تطابــق 
االعتمــاد يتمثــل فــي مراجعــة نقديــة عــن طريــ�ق دراســة ذاتيــة يقــوم بهــا 

المؤسســة. أو  الربنامــج 
وأضــاف كوثرانــي أن هنــاك مجموعــة مــن العوامــل ُت�كســب االعتمــاد أهميــة 
كبــرة مــن بينهــا أنــه يحــدد معايــ�ر واضحــة ومقبولــة ومعتمــدة دولًيــا، 
ويضمــن مبــدأ المحاســبة، ويتيــح للربنامــج أو المؤسســة وضــع األهــداف 
وضمــان  المؤسســية  الفاعليــة  مكتــب  دور  أن  إلــى  مشــًرا  التطوي�ريــة، 
علــى  واإلشــراف   FIBAA مــع  اللوجســتي  التعامــل  فــي  يتمثــل  الجــودة 
عمليــة التحضــر لالعتمــاد، وإعطــاء المشــورة والدعــم للربامــج المختلفــة، 

ومراجعــة الدراســة الذاتيــة وغرهــا مــن األدوار.

وشــهدت الجلســة الثانيــة عــرض التحديــات والــدروس المســتفادة لربنامــج 
المصــري  الدكتــور محمــد حمــاس  الثقافيــة قدمهــا  والدراســات  اإلعــالم 
رئيــس الربنامــج، بالركيــز علــى معايــ�ر القبــول، المحتــوى، مخرجــات التعلــم، 
والمفهــوم العملــي للربنامــج. وقــال المصــري إن صغــر حجــم الربنامــج، 
ــات التــي واجهــت الربنامــج،  ــة الوقــت، يعــدان ضمــن أهــم التحدي ومحدودي
مشــًرا إلــى أن الــدروس المســتفادة مــن التجربــة ت�تلخــص فــي ضــرورة البــدء 
فيــه منــذ وقــت مبكــر، إضافــة إلــى تقســيم العمــل بــن الدوائــر المختلفــة 

وأصحــاب الشــأن.
بــدوره تطــرق الدكتــور إســماعيل ناشــف، أســتاذ مشــارك فــي برنامــج علــم 
مــن  عــدٍد  إلــى  الثالثــة،  الجلســة  إطــار  ضمــن  واألنرثوبولوجيــا،  االجتمــاع 
المحــاور، والمالحظــات المهمــة فــي كتابــة تقريــ�ر الدراســة الذاتيــة بالركيــز 
علــى مجموعــة مــن المعايــ�ر مثــل بيئــة الربنامــج، أهدافــه، ومعايــ�ر القبول 
فيــه، مشــًرا إلــى أن عمليــة االختيــار فــي الربنامــج ت�تــم بطريقــة تضمــن 

قبــول الطــالب المؤهلــن.
وفــي الجلســة األخــرة، قدمــت الســيدة هــال الســوق، مســؤول أول فــي 
معيــار  عــن  عامــة  لمحــة  الجــودة،  وضمــان  المؤسســية  الفاعليــة  إدارة 
ضمــان جــودة الربامــج والتوثيــق، بالركيــز علــى مؤشــرات الجــودة وطريقــة 
وســلطت  االعتمــاد.  وكاالت  تطلبهــا  التــي  المالحــق  وقائمــة  وصفهــا، 
الســوق فــي حديثهــا الضــوء علــى عــدد مــن الــدروس المســتفادة أهمهــا 
ــ�ز مخرجــات التعلــم بطريقــة يمكــن تقي�يمهــا، هــذا فضــاًل عــن  تحســن وتعزي
توثيــق عمليــة المراجعــة وضمــان ســهولة الوصــول للوثائــق، واالســتفادة 

مــن عمليــات ضمــان الجــودة األخــرى الموجــودة وغرهــا.
وكان الدكتــور ياســر ســليمان معالــي رئيــس المعهــد قــد ألقــى كلمــة فــي 
ختــام الورشــة أّكــد فيهــا علــى أهميــة تعزيــ�ز ثقافــة االعتمــاد بــن كافــة 
الدوائــر األكاديميــة واإلداريــة فــي المعهــد، مشــدًدا علــى ضــرورة االلتــزام 
بالمواعيــد المحــددة إلعــداد الدراســة الذاتيــة، والمضــي قدمــا فــي مســار 

االعتمــاد.
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اخت�تام أعمال ورشة »في ظل الديكتاتور: تمثالت السيدة العرب�ية األولى في اإلعالم«

اخت�تمــت الخميــس 5 كانــون األول/ديســمرب 2019 ورشــة عمــل بعنــوان “فــي 
ظــل الديكتاتــور: تمثــالت الســيدة العرب�يــة األولــى فــي اإلعــالم” والتــي 
نظمهــا برنامجــي اإلعــالم والدراســات الثقافيــة والصحافــة فــي معهــد 
األول/ديســمرب  كانــون   5-4 مــن  الفــرة  خــالل  العليــا  للدراســات  الدوحــة 
2019، بمشــاركة ثلــة مــن الباحثــن مــن مختلــف المؤسســات األكاديميــة، 
وتونــس،  وبريطانيــا،  األمركيــة،  المتحــدة  الواليــات  فــي  والجامعــات 

وقطــر. وفنلنــدا، 
وكان المشــاركون فــي الورشــة قــد بحثــوا بشــكل عــام ظاهــرة “الســيدة 
األولــى” عنــد زوجــات الرؤســاء العــرب مــن أجــل تطويــ�ر فهــم أعمــق وأكــرث 
تفصيــاًل حــول الظــروف السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة التــي ســاهمت 
فــي نشــوء هــذه الظاهــرة إبــان فــرة الرب�يــع العربــي وحتــى اليــوم. كمــا 
ركــزت الورشــة علــى دراســة سياســات القــوة التــي تلعــب دوًرا كبــًرا علــى 
الطريقــة التــي تصعــد بهــا الســيدة األولــى المشــهد السياســي أو تختفــي 

عنــه.
بظاهــرة  ربطهــا  طريــ�ق  عــن  المحــاور  مــن  مجموعــة  الورشــة  وتناولــت 
الســيدة األولــى فــي الســياق العربــي، مــن بينهــا موضــوع المــرأة الناشــطة 
فــي فلســطن: مقاربــة مــن منظــور األجيــال، والتمثيــل الربلمانــي للمــرأة 
فــي تونــس 2014-2019، إضافــة إلــى ثــورة النــوع االجتماعــي وغرهــا مــن 

المحــاور.
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تخري�ج الدفعة الثانية من برنامج زمالة الدوحة في اللغة العرب�ية

احتفــل معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، الخميــس 12 ديســمرب 2019 بتخريــ�ج 
الدفعــة الثانيــة مــن برنامــج زمالــة الدوحــة فــي اللغــة العرب�يــة، والعلــوم 
االجتماعيــة، الــذي نظمــه مركــز اللغــات بالمعهــد وشــاركت فيــه طالبــات 
متعــددة الجنســيات مــن الصــن وألمانيــا وهولنــدا وبولنــدا وتركيــا ضمــن 

اتفاقيــات تفاهــم بــن معهــد الدوحــة ومؤسســات تعليميــة دوليــة.
يتيــح برنامــج زمالــة الدوحــة فرصــة مميــزة وفريــدة الكتســاب اللغــة العرب�يــة 
اختصــاص  محتــواه  يخاطــب  منهــج  ضمــن  المتقدمــة  المســتويات  فــي 
وقضايــا  وثقافتــه،  العربــي  الخليــج  تاريــ�خ  مثــل  واهتماماتهــن  الطالبــات 
الجانــب  مــن  لهــن  ويفتــح  والنضــال.  العرب�يــة  والمــرأة  معاصــرة،  فكريــة 
األكاديمــي مجــال حضــور مقــررات برامــج الماجســتر المختلفــة، وتنوعــت 
اختياراتهــن هــذا الفصــل بــن التاريــ�خ والفلســفة وعلــم االجتمــاع واألدب 
واللســانيات، والحــظ أســاتذة هــذه المقــررات وطالبهــا أن مشــاركة طالبــات 
برنامــج الزمالــة فــي النقاشــات مــع طلبــة المعهــد بالصفــوف قــد أضافــت 
جانــب  إلــى  هــذا  الصفــوف.  بهــذه  الفكــري  التفاعــل  إلــى  جديــدة  أبعــادا 
برنامــج ثقافــي متنــوع يعــرف الطالبــات إلــى معالــم الحيــاة الثقافيــة فــي 
الدوحــة منهــا مجموعــة المتاحــف الغنيــة وأهــم المراكــز العلميــة مثــل 
المكتبــة الوطنيــة، وأخــرا مشــاركتهن فــي احتفــاالت اليــوم الوطنــي ســواء 
داخــل المعهــد أو مــن خــالل زيــارة موقــع درب الســاعي وفعاليــات أخــرى 

علــى نطــاق الدوحــة. 

وأتــاح الربنامــج التفاعــل الحقيقــي بــن طالبــات الربنامــج وطــالب المعهــد 
بــادرت  إذ  جميعــا،  بينهــم  حقيقيــا  ثقافيــا  حــوارا  خلــق  ممــا  ومنتســبيه 
الطالبــات بإنشــاء نــاد طالبــي للتبــادل الثقافــي ولتعريــف المشــاركن علــى 

لغاتهــن األم وخصائــص حضاريــة وعــادات مــن بلدانهــن.
كذلــك فّعــل برنامــج زمالــة الدوحــة كثــرا ممــا يتميــز بــه المعهــد من  ســمات، 
منهــا: الخــربة فــي تعليــم العرب�يــة لغــة أجنبيــة، والمقــررات الدراســية فــي 
العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية ودراســات النــزاع التــي ُتــدّرس بالعرب�يــة، 
وســهولة التواصــل مــع األســاتذة والباحثــن، والــرثاء الفكــري  لمؤتمــرات 
المعهــد والمركــز العربــي لألبحاث ودراســة السياســات وحلقاتهمــا البحثية، 
ولكونــه عالمــا عرب�يــا مصغــرا يعكــس طالبــه وأســاتذته وباحثــوه والعاملــون 
فيــه تنوعــه الجغرافــي واللهجــي، والفــرص الفريــدة فــي الســكن مــع طــالب 
المجتمــع  مــع  قــرب  عــن  التواصــل  المعهــد والتفاعــل معهــم، وإمكانيــة 

القطــري ومختلــف جوانــب الحيــاة االجتماعيــة والثقافيــة فيــه.
الجامعــات  وبــن  بينــه  جســرا  ليكــون  الربنامــج  هــذا  المعهــد  ويدعــم 
والمؤسســات الدوليــة البحثيــة المتميــزة، يعــربه باتجــاه الدوحــة الطــالب 
مؤسســاتهم  إلــى  يعــودون  ثــم  الدوليــون،  واألكاديميــون  والباحثــون 
األكاديمــي  ونشــاطه  المعهــد  اســم  فينشــرون  وجامعاتهــم،  العلميــة 
إليــه،  والبحثــي، ويســاهمون فــي اجتــذاب الباحثــن واألســاتذة الزائريــ�ن 

للدولــة. حســنة  نوايــا  ســفراء  ويصبحــون 
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مركز اللغات بمعهد الدوحة للدراسات العليا يفتح باب التسجيل في دورات اللغة العرب�ية 
لغري الناطقني بها

أعلــن مركــز اللغــات بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا عــن فتــح بــاب التســجيل 
فــي دورات اللغــة العرب�يــة لغــر الناطقــن بهــا للفصــل الدراســي الثانــي 
مــن هــذا العــام. وُيتيــح المركــز للراغبــن بااللتحــاق بهــذه الــدورات ثالثــة 
مســتويات: مســتوى ابتدائــي، ومســتوى متوســط، ومســتوى متقــدم. 
لعــام 2020،  الثاني/ينايــر  كانــون   26 يــوم  مــن  انطالقــا  الــدروس  ســتبدأ 

وتعقــد مرتــن أســبوعيا بمعــدل ســاعة ونصــف لــكل حصــة. 
وحســب بيــان صحفــي صــادر عــن المركــز فــإن هــذه الــدروس تنــدرج فــي 
بــن  التواصــل  تعزيــ�ز  فــي  واإلســهام  للمجتمــع  المعهــد  خدمــة  ســياق 
المتعلــم  تعريــف  إلــى  تهــدف  وأنهــا  والمؤسســات،  واألفــراد  المعهــد 
العرب�يــة وتعايشــه مــع  الثقافــة  الدوحــة بمالمــح  المقيــم فــي  األجنبــي 
المحتــوى  يعتمــد  تواصلــي  منهــج  خــالل  مــن  وذلــك  القطريــة  الثقافــة 
التعليمــي األصلــي والتواصــل الواقعــي للغــة ركيــزة رئيســة فــي فلســفته 

التدريســية.

تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى الــدور الرائــد الــذي يؤّديــه مركــز اللغــات بمعهــد 
فــي  المعهــد  وطــالب  المجتمــع  أفــراد  بمهــارات  االرتقــاء  فــي  الدوحــة 
المقــررات  مــن  سلســلة  عــرب  واألكاديميــة  الوظيفيــة  واللغــة  التواصــل 

واإلنكليزيــة. العرب�يــة  اللغتــن  فــي  التدري�بيــة  والــدورات  والربامــج 
أكاديميــة،  ألغــراض  العرب�يــة  فــي  تخصصيــة  دورات  لطالبــه  المركــز  يقــدم 
كمــا يقــدم للعاملــن بالمعهــد دورات تدري�بيــة فــي اللغــة العرب�يــة ألغــراض 
ــ�ز الكفــاءة فــي اســتخدام العرب�يــة، وتنفيــذ السياســة  مهنيــة، وذلــك لتعزي
الدوليــ�ن،  للطــالب  المركــز  يقــدم  ذلــك،  جانــب  وإلــى  للدولــة.  الرســمية 
والمهتمــن عموًمــا، دورات فــي العرب�يــة لغــر الناطقــن بهــا أو وارثيهــا. 
وبــدًءا مــن العــام الدراســي 2020/2019، يقــوم المركــز بتفعيــل برنامجــه 
إلــى  االنتســاب  فــي  الراغبــن  الدوليــ�ن  للطــالب  والثقافــي  اللغــوي 
المعهــد واإلفــادة مــن برامجــه األكاديميــة، مثــل زمالــة الدوحــة لدراســة 

االجتماعيــة. والعلــوم  العرب�يــة 
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من هي نوف الخشمان؟
اســمي نــوف الخشــمان وأعمــل حاليــًا مديــرة المكتبــة ومصــادر التعلــم فــي 
معهــد الدوحــة للدراســات العليــا منــذ بدايــة العــام الدراســي الحالــي. عــادة 
مــا أعــرف بنفســي كشــخص شــغوف بالمكتبــات تؤمــن بالــدور الــذي تلعبــه 
ٍ قائــم علــى القيــم األساســية مــن  هــذه المؤسســات فــي بنــاء مجتمــع واع
الخدمــة والحريــة الفكريــة والتنــوع والمســؤولية االجتماعيــة، وبــكل ت�أكيــد 

دورهــا فــي التعليــم والتعلــم مــدى الحيــاة.

حدثينا عن خرباتك األكاديمية والمهنية؟
فــي  والمعلومــات  المكتبــات  إدارة  فــي  البكالوريــ�وس  بربنامــج  التحقــت 
األردن بالصدفــة حالــي حــال العديــد ممــن درس هــذا التخصــص لكننــي وجــدت 
ــه فأكملــت شــهادة الماجســتر فــي دراســات المعلومــات فــي  شــغفي ب
ســنتن  لمــدة  وأدّرس  لــألردن  بعدهــا  ألعــود  كنــدا،  فــي  مكغيــل  جامعــة 
كنــدا ألكمــل  إلــى  بعدهــا  عــدت  منــه.  تخرجــت  الــذي  الربنامــج  نفــس  فــي 
بــن  التفاعــل  موضــوع  علــى  يركــز  بحثــي  كان  حيــث  الدكتــوراه  شــهادة 
ــد دراســة  اإلنســان والحاســوب )Human-Computer Interaction( وبالتحدي
مــن  العرب�يــة  للــدول  اإلنرنــت  فــي تصميــم واجهــات مواقــع  االختالفــات 
ناحيــة ثقافيــة. خــالل فــرة دراســتي هــذه، قمــت بنشــر مقــاالت وبتدريــس 
عــدد مــن المــواد فــي برنامــج الماجســتر فــي مكغيــل كمــا شــاركت هنــاك 
فــي العديــد مــن المشــاريع البحثيــة ذات الصلــة مثــل التنمــر اإللكرونــي، 
ودراســة ســلوك المســتخدمن ثنائيــي اللغــة فــي اســرجاع الصــور علــى 
اإلنرنــت، وتصميــم تصنيــف ثالثــي األبعــاد فــي بوابــة ويــب خاصــة باألطفــال، 

وغرهــا مــن المشــاريع. 
انتقلــت بعــد تخرجــي إلــى الدوحــة ألنضــم لمكتبــة قطــر الوطنيــة وعملــت 
فيهــا مــدة أربعــة أعــوام حيــث كنــت رئيــس قســم التعلــم ومــن ثــم مديــر 
إدارة التوعيــة والمشــاركة المجتمعيــة. كنــت ضمــن الفريــ�ق المســؤول عــن 
تجهيــز المكتبــة لالفت�تــاح األولــي والرســمي، كمــا كنــت مســؤولة عــن إنشــاء 
قســم المشــاركة المجتمعيــة وتطويــ�ر خدمــات جديــدة للمجتمــع مثــل إعــادة 
ــة اإللكرونــي، وإنشــاء صنــدوق دعــم اإلتاحــة الحــرة  هيكلــة موقــع المكتب
للبحــوث، وإنشــاء مركــز الت�كنولوجيــا المســاعدة لــذوي اإلعاقــة، ومحطــة 
اإلبــداع والتــي بدورهــا تعتــرب حاليــًا مــن الخدمــات اإلبداعيــة الرائــدة فــي 

المكتبــات عالميــًا، وغرهــا مــن الخدمــات.   

عرفينا بأقسام المكتبة والخدمات التي تقدمها؟
تقســم مكتبــة معهــد الدوحــة بشــكل أساســي إلــى قســمن همــا قســم 
قســم  يقــوم  حيــث  المســتفيدين،  خدمــات  وقســم  الفنيــة  العمليــات 
الهيئــة  أعضــاء  توصيــات  واقتنــاء  الكتــب  انتقــاء  علــى  الفنيــة  العمليــات 
كتــب  مــن  العربــي  المركــز  فــي  والباحثــن  المعهــد  فــي  األكاديميــة 
الوصــول  ســبل  لتســهيل  وتجهيزهــا  فهرســتها  ثــم  متعــددة  ومصــادر 
إليهــا واســرجاعها واســتخدامها. مــن جهــة أخــرى، يقــوم قســم خدمــات 
كانــت  ســواء  المصــادر  هــذه  عــن  البحــث  خدمــة  بتقديــم  المســتفيدين 
المطبوعــة أو اإللكرونيــة، وخدمــة اإلعــارة، وخدمــة اإلجابــة عــن األســئلة 
المرجعيــة، وحجــز الغــرف الدراســية وغرهــا. كما تقدم المكتبة أيضًا جلســات 
تعريفيــة وورش تدري�بيــة عــن كيفيــة البحــث فــي مصــادر المعلومــات وورش 
أخــرى تركــز علــى الوعــي المعلوماتــي، باإلضافــة إلــى األنشــطة الثقافيــة 

األخــرى. واالجتماعيــة 

كم عدد الكتب والمصادر التي تحتويها المكتبة واللغات المتوفرة؟
تضــم المجموعــة اليــوم مصــادر أغلبهــا باللغتــن العرب�يــة واإلنجليزيــة مــع 
وجــود عــدد أقــل فــي لغــات أخــرى مثــل الفرنســية واأللمانيــة واإلســبانية 
كتــاب مطبــوع  ألــف   67 مــن  أكــرث  فــي  ت�تمثــل  المجموعــة  وغرهــا. هــذه 
كمــا  وتقريــ�ر.  دوريــة  و4075  بحثيــة  رســالة  و426  إلكرونيــًا  كتاًبــا  و2800 
تملــك المكتبــة شــراكة مــع مكتبــة قطــر الوطنيــة لتوســيع الوصــول إلــى 
المصــادر اإللكرونيــة لذلــك يمكــن الوصــول إلــى أكــرث مــن نصــف مليــون 
كمــا  الوطنيــة.  المكتبــة  خــالل  مــن  أخــرى  ومجموعــات  إلكرونــي  كتــاب 
نســعى ضمــن خطــة تطويــ�ر المصــادر إلــى توفــر أشــكال أخــرى مثــل المــواد 
الســمعية والبصريــة والعمــل علــى اتفاقيــات تعــاون مــع مكتبــات المجتمــع 
المحلــي لتوفــر مصــادر معلومــات ضمــن اإلعــارة التبادليــة بــن المكتبــات. 

ما الذي يميز مكتبة معهد الدوحة للدراسات العليا؟
كمبنــى، ت�تميــز المكتبــة بموقعهــا فــي قلــب المعهــد والــذي يحمــل معــانٍ 
عــدة، كمــا ت�تميــز بتصميمهــا العصــري المواكــب للتوجهــات الحديثــة فــي 
الطبيعــي  الضــوء  علــى  أساســي  بشــكل  والمعتمــدة  المكتبــات  تصميــم 
والمســاحات الواســعة وتوفــر أماكــن متعــددة للبحــث والدراســة والعمــل 
التعاونــي. كمجموعــة مكتبيــة، ت�تميــز المكتبــة بتوفــر مصــادر معلومــات 
متعــددة األشــكال مــن كتــب ودوريــات ومصــادر إلكرونيــة ومطبوعــة ثريــة 
فــي تخصصــات العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة التــي يقدمهــا المعهــد، 
حيــث يقصدهــا الباحثــون مــن كافــة هيئــات المجتمــع المحلــي لالســتفادة 
ت�أكيــد،  مــن هــذه المصــادر غــر المتوفــرة فــي المكتبــات األخــرى. وبــكل 
الــدوام لتوفــر  الــذي يعمــل علــى  ت�تميــز المكتبــة بفريــ�ق العمــل فيهــا 
كل مــا يحتــاج إليــه األســاتذة والباحثــون والطــالب مــن معلومــات وخدمــات 

مختلفــة. 

الدكتورة نوف الخشمان لنشرة زاجل »تجربتي في معهد الدوحة تجربة رائدة، وسعيدة بعودتي إلى 
البيئة األكاديمية وانتمائي لصرح تعليمي بحثي يوفر لنا فرص رائعة للنقاش.«
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هــل تعتقديــن أن القــراءة عــرب الوســائط اإللكرتونيــة تحجــم دور المكتبــات 
بصــورة عامــة؟

ال بــكل ت�أكيــد، حيــث أن دور المكتبــات يتجــاوز توفــر مصــادر المعلومــات فقط 
ســواء المطبــوع أو اإللكرونــي منهــا. ال ننكــر أن التطــورات الت�كنولوجيــة 
ســاهمت بتغيــ�ر الطريقــة التــي نبحــث ونصــل فيهــا إلــى المعلومــات، لكــن 
هــذا التغيــ�ر أيضــًا ســاهم فــي تطــور المكتبــات وطريقــة تقديمهــا لخدمــات 
شــاملة تدعــم المجتمــع وتنمــي مهاراتــه. نجــد المكتبــات اليــوم ومــن خــالل 
الربامــج والخدمــات المختلفــة التــي تقدمهــا تركــز علــى تنميــة مــا يعــرف 
بمهــارات القــرن الحــادي والعشــري�ن مــن تفكــر نقــدي وتعــاون ومعرفــة 
ــو أن الوســائط اإللكرونيــة  معلوماتيــة وثقافــة ت�كنولوجيــة وإعالميــة. ول
تحجــم دور المكتبــات لمــا وجدنــا أن نســبة الكتــب التــي تمــت اســتعارتها فــي 
قطــر ارتفعــت بمــا يقــارب %265 خــالل عــام 2018 فــي جميــع المكتبــات فــي 
الدولــة، وزاد عــدد المســتعري�ن بمــا يقــارب %295 ممــا يدل على اســتمرارية 

أهميــة دور المكتبــات فــي المجتمــع. 

يقولون: “إن بيتا يخلو من كتاب هو بيت بال روح” ما رأيك؟
حــب القــراءة بالفعــل يبــدأ مــن البيــت إذ أنــك ال تجــد بيتــًا دون كتــاب ســواء 
أكان موضوعــه اجتماعيــًا أو ثقافيــًا أو دينيــًا أو أكاديميــًا، حيــث أن تعرضنــا 
للكتــب مــن وقــت مبكــر جــزء ال يتجــزأ مــن الممارســات االجتماعيــة التــي تعــزز 
كفاءاتنــا المعرفيــة طويلــة األجــل التــي تغطــي مهــارات القــراءة والكتابــة 
والتواصــل وغرهــا مــن المهــارات التــي تســتمر معنــا حتــى الكــرب.  هــذا 
بالت�أكيــد باإلضافــة إلــى أن الكتــاب يفتــح لنــا أبوابــًا عــدة مــن الخيــال والت�أمــل 

تشــعرك أنــك جــزء ال يتجــزأ مــن حبكــة الكتــاب. 

هل من خطط مستقبلية لتطوي�ر المكتبة؟
بالت�أكيــد هنــاك خطــة لتطويــ�ر المكتبــة وتقديــم خدمــات ومجموعــات ممتازة 
لدعــم البحــث والتعليــم والتعلــم لمجتمــع المعهــد والمركــز، والعمــل علــى 
تقديــم الخدمــات المكتبيــة الضروريــة لدعــم الــدورة الكاملــة للبحــث العلمــي 
وتســي�ر الجهــود لجمــع ومتابعــة ومشــاركة مخرجــات البحــث، كمــا نســعى 
لتفعيــل دور المكتبــة المجتمعــي فــي معهــد الدوحــة والمجتمــع المحلــي. 
بدأنــا بالفعــل بتقديــم ورش تدري�بيــة بهــدف تنميــة مهــارات البحــث وزيــادة 
الوعــي بالمصــادر والخدمــات التــي تقدمهــا المكتبــة، كمــا أقمنــا فعاليــات 
وأنشــطة ثقافيــة تدعــم القيــم األساســية التــي تقــوم عليهــا المكتبــة، 
ونعمــل جاهديــن لتنميــة مصــادر المعلومــات وتنويعهــا لتوائــم االحتياجــات 
المعرفيــة والبحثيــة لمجتمــع المعهــد. وســيكون هنــاك المزيــد مــن الربامــج 
جديــد  فانتظــروا  القريــب،  المســتقبل  فــي  التدريــب  وورش  والفعاليــات 

المكتبــة. 

بعيدا عن العمل المكتبي، ما هي هواياتك؟
المختلفــة  واللغــات  الثقافــات  علــى  والتعــرف  والســفر  الطبيعــة  أحــب 
وأحــرص علــى القيــام بزيــارة لمكتبــة واحــدة علــى األقــل فــي كل بلــد أزوره. 
كمــا أمــارس أيضــًا ركــض المســافات الطويلــة والماراثــون، وأهــوى التصويــ�ر 
الفوتوغرافــي والعمــل علــى صقــل مهاراتــي فــي تحريــ�ر الصــور باســتخدام 
هــذه  لمتابعــة  الكافــي  الوقــت  أجــد  ال  لألســف  لكــن  الحاســوب  برمجيــات 

ــًا.   ــة حالي الهواي

كتاب تنصحني بقراءته ولماذا؟
فيــودور  رائعــة  بقــراءة  فأنصــح  واحــد  كتــاب  اختيــار  مــن  والبــد  كان  إذا 
هــو  المفضلــة.   كتبــي  مــن  والعقــاب” وهــو  “الجريمــة  دوستويفســكي 
ــًا كان  كتــاب كالســيكي موضوعــه ال يــزال ذو صلــة فــي الوقــت الراهــن، فأي
اهتمــام القــارئ مــن مواضيــع سياســية، اجتماعيــة، أخالقيــة، فلســفية، أو 
دينيــة، ســيجد مــا يثــر اهتمامــه فــي هــذه القصــة الشــيقة التــي ت�أخذنــا 
إلــى مدينــة ســانت بيرســبريغ وتعرفنــا بحيــاة شــاب فقــر ارت�كــب جريمــة 

وكيــف “عوقــب” عليهــا.  

كيف تقيمني تجربتك في معهد الدوحة حتى اآلن؟
مــا زلــت حديثــة العهــد بالمعهــد، لكنهــا تجربــة حقــًا رائــدة وســعيدة بعودتــي 
إلــى البيئــة األكاديميــة وانتمائــي لصــرح تعليمــي بحثــي يوفــر لنــا فــرص 
والطــالب  واألكاديميــ�ن  الباحثــن  كبــار  ولقــاء  والحــوار  للنقــاش  رائعــة 
المتخصصــن فــي العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة المهمشــة نســبيًا فــي 

العالــم العربــي.  

كلمة توجهينها لطالب المعهد
أقتبــس كالم باولــو كويلــو مــن كتابــه الــذي أقــرؤه حاليــا “كالنهــر الجــاري” 
وأقــول إنكــم بالفعــل اخرتــم الجبــل الــذي ست�تســلقونه فــي هــذه المرحلــة 
لكــن عليكــم أن تجــدوا الطريقــة التــي تريــدون أن تصلــوا بهــا إلــى القمــة. 
فــي هــذه األثنــاء، عليكــم أن تبقــوا بعــض األمــور فــي البــال مثــل التعلــم 
التجربــة، وأنــه مــن  الذيــن مــروا بنفــس  تجــارب اآلخريــ�ن  واالســتفادة مــن 
الممكــن التغلــب علــى المصاعــب مهمــا كانــت، وأنــه مــن الطبيعــي أن يغــر 
الشــخص جــزءًا مــن خطتــه مــع إبقــاء الهــدف النهائــي فــي المخيلــة. ولكــن 
مــن المهــم أيضــًا خــالل هــذه الرحلــة أن تعتنــوا بأنفســكم وبروحانيت�كــم وأن 
ت�كونــوا مســتعدين لبــذل المزيــد مــن الجهــد ألنكــم فــي النهايــة ســتصلون 

إلــى مبتغاكــم وتفرحــوا بوصولكــم القمــة. 

كلمة ختامية
أشــكركم جزيــ�ل الشــكر علــى اســتضافتي فــي هــذا العــدد مــن زاجــل وعلــى 
حضوركــم ودعمكــم المتواصــل لمــا نقــوم بــه فــي المكتبــة. كمــا أشــكر لجنــة 
المكتبــة وجميــع أســرة معهــد الدوحــة والمركــز العربــي علــى ترحيبهــم 
بــي كعضــو جديــد فــي هــذه األســرة الكريمــة، وأخــص بالذكــر إدارة المعهــد 

والمركــز علــى دعمهــم المتواصــل وإيمانهــم العميــق بــدور المكتبــة.  
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نادي الكتاب العربي يناقش كتاب الدكتور فهمي جدعان »المحنة: بحث في جدلية 
الديني والسياسي في اإلسالم« 
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جانب من ندوة »رؤى في الهوية الوطنية« والتي نظمها الملتقى القطري 
للمؤلفني بالتعاون مع مكتبة معهد الدوحة للدراسات العليا
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قسم األمن والسالمة بمعهد الدوحة للدراسات العليا ينظم حملة تربع بالدم بالتعاون مع وحدة 
بنك الدم في مؤسسة حمد الطبية.

وكانــت الحملــة قــد حظيــت بمشــاركة مــن أســاتذة المعهــد وطلبتــه وموظفيــه، حيــث تضمنــت فحــص 
نســبة الهيموجلوبــني، وفحــص طبــي لــكل متــربع.
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“لقطــات مــن ورشــة “أســرار لغــة الجســد فــي المقابــالت المهنيــة” والتــي نظمتهــا وحــدة اإلرشــاد المهنــي واألكاديمــي التابعــة لعمــادة 
شــؤون الطــالب فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، االثنــني 23 كانــون األول/ديســمرب 2019، بمشــاركة مجموعــة مــن الطــالب. وركــزت 
الورشــة علــى كيفيــة تــرك انطبــاع إي�جابــي فــي المقابــالت المهنيــة والتحضــري الفّعــال لهــا، إضافــة إلــى التصــرف الصحيــح أثنــاء المقابلــة”.
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قسم الخدمات الطالبية ينظم رحلة إلى »الشقب«

نظــم قســم الخدمــات الطالبيــة، األحــد  29 كانــون األول/ ديســمرب 2019، رحلــة إلــى “الشــقب” والــذي يعتــرب مركــز فروســية قطــري متطــور تابــع لمؤسســة 
قطــر ويمتــاز بوجــود فنــون الفروســية. وقــد تعــرف الطــالب خــالل الرحلــة علــى مختلــف أقســام “الشــقب” وأبــرز ســالالت الخيــول التــي يتوفــر عليهــا.
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جانب من االحتفال باليوم الوطني



يرسّنا تلّقي مشاركاتكم واقرتاحاتكم ومالحظاتكم عىل العنوان التايل:

zajel@dohainstitute.edu.qa

دعوة للكتابة يف زاجل 

زاجل نرشة الكرتونية شهرية تصدر من إدارة االتصاالت والعالقات الخارجية

نرشة إخبارية دورية تصدر عن  إدارة االتصاالت والعالقات الخارجية 

mailto:zajel%40dohainstitute.edu.qa?subject=

