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احتفــل معهــد الدوحــة للدراســات العليــا االثنــن 12 حزيــ�ران/ يونيــو 2017 

ــ�ج الفــوج األول مــن طلبــة الماجســتري، برعايــة معالــي الشــيخ عبــد  بتخري

ــ�ر الداخليــة، وحضــور  اهلل بــن ناصــر آل ثانــي رئيــس مجلــس الــوزراء ووزي

كلٍ مــن ســعادة الســيد أحمــد بــن عبــد اهلل بــن زيــد آل محمــود نائــب رئيــس 

مجلــس الــوزراء ووزيــ�ر الدولــة لشــؤون مجلــس الــوزراء، وســعادة الشــيخ 

خالــد بــن خليفــة بــن عبد العزيــ�ز آل ثاني رئيس الديوان األمريي، وســعادة 

الدكتور محمــد بــن عبــد الواحــد الحمــادي وزيــ�ر التعليم والتعليــم العالي، 

وســعادة الدكتــور عيســى بــن ســعد الجفالــي النعيمــي وزيــ�ر التنميــة 

صالــح  الدكتــور  وســعادة  االجتماعيــة،  والشــؤون  والعمــل  اإلداريــة 

بــن محمــد النابــت وزيــ�ر التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء، ورئيــس مجلــس 

األمنــاء الدكتــور عزمــي بشــارة، وأعضــاء مــن مجلــس األمنــاء، وجمــع مــن 

كبــار الشــخصيات والضيــوف. كمــا حضــر رئيــس المعهــد بالوكالــة الدكتــور 

ياســر ســليمان معالــي، والدكتــورة هنــد المفتــاح نائــب الرئيــس للشــؤون 

اإلداريــة والماليــة، إضافــة إلــى عمــداء الكليــات، وأهالــي الخري�جــن.

اســُتِهل الحفــل الــذي شــهد تخريــ�ج )101( طالــب وطالبــة، والــذي أقيــم في 

مقــر المعهــد، بالســالم األمــريي القطــري تــاله كلمــة لســعادة الدكتــور 

ــ�ر التعليــم والتعليــم العالــي قــال  ــد الواحــد الحمــادي وزي ــن عب محمــد ب

فيهــا: "إن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا بمــا يقــوم بــه مــن جهــد 

ــا يؤكــد تفــرده بــن مؤسســات التعليــم  لالرتقــاء بمجــال الدراســات العلي

العالــي فــي عالمنــا العربــي، ومــن ثــّم فإنــه يقــدم خدمــة كبــرية للتعليم 

العالــي؛ ســواء علــى المســتوى المحلــي أو العربــي، خاصــة فــي ضــوء 

مــا يقــوم بــه المعهــد مــن تدقيــق شــديد فــي اختيــار طلبتــه مــن بــن 

األعــداد الكبــرية مــن المتقدمــن للدراســة فيــه، ممــا يؤكــد حرصــه علــى 

ــ�ج أفضــل الكفــاءات". تخري

الدوحــة  معهــد  بوجــود  أنفســنا  نهنــئ  "إننــا  الوزيــ�ر  ســعادة  وأضــاف 

للدراســات العليــا فــي قطر، خاصة فــي ظل تنامي أعداد الطلبة القطري�ن 

المقبولــن بالمعهــد والخري�جــن ضمــن الفــوج األول مــن كليــة العلــوم 

االجتماعيــة واإلنســانية وكليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة". 

كمــا عــّر الدكتــور عزمــي بشــارة، رئيــس مجلــس أمنــاء المعهد، خــالل كلمته 

عــن ســعادته وفرحتــه بتخــرج أول فــوج مــن حملــة شــهادة الماجســتري مــن 

ــا، إضافــة إلــى دولــة قطــر، بعــد ت�أهيلهــم  أكــر مــن اثنــي عشــر قطــًرا عرب�يًّ

لحمــل لــواء العلــم فــي قضايــا االجتمــاع واإلنســانيات واإلدارة.

وقــال بشــارة: "إننــا نشــهد باكــورة ثمــار معهــد الدوحــة للدراســات العليــا 

الــذي بــدأ المركــز العربــي لألبحــاث ت�أسيســه منــذ خمــس ســنوات، بدعــم 

مثابــر ومنهجــي مــن صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي أمــري 

دولــة قطــر وحكومتــه".

وأشــار بــأن المعهــد "بــذل جهــًدا الجتــذاب أفضــل الكفــاءات مــن األســاتذة 

الذيــن رأوا فــي معهــد الدوحــة فرصــة لإلســهام فــي تنشــئة جيــل مــن 

مشــرًيا  العربــي".  الوطــن  فــي  طويــاًل  �أهملــت  مجــاالت  فــي  الباحثــن 

إلــى أن تخريــ�ج الفــوج األول "يشــّكل مصــدر ســعادة شــخصّية بعبــور هــذه 

المحطــة المهمــة فــي المشــروع النهضــوي العربــي الرامــي إلــى إحيــاء 

العلــوم االجتماعّيــة واإلنســانّية فــي الوطــن العربــي، بحيث تغــادر وظيفة 

التريــ�ر، إلــى وظيفــة التنوي�ر، وظيفِتها البحثّية، النظرّية والتطبيقّية التي 

ال تقــوم مــن دون معــارف حقيقّيــة ومناهــج تحليلّيــة نقدّيــة".

تخريج الفوج األول من طلبة معهد الدوحة للدراسات العليا 
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مركز إشعاع حضاري لتفاعل بني التخصصات والمناهج
وقــال الدكتــور بشــارة: "لقــد أنشــأنا هنــا فــي هــذا الحــرم الجامعــي، والــذي 

بنــاه ورعــاه هــذا البلــد الكبــري القلــب والعقــل والــدور، مركــز إشــعاع حضــاري 

وفضــاء لتفاعــلٍ ضــروري بــن التخصصــات والمناهــج. وتمّتــع هــذا الحــرم 

اإلبــداع، وتمتنــع فــي  أكاديمّيــة يســتحيل مــن دونهــا  بحرّيــة  الجامعــي 

غيابهــا الموضوعّيــة العلمّيــة، وأقــول كمــا تعلمــون، الموضوعّيــة وليــس 

الحيــاد. ومهمتنــا الرئيســة أن نخــرِّج باحًثــا/ ة يّتبــع حياًدا منهجًيــا في البحث، 

وخبــرًيا/ ة متمكًنــا مــن أدوات تخصصــه؛ ولكــن يحدونــا أيًضــا أمــل أن ينشــأ 

فــي بيئ�تنــا مثقــٌف غــري محايــد بــن الخــري والشــر، والحــق والباطــل، والحريــة 

والعبوديــة، والعــدل والظلــم، وتعنيــه قضايــا شــعبه ومجتمعــه".

وختــم كلمتــه بقولــه إن "مشــروعنا عربــّي وإنســاني كمــا هــو معلــن، بيــد 

أن مكاَنــه وموقَعــه فــي هــذا البلــد الــذي احتضنــه وتفاعــل معــه يحتــم 

عليــه أن يســعى إلــى اســتفادة المجتمــع والدولــة فــي قطــر بأقصــى 

درجــة مــن وجــوده هنــا، وليــس فقــط بالمعنــى الــذي يســميه السياســيون 

"القــّوة الناعمــة" والمتعلقــة فــي حالتنا بســمعة الحرّيــة األكاديمّية التي 

تســتحقها البلــد، والتــي ال تمتــاز بهــا منطقتنا لألســف، وإنما أيًضــا بالفائدة 

المباشــرة فــي مجــاالٍت تحتــاج إلــى تطويــ�ٍر، وذلــك ضمــن خطــة التنمّيــة 

البشــرّية القطريــة التــي نلتــزم بهــا. وأعتقــد أّننا نحقــُق تقدًما متواتــًرا في 

هذا الموضوع بنسب تواجد الطلبة القطري�ن، وال سيما في مجال اإلدارة 

العامــة، لكننــا نبــذل جهــًدا حثيًثــا فــي إقنــاع أعــداٍد أكر من الشــباب القطري 

لالنخــراط فــي المســار البحثــي فــي العلوم االجتماعّيــة واإلنســانّية. وثّمة 

تقــدم مثــري ملحــوظ باألرقــام مــن ســنة إلــى أخــرى".

معهٌد عربي بامتياز
بالوكالــة،  المعهــد  رئيــس  معالــي  ســليمان  ياســر  الدكتــور  وألقــى 

كلمــة هّنــأ فيهــا الخري�جــن بهــذه المناســبة ورحــب بالحضــور، وعــرض 

فيهــا رســالة المعهــد القائمــة علــى تخريــ�ج طلبــة متميزيــ�ن ومؤهلــن 

لمشــاركتنا  امتنانــي  وعميــق  شــكري  "أوّجــه  قائــاًل:  ــا،  وعمليًّ ــا  علميًّ

بهجــًة مــن مباهــج قطــر فــي هــذا الشــهر الفضيــل؛ حفــَل تخــّرج الفــوج 

األول مــن طلبــة معهــد الدوحــة للدراســات العليــا. وحضوُركــم اليــوم 

رســالَته  المعهــد  لمواصلــة  وطيــًدا  دعًمــا  نعــدُّه  البهيــج  الحفــَل  هــذا 

الباحثــن الشــبان فــي  بت�كويــ�ن جيــل جديــد مــن  األساســية والمتمّثلــة 

العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية واإلداريــة واالقتصاديــة، والمســاهمِة 

فــي خدمــة دولــة قطــر والمحيــط اإلقليمــي والعربــي، مــن حيــث ت�كويــ�ُن 

الكفــاءات وصقــُل المهــارات. حضوُركــم أيهــا الحفــل الكريــم هــو تحفيــز 

لنــا علــى المضــي فــي تفعيــل خطــط المعهــد، مــن أجــل تحقيــق أهدافــه 

النبيلــة: خدمــة العلــم والمعرفــة والمســاهمة، إلــى جانــب المؤسســات 

األكاديميــة النظــرية، فــي بنــاء منــارة الدوحــة المشــعة فــي كل اآلفــاق 

ــا".   ــا ودوليًّ ــا وعرب�يًّ توافًقــا مــع موقــف قطــر التنمــوي إقليميًّ

وأضــاف الدكتــور معالــي: "تشــاركوننا اليــوم فــي قطــف أولــى ثمــار 

المعهــد وجنــيِ باكــورة إنتاجــه. اليــوَم نعلــن عــن تخــرج الفــوج األول فــي 

ــات  ــْي العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية، واإلدارة العامــة واقتصادي كّلَيَت

التنميــة. لقــد ترشــح لمتابعــة الدراســة بمعهــد الدوحــة فــي أول ســنة 

طالًبــا،   155 ســوى  منهــم  النجــاح  يحالــف  لــم  طلبــة،   903 لــه  دراســية 

التحــق منهــم 134 طالًبــا، ومــن أصــل هــذا الرقــم األخــري تخــرج )101( طالــب 

وطالبــة، ينتمــي هــؤالء الطلبــُة إلــى قطــر ومعظــِم البــالد العرب�يــة مــن 
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المحيــط إلــى الخليــج. وبذلــك يكــّرس المعهــُد واحــًدا مــن عناوينــه الكــرى: 

"معهــُد الدوحــة معهــٌد عربــي بامتيــاز".

وأكــد أن المعهــد "كــّرس جهــَده لضمان ت�كوي�نٍ رصنٍ لفائدة الطلبة، من خالل 

العمــل علــى اســتقطاب أســاتذة باحثــن متميزي�ن، لتعزي�ز الت�أطــري األكاديمي 

الجّيد. التحق هؤالء األساتذة بالمعهد من جامعات عرب�ية ودولية مرموقة، 

إيماًنــا منهــم بمشــروع معهــد الدوحــة ونظرتــه النهضويــة والتنوي�ريــة، 

وســعيه لخدمــة المجتمــع القطــري والخليجــي والعربي". 

وقــد ألقــت الطالبــة فــرح علــي مــن برنامــج اإلعــالم والدراســات الثقافيــة 

كلمــة الخري�جــن قالــت فيهــا: "إن هــذا الصــرح العلمــي الــذي يحمــل اســم 

معهــد الدوحــة للدراســات العليــا قــد اجتــاز بدايــة تاريخيــة فــي ســفر 

التطــور المنشــود، لــن يغفــل عــن ذكرهــا مســتقباًل تاريــ�خ قطــر، وتاريــ�خ 

المنطقــة العرب�يــة ككل، ال بوصفــه جامعــة جديــدة تضــاف إلــى جامعــات 

ُتعــَد بالمئــات فــي هــذه المنطقــة مــن العالــم، وإنمــا بصفتــه مشــروًعا 

إلــى دولــة قطــر ممّثلــة  "أتوجــه   : نهضوًيــا غــري مســبوق"، وأضافــت 

بأمريهــا الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي، ألعــرب لــه باســمي وباســم 

زمالئــي جميًعــا عــن أعمــق مشــاعر االمتنــان علــى تبنيــه هــذا المشــروع 

النهضــوي التنويــ�ري منــذ كان فكــرة، ورعايتــه ودعمــه، حتــى صــار منــارة 

عــز نظريهــا فــي حاضــر العــرب، كمــا أتوجــه أيًضــا إلــى إدارة المعهــد وإلى 

أســاتذتنا الذيــن شــاركونا وشــاركناهم ترجمــة الطمــوح إلــى واقــع".

أّمــا الطالــب حمــد المهنــدي مــن برنامــج العلــوم السياســية والعالقــات 

الدوليــة فألقــى كلمــة مماثلــة خاطــب فيهــا الخري�جــن قائــاًل: "إن قطــر 

اليــوم، ومــن خــالل تخرجكــم، ت�ثبــت بحــق أنهــا أصبحت مصــدًرا ملهًمــا لكل من 

يبحــث عــن العلــم الجــاد والمعرفــة الرصينــة والفكــر المســتنري. وأنهــا توفــر 

مناًخــا أكاديمًيــا وفكرًيــا تزدهــر فيــه العقــول الشــابة الفتيــة الطموحة لغد 

ــا العرب�يــة، وأنهــا تحــرص علــى دعــم العلــم والمعرفــة  مشــرق لنــا وألمتن

بــكل مــا تملــك، وذلــك مــن أجــل رفعــة شــباب أمتنــا العرب�يــة واإلســالمية". 

وأضــاف المهنــدي: "إّن التخــوف الــذي راودنــي فــي التســجيل بــأول فــوج 

فــي المعهــد جعلنــي اليــوم أعتــر هــذا القــرار أحــد أفضــل القــرارات التــي 

اتخذتهــا؛ نظــًرا لمــا لمســته مــن تطــور فكــري وجــودة تعليميــة عاليــة 

ينــدر أن توجــد فــي جامعــات أخــرى. لقــد اكتســبنا فــي هــذا المعهــد خــرات 

علميــة وعمليــة وتبادلنــا تجــارب ثرية مــع زمالء لنا، خاصــة أن المعهد يمثل 

معظــم الــدول العرب�يــة، مــا أكســبه ُبعــًدا عرب�ًيــا ودولًيــا، وجعلنــا فــي الوقــت 

ذاتــه نفاخــر بانتمائنــا إلــى هــذه المؤسســة".

وفــي ختــام الحفــل، قــام رئيــس مجلــس األمنــاء الدكتــور عزمــي بشــارة، 

وعمــداء  معالــي،  ســليمان  ياســر  الدكتــور  بالوكالــة  المعهــد  ورئيــس 

طالــب   )101( عددهــم  البالــغ  للخري�جــن  الشــهادات  بتســليم  الكليــات 

)العلــوم  هــي  أكاديميــة  برامــج  عشــرة  علــى  وموزعــن  وطالبــة، 

ــا، اإلعــالم  السياســية والعالقــات الدوليــة، علــم االجتمــاع واألنربولوجي

والدراســات الثقافيــة، اللســانيات والمعجميــة العرب�يــة، األدب المقــارن، 

السياســات  التنميــة،  اقتصاديــات  العامــة،  اإلدارة  الفلســفة  التاريــ�خ، 

تــال ذلــك التقــاط صــور تذكاريــة جماعيــة للخري�جــن. العامــة(. 
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أعلنــت إدارة القبــول والتســجيل وشــؤون الطــالب فــي معهــد الدوحــة 

للدراســات العليــا عــن نتائــج قبــول طلبــة الماجســتري للفصــل الدراســي 

األول مــن الســنة الجامعيــة المقبلــة 2018-2017، حيــث تــم قبــول  236 

طالًبــا وطالبــة مــن أصــل 3500  طلــب التحــاق تــم تقديمهــا مــن كافــة 

بــاب  فتــح  فــرة  خــالل  األجنبيــة، وذلــك  الــدول  العرب�يــة وبعــض  الــدول 

القبــول التــي انتهــت يــوم 15 فرايــر 2017.

وســيتوزع الطــالب المقبولــن علــى 15 برنامج ماجســتري يقدمها المعهد، 

وقــد ُقبــل 98 طالبــا وطالبــة فــي كليــة العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية، 

و 89  فــي كليــة اإلدارة العامــة و اقتصاديــات التنميــة، باإلضافــة إلــى 

20 تــم قبولهــم فــي برنامــج إدارة النــزاع والعمــل اإلنســاني. أمــا فــي 

كليــة علــم النفــس والعمــل االجتماعــي تــم قبــول 29 طالبــا وطالبــة. 

هــذا وتجــدر اإلشــارة إلــى أن طلبــات االلتحــاق فــي كافــة برامــج المعهــد 

تضمنــت  الطــالب،  قــدرات  مــن  دقيقــة  وت�ثبــت  فحــص  لعمليــة  خضعــت 

إجــراء مقابــالت شــخصية مــن قبــل أســاتذة المعهــد. وكان فــي صــدارة 

مؤشــرات التقي�يــم: التحصيــل األكاديمــي المتمّيــز للطالــب فــي مرحلــة 

فــي  وثقافتــه  واإلنجليزيــة،  العرب�يــة  اللغتــن  وإجــادة  البكالوريــ�وس، 

مجــال التخصــص، ومــدى مســاهمته فــي خدمــة المجتمــع. وقــد تصــدرت 

دولــة قطــر عــدد الطــالب المقبولــن بمــا مجموعــه 74 طالــب وطالبــة 

تلتهــا كل مــن )المغــرب، ســوريا، مصــر، فلســطن واليمــن(.  

بــاب  ســيفت�تح  كمــا   2017 ســبتمر   24 فــي  الدراســة  وســتنطلق  هــذا 

.2017 أكتوبــر   1 فــي   2018-2019 الجديــدة  الجامعيــة  للســنة  القبــول 

ومــن الجديــر ذكــره أنــه يعتــر هــذا الفــوج الثالــث مــن الطلبــة الذيــن يتــم 

قبولهــم فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، حيــث انطلقــت الدراســة 

فيــه ســنة 2015 وســيتخرج أول فــوج مــن المعهــد فــي 12 حزي�ران/يونيــو 

قبول 236 طالبا وطالبة يف برامج املاجستري للسنة الجامعية 2018-2017
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صور من حفل التخريج
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يسّرنا تلّقي مشاركات�كم وإقراحات�كم ومالحظات�كم على العنوان التالي:

zajel@dohainstitute.edu.qa
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