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وّقعــت جامعــة قطــر ومعهــد الدوحــة للدراســات العليــا، األربعــاء 12 شــباط/

فربايــر 2020، مذكــرة تفاهــم ت�تعلــق بالتعــاون العلمــي والمعرفــي فــي 

المجــاالت ذات االهتمــام المشــرك؛ حيــث تــم توقيــع االتفاقيــة مــن ِقبــل 

الدكتــور حســن بــن راشــد الدرهــم رئيــس الجامعــة، والدكتــور ياســر ســليمان 

معالــي بصفتــه رئيســًا للمعهــد. وت�تضّمــن االتفاقيــة تبــادل الخــربات والخرباء 

فــي المجــال البحثــي واألكاديمــي والطالبــي، وتبــادل المعلومــات، بما في 

ذلــك النشــرات والدوريــات والدراســات واإلحصــاءات والبيانــات والتنظيــم 

المشــرك للدراســات والمؤتمــرات واالجتماعــات والتدريــب والفعاليــات ذات 

الصلــة، والتعــاون فــي المجــاالت األخــرى الممكنــة.

 كمــا تضّمنــت االتفاقيــة وضــع آليــة لتنفيــذ هــذه المذكــرة مــن خــالل تشــكيل 

للتنســيق فــي  اجتماعــات تشــاورية  لجــان عمــل وفــرق مشــركة، وعقــد 

المجــاالت التــي تدخــل فــي إطــار هــذه المذكــرة، ومراجعــة وتنفيــذ بنــود 

المذكــرة وتقي�يــم النتائــج المرتبــة عليهــا بصفــة دوريــة، وإمكانيــة إعــداد 

برنامــج تنفيــذي أو أكــر بــن القطاعــات اإلداريــة المختلفــة.

الــذي  والفّعــال  الحيــوي  بالــدور  إيمانــا  االتفاقيــة  هــذه  توقيــع  ويأتــي 

الوطــن  خدمــة  فــي  العالــي  والتعليــم  التعليــم  مؤسســات  تشــّكله 

والمجتمــع، وســعيا إلــى تبــادل المعلومــات والخــربات لرفــع كفــاءة األداء 

لالختصاصــات  ووفقــا  الشــاملة  الجــودة  معايــ�ي  وفــق  الطرفــن،  لــدى 

ــة. ــكّل منهمــا والمعمــول بهــا فــي الدول ــًا ل والتشــريعات المحــددة قانون

وفي كلمته بالمناسبة؛ أكد الدكتور حسن راشد الدرهم، رئيس جامعة 

قطر، أهمية هذه المذكرة، وقال إنه سعيد بتوقيع هذه المذكرة 

مع معهد الدوحة الذي يضّم خية العلماء العرب في مجال العلوم 

اإلنسانية. وأضاف الدكتور الدرهم أن “جامعة قطر، رغم أنها الجامعة 

الوطنية األولى في قطر وبها أكرب عدد من التخصصات، فإنها تحتاج 

دائما إلى التعاون والت�كامل مع مؤسسات علمية لها مكانتها وطنيًا 

ودوليًا، وُيعترب معهد الدوحة بالنسبة للجامعة شريكًا مهمًا لتحقيق 

األهداف التي تسعى إليها الجامعة”. وطالب الدكتور الدرهم بأن يتم 

تنفيذ بنود هذه المذكرة وتحويلها من الحرب إلى الواقع.

مذكرة تفاهم بني معهد الدوحة للدراسات العليا وجامعة قطر

من جهته، أكد الدكتور ياسر سليمان معالي، رئيس معهد الدوحة 

للدراسات العليا، أهمية توقيع هذه االتفاقية مع جامعة قطر التي 

أشاد بربامجها وبحصولها على االعتماد العالمي لعديد برامجها وكذلك 

وموقعها المتقدم في التصنيف العالمي، وقال إن لدى المعهد 

من الخربات والتخصصات ما يجعله شريكا متميزا ومهما للجامعة ومن 

خالل الت�كامل والتعاون سيتحقق الهدف الذي يسعى إليه الطرفان 

وهو تحقيق نهضة علمية وتعاون بحثي بّناء يحقق تطلعات الطرفن. 

وشكر الدكتور ياسر جامعة قطر على االستقبال المتميز إلدارة المعهد 

والرحيب الحار الذي لقيه من إدارة الجامعة ومسؤوليها.
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معهد الدوحة للدراسات العليا يعلن عن فتح باب الرتشح لــ »زمالة باحثي ما بعد الدكتوراه«

أعلــن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا عــن فتــح باب الرشــح لــــ “زمالة باحثي 

مــا بعــد الدكتــوراه” ابتــداًء مــن العــام الجامعــي 2020/ 2021 فــي تخصصــات 

واإلداريــة  واإلنســانية  االجتماعيــة  العلــوم  فــي  المختلفــة  المعهــد 

واقتصاديــات التنميــة، طبًقــا للشــروط التاليــة: أن يكــون المرشــح حاصــاًل 

علــى شــهادة الدكتــوراه مــن جامعــة معــرف فيهــا فــي مجــال تخصصــه، 

وعلــى  عامــن،  مــن  أكــر  المرشــح  تخــرج  علــى  مضــى  قــد  يكــون  ال  وأن 

المرشــح أن يتقــدم بمشــروع بحــث واعــد ومفّصــل بمــا ال يقــل عــن 3 آالف 

كلمــة يعــرض فيــه موضــوع البحــث الــذي يرغــب فــي العمــل علــى إنجــازه، 

والنتائــج التــي يتوقــع الوصــول إليهــا، ومســارات النشــر التــي ســيتابعها، 

والمراجــع التــي ســيعتمد عليهــا، وغيهــا مــن العناصــر الضروريــة إلنجــاح 

التــي  المعهــد  وتخصصــات  لــه،  المتاحــة  الزمنيــة  الفــرة  ضمــن  البحــث 

يتقاطــع معهــا موضــوع البحــث، وعلــى المرشــح أن يرفــق أســماء وعناويــ�ن 

ثالثــة معرفــن أكاديميــ�ن علــى علــم بمســيته البحثيــة بهــدف التواصــل 

معهــم لتزويــد التوصيــات الضروريــة لتقي�يــم مشــروع البحــث. هــذا ويلتــزم 

المرشــحون بإلحــاق اســم معهــد الدوحــة للدراســات العليــا فــي البحــوث 

والتقاريــ�ر المنبثقــة عــن الزمالــة، وفــي المشــاركة فــي نشــاطات المعهــد 

والمركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات، بمــا فــي ذلــك المؤتمــرات 

األســبوعية.   والمحاضــرات  والنــدوات 

وتشــمل زمالــة باحثــي مــا بعــد الدكتــوراه التــي تمتــد لســنة واحــدة فــي 

معهــد الدوحــة للدراســات العليــا االمتيــازات التاليــة: الحصــول علــى ســكن 

المعهــد،  يقــرره  مــا  حســب  الزمالــة  مــدة  طيلــة  الجامعــي  الحــرم  فــي 

األكاديميــة:  المعهــد ألســرته  يقدمهــا  التــي  الخدمــات  مــن  واالســتفادة 

عمــل  ومســاحة  الرياضيــة  المرافــق  المعلومــات،  ت�كنولوجيــا  المكتبــة، 

الت�أشــية  علــى  الحصــول  وتســهيل  المعهــد،  يقــرره  مــا  حســب  وغيهــا 

وإذن اإلقامــة فــي دولــة قطــر والخدمــات الطبيــة التــي تقدمهــا الدولــة 

للمقيمــن، هــذا باإلضافــة إلــى منحــة شــهرية تدفــع فــي حســاب الزميــل 

فــي مصــرف قطــري فــي نهايــة كل شــهر. كمــا يمكــن لزمــالء معهــد الدوحــة 

المشــاركة فــي التدريــس فــي المعهــد حســب الحاجــة ومقابــل أجــر مالــي 

المعهــد. يحــدده 

 

 يشــار إلــى أن آخــر موعــد لتقديــم الطلبــات هــو 1 أيــار /مايــو 2020، وترســل 

الطلبــات بالربيــد اإللكرونــي إلــى دائــرة األبحــاث حســب البيانــات الموجــودة 

علــى موقــع المعهــد اإللكرونــي.

برامــج  يقــدم  العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 

العلــوم  كليــة  همــا:  كليتــن،  فــي  برنامــج  عشــر  ثمانيــة  فــي  ماجســتي 

االجتمــاع  علــم  التاريــ�خ،  )الفلســفة،  تقــدم  التــي  واإلنســانية  االجتماعيــة 

الصحافــة،  الدوليــة،  والعالقــات  السياســية  العلــوم  واألنروبولوجيــا، 

األدب  العرب�يــة،  والمعجميــة  اللســانيات  الثقافيــة،  والدراســات  اإلعــالم 

النفــس، العمــل االجتماعــي، الدراســات األمنيــة النقديــة،  المقــارن، علــم 

إدارة النــزاع والعمــل اإلنســاني، وماجســتي حقــوق اإلنســان(. بينمــا ت�تــوزع 

برامــج كليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة علــى )ماجســتي اإلدارة 

فــي  والماجســتي  العامــة  اإلدارة  فــي  التنفيــذي  والماجســتي  العامــة 

والماجســتي  العامــة  السياســات  فــي  والماجســتي  التنميــة،  اقتصاديــات 

العامــة(. واإلدارة  األعمــال  إدارة  فــي  المــزدوج  التنفيــذي 
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معهد الدوحة للدراسات العليا يحتفل باليوم الرياضي للدولة

للدراســات  الدوحــة  معهــد  احتفــل  والنشــاط،  الحيويــة  مــن  أجــواء  وســط 
للدولــة مــن خــالل  الرياضــي  باليــوم  العليــا، األحــد 9 شــباط/فرباير 2020، 
تنظيــم باقــة متنوعــة مــن األنشــطة والفعاليــات الرياضيــة. وت�أتــي هــذه 
االحتفاليــة التــي نظمهــا قســم األمــن والســالمة فــي ســياق المســؤولية 
المجتمعيــة لمعهــد الدوحــة مــن ناحيــة، والت�أكيــد علــى أهميــة الرياضــة، 

وغرســا لمفاهيمهــا داخــل أروقــة المعهــد مــن ناحيــة أخــرى.
علــى  والرفيهيــة  الرياضيــة  األنشــطة  مــن  العديــد  االحتفاليــة  وتخللــت 
وســباق  الحبــل،  شــد  وتحــدي  الســنوي،  الدوحــة  معهــد  مارثــون  رأســها 
ــ�ق معهــد الدوحــة  ــاراة فــي كــرة القــدم بــن فري ــة، ومب الدراجــات الهوائي
وكليــة شــمال األطلنطــي، ولعبــة االســكواش، عــالوة علــى لقــاء تعريفــي 
حــول لعبــة المالكمــة قدمــه بطــل المالكمــة فهــد بــن خالــد آل ثانــي، وغيها 

مــن األنشــطة الرياضيــة الحيويــة.
معهــد  منتســبي  مــن  كبــي  قطــاع  مشــاركة  االحتفاليــة  وشــهدت  هــذا، 
الدوحــة، بمــن فيهــم أعضــاء مــن الهيئ�تــن التدريســية واإلداريــة إضافــة 
إلــى الطــالب، الذيــن تمكنــوا مــن االنخــراط فــي األنشــطة الرياضيــة، والتفاعل 

مــع الربامــج والمســابقات التــي أقيمــت علــى هامــش اليــوم الرياضــي.

وبهــذه المناســبة قالــت منســقة الفعاليــة، الســيدة خديجــة البوحليقــة “إن 
اليــوم الرياضــي مناســبة وطنيــة نســّلط فيهــا الضــوء علــى كافــة األنشــطة 
الرياضيــة والصحيــة، كمــا أن تنظيــم مثــل هكــذا فعاليــة فــي معهــد الدوحــة 
للدراســات العليــا أصبــح تقليــد ســنوي يتماشــى ورؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 
حــول خلــق مجتمــع متفاعــل ونشــط وصحــي، وبالتالــي فإننــا ندعــم هــذه 
الرؤيــة مــن خــالل احتفاليتنــا التــي حرصنــا فيهــا علــى ممارســة الرياضــة 
واألنشــطة البدنيــة وأســلوب الحيــاة الصحــي فــي جــو مــن الرفيــه والمتعــة 

والمشــاركة اإليجابيــة”.
يشــار إلــى أن اليــوم الرياضــي للدولــة يحتفــل بــه بشــكل رســمي فــي يــوم 
ــر مــن كل عــام تجســيًدا ألهــداف  ــاء مــن األســبوع الثانــي لشــهر فرباي الثالث

القــرار األمــيي رقــم )80( لســنة 2011.
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دورة تدري�بية في معهد الدوحة للدراسات العليا حول »الكتابة الوظيفية باللغة العرب�ية«

اخت�تمــت الثالثــاء 18 شــباط/فرباير 2020 فعاليــات الــدورة التدري�بيــة التــي 

نظمتهــا إدارة المــوارد البشــرية فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا خــالل 

الفــرة مــن 18-16 شــباط/فرباير 2020 بعنــوان: “الكتابــة الوظيفيــة باللغــة 

إطــار  فــي  الدوحــة  معهــد  منتســبي  مــن  مجموعــة  بمشــاركة  العرب�يــة” 

إلــى تلبيــة احتياجــات الموظفــن فــي مختلــف  الخطــة الســنوية الراميــة 

المســتويات اإلداريــة.

 هدفــت الــدورة التــي قدمتهــا الدكتــورة أميمــة الحردلــو، مــدرس أول للغــة 

العرب�يــة بمعهــد دراســات الرجمــة فــي جامعــة حمــد بــن خليفــة، إلــى رفــع 

مســتوى الكتابــة لــدى القيــادات اإلداريــة والموظفــن للقيــام بمهامهــم 

اإلداريــة بمهنيــة عاليــة، ومســاعدتهم علــى أداء عبــارات صحيحــة خاليــة مــن 

األخطــاء اللغويــة والنحويــة والتعبييــة، وإكســابهم القــدرة علــى تحريــ�ر 

الرســائل الرســمية والتقاريــ�ر اإلداريــة، ومحاضــر االجتمــاع بأســلوب احرافــي 

متميــز.

وســلطت الورشــة الضــوء علــى ضوابــط الرســم الكتابــي مــن خــالل التعامــل 

مــع المشــكالت التــي يواجههــا الموظفــون فــي الكتابــة اإلداريــة، وكذلــك 

الالزمــة  المهــارات  اســتعراض  طريــ�ق  عــن  اإلداريــة  الرســالة  كتابــة  علــى 

لصياغتهــا، إضافــة إلــى الركيــز علــى الجوانــب النظريــة والعمليــة الخاصــة 

ــة محضــر االجتمــاع.  بكتاب

كمــا وركــزت الورشــة فــي إحــدى جوانبهــا علــى كتابــة التقاريــ�ر، حيــث تــم 

بإعــداد  المتعلقــة  العمليــة  المعــارف  مــن  بمجموعــة  المشــاركن  تزويــد 

كتابتهــا. فــي  الصحيحــة  والقواعــد واألصــول  التقاريــ�ر وصياغتهــا، 

بهــذه المناســبة قالــت األســتاذة ميفــت الريمــاوي مديــرة إدارة المــوارد 

البشــرية بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا: “نفت�تــح خطــة التدريــب للعــام 

الحالــي بورشــة عمــل للطواقــم اإلداريــة للكليــات واإلدارات حــول الكتابــة 

جامعــة  مــع  بالتعــاون  وذلــك  وصحيحــة  ســليمة  عرب�يــة  بلغــة  الوظيفيــة 

حمــد بــن خليفــة”، مشــية إلــى أن هــذه الــدورة تنطلــق مــن إطــار أكاديمــي 

علمــي يجمــع بــن الجانبــن النظــري والتطبيقــي، وفًقــا ألساســيات اللغــة 

العرب�يــة.

الخطــة  باكــورة  ليكــون  جــاء  التدريــب  هــذا  اختيــار  أن  الريمــاوي  وأكــدت 

الســنوية، تعزيــ�زا ألهميــة ومكانــة اللغــة العرب�يــة وتبنــي معهــد الدوحــة 

للغــة العرب�يــة كلغــة رئيســة للعمــل، وت�أكيــدا لتوجــه الدولــة والمرســوم 

لرفــع كفــاءة موظفينــا فــي  جــادة وفعليــة  األمــيي بشــأنها وكخطــوة 

واتقــان.  وصحــة  بدقــة  اســتخدامها 

وأشــارت الريمــاوي إلــى أن هــذه الــدورة ســت�تبعها باقة أخــرى من الدورات 

التدري�بيــة المتخصصــة فــي االســراتيجية وفــي متابعــة المشــاريع، إضافــة 

إلــى دورات ماليــة لغــي المتخصصــن ودورات فــي إدارة العمــل المكتبــي 

متخصصــة،  أخــرى  ودورات  والعــرض  والمايكروســوفت”  “اإلكســل  مثــل 

وذلــك لبنــاء كفــاءات المعهــد وتطوي�رهــا والحفــاظ عليهــا.

وأوضحــت أن المعهــد يتعــاون فــي خطتــه للتدريــب مــع المركــز الشــقيق، 

مركــز االمتيــاز للتدريــب واالستشــارات ومــع مؤسســات أخــرى فــي الدولــة 

وبحســب االختصــاص وطبيعــة برنامــج التدريــب المطلــوب. 

وخلصــت إلــى أن “المعهــد يتابــع أيضــا أدوات أخــرى للتعليــم المســتمر، مثــل 

االشــراك مــع منصــات تعليــم متخصصــة وتوفــي مــواد دائمــة للتعلــم، كمــا 

ونؤكــد دائمــا علــى االســتفادة مــن الــدورات المفتوحــة مــن مركــز االمتيــاز 

الكليــات والربامــج مــن ورش ومحاضــرات  مــا تطرحــه  اللغــات وكل  ومركــز 

وســيمنارات ومؤتمــرات تشــكل بحــد ذاتهــا فــرص للتعلــم والتطــور، عــالوة 

علــى جميــع مــا يقدمــه المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات أيضــا”.
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محاضرة في معهد الدوحة حول »دور العالج باللعب والحلم كعوامل شفاء«

نظــم برنامــج علــم النفــس اإلكلينيكــي فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليا، 

باللعــب  العــالج  “دور  بعنــوان:  محاضــرة   ،2020 شــباط/فرباير   12 األربعــاء 

والحلــم كعوامــل شــفاء” قدمتهــا الدكتــورة راّيــا لينــا بوناماكــي، أســتاذة 

علــم النفــس فــي جامعــة تامبــيي بفنلنــدا. وت�أتــي المحاضــرة فــي إطــار 

سلســلة المحاضــرات والنــدوات الدوريــة التــي تنظمهــا الربامــج فــي كليــة 

العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية.

تطرقــت الدكتــورة بوناماكــي فــي محاضرتهــا إلــى نظريــات علــم النفــس 

المدرســة  علــى  بالركيــز  األحــالم،  تفســي  فــي  المختلفــة  والمناهــج 

الســلوكية ومدرســة التحليــل النفســي مــن خــالل مجموعــة مــن األمثلــة 

العمليــة وتجــارب األحــالم لــدى عينــة مــن األطفــال القلقــن أو المصابــن 

بصدمــات نفســية. ورأت بوناماكــي أن األســباب التــي تدفــع اإلنســان للحلــم 

عديــدة؛ أبرزهــا رغبتــه فــي التعبــي، واالعــراف، والتنظيــم، واإلدراك، إضافــة 

إلــى حاجتــه إلــى التفكــي، والتذكــر، واالنتبــاه، وحــل مشــكالته وغيهــا مــن 

األســباب.

وســلطت الدكتــورة بوناماكــي الضــوء علــى العالقــة بــن “الصدمــة والحلم” 

وت�أثيهمــا المشــرك علــى األطفــال فــي زمــن الحــرب مــع الركيــز علــى 

الحالــة الفلســطينية والكرديــة، والكيفيــة التــي ترتبــط بهــا عمليــة التعــرض 

لصدمــات الحــرب بتذكــر األحــالم لــدى األطفــال، مشــية إلــى أن هنــاك آليــات 

عــن طريقهــا يمكــن للصدمــة أن تؤثــر علــى محتــوى الحلــم وبنيتــه.

وفــي جانــب آخــر مــن المحاضــرة، تناولــت الدكتــورة بوناماكــي خصائــص الحلم 

المرتبطــة بالصحــة العقليــة الجيــدة، ونــوع بنيــة الحلــم والمحتــوى الــذي 

يمكــن أن يحمــي الصحــة العقليــة لألطفــال مــن الت�أثــي الســلبي لصدمــات 

الحــرب، إضافــة إلــى تناولهــا طــرق مقــدرة األحــالم علــى تعويــض الحيــاة 

اليوميــة والتجــارب المؤلمــة والخطــية لألفــراد.

هــذا، وأعقبــت المحاضــرة مســاحة للنقــاش والحــوار بــن طلبــة الربنامــج 

والدكتــورة بوناماكــي حــول مشــاكل الصحــة النفســية والعقليــة، وعلميــات 

ســوء الت�كيــف، ومشــاكل االكت�ئــاب والقلــق عنــد األطفــال، والعالقــة بــن 

الصدمــة والحلــم، ومواضيــع أخــرى ذات صلــة بعلــم النفــس اإلكلينيكــي.
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معهد الدوحة للدراسات العليا يخت�تم أعمال ورشة »التعليم والتعلم والتقي�يم«

اخت�تمــت الخميــس 6 شــباط/فرباير الجــاري أعمــال ورشــة “التعليــم والتعلــم 

والتقي�يــم” والتــي نظمهــا مكتــب التعليــم والتعلــم والتقي�يــم، بالتعــاون 

الدوحــة  معهــد  فــي  الجــودة  وضمــان  المؤسســية  الفاعليــة  إدارة  مــع 

للدراســات العليــا، خــالل الفــرة مــن 6-2 شــباط/فرباير 2020. قــّدم الورشــة 

شــمال  جامعــة  فــي  للتقي�يــم  الربوفســت  مســاعد  نــداو،  عبــدو  الدكتــور 

كنتاكــي، بمشــاركة عمــداء الكليــات ورؤســاء الربامــج فــي كليتــي العلــوم 

وت�أتــي  التنميــة.  واقتصاديــات  العامــة  واإلدارة  واإلنســانية،  االجتماعيــة 

الورشــة فــي إطــار توجــه معهــد الدوحــة فــي الحصــول علــى االعتمــاد 

الربامجــي.

ركــزت الورشــة بشــكل عــام، علــى “مخرجــات تعلــم” الربامــج الدراســية فــي 

معهــد الدوحــة وطريقــة تقي�يمهــا، واشــتمل ذلــك علــى كتابــة مخرجــات 

التعلــم والتوصيــف الخاصــة بأربعــة عشــر برنامجــا. كمــا وســلطت الورشــة 

الضــوء علــى الطريقــة التــي تدعــم بهــا مخرجــات التعلــم الربنامــج الدراســي 

مــن جهــة، ورؤيتــه مــن جهــة أخــرى.

مخرجــات  المعهــد-  بمقــر  فعالياتهــا  أقيمــت  -التــي  الورشــة  وناقشــت   

بــأداء الربامــج، إضافــة إلــى الكيفيــة التــي يمكــن مــن  التعلــم وعالقتهــا 

خاللهــا جمــع البيانــات والمعلومــات بهــدف تقي�يــم مخرجات التعلــم، وقياس 

أداء الربامــج وتقي�يمهــا. وخــالل الورشــة جــرى تحديــد أهــم وأبــرز المهــارات 

التــي يحتاجهــا الطــالب وربطهــا بمخرجــات تعلــم الربامــج، والت�أكــد مــن أن 

أهــداف ورســالة الربامــج ت�تحقــق باســتمرار.

ــا كان قــد اســتضاف الدكتــور  يشــار إلــى أن معهــد الدوحــة للدراســات العلي

عبــدو نــداو فــي شــباط/فرباير 2019 وأيضــا فــي تموز/أغســطس لتقديــم 

الخطــط  ونجــاح  الخدمــات،  فاعليــة  “قيــاس  حــول  تدري�بيــة  عمــل  ورش 

المقــررات”. مناهــج  وكتابــة  الت�كليفــات  و”تقي�يــم  لــإدارات”  التشــغيلية 
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الربوفيسور بيرت والنستني يحاضر في معهد الدوحة حول »حل النزاعات في الحروب األهلية«

الدوحــة  معهــد  فــي  اإلنســاني  والعمــل  النــزاع  إدارة  برنامــج  اســتضاف 

للدراســات العليــا، األحــد 2 شــباط/فرباير 2020، الربوفيســور بيــر والنســتن، 

أســتاذ أول فــي أبحــاث الســالم والنزاعــات بجامعــة أوبســاال فــي الســويد، 

والــذي ألقــى محاضــرة تحــت عنــوان: “حــل النزاعــات فــي الحــروب األهليــة.. 

متــى يمكــن أن تنجــح عمليــات الســالم؟” أدار المحاضــرة الدكتــور إبراهيــم 

اإلنســاني.  والعمــل  النــزاع  إدارة  برنامــج  فــي  مشــارك  أســتاذ  فريحــات، 

وت�أتــي المحاضــرة ضمــن إطــار سلســة المحاضــرات الدوريــة التــي تنظمهــا 

الربامــج فــي كليــة العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية.

االتجاهــات  علــى  الضــوء  محاضرتــه  فــي  والنســتن  الربوفيســور  ســلط 

مــن  وإحصائيــات  معلومــات  خــالل  مــن  المســلحة  النزاعــات  فــي  الحديثــة 

قاعــدة “بيانــات الصــراع” فــي جامعــة أوبســاال بالســويد. وتنــاول والنســتن 

 2018 وحتــى   1946 مــن  الفــرة  خــالل  العالــم  حــول  المســلحة  النزاعــات 

اتفاقيــات  مــع رصــد  األوســط وأفريقيــا  الشــرق  علــى منطقتــي  بالركيــز 

الســالم التــي تمــت بشــكل كامــل أو جزئــي خــالل تلــك الفــرة، والنجاحــات 

التــي تحققــت، مشــيا إلــى تحديــات حــل الحــروب األهليــة، ومشــاركة الجهــات 

الخارجيــة فيهــا.

عمليــات  نجــاح  لضمــان  الشــروط  مــن  مجموعــة  إلــى  والنســتن  وتطــرق 

الســالم، مــن بينهــا إشــراك األطــراف األوليــة، ودعــم المجتمــع الدولــي، 

الخالفــات  علــى  الركيــز  إلــى  إضافــة  الوســاطة،  تلعبــه  الــذي  والــدور 

األساســية، تنفيــذ االتفاقيــات المربمــة، إيقــاف القتــال، وغيهــا من الشــروط 

التــي مــن شــأنها أن تــؤدي فــي النهايــة إلــى نجــاح عمليــات الســالم.

النظــر  يمكــن  الســالم  عمليــات  نجــاح  أن  والنســتن  الربوفيســور  وأوضــح 

إليهــا مــن خــالل عــدة مســتويات تشــمل مســتوى إنشــاء تواصــل مباشــر بــن 

أطــراف النــزاع، ومســتوى آخــر يتلخــص فــي التوصــل إلــى اتفــاق جزئــي أو 

هدنــة، ومســتوى التوصــل إلــى اتفــاق ســالم شــامل، ومســتوى آخــر يهتــم 

بضــرورة تنفيــذ هــذا االتفــاق، إضافــة إلــى مســتوى يعنــى بمتانــة العالقــة 

بــن األطــراف بعــد مــرور ســنوات، وغيهــا مــن المســتويات.

هــذا، وأعقبــت المحاضــرة مســاحة نقاشــية، طــرح فيهــا الحضــور مجموعــة 

متنوعــة مــن األســئلة حــول دور مجلــس األمــن الدولــي فــي حــل النزاعــات، 

وجــودة الســالم، واألمــن الجماعــي، والتحديــات التــي تواجــه عمليــات بنــاء 

الســالم.
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ندوة في »اللغة اإلنكليزية: التدريس عرب المناهج«

نّظــم مركــز اللغــات فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا أول نــدوة لــه حول 
اللغــة اإلنكليزيــة، الخميــس 6 شــباط/فرباير 2020؛ بعنــوان التدريــس عــرب 
ــة  المناهــج الدراســية. واســتقبل المركــز حوالــي 80 مدرًســا للغــة اإلنكليزي
هــذا  لحضــور  الدوحــة  فــي  والمــدارس  الكليــات،  الجامعــات،  مختلــف  مــن 

الحــدث الــذي اســتمر ليــوم واحــد.
وألقــى الدكتــور عــالء الجبالــي، مديــر مركــز اللغــات فــي معهــد الدوحــة، 
كلمــة افت�تاحيــة، قــال فيهــا: “إن القــدرة اللغويــة للطــالب يجــب أن ت�توافــق 
مــع تحديــات التفكــي الناقــد باللغتــن اإلنكليزيــة والعرب�يــة، وتحديــدًا تحــدي 
األكاديميــة  المهــام  إلنجــاز  الالزمــة  بالمهــارات  يتعلــق  فيمــا  التغيــ�ي 
واســت�كمالها”. وأشــار إلــى أهميــة أن تولــي مؤسســات التعليــم العالــي 
كوســيلة  واســتخدامها  اللغــة  اكتســاب  مــن  الجوانــب  بهــذه  االهتمــام 
لتمكــن طالبهــا مــن أن يكونــوا مســتهلكن ومنتجــن بارعــن للمعرفــة.

اللغــة  مــن جانبــه، قــّدم الدكتــور دودلــي رينولــدز، أســتاذ مشــارك فــي 
الجلســة  فــي  محاضــرة  قطــر،  فــي  ميلــون  كارنيجــي  بجامعــة  اإلنكليزيــة 
األولــى، بعنــوان “التدريــس مــن أجــل التغيــ�ي: التدريــس وأصالــة المهــام 
المناهــج  تصميــم  بــأن  نــوه  حيــث  األكاديميــة”،  لألغــراض  اإلنكليزيــة  فــي 
الدراســية يجــب أن تشــجع نقــل التعلــم مــن الفصــل الدراســي إلــى الدراســة 

المنضبطــة. وتســاءل عمــا إذا كانــت أصالــة المهــام كافيــة.
كمــا عــّرج فــي محاضرتــه إلــى المقصــود بالحديــث عــن “النقــل” فــي تعلــم 
اللغــة، ســواء كان ذلــك مرغوًبــا فيــه، أو مــن لغــة إلــى أخــرى، ومــا يمكــن 
ــ�ز النقــل، تعنــى بــاألدوار  نقلــه. كمــا أوضــح أن هنــاك تقنيــات محــددة لتعزي

والمهــام الموثوقــة.
وأشــار الدكتــور أوكــون إيفيجــون، المحاضــر فــي جامعــة قطــر، فــي الجلســة 
الثانيــة بعنــوان “فصــل اللغــة اليــوم: كــم هــو كبــي؟”، أن معالجــة المخــاوف 
فــي الفصــل الدراســي للغــة ت�تطلــب إلقــاء نظــرة علــى مــا يفعلــه المعلــم، 
التعليــم فــي المجتمــع األكــرب. حيــث  واســتجابة المتعلــم، وأهميــة هــذا 
المنهــج  بــن  والعالقــة  الدعــم،  وهيــكل  الســياق،  مالءمــة  مــدى  درس 
وســوق العمــل. كمــا طلــب مداخــالت مــن الحضــور، وحصــل علــى وجهــات نظــر 
متعــددة حــول القضايــا التــي تؤثــر علــى تدريــس اللغــة فــي القــرن الحــادي 

والعشــري�ن مــع الركيــز بشــكل خــاص علــى المنطقــة.

اللغــة  مركــز  رئيــس  كينــج،  ميــك  الدكتــور  طــرح  النهائيــة،  الجلســة  وفــي 
اإلنكليزيــة، كليــة المجتمــع فــي قطــر، محاضــرة عــن “اإلنكليزيــة: التحديــات 
والحلــول عنــد إدراج اللغــة اإلنكليزيــة فــي المناهــج الدراســية فــي الخليــج”. 
العالــي  التعليــم  فــي ســياق  اإلنكليزيــة  اللغــة  تعلــم  إلــى دور  وتطــرق 
بمنطقــة الخليــج وكيفيــة تنفيــذه فــي محتــوى المناهــج الدراســية؛ وكيــف 
باإلضافــة  المؤسســات والمدرســن والمتعلمــن؛  قبــل  مــن  إليهــا  ينظــر 
إلــى انعــكاس المؤسســات فيمــا إذا كانــت اســراتيجية التنفيــذ الحاليــة هــي 
األكــر فائــدة لمســتقبل المتعلمــن. وذكــر أن الســياق هــو المفتــاح، مشــيا 
إلــى مــا يمكــن أن يعمــل بشــكل أفضــل فــي الســياقات الخليجيــة التقليديــة.
وفــي الختــام قــال د. كينــج “إنــه ال توجــد إجابــة واحــدة، لكنــه أعــرب عــن أملــه 
فــي أن ت�ثــي هــذه الجلســة النقــاش والتفكــي حــول مــا يعتقــد أنــه فــي كثــي 

مــن األحيــان ال تــزال مشــكلة لــم تحــل فــي ســياقات التدريــس لدينــا”.
تدعــم النــدوة مهمــة مركــز اللغــات في تطويــ�ر القدرات اللغويــة والثقافية 
للتميــز فــي إنتــاج المعرفــة. كمــا أنهــا تنــدرج فــي ســياق مبــادرة التوعيــة 
المجتمعيــة التابعــة لمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا وتســهم فــي تعزيــ�ز 

التواصــل بــن المعهــد واألفــراد والمنظمــات فــي مجتمــع الدوحــة.
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في بداية الحوار نود من األستاذة نسيمة التعريف بنفسها للقراء؟
الخدمــات  قســم  رئيــس  منصــب  واشــغل  عابديــن،  حســن  نســيمة  اســمي 
الطالبيــة فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا منــذ العــام 2017. عــادة مــا 
أعــّرف نفســي بأننــي إنســانة طموحــة ومجتهــدة فــي عملــي وشــغوفة 
بخدمــة باآلخريــ�ن ومســاعدتهم. وهــذا مــا أقــوم بــه حاليــا بحكــم الوظيفــة 

التــي اشــغلها.
ما هي خرباتك األكاديمية والمهنية؟

مــن  األعمــال  إدارة  فــي  الماجســتي  شــهادة  علــى  تحصلــت  أكاديميــا؛ 
الجامعــة األميكيــة فــي اإلمــارات. أمــا شــهادة البكالوريــ�وس فقــد كانــت 
قــد  كنــت  ذلــك  قبــل  لكــن  جامعــة ســتندن-قطر.  مــن  األعمــال  إدارة  فــي 
ســافرت إلــى فرنســا وتحصلــت علــى شــهادة الدبلــوم فــي دراســات اللغــة 
الفرنســية مــن معهــد كاريــ�ل - فيــل دو رويــان، حيــث المــكان الــذي درســت 
فيــه لمــدة عامــن وتعلمــت فيــه الكثــي، بحكــم الغربــة وصغــر الســن فــي 
المقــام األول، وانتقالــي إلــى بيئــة مغايــرة تمامــا فــي المقــام الثانــي. 
مــن الناحيــة المهنيــة، قبــل انضمامــي لمعهــد الدوحــة كنــت قــد عملــت فــي 
عــدة مؤسســات وشــركات تعمــل فــي مجــال المــال واألعمــال، فــي بدايــة 
مســيتي المهنيــة عملــت فــي بنــك قطــر الدولي لمدة ســنة ونصــف تقري�با 
فــي قســم التواصــل، بعدهــا انتقلــت إلــى مركــز قطــر للمــال، واشــتغلت 
هنــاك لمــدة عامــن، ثــم شــغلت منصــب مديــر عالقــات عمــالء بأكاديميــة 
قطــر للمــال واألعمــال لمــدة ثــالث ســنوات قبــل أن التحــق بمعهــد الدوحــة 

للدراســات العليــا.
هــل مــن الممكــن أن تشــرحي لنــا طبيعــة عمــل القســم والخدمــات التــي 

للطــالب؟ تقدمونهــا 
ومــن  الطــالب،  شــؤون  لعمــادة  يتبــع  الطالبيــة  الخدمــات  قســم  إن 
األنديــة   “ أبرزهــا  مــن  مختلفــة  خدمــات  لتقديــم  يســعى  أنــه  اختصاصاتــه 
والفعاليــات الطالبيــة، وخدمــات الدعــم النفســي والمهنــي وكل مــا يتعّلــق 
بمعامــالت الطــالب الخاصــة باإلقامــة والهجــرة واألوراق الرســمية، وكذلــك 
مخصصاتهــم، والرعايــة الصحيــة، والعمــل الطالبــي، واإلفــادات والشــكاوى 

وغيهــا مــن الخدمــات.
األمــر اآلخــر المهــم، هــو أننــا فــي قســم الخدمــات الطالبيــة تقــع علــى 
عاتقنــا مهمــة التواصــل مــع الطــالب وربطهــم بــإدارات المعهــد المختلفــة. 
بمعنــى أن القســم هــو الحلقــة المحوريــة بــن الطــالب مــن جهــة واإلدارة 
مــن جهــة أخــرى. أضــف إلــى ذلــك أن فريــ�ق قســم الخدمــات الطالبيــة يعمــل 
بصــورة متواصلــة، وبــكل طاقتــه علــى تذليــل الصعوبــات أمــام الطــالب قبــل 

التحاقهــم بالمعهــد وأثنــاء فــرة دراســتهم وحتــى تخرجهــم. 
وكيف تساهمون في تحسني جودة هذه الخدمات؟

كمــا ذكــرت لــك ســابقا، نحــن علــى اتصــال مســتمر وبشــكل شــبه يومــي مــع 
الطــالب ســواء عــن طريــ�ق الربيــد اإللكرونــي أو االســتبيانات أو عــن طريــ�ق 
اجتماعاتنــا مــع المجلــس الطالبــي، كمــا أن أبوابنــا مفتوحــة للطــالب فــي 
أي وقــت وفريقنــا جاهــز الســتقبال اقراحاتهــم ومالحظاتهــم التطوي�ريــة. 
وهــذا مــا مكننــا فــي القســم مــن االســتماع إلــى اقراحــات الطــالب والنظــر 
فيهــا وتنفيــذ مــا يمكننــا تنفيــذه فــي حــدود اختصاصاتنــا وســلطاتنا، إضافــة 

إلــى توصيــل أصــوات الطــالب لــإدارة العليــا.
تحــت مســمى )مشــاؤون(  يــوم مــن كل أســبوع  إلــى تخصيــص  باإلضافــة 
أحــد موظفــي  لممارســة رياضــة المشــي حــول أروقــة المعهــد بحضــور 
واستفســاراتهم  أســئلتهم  عــن  واإلجابــة  للطــالب  لالســتماع  القســم 
والتخفيــف عــن ضغــط الدراســة فــي جــو مختلــف. وبــكل ت�أكيــد نحــن نســعى 
األقســام  بقيــة  فــي  الحــال  كمــا  خدماتنــا،  جــودة  وتحســن  تطويــ�ر  إلــى 
الفعاليــات،  تنظيــم  طريــ�ق  عــن  ذلــك  فــي  ونســاهم  بالمعهــد،  األخــرى 
واألنشــطة التــي تلبــي رغبــات الطــالب واحتياجاتهــم النفســية واالجتماعيــة 

يأتــون منهــا. التــي  علــى مختلــف مشــاربهم، والثقافــات 

مــا الــذي يميــز قســم الخدمــات الطالبيــة عــن بقيــة األقســام واإلدارات فــي 
المعهــد؟

البعــض بتناغــم  كل األقســام فــي المعهــد مهمــة وتعمــل مــع بعضهــا 
وتجانــس مــن أجــل تحقيــق رؤيــة ورســالة المعهــد، هــذا العمــل المشــرك 
قــد يجابــه بالصعوبــات والعقبــات اإلداريــة فــي بعــض األحيــان. ولكــن مــا يميــز 
قســم الخدمــات الطالبيــة أنــه القســم األكــر احتــ�كاكا بالطــالب مــن األقســام 
األخــرى، ويتمتــع بميــزة التعامــل المباشــر مــع الطــالب الذيــن هــم أســاس 
موقعــه  إلــى  إضافــة  أخــرى.  تعليميــة  مؤسســة  أي  وأســاس  المعهــد 
الســريع  الوصــول  مــن  الطــالب  يمكــن  مــا  الطالبــي  الســكن  مــن  القريــب 
إلــى القســم فــي حــال الحاجــة إلــى معاملــة ملحــة وطارئــة، عــالوة علــى 
وجــود بعــض التفاصيــل الدقيقــة فــي التعامــل مــع الطــالب تمنــح القســم 

خصوصيتــه. 
باقــات متنوعــة مــن األنشــطة نظمهــا القســم مؤخــرا؛ مــا دور هذه األنشــطة 

فــي تعزيــ�ز التفاعــل االجتماعــي بــني الطالب؟
نحــن فــي قســم الخدمــات الطالبيــة نــدرك أهميــة تنظيــم فعاليــات وأنشــطة 
عابــرة للثقافــات، وتعرفــون أن معهــد الدوحــة يضــم طالبــًا مــن خلفيــات 
ثقافيــة واجتماعيــة متنوعــة، وهــذا يتطلــب منــا األخــذ بعــن االعتبــار عنــد 
تنظيــم أي فعاليــة مــدى تلبيتهــا الحتياجــات الطــالب الثقافيــة واالجتماعيــة.
هنــاك فعاليــات تنظــم بشــكل ســنوي وأخــرى بشــكل دوري أذكــر منهــا 
“اليــوم  و  بلــدي”  مــن  “حكايــة  فعاليــة  الحصــر  ال  المثــال  ســبيل  علــى 
الثقافــي” وغيهمــا مــن الفعاليــات واألنشــطة والرحــالت، وهــي تنظــم 
إمــا داخــل أروقــة المعهــد أو فــي الخــارج. وتهــدف إلــى تمكــن الطــالب مــن 
التواصــل مــع بعضهــم البعــض فــي مــكان آخــر غــي قاعــات الدراســة، وخلــق 
وتقاليــد  وعــادات  ثقافــات  علــى  التعــرف  علــى  يســاعدهم  تفاعلــي  جــو 

البعــض. بعضهــم 
ونســعى بقــدر اإلمــكان إلــى تهيئــة األجــواء المناســبة للطــالب بطريقــة 
تمكنهــم مــن تعزيــ�ز التفاعــل االجتماعــي فيما بينهم، ومؤخرا اتجه القســم 
إلــى ضــم وإشــراك “المرشــدة النفســية” فــي تنظيــم فعاليــات تخاطــب 
الضغوطــات  تخفيــف  بهــدف  أساســي،  بشــكل  للطــالب  النفســي  الجانــب 

الدراســية مــن ناحيــة وتعزيــ�ز التفاعــل مــن ناحيــة أخــرى.

السيدة نسيمة عابدين لنشرة زاجل » ما يميز قسم الخدمات الطالبية أنه القسم األكرث احت�كاكا بالطالب من األقسام 
األخرى، ويتمتع بميزة التعامل المباشر معهم«
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برأيك ما األشياء التي تساعد الطالب على النجاح؟

بطبيعــة الحــال هنــاك عوامــل كثــية تســاعد علــى النجــاح وأخــرى تســاعد 

علــى الفشــل أيضــًا، وهــي تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر ومــن مؤسســة إلــى 

أخــرى. لــو أخذنــا النجــاح علــى المســتوى الدراســي كمثــال هنــا، أقــول إن 

عامــل االجتهــاد الشــخصي يأتــي فــي قمــة الهــرم، وهــو مهــم وقــد يحقــق 

النجــاح المنشــود، كذلــك عامــل االهتمــام ويتضمــن االهتمــام بالواجبــات 

ذلــك،  إلــى  ومــا  الزمــالء  مــع  والتعــاون  الفعالــة  والمشــاركة  والــدروس 

وكلهــا أمــور بســيطة قــد تنعكــس بصــورة إي�جابيــة علــى مســتوى الطالــب 

الدراســي وتحصيلــه األكاديمــي. أمــا النجــاح علــى األصعــدة األخــرى الحياتيــة 

منهــا والمهنيــة فهــو مرهــون بظــروف ومعطيــات أخــرى.

وهل تساعدونهم في تحقيق ذلك؟

بــكل ت�أكيــد، نحــن فــي القســم نعمــل بجــد واجتهــاد علــى مســاعدة الطــالب 

ــا علــى كل حــال.  فــي تحقيــق النجــاح المأمــول، ونــرى فــي نجاحهــم نجاحن

وت�تنــوع طــرق مســاعدتنا للطــالب فــي الوصــول إلــى مبتغاهــم، وتحقيــق 

أهدافهــم. ويظهــر ذلــك بشــكل واضــح مــن خــالل الدعــم الــذي نقدمــه لهــم، 

والفعاليــات واألنشــطة التــي ننظمهــا ويكــون الطالــب محورهــا األساســي. 

المســاعدة  لتقديــم  دائمــا  القســم مفتــوح  بــاب  بــأن  التذكــي  أنســى  وال 

والدعــم الالزمــن.

بعيدا عن العمل المكتبي، أين تجد نسيمة عابدين نفسها؟

بصراحــة، أجــد نفســي مــع األســرة فهــي مــالذي اآلمــن، والملجــأ الــذي أعــود 

إليــه لتجديــد حيويتــي ونشــاطاتي. عائلتــي هــي أولويــة قصــوى بالنســبة 

لــي، وأي وقــت أقضيــه مــع العائلــة أجــد فيــه نفســي بشــكل كبــي.

مقولة أو طرفة أعجبتك وتودين مشاركتها معنا؟

بــال شــك؛ الحيــاة مليئــة بالتجــارب والمقــوالت والطرائــف. ولكــن فــي هــذه 

اللحظــة بالــذات يحضرنــي هــذا االقتبــاس: “كــربت وتعلمــت أن أشــري لحــاف 

آخــر ألمــد قدمــي كمــا أريــد، وكــربت ورأيــت أن فاقــد الشــيء يعطيــه بســخاء، 

وأن الكتــاب قــد يختلــف عــن عنوانــه، وأن المظهــر ليــس داللــة علــى رقــي 

الشــخص، وأن األقــارب ليســوا عقــارب، وأن الســكوت ليــس عالمــة الرضــى، 

وأن القــوة ال تعنــي اللســان الوقــح، والطيبــة ليســت غبــاء وأن رضــى النــاس 

ليــس غايــة أصــال، تعلمــت أال أكــون تابعــا ألحــد وأن هنــاك طريــ�ق ثالــث دائمــا 

عندمــا اأخــّي بــن طريقــن”.

لــدي قناعــة أن اإلنســان يتعلــم باســتمرار، وينتقــل مــن مرحلــة ألخــرى فــي 

هنــاك  أن  يكتشــف  كاف  بشــكل  وينضــج  يكــرب  عندمــا  لكنــه  حياتــه،  مســية 

أشــياء كثــية ليســت كمــا كان يظنهــا ويتوقعهــا، فهــي علــى العكــس تمامــا 

مــن ذلــك. هــذه االكتشــافات التــي قــد ت�أتــي فــي وقــت مت�أخــر فــي بعــض 

األحيــان، تدفعنــا إلعــادة التفكــي فــي كثــي مــن األشــياء.

كتاب تعودين إليه باستمرار؟

شــخصيا ال أميــل إلــى قــراءة القصــص والروايــات وال أطلــع عليهــا إال نــادرا 

وفــي حــدود مــا يقــع منهــا فــي يــدي بالصدفــة التــي قــد تمتــد لســنوات، 

بصراحــة ألننــي أشــعر أن بعــض الروايــات ضــرب مــن الخيــال وال تمــت للواقــع 

بــأي صلــة، وهــذا رأيــي الشــخصي حــول هــذا النــوع مــن الكتــب بشــكل عــام. 

ولكنــي فــي المقابــل أحــرص فــي كل صبــاح علــى متابعــة مــا يكتــب فــي 

الصحــف اليوميــة، واالطــالع علــى مســتجدات األخبــار وهــذه عــادة قديمــة 

تمكننــي مــن معرفــة مــا يــدور مــن حولــي.

ســنتان ونصــف منــذ انضمامــك ألســرة معهــد الدوحــة، كيــف تقيمــني تجربتــك 

حتــى اآلن؟

فــي الحقيقــة كان األمــر صعبــا جــدا فــي البدايــة؛ التعامــل مــع طــالب أو 

أشــخاص مختلفــن وينحــدرون مــن بيئــات ثقافيــة واجتماعيــة مختلفــة فــي 

بطبائــع مختلفــة،  العالــم،  قــارات ودول  آســيا وأفريقيــا وأوروبــا وبقيــة 

أمزجــة، لغــات، لهجــات متنوعــة. لكــن مــع مــرور الوقــت بــدأت أت�أقلــم شــيئا 

فشــيئا وبــدأت أمتلــك المقــدرة علــى تفســي وفهــم بعــض الرمــوز الثقافيــة 

واالجتماعيــة.

وأســتطيع أن أقــول بثقــة اآلن: تجربتــي فــي معهــد الدوحــة هــي تجربــة 

مميــزة وعالمــة فارقــة فــي مســيتي المهنيــة. هنــا بــن أروقــة المعهــد 

أيضــًا.  الكثــي  وينتظرنــي  الكثــي  وتعلمــت  الخــربات  مــن  المزيــد  اكتســبت 

فشــكري موصــول لفريــ�ق عمــادة شــؤون الطــالب فهــم الداعــم األول لــي 

وأخــص بالذكــر موظفــو قســم الخدمــات الطالبيــة الذيــن لــوال جهودهــم 

المســتمرة لمــا شــكلنا هــذا القســم الــذي لــم يكــن موجــودا مــن األســاس. 

فخــورة بانتمائــي لهــذا الصــرح األكاديمــي المميــز، وأســأل اهلل التوفيــق 

والســداد لــي ولجميــع الزمــالء.

هل من كلمة تودين إرسالها للطالب؟

بهاتــن  االســتمتاع  ضــرورة  فــي  ت�تخلــص  لهــم  رســالة  وأول  ت�أكيــد؛  بــكل 

الســنتن فالوقــت يمــر بســرعة دون أن نشــعر بــه وال ينفــع النــدم علــى فــات 

كمــا يقولــون. وأنتهــز هــذه الفرصــة ألوجــه كلمــة خاصــة للطــالب الدوليــ�ن 

المعهــد،  أروقــة  بــن  هنــا  يقضونهــا  لحظــة  بــكل  لالســتمتاع  وأدعوهــم 

بهــذا  لالســتمتاع  أيضــا  أدعوهــم  كمــا  خــاص.  بشــكل  قطــر  دولــة  وداخــل 

التنــوع الثقافــي والفكــري وأن يــربزوا أفضــل مــا لديهــم، وأتمنــى لهــم 

دوام التوفيــق والنجــاح فــي مســيتهم األكاديميــة والمهنيــة.

وكلمة أخرى لزاجل

حقيقــة أنــا ســعيدة جــدا بهــذا اللقــاء، وأتمنــى أن نلتقــي فــي مســاحات 

قادمــة بــإذن اهلل. وأشــكركم مجــددا علــى هــذه االســتضافة، وأتمنــى لكــم 

ولزمالئــي فــي المعهــد دوام التوفيــق.
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علياء المعاضيد، مستشارة تطوي�ر خدمات مجتمعية.
تمكينــًا لــدور المبتعثــن والخري�جــن، ولتعزيــ�ز ســبل التواصــل الفعــال بــن 
برنامــج االبتعــاث الحكومــي، والملحــق الثقافــي، وإدارات خدمــات الطلبــة 
مقــرح  المقالــة  هــذه  تســتعرض  الخارجيــة،  الجامعــات  فــي  المبتعثــن 
ــ�ر آليــات برنامــج االبتعــاث الحكومــي وتحســينه مــن خــالل دراســة تــم  لتطوي
العمــل عليهــا فــي الواليــات المتحــدة 2017 خــالل فــرة عملــي كمستشــارة 
أكاديميــة. مــن خــالل النظــر فــي مخرجــات البحــث الــذي تــم العمــل عليــه 
فــي كليــة “ميســا” المجتمعيــة بواليــة أري�زونــا. نســتعرض فــي البحــث أهــم 
الصعوبــات التــي واجهــت الطــالب العــرب خــالل فــرة ابتعاثهــم، كمــا تضيــف 
مــن  الفريــدة  التخصصــات  اختيــار  اســراتيجية  لوضــع  توجــه  المقالــة  هــذا 

نوعهــا، تحقيقــًا لرويــة قطــر 2030.
الرسالة واألهداف

ســعيا لتطويــ�ر آليــة البحــث فــي المشــاكل التــي تواجــه الطلبــة المبتعثــن، 
مــن خــالل تعزيــ�ز دور الخري�جــن المبتعثــن كخــرباء فــي ثالثــة مجاالت رئيســية: 
اختيــار الجامعــات التــي تواكــب التطــورات االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة 
والطبيــة مــن خــالل تخصصاتهــا، تقديــم حلــول لمشــاكل التواصــل مــع الجهات 
المختلفــة، وتعزيــ�ز دور مشــاريع التخــرج خــالل مرحلــة الدراســة، باإلضافــة 

إلــى تقديــم الدعــم الــالزم للطلبــة الجــدد ســواء داخــل أو خــارج قطــر.
الجــدد،  الطــالب  علــى  االنتقــال  لتســهيل  االبتعــاث  برنامــج  كفــاءة  رفــع   •
مــن خــالل تقديــم ورش دعــم طالبيــة قبــل الذهــاب للدراســة فــي الخــارج، 

وبالتعــاون مــع الســفارات بدولــة قطــر.
• اعتمــاد آليــة لدعــم الطلبــة المبتعثــن حاليــًا، مــن خــالل تعزيــ�ز دور الطلبــة 

المتخرجــن كمستشــاري�ن دعــم.
• تعزي�ز دور الطلبة المتخرجن كمستشاري تخصصات وسفراء لجامعاتهم.

• تعزيــ�ز دور برنامــج االبتعــاث والمؤسســات المحليــة، مــن خــالل دعم الطلبة 
الســاعن لتطويــ�ر مشــاريع التخــرج والتــي تعــود بالفائــدة علــى دولة قطر.

 Scope of Problems Affecting Middle Eastern College Students in the
)United States )Alyaa Al-Maadeed, 2018

مــن خــالل البحــث الــذي تــم العمــل عليــه تحــت مظلــة مكتــب خدمــات الطــالب 
يخــص  بمــا  الطلبــة  إلنــذارات  أســبوعية  إحصــاءات  مراجعــة  تــم  الدوليــ�ن، 
المســمى الدولــي. وتبــن مــن خــالل التحليــل أن الطــالب العــرب كانــوا األكــر 

 .Student Status ”عرضــة لخســارة “المســمى الدولــي للطالــب
تبــن بمعــدل شــهري، أن ســتة طــالب علــى األقــل كانــوا يتعرضــون لمخالفــة 
ت�أثــر بشــكل مباشــر علــى فــرص  السياســات الدوليــة والجامعيــة، والتــي 
بعــد  وتبــن  المتحــدة.  بالواليــات  الجامعــات  فــي  للدراســة  اســت�كمالهم 
المضــي فــي الدراســة عــن طريــ�ق مقابــالت دوريــة مــع الطــالب، إلــى أن 

األســباب التاليــة هــي التــي تجعلهــم أكــر عرضــة: 
- أســباب طبيــة ال يتــم اإلفصــاح عنهــا لمكتــب خدمــات الطــالب الدوليــ�ن فــي 

الجامعة/الكليــة، أو للملحــق الثقافي/الطبــي.
- الســفر إلــى خــارج بلــد االبتعــاث دون إخطــار مســبق ودون طلــب توقيــع 

ســفر مــن مســؤولي خدمــات الطــالب المبتعثــن.
- خسارة البعثة/ عدم دفع الرسوم أو است�كمالها.

- عــدم التســجيل فــي العــدد المطلــوب مــن المــواد لعــدم وضــوح آليــة طلــب 
تخفيــف العــبء األكاديمي.

- عــدم الوعــي بالسياســات الدوليــة والتــي يجــب علــى الطــالب الدوليــ�ن 
اتباعهــا.

توصيات البحث
خــالل  مــن  دوليــًا  والســفارات  االبتعــاث  جهــات  دور  بتعزيــ�ز  البحــث  ينصــح 
التمهيــد المســبق للطــالب قبــل ســفرهم لبلــد االبتعــاث، مــن خــالل تنفيــذ أو 

األخــذ بعــن االعتبــار المقرحــات التاليــة:
• النظر في إنشاء رابطة دعم طالبي تبدأ نشاطاته في البلد األم

جهــة  بــن  الدوليــة  بالسياســات  توعويــة  ورش  تقديــم  آليــة  اعتمــاد   •
االبتعــاث والســفارات، وتقديــم الدعــم الــالزم مــن خــالل مــد خــط للتواصــل 
ذو طابــع استشــاري بــن الســفارات الخارجيــة والملحــق الثقافــي فــي بلــد 

االبتعــاث
•  تعزيــ�ز ســبل التواصــل مــع الجامعات/الكليــات والعمــل علــى: )1( طــرح ورش 
تعليميــة للمرشــدين األكاديميــ�ن فــي الملحــق الثقافــي وجهــات االبتعــاث 
للرفــع مــن مســتوى معرفــة طبيعــة دراســة الطالــب المبتعــث وفهــم طــرق 
ــ�ز  حــل أي صعوبــات مــن الممكــن أن تواجهــه خــالل فــرة االبتعــاث. )2( تعزي
دور جهــة االبتعــاث مــن خــالل القيــام بزيــارات ميدانيــة لبعــض الجامعــات/

الكليــات، لفهــم احتياجــات الطــالب خــالل فــرة االبتعــاث.
أسباب دعم هذا المقرتح 

تحقيقــَا لرويــة قطــر 2030 بمــا يختــص التنميــة البشــرية )ســكان متعلمــون(، 
والتــي  األســباب  أهــم  نلخــص  الدولــي(،  )التعــاون  االجتماعيــة  والتنميــة 

توضــح أهميــة وضــع أســس تنفيذيــة للعمــل علــى هــذا المقــرح:
مــع  والتعــاون  للتواصــل  جســر  وبنــاء  الســابق  البحــث  مخرجــات  تفــادي   •

منفــذة. كجهــة  الثقافــي  الملحــق  دور  وتعزيــ�ز  الخارجيــة  الجامعــات 
ــ�ر بحــوث ومشــاريع متخصصــة ليتــم االســتفادة منهــا  • وضــع أســس لتطوي
مســتقبالً، وتعزيــ�ز روح الوطنيــة عنــد الطلبــة المبتعثــن، ورفــع فعاليتهــم 

األكاديميــة.
المبتعثــن،  وللطلبــة  االبتعــاث  برنامــج  مــن  لــكل  الــالزم  الدعــم  تقديــم   •
الخارجيــة،  الدراســة  ميــدان  فــي  كخــرباء  الخري�جــن  دور  تعزيــ�ز  خــالل  مــن 

الجامعــات. فــي  المتاحــة  بالفــرص  علــٍم  علــى  وكمستشــاري�ن 
• طــرح تخصصــات جديــدة أو فريــدة مــن نوعهــا تماشــيًا مــع التطــور المحلــي 
ــار الجامعــات التــي تواكــب  المســتدام، مــن خــالل اعتمــاد آليــة جديــدة الختي

التطــور االقتصــادي والبيئــي والطبــي واالجتماعــي.
خطوات مبدئية للعمل على المقرتح

اختيــار واليــة واحــدة مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة لوضــع أســس لتنفيــذ 
التواصــل  المحليــة.  الكليــات  الجامعــات/  التواصــل مــع  خــالل  المقــرح مــن 
مــع الطلبــة المتخرجــن مــن هــذه الجامعــات خــالل الثــالث ســنوات الماضيــة 
وتنســيق اجتماع برئاســة إدارة االبتعاث لمناقشــة أسباب وأهداف المقرح 
لــه. اختيــار مرشــح مــن الملحــق الثقافــي يتواصــل  آليــة تنفيذيــة  ووضــع 
مــع إدارات الخدمــات الطالبيــة لرســيخ ســبل التعــاون بــن برنامــج االبتعــاث 
للمرشــدين  ورش  طــرح  آليــة  فــي  والنظــر  قطــر،  دولــة  فــي  الحكومــي 
المبتعثــن.  الطــالب  مــع  اإلدارات  هــذا  عمــل  طبيعــة  لفهــم  األكاديميــ�ن 
التعــاون مــع ســفارة الواليــات المتحــدة لطــرح ورش توعويــة للطــالب الذيــن 
ســيتم ابتعاثهــم خــالل فــرة تنفيــذ المقــرح، والتــي مــن خاللهــا ســيتم 
توضيــح أهــم السياســات التــي يتوجــب علــى الطــالب مراعاتهــا طيلــة فــرة 
االبتعــاث. اختيــار مجموعــة مــن الطــالب المتخرجــن للعمــل علــى آليــة اختيــار 
التخصصــات التــي تواكــب احتياجــات العمــل فــي دولــة قطــر، ووضــع معايــ�ي 
مناســبة الختيــار التخصصــات والجامعــات. وضــع آليــة مشــركة مــع جهــات 
االبتعــاث المحليــة، لدعــم فــرص تطويــ�ر بحــوث ومشــاريع التخــرج، والتواصــل 
مــع الجامعات/الكليــات لتوضيــح هــذه اآلليــة والنظــر فــي اعتمادهــا كمعيــار 

فرعــي لتخــرج الطــالب مــن تخصصــات معينــة.
القوة البشرية المستهدفة للعمل على المقرتح 

وتشــمل موظفــو االبتعــاث الحكومــي )دولــة قطــر(، والملحــق الثقافــي 
)واشــنطن( إضافــة إدارات خدمــات الطــالب المبتعثــن )الجامعــات /الكليــات(، 
والطلبــة الخري�جــون )دولــة قطــر( وكذلــك الطلبــة المبتعثــون )داخــل أو خــارج 

دولــة قطــر(.

تطوي�ر آلية اختيار التخصصات
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تقري�ر: ربى سلمى، طالبة بربنامج الصحافة
نّظــم برنامــج األدب المقــارن فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، الثالثــاء، 
القديــم  الشــرق  فــي  “األدب  بعنــوان:  محاضــرة   ،2020 شــباط/فرباير   25
وتالقــح الثقافــات” قّدمهــا الدكتــور محمــد مرقطــن، خبــي لغــوي زائــر فــي 
معجــم الدوحــة التاريخــي، عــرض خاللهــا نمــاذج أدبيــة متنوعــة مــن تاريــ�خ 
ــا، بركيــزه علــى  ــا، وثقافيًّ حضــارات الشــرق القديــم، وت�أثرهــا ببعضهــا لغويًّ
وذلــك  والجنوبــي،  الشــمالي  الخصيــب  الهــالل  منطقــة  فــي  الحضــارات 

بحضــور عــدد مــن أســاتذة وطــالب المعهــد. 
وحدة حضارية وثقافية واحدة

افت�تــح الدكتــور مرقطــن، المتخصــص فــي لغــات وحضــارات الشــرق القديــم، 
خاصــة لغــات الجزيــ�رة العرب�يــة قبــل اإلســالم، المحاضــرة بت�أكيــده علــى أّن 
مصــادر دراســة األدب فــي الشــرق القديــم تعتمــد علــى شــواهد، ولذلــك 
هــذه  بهــا  ُكتبــت  التــي  القديمــة  اللغــات  معرفــة  للــدارس  المهــم  مــن 
الشــواهد، وأّكــد علــى أّن الشــمال األفريقــي، ومصــر، والجزيــ�رة العرب�يــة، 
ــ�ن ُتمثــل وحــدة حضاريــة لغويــة واحــدة  وبــالد الشــام، وبــالد مــا بــن النهري
فــي أعمــاق التاريــ�خ، إذ أّنــه لطالمــا كان هنــاك تفاعــل حضــاري، ولغــوي 

فــي هــذه المنطقــة منــذ 10000 ســنة قبــل الميــالد. 
واســتعرض فــي المحاضــرة التــي وصفهــا بالجولــة المعرفيــة فــي تــراث 
الشــرق القديــم، شــجرة اللغــات الســامّية الحامّيــة التــي تنحــدر منهــا اللغــة 
العرب�يــة، وأّكــد علــى عــدم دّقــة هــذه التســمية، مشــًيا إلــى أّن المصطلــح 
ــا كذلــك، ولكــن  الــذي طــوره العلمــاء الــروس “أفــرو- أســيوية” ليــس دقيًق
بعيــًدا عــن التســمية مــا يهــم هــو حقيقــة أّن لغــات الشــرق القديــم تنتمــي 
ألســرة لغويــة واحــدة، وفــي هــذا دليــل علــى الوحــدة الحضــارة واللغويــة 

للمنطقــة. 
اخرتاع الكتابة وتطّور األبجدّية

تطــّرق الدكتــور مرقطــن فــي البدايــة إلــى اخــراع الكتابــة نظــًرا ألهميتهــا 
فــي دراســة أدب الشــرق القديــم، فقــال إّن هنــاك نظريــة ســائدة الخــراع 
ُتســّمى  والتــي  الحضاريــة  الطبقــات  أقــدم  أّن  علــى  تنطــوي  الكتابــة 
بـ”الطبقــة الرابعــة”،  فــي منطقــة “أوروك” المدينــة الســومرية القديمــة 
الكتابــات  اســتخدموا  الفــرات،  لنهــر  الشــرقية  الضفــة  علــى  الواقعــة 
بــدأت  ومنهــا  المســماري،  الخــط  منهــا  طــّوروا  ثــم  ومــن  التصوي�ريــة، 
الكتابــة الهيوغليفيــة فــي مصــر عــام 3000 قبــل الميــالد، وهــي كتابــة 
تقري�ًبــا  رمــز   600 لمعرفــة  بحاجــة  أنهــا  يعنــي  وهــذا  ورمزيــة،  مقطعيــة 
لفهمهــا، ومنهــا الخــط “األّكادي”، وعلــى الرغــم مــن أّنهــا لغــة رمزيــة إاّل 
أنهــا لغــة ُمعربــة، ولكــن الكنعانّيــ�ن بعــد ذلــك فــي عــام 1900 قبــل الميــالد 
بتطويــ�ر  فقامــوا  المســماري،  وال  الهيوغليفــي،  النظــام  يعجبهــم  لــم 
ــ�ن بالهيوغليفيــة، وقــد انتشــرت هــذه األبجديــة  األبجديــة الكنعانيــة مت�أثّري

حــول العالــم مــن خــالل تجــارة الكنعانيــ�ن. 
الموروث األدبي في الجزي�رة العرب�ية

وقــال الدكتــور “يوجــد عشــرات اآلالف مــن النصــوص فــي الجزيــ�رة العرب�يــة 
بشــامها، ويمنهــا، وعراقهــا، وشــرق مصــر، والدلتــا، وُيقّدرهــا بعــض العلماء 
بمئــة ألــف َنــص تقري�ًبــا، مكتوبــة علــى الصخــور، وت�تحــدث هــذه الكتابــات عــن 
كافــة مناحــي الحيــاة، فهنــاك نصــوص قانونيــة، وملكيــة، وأدبيــة، وكان 
العــرب فــي ذلــك الوقــت يكتبــون بالخــط الُمســند، والخــط اآلرامــي، ومــن 
الخــط اآلرامــي طــّور األنبــاط الخــط العربــي، إذ يظهــر اســتخدام الخــط العربــي 
هنــاك  أّن  وأضــاف  ذلــك”.  قبــل  وليــس  ميــالدي   300 عــام  فــي  واضًحــا 
الُمســند، واآلرامــي تحســم  بالخــط  ُمكتشــفة مكتوبــة  مخطوطــات عرب�يــة 

مســألة النقــاش حــول أّن أصــل الخــط العربــي كان ســريانيًّا.

وشــّدد الدكتــور علــى أّن المنطقــة العرب�يــة أغنــى معرفًيــا وثقافًيــا ممــا 
نتصــور، وعــرض نمــاذج حضاريــة مــن المنطقــة العرب�يــة قبــل اإلســالم، وقــال 
“يتفــق الكثــي مــن العلمــاء مثــاًل أّن اللغــة القانونيــة فــي المرافعــات فــي 
البــراء كانــت اللغــة العرب�يــة”، فقــد كتــب األنبــاط باللغتــن العرب�يــة واآلراميــة. 
وكذلــك عــرض الدكتــور نصوًصــا عرب�يــة ُتســّمى بنصــوص “الكهانــة”، مكتوبــة 
الرابــع قبــل الميــالد مــن  القــرن  الُمســند مــن  بالخــط  النخــل  علــى عســيب 
منطقــة كِنــدة، وتحتــوي علــى كلمــات عرب�يــة مثــل كلمــة “رب” التــي كان 
ُيعتقــد أنهــا كلمــة ذات أصــل عــربي آرامــي. ومــن نصــوص الكهانــة انتقــل 
الدكتــور إلــى النقــوش الصفائيــة فــي باديــة الشــام، والتــي ُتقــّدر بخمســن 

ألــف نقــش قصــي عــن الحيــاة اليوميــة.
والحضــارات  اللغــات،  دراســة  فــي  المثــي  األمــر  أّن  إلــى  الدكتــور  ولفــت 
القديمــة هــو مالحظــة التفاعــل فيمــا بينهــا، فعلــى ســبيل المثــال، نحــن 
إلــى اآلن مــا زلنــا نســتخدم كلمــات أصلهــا ســومري شــّقت طريقهــا إلــى 
األّكاديــة، ومــن ثــم اآلراميــة، والعرب�يــة، مثــل كلمــة “كرســي”، و”ســكافي”، 
و “مــاّلح” وغيهــا، وليســت فقــط الكلمــات حتــى األمثــال القديمــة ورثنــا 

منهــا، ونســتخدم مــا يشــبهها إلــى اآلن. 
بــه  ُيقصــد  ال  الجاهلــي  بــاألدب  القديــم  العربــي  األدب  تســمية  إن  وقــال 
الجهــل بالمعرفــة، والثقافــة، ولكــن فقــط جهــل بالديــن اإلســالمي الحنيــف، 
وعــرض نموذًجــا أدبًيــا لقصيــدة مقّفــاة، وموزونــة مــن ســبعة وعشــري�ن 
بيًتــا اســمها “نقــش القصيــدة الُحمييــة” أو “ترنيمــة الشــمس”، ُكشــفت 
فــي شــرق صنعــاء، ومنشــورة فــي مجلــة ريــدان للعالــم اليمنــي يوســف 
عبــد اهلل، وهــي صــالة موجهــة إللــه الشــمس مــن القــرن األول الميــالدي، 

والبعــض يقــول إّنهــا تعــود للقــرن الثانــي الميــالدي. 
أدب الشرق القديم والت�أسيس لمعرفة عرب�ية حديثة

بت�أكيــده علــى أّن مــوروث  وفــي نهايــة المحاضــرة ختــم الدكتــور حديثــه 
“آن  وقــال:  ومعرفتنــا،  ثقافتنــا  مــن  أساســي  جــزء  هــو  القديــم  الشــرق 
األوان أن يبــدأ العــرب باالهتمــام بهــذا المجــال”، وعــرّب عــن أســفه بســبب 
قّلــة عــدد الباحثــن العــرب الذيــن يدرســون، ويســاهمون فــي نشــر هــذا 
فــي  المــوروث  هــذا  دراســة  أهميــة  علــى  وأّكــد  الثقافــي،  المــوروث 
ت�كــون معظــم  أن  المؤســف  الت�أســيس لمعرفــة عرب�يــة حديثــة، ألّنــه مــن 
إلــى  وأشــار  واأللمانيــة،  اإلنكليزيــة،  باللغــة  حالًيــا  الموجــودة  الدراســات 
أهميــة وجــود ُكتــب عرب�يــة مثــل كتــاب “مقدمــة فــي أدب العــراق القديــم” 

لألســتاذ الدكتــور طــه باقــر.
قبــل  مــن  األســئلة  وطــرح  للنقــاش  مســاحة  المحاضــرة  وأعقبــت  هــذا، 
الحضــور. وفــي ُمداخلــة للدكتــور إســماعيل الناشــف، أســتاذ مشــارك فــي 
برنامــج علــم االجتمــاع واألنروبولوجيــا، أشــار إلــى أّن الباحثــن العــرب يجــب 
أن يكــون لديهــم نموذجهــم الخــاص فــي دراســة هــذا المــوروث والتعامــل 

معــه، وأاّل يكــون نقــاًل عــن النمــوذج الغربــي.

برنامج األدب المقارن يناقش موضوع »األدب في الشرق القديم وتالقح الثقافات«
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الدكتور ياسر سليمان معالي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا يحاضر حول “نشر 
الكتب األكاديمية”
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سعادة السفري السابق أجاي شارما سفري المملكة المتحدة في قطر، يزور معهد 
الدوحة للدراسات العليا
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قسم الخدمات الطالبية ينظم فعالية بعنوان: “شخصيتك من رسمك”
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جانب من زيارة وفد من معهد الدوحة للدراسات العليا لكلية أحمد بن محمد 
العسكرية للرتوي�ج لربامج الماجستري
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قسم الخدمات الطالبية في معهد الدوحة للدراسات العليا ينظم زيارة إلى 
مؤسسة “إحسان” لرعاية كبار السن

جانب من ندوة بعنوان: “إعادة تشكيل راج كابور في دور السينما الشعبية” نظمها 
برنامج األدب المقارن في معهد الدوحة للدراسات العليا
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وفد من وكالة االعتماد )FIBAA( يسجل زيارة موقعية لمعهد الدوحة للدراسات العليا
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يرسّنا تلّقي مشاركاتكم واقرتاحاتكم ومالحظاتكم عىل العنوان التايل:

zajel@dohainstitute.edu.qa

دعوة للكتابة يف زاجل 

زاجل نرشة إلكرتونية شهرية تصدر من إدارة االتصال والعالقات الخارجية

نرشة إخبارية دورية تصدر عن  إدارة االتصاالت والعالقات الخارجية 


