
1

حوار العدد

فــي هــذا العــدد مــن نشــرة زاجــل نســتضيف الدكتــور عــادل الزاغــة، األســتاذ بكليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات 
التنميــة فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا.

اقرأ يف هذا العدد

قبول 28 طالبا وطالبة يف برنامج املاجستري التنفيذي يف 	 

اإلدارة العامة.

معهد الدوحة ينظّم لقاء تعريفيا ألعضاء هيئة التدريس الجدد.	 

املؤمتر الدويل األول بالتعاون بني معهد الدوحة واملركز 	 

العريب لألبحاث وجامعة جويلف بكندا و جامعة ماربورج بأملانيا.

مركــز االمتيــاز للتعليــم التنفيــذي: تخريــج الدفعــة الثانيــة مــن 	 

املشــاركني يف برنامــج تنميــة مهــارات شــاغيل الوظائــف 

القياديــة واإلرشافيــة .

االمتياز للتعليم التنفيذي يطلق الشهادة االحرتافية يف تنمية 	 

املهارات اإلدارية والقانونية.

دعوة إىل تقديم أوراق بحثية ملؤمتر "األزمات والنزاعات يف 	 

الوطن العريب: نحو تجاوب محيل".

ورشة "أنا أبتكر" يف معهد الدوحة للدراسات العليا.	 

املعهد يف اإلعالم

 قبول 28 طالبا وطالبة يف برنامج املاجستري التنفيذي يف 
اإلدارة العامة مبعهد الدوحة .

 معهد الدوحة يستقبل طلبته الجدد
 التلفزيون العريب: استقبال الفوج الثالث من طلبة املعهد

 تلفزيون الريان: معهد الدوحة يحتفل باستقبال الفوج الثالث 
من طلبة املاجستري

كلامت ترحيبية

كلمة الدكتور يارس سليامن معايل.	 

كلمة الدكتورة هند املفتاح.	 

كلمة الدكتور عبدالرحيم بنحادة.	 
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عدسةتصميمإشراف
إبراهيم عبد الجوادفاطمة الصالتخالد وليد محمود

لقاء تعريفي للطلبة الجدد يف معهد الدوحة للدراسات العليا 

كلمة العدد

"زاجل" في عددها الخامس عشر 

يطيـب لـي أن أرحـب بكـم فـي هـذا العـدد الجديـد مـن 

نشـرة زاجـل والـذي نطـل بـه عليكـم مـع بـدء العـام 

الدراسـي الجديـد واسـتقبال المعهـد للفـوج الثالـث 

النشـرة  هـذه  إصـدار  نواصـل  نحـن  هـا  طالبـه...  مـن 

بعددهـا الخامـس عشـر، حيـث ت�تضمـن أخبـار المعهد 

التدريسـية  هيئ�تيـه  وأعضـاء  طلبتـه  ونشـاطات 

واإلداريـة.

النشـرة كمـا ذكرنـا سـابقا هـي ذات جوانـب إبداعيـة 

وثقافيـة وإعالميـة واجتماعيـة تصدر بشـكل دوري،  

وتعمـم علـى اإلدارات واألقسـام المختلفـة  فـي 

المعهـد، وعلـى جميـع الطلبـة.... طمـوح القائمـن 

عليها هو أن ت�كون نشرة خارجية ت�تاح فيها  الفرصة  

األكاديميـة  الهيئ�تـن  وانجـازات  إبداعـات  لنشـر 

واإلدارية والطلبة، وتسليط الضوء عليها. فالهدف 

أوال وأخـرا  بنـاء حلقـة اتصـال لكل ما يزخر به المعهد 

مـن نشـاط علمـي وثقافـي واجتماعـي.

واإلداريـ�ن  والطـالب  لألسـاتذة  الفرصـة  زاجـل  ت�تيـح 

لنشر مساهماتهم  والتعريف بها لدى عموم قراء 

هـذه النشـرة، إن مؤازرت�كـم و دعمكـم هـي السـبيل 

إلـى االسـتمرار فـي تعزيـ�ز حضورهـا فـي المشـهد 

الجامعـي مـع مد جسـور الثقة مع القـراء والمعنن 

بمـا يخـدم أهـداف النشـرة المسـتقاة مـن أهـداف 

ورؤيـة  ورسـالة المعهـد.

مـا نرجـوه فـي األعداد القادمة تحقيـق المزيد من 

الجامعيـة  أجـل مواكبـة كل األنشـطة  التطـور مـن 

ومسـتجداتها. كما أن االسـتعداد للمرحلة المقبلة 

يتطلـب جهدا مضاعفا؛ لتحقيـق أهداف وطموحات 

المشـرفن علـى "زاجـل"، وأن تقـّدم عمـال منتظمـا 

الرسـالة  نحـو  التطلعـات  لمسـتوى  يرقـى  رزينـا 

والرؤيـة اإلعالميـة. 

نتمنـى فـي هـذه المناسـبة فصـال جامعيـا مميـزا 

ومكلـال بالنجـاح وملـيء بالتعـاون واالنجـازات، وأن 

يكـون الجميـع مسـاهمن بشـكل فاعـل فـي إثـراء 

اإلبداعيـة  بصماتهـم  وتـرك  المنـر،  هـذا  صفحـات 

زوايـاه. فـي 

المشرف  zajel@dohainstitute.edu.qa  :نستقبل مقاالت�كم و مساهمات�كم على العنوان التالي

https://youtu.be/vAaAvOuChco
http://www.al-sharq.com/news/details/454253
http://www.al-sharq.com/news/details/454253
mailto:zajel%40dohainstitute.edu.qa?subject=Zajel%20Newsletter
mailto:zajel%40dohainstitute.edu.qa%20?subject=
https://news.qna.org.qa/lang/ar/w/article/1506165915016613200
https://www.youtube.com/watch?v=OAO0-MepDgU
http://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2017/9/18/معهد-الدوحة-للدراسات-العليا-يستقبل-طلبته-الجدد
https://www.youtube.com/watch?v=68P9IQqLqQk&app=desktop
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نظــم معهــد الدوحــة للدراســات العليــا يوًما تعريفًيا للطلبــة المقبولن في 

الفــوج الثالــث إلكمــال دراســاتهم العليا للعــام األكاديمــي 2018-2017   االثنن 

18 ســبتمر بحضــور رئيــس المعهــد بالوكالــة الدكتــور ياســر ســليمان معالــي 

والدكتــورة هنــد المفتــاح نائــب الرئيــس للشــؤون اإلداريــة والماليــة وعمــداء 

الكليــات ورؤســاء الرامــج. 

وشــارك فــي اللقــاء أكــر مــن 174 طالبــا وطالبــة تــم قبولهــم للدراســة فــي 

المعهــد للعــام األكاديمــي 2018-2017  مــن جميــع أقطــار الوطــن العربــي 

واست�كملوا جميع متطلبات االلتحاق، من ضمنهم 72 طالب قطري موزعن 

علــى 15 برنامــج  ماجســتر يقدمهــا المعهــد، حيــث ُقبــل 68 طالبــا وطالبــة 

فــي كليــة العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية، فيما تــم قبــول 70 طالًبا وطالبة 

ـ 15 تــم قبولهــم  فــي كليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة، باإلضافــة لــ

ــزاع والعمــل اإلنســاني. وتجــدر اإلشــارة إلــى إطــالق  فــي مركــز دراســات الن

المعهــد كليــة جديــدة تحــت مســمى كليــة علــم النفــس والعمــل االجتماعــي 

حيــث قبــل فيهــا 21 طالــب وطالبــة، وهــي ثالــث كليــة تحــت مظلــة المعهــد 

وتقــدم برنامجــن علــى مســتوى الماجســتر وهمــا: علــم النفــس والعمــل 

االجتماعــي كمــا أن هذيــن الرنامجــن يتوفــران ألول مــرة فــي دولــة قطــر 

علــى مســتوى الماجســتر وهمــا مــن ضمــن الرامــج القليلــة في المنطقة 

العرب�يــة فــي هذيــن التخصصــن. وتجــدر اإلشــارة إلى إنشــاء تخصــص جديد في 

الصحافة ضمن كلية العلوم االجتماعية واإلنســانية والذي يعّد أول تخصص 

ماجســتر فــي الصحافــة بدولــة قطــر وواحــد مــن القالئــل جدا على مســتوى 

العالــم العربــي أيًضــا.

وقــد تصــّدر الطلبــة القطريــ�ون أعــداد المقبولن للدراســة في المعهد فقد 

أعلنــت دائــرة القبــول والتســجيل وشــؤون الطــالب عــن نتائــج قبــول 72 مــن 

الطلبــة القطري�ن. 

ــا سيســتقبل ثانــي  وتجــدر اإلشــارة إلــى أن معهــد الدوحــة للدراســات العلي

دفعــة مــن طلبــة برنامــج الماجســتر التنفيــذي فــي اإلدارة العامة المصمم 

لتعزيــ�ز المهــارات القياديــة للمديريــ�ن التنفيذيــ�ن العاملــن بكافــة الــوزارات 

والهيئــات والمؤسســات القطريــة.  وقــد بلــغ عــدد الملتحقــن فــي هــذا 

الرنامــج 26 طالبــا وطالبــة منهــم 25 قطــري و طالــب واحــد المقيمــن. تــم 

اختيارهــم مــن بــن أكــر مــن 98 طالبــا وطالبــة تقدمــوا لاللتحــاق بالرنامــج. 

وكان قــد أعلــن الدكتــور عبــد الرحيــم بنحــادة عميــد شــؤون الطلبــة فــي وقت 

ســابق أن عــدد المرتشــحن لرامــج الماجســتر بشــكل عــام قــد تجــازو 3800، 

ترشــح منهــم   1633 بشــكل نهائــي واســت�كملوا مــا طلــب منهــم مــن وثائــق 

وبيانــات لاللتحــاق بمجموعة موّســعة مــن برامج المعهــد األكاديمية للعام 

الجامعــي 2018-2017. أي بزيــادة نســبتها 8.5 بالمائــة عــن الســنة األكاديميــة 

للعــام 2016-2017

يذكــر أن هــذه تعتــر الدفعــة الثالثــة مــن الطــالب الذيــن يتــم قبولهــم فــي 

معهد الدوحة للدراســات العليا حيث انطلقت الدراســة فيه عام 2015 وتخرج 

الفــوج األول مــن المعهــد فــي شــهر حزي�ران/يونيــو 2017. وســتبدأ الدراســة 

فعليا في الرابع والعشــري�ن من ســبتمر أيلول 2017  وســيفت�تح باب القبول 

للســنة الجامعيــة الجديــدة 2019-2018 فــي 1 أكتوبــر 2017.

لقاء تعريفي للطلبة الجدد يف معهد الدوحة للدراسات العليا 
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الدكتور عادل الزاغة لنرشة "زاجل":  
ــة،  ــة الفكري ــوا بالحري ــم: متتع ــبايب مثله ــّز ش ــا يف ع ــمعه وأن ــت أن أس ــام رغب ــباب في ــكل الش ــول ل أق

ــم  ــان ملواهبك ــوا العن ــوا أن تطلق ــؤولية، وال تنس ــد مبس ــوا الجدي ــم، وجرب ــام متكنت ــفر كل ــة الس وبحري

ــم. ــا لديك ــود م ــا بأج ــكار لتالقحوه ــم األف ــم هضمت ــدوا أنك ــل أن تتأك ــوا قب ــل، وال تترسع دون وج

أجرى الحوار الطالب: إبراهيم عبد الجواد .

في هذا العدد من نشــرة زاجل نســتضيف الدكتور عادل الزاغة، األســتاذ بكلية 
اإلدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا..

من هو عادل الزاغة؟

أنــا فلســطيني مــن مواليــد نابلــس، ومتخصــص فــي النظريــة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة.  االقتصاديــة  التنميــة  بقضايــا  وأهتــم  العامــة،  والماليــة 
محاولــة  بــأول  وقمــت  مبكــرا،  السياســي  العمــل  فــي  مبكــرا  انخرطــت 
إلنشــاء مجلــس طلبــة فــي مدرســة الملــك طــالل عــام 1973 فــي نابلــس، 
فــي حملــة   1974 أيــار  فــي  اإلســرائيلي  االحتــالل  واعتقلتنــي ســلطات 
علــي  وحكمــت  الفلســطينية،  الوطنيــة  الجبهــة  ناشــطي  ضــد  واســعة 
بالســجن خمــس ســنوات قضيــت منهــا ثــالث ســنوات ونصــف، حيــث كنــت 
أصغــر معتقــل سياســي. وأذكــر هــذه المعلومــة ألن القاضــي العســكري 
بالحبــس علــى تهمــة العضويــة فــي  فــي حكمــه أعطــى أعلــى حكــم 
إلقــاء زجاجــات  التــدرب علــى الســالح، أو  الجبــة الوطنيــة، وليــس علــى 
إذ  كبــر  ذلــك درس  فــي  لــي  التهــم. وكان  مــن  المولوتــوف وغرهــا 
أن الجبهــة الوطنيــة كانــت إطــارا سياســيا موحــدا للقــوى الفلســطينية 
العــدو  يخشــاه  مــا  أخشــى  أن  فأدركــت  المســتقلة،  وللشــخصيات 

الصهيونــي هــو وحــدة شــعبنا.

حدثنا عن خربتك االكادميية والعملية

ُجّلهــا  قضيــت  عامــا،  ثالثــن  مــن  ألكــر  االقتصــاد  تدريــس  فــي  عملــت 
فــي جامعــة برزيــت. كمــا اهتممــت بتدريــس االقتصــاد لطلبــة برنامــج 
البكالوريــا الدولــي فــي مدرســة الفرنــدز لمــدة عشــر ســنوات، حيــث أحــب 
الطلبــة هــذه المــادة وكثــرون منهــم تخصصــوا إمــا كليــا أو جزئيــا فيهــا 
إلــى جانــب تخصصــات أخــرى. ولقــد نشــرت بعــض األبحــاث فــي مجــاالت 
الدوليــة، وكذلــك فصــوال فــي  الماليــة، والتجــارة  التنميــة والسياســة 
حاليــا علــى  التقاريــ�ر. وأعمــل  مــن  الكتــب، ومجموعــة متخصصــة  بعــض 
كتــاب عــن االقتصــاد السياســي الدولــي فــي إطــار إجازتــي العلميــة فــي 

المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات.

باإلضافــة إلــى التدريــس، لــدي خــرة عمليــة فــي جامعــة برزيــت، حيــث 
االقتصــاد،  لدائــرة  رئيســا  ســنوات   4 قضيــت  حيــث  اإلدارة،  فــي  عملــت 
عميــدا  ســنوات  و6  االقتصــاد،  فــي  الماجســتر  لرنامــج  مديــرا  وســنة 
ومديــرا  واالقتصــاد(،  األعمــال  كليــة  )حاليــا  واالقتصــاد  التجــارة  لكليــة 
للتخطيــط والتطويــ�ر لســنة واحــدة، ثــم نائبــا للرئيــس للتخطيــط والتطويــ�ر 
للرئيــس للشــؤون اإلداريــة والماليــة  نائــب  ثــم  لمــدة خمــس ســنوات، 
لمــدة خمــس ســنوات. وباإلضافــة لذلــك كانــت لــدي خــرة أعتــز بهــا فــي 
الحركــة الطالبيــة، حيــث شــاركت فــي صياغــة أول دســتور لمجلــس الطلبــة، 
وانتخبــت ســكرترا للجنــة التخصصــات فــي مجلــس الطلبــة فــي الفــرتة 
الجامعــة  العاملــن فــي  لنقابــة  للصنــدوق  أمينــا  1981-1980، وانتخبــت 

لمــدة ثــالث دورات مت�تاليــة، خضنــا أثناءهــا كفاحــات مميــزة للحفــاظ علــى 
الجامعــة ودورهــا الوطنــي ولتحســن ظــروف العمــل للعاملــن فيهــا. 
كمــا شــاركت فــي هيئــة تحريــ�ر "الكاتــب" وهــي مجلــة فلســطينية كانــت 
الدولــي  المعهــد  ت�أســيس  فــي  ســاهمت  كمــا   ، القــدس.  فــي  تصــدر 
ــان عــام 1995،  لدراســات الشــرق األوســط "المأمــون" IMSAM فــي اليون
وكنــت عضــوا فــي هيئــة تحريــ�ر مجلتــه Middle East FORUM، وكنــت عضوا 
مؤسســا لجمعيــة االقتصاديــ�ن الفلســطيني�ن، وانتخبــت لــدورة واحــدة 
فــي هيئ�تهــا اإلداريــة، وكنــت عضــوا مؤسســا فــي هيئــة تحريــ�ر مجلــة 
السياســات االقتصاديــة التــي صــدرت عــن المجلــس الفلســطيني للتنميــة 
ــذ عــام 2009. وربطتنــي عالقــات بحثيــة مــع معهــد  واإلعمــار )بكــدار( من
ــة الفلســطيني )مــاس( وكذلــك مــع معهــد  أبحــاث السياســات االقتصادي
كريــس ميكلســن فــي برجــن بالرنويــ�ج، ومعهــد مواطــن للديمقراطيــة 

وحقــوق اإلنســان فــي فلســطن.

هل من قصص نجاح توّد مشاركتنا إياها؟

حقيقــة أعتــز بوالــدي ســعيد، فلقــد كان مكافحــا 
كل  ورفــض  شــقائه،  رغــم  بعملــه  اهتــم 
وتمســك  إســرائيل،  فــي  للعمــل  اإلغــراءات 
بقيــم أخالقيــة نبيلــة فــي الوفــاء للصديــق، 
مصلحــة  وقــدم  اآلخــر،  أســباب  وتفهــم 
ــع ممــن أحبهــم علــى نفســه، ووجــد  الجمي
للغايــة،  صغــرة  أمــور  فــي  الســعادة 

)وحقيقــة  كتــاب  قــراءة  فــي  كاالنغمــاس 
اســتيقظنا علــى مكتبــة جمعهــا مــن الكتب 

فــي  الممنوعــة  الماركســية 
الســتينيات(، أو مالعبــة 
أحفــاده. ولقــد عرفــت 

منــه معنــى أن ت�كون 
صديقــا البنائــك بعــد 
ســن معينــة، فلقــد 

فــي  حكيمــا  كان 
مملكتــه. 
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قصــة أخــرى عــن الصــر واإلصــرار علــى تحقيــق الطمــوح، إذ كنــت ممنوعــا 
مــن الســفر بعــد خروجــي مــن المعتقــل عــام 1978، وبقيــت كذلــك. وفــي 
عــام 1982 حصلــت علــى منحــة من األميدإيســت للدراســة لدرجة الماجســتر 
فــي جامعــة فاندربلــت فــي الواليــات المتحــدة. وحصلــت  علــى ت�أشــرة 
لدخــول الواليــات المتحــدة، غــر أن ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي أعادتنــي 
ــا فــي المقاطعــة  ــر الحدوديــة ثــالث مــرات، وكنــت أراجــع يومي مــن المعاب
فــي نابلــس مــن الســاعة الثامنــة صباحــا وحتــى السادســة مســاء، لمــدة 
الــذي كان  شــهري�ن، ولــم أفقــد األمــل، حتــى تدخــل الســيناتور آل غــور 
ســناتورا عــن واليــة تنســي وطلــب مــن وزارة الخارجيــة األمريكيــة التدخــل 
للســماح لــي بالســفر، وهكــذا ســافرت. وهنــا قصــة أخــرى، فلقــد كنــت 
موعــودا فــي نفــس الوقــت بمنحــة للدراســة فــي االتحــاد الســوفياتي، 
وانتظــرت فــي عمــان أســبوعن وكنت أذهب للمركز الثقافي الســوفيتي 
يوميــا، واســتمر الحــال إلــى أن مــات بري�جنيــف. فقلــت فــي نفســي، لــم 
أحصــل علــى المنحــة أثنــاء حياتــه، ولــن يأتــي الجــواب بعــد وفاتــه، ورآنــي 
وهكــذا  الشــطرنج،  بلعــب  يســليني  أن  فــأراد  حزينــا،  الثقافــي  الملحــق 
كان، فتغلبــت عليــه وقــررت الســفر ألمريــكا فــورا. وكان الرنامــج لدرجــة 
الماجســتر فــي االقتصــاد يحتــاج لســنتن ولكنــي تمكنــت مــن إنهائــه فــي 
ســنة واحــدة وبتميــز، وكنــت متحمســا للعــودة للوطــن، ولــم أنتظــر لحظــة 

ــادة. واحــدة زي

األمل يداوي
لقــد صدمــت فــي عــام 2014 عندمــا علمــت بأنــي مصــاب بســرطان فــي 
القولــون. وتــم إجــراء عمليــة جراحيــة لي وتم اســت�ئصاله. ثم كانت جلســات 
العــالج الكيمــاوي لمــدة ســتة أشــهر. هــذا العــالج يفقــد اإلنســان الرغبــة 
فــي الحيــاة. غــر أنــي تعرفــت علــى ســيدة فلســطينية كانــت في ســن يزيد 
علــى التســعن عامــا وكانــت تعالــج هــي األخــرى فــي مستشــفى أوغســتا 
فكتوريــا فــي القــدس. لقــد كانــت تلعــب علــى أآليبــاد وهــي فــي جلســة 
العــالج ودائمــا تبتســم. لقــد تعلمــت منهــا أن أقــرأ أثنــاء العــالج، وألعــب 

أيضــا، وأتطلــع للمســتقبل بثقــة. وهكــذا كان.

الخــل الوفــي موجــود، وهــو ليــس كالعنقــاء: كانــت معرفتــي بالدكتــور 
تامــر عيســاوي فــي جامعــة برزيــت، نقطــة مضيئــة فــي حياتــي. فهــذا 
الرجــل هــو صديــق وفــي ومخلــص فــوق مــا يتصــوره المثــل العربــي، وقــد 
وقــف جانبــي كلمــا احتجــت مــن يقــف إلــى جانبــي ودون انتظــار لــرد جميــل، 
ودون ت�أفــف مــن تقديــم المســاعدة، ولقــد وقــف إلــى جانــب كل مــن احتــاج 
مســاعدته فــي أمــر يمكنــه عملــه. وفــوق ذلــك، عرفــت منــه معنــى عــدم 

الســكوت علــى الخطــأ ومجابهــة المســؤول مهمــا كانــت النتائــج.

 وأختــم هنــا بالقــول أننــي أعتــز بأبنائــي وإنجازاتهــم، فــكل لــه قصتــه، 
وتجاربــه، واألهــم أن كال منهــم اختــار طريقــه بنفســه، وأعــزي نجاحهــم 
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إلــى زوجتــي روال، فلقــد جلبــت لهــم حــب القــراءة منــذ الصغــر، وكان لهــا 
مــن الصــر فــي غــرس هــذا الحــب فــي أنفســهم مــا ال يوصــف. فشــكرا لهــا 

وشــكرا لهــم.

حدثنا عــن أهم إنجازاتك

أواًل: مشــروع إنشــاء وحــدات البحــث المؤسســي فــي جامعــات برزيــت، 
وبيــت لحــم والنجــاح الوطنيــة. فلقــد حصلــت علــى دعــم مــن صنــدوق 
تطويــ�ر الجــودة فــي مؤسســات التعليــم العالــي فــي فلســطن بقيــم 
إجماليــة بلغــت جوالــي 330 ألــف دوالر، اســتجابة لمقــرح قمــت بتطويــ�ره 
الجامعــات  شــخصيا. ولقــد أدرت المشــروع وقمــت بتشــكيل فريــ�ق مــن 
الثــالث وأشــرفت علــى توجيــه نشــاطات الفريــ�ق بموجب خطة اســرتاتيجية 
هــذه  مــن  واحــدة  كل  المشــورع وتمأســس  نجــح  ولقــد  طورناهــا معــا. 
وتضــع  المؤسســة،  تطــور  ت�تابــع  المؤسســي  للبحــث  وحــدة  الجامعــات 
الراهــن  علــى  بنــاء  القــرار  اتخــاذ  عمليــة  إلضــاءة  الضروريــة  التقاريــ�ر 
ولــم  اإلداري.  التدخــل  يلزمهــا  التــي  الخلــل  مواضــع  وتحــدد  واألدلــة، 
أتقاضــى عــن هــذا المشــروع فلســا واحــدا حيــث كان ذلــك شــرط الحصــول 
علــى المنحــة. وكنــت قــد مأسســت فــي جامعــة برزيــت آليــة شــفافة 
الختيــار المشــاريع التــي ت�تقــدم بهــا الجامعــة لهــذا الصنــدوق مــن ضمــن 

مســؤلياتي كنائــب رئيــس للتخطيــط والتطويــ�ر والجــودة.
جامعــة  فــي  وبرامــج  كليــات  لت�أســيس  مفاهيميــة  أوراق  وضــع  ثانًيــا: 
ــ�ر، وتحضــر  برزيــت مــن ضمــن وظيفتــي كنائــب رئيــس للتخطيــط والتطوي
ملفــات اعتمادهــا، وملفــات اعتمــاد مجموعــة مــن الرامــج األكاديميــة 
فيهــا، وعمــل دراســات الجــدوى لهــا. وشــمل ذلــك كلية الحقــوق واإلدارة 
العامــة، كليــة ت�كنولوجيــا المعلومــات، كليــة الصيدلــة والمهــن الصحيــة 
المســاندة، وكليــة الرتب�يــة، باإلضافــة إلــى 20 برنامجــا أكاديميــا مــن برامــج 
البكالوريــ�وس والماجســتر، ودراســة الجــدوى لرنامــج الدكتــوراه فــي 
العلــوم االجتماعيــة. ولقــد كانــت نســبة النجــاح فــي تحقيــق الرتخيــص 

واالعتمــاد لهــذه الكليــات والرامــج 98%. 

الســلطة  فــي  والمالــي  اإلداري  اإلصــالح  دراســة  مشــروع  ثالًثــا:  
التعليــم  مركــز  خــالل  مــن  بحثيــا،  فريــ�ق  ترأســت  فلقــد  الفلســطينية، 
المســتمر فــي جامعــة برزيــت، قــام بوضــع مشــروع للقيــام باألبحــاث 
الالزمــة لدراســة اإلصــالح اإلداري والمالــي فــي الســلطة الفلســطينية، 
وفــاز المقــرح بالحصــول علــى دعــم مالــي مــن وكالــة التعــاون الدولــي 
الريطانيــة DIfD، وأشــرفت علــى عمــل الفريــ�ق، وقمــت بوضــع دراســة 
وت�كلــل  فلســطن.  فــي  والتنميــة  المســاعدات  بــإدارة  ت�تعلــق  فيــه 

بالنجــاح. المشــروع 

رابًعــا: مشــروع دراســة  تشــكل الدولــة فــي فلســطن: القابليــة للحيــاة 
والحكــم خــالل التحــول االجتماعــي،2004، باحــث مشــارك، معهــد مواطــن 
ت�كلــل  للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان ومعهــد كريــس ميكلســن. وقــد 
 State Formation in المشــروع بالنجــاح وصــدرت أبحاثــه فــي كتــاب هــو
 Palestine: Viability and Governance during a Social Transformation

تحريــ�ره  علــى  اشــرف  والــذي   RoutledgeCurson النشــر دار  عــن  وصــدر 
 ،Mushtaq Khan, George Giacaman and Inge Amundsen مــن  كل 
 Israel and the همــا:  فيــه  فصلــن  ت�أليــف  فــي  وشــاركت   ،2004 عــام 
مــع  باالشــرتاك   Palestinian Economy: Integration or Containment
 Taxation and state formation in Palestine 1994-2000 حسام زملط، و

.Odd-Helge Fjeldstad مــع  باالشــرتاك 
ما هوايتك؟

أحــب كــرة الســلة وألعبهــا كلمــا أتيحــت لــي الفرصــة، ولقــد كنــت محــرك 
الفريــ�ق ورئيســه فــي مدرســة ابــن قتيبــة فــي نابلــس حينمــا فزنــا ببطولــة 
المــدارس المتوســطة عــام 1974، وقــد اســتلمت كأس البطولــة مــن رئيــس 
بلديــة نابلــس آنــذاك فــي يــوم 3/5، واحتفلــت مــع أصدقائــي، ثــم اعتقلــت 
فــي صبــاح يــوم 4/5 ولــم أعــد للمدرســة. وأحــب قــراءة القصص، ومشــاهدة 
األفــالم وحضــور الحفــالت الموســيقية. وبشــكل خــاص أحــب رياضــة المشــي 

فــي الوديــان والجبــال.

ملــاذا اخــرت معهــد الدوحــة يف مســتقبل حياتــك العمليــة 

واملهنيــة األكادمييــة؟ ومــا الــذي شــجعك لالنضــامم إليــه؟ وكيف 

ــه؟  ــة االن في ــخصية لغاي ــك الش ــم تجربت تقيّ

فــي الحقيقــة حصلــت علــى موافقــة المركــز العربــي للقيــام بمشــروعي 
لت�أليــف كتــاب عــن االقتصــاد السياســي الدولــي أثنــاء إجازتــي الدراســية، 
وجذبنــي للمركــز رســالته فــي إرســاء دعائــم المعرفــة والنشــر باللغــة 
فــي  الديمقراطــي  التحــول  عمليــة  بدراســة  الجــاد  واهتمامــه  العرب�يــة، 
البلــدان العرب�يــة. وفــي األثنــاء تعرفــت علــى المعهــد، ولــي فيــه بعــض 
الزمــالء مــن جامعــة برزيــت همــا د. يوســف داود ود. أيهــب فالــح. وأعجبــت 
بتوجــه المعهــد وبشــكل خــاص الدراســة عابــرة التخصصــات فيــه، وكذلــك 
بشــكل خــاص برنامــج ماجســتر التنميــة التــي تشــكل واحــدة مــن أهــم 

البحثيــة. اهتماماتــي 

أعتقــد أن نقطــة تميــز المعهــد هــي توجهــه لتعميــق الدراســة عابــرة 
العرب�يــة،  باللغــة  المعرفــة  إنتــاج  دعــم  علــى  وت�أكيــده  التخصصــات، 
ومزوديــن  متميزيــ�ن  باحثــن  مــن  العرب�يــة  البلــدان  عــن  وإنتاجهــا 
نقطــة  يشــكل  بــدأ  المعهــد  أن  وأعتقــد  المعمقــة.  البحثيــة  بالمناهــج 
األمــر  خــالل مؤتمراتــه، وهــذا  للباحثــن وأعمالهــم مــن  جــذب هامــة 
ألن  مؤهــال  المعهــد  ســيجعل  مــا  القادمــة  الســنوات  فــي  سيرتســخ 

الجهــد. هــذا  فــي  مركزيــة  نقطــة  يكــون 

ــا  ــم إنجازاته ــد؟ وأه ــة يف املعه ــك األكادميي ــي تجربت ــا ه م
ــابقة؟ ــرة الس ــالل الف خ

فــي الحقيقــة لــدي تجربــة قصــرة فــي المعهــد، حيــث قمــت بتدريــس 
ولكنــي   .2016/2017 األكاديمــي  العــام  مــن  األول  الفصــل  خــالل  صفــن 
تعرفــت خاللهــا إلــى مجموعــة مــن الزمــالء الجاديــن والنشــيطن جــدا فــي 
مجــال نشــر األبحــاث، والشــباب )ذكــورا وإناثــا( منهــم لديهــم مســتقبل 
متميــز ومضــيء، كمــا تعرفــت إلــى مجموعــة متميــزة مــن الطلبــة. ولقــد 
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تعرفــت عــن قــرب عــن عمليــة ت�أســيس االهتمــام بالجــودة األكاديميــة، 
وفــي الحقيقــة وحتــى مــع صغــر عمــر المعهــد إال أن تجربتــه فــي هــذا 
المضمــار يمكــن التعلــم منهــا حتــى لجامعــات أقــدم منــه، وبالرغــم مــن 
أن الوحــدة المســؤولة التــي يقودهــا د. جــاد كوثرانــي صغــرة الحجــم.

ــتوى  ــى املس ــك ع ــا ل ــم تقدميه ــي ت ــات الت ــي اإلضاف ــا ه م

الشــخيص مــن خــربة أكادمييــة وعمليــة مهنيــة بصفتــك محــارض 

كليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة؟

لقــد اســتفدت مــن وجــودي فــي المعهــد، وسأســتفيد أكــر فــي العــام 
ــد إعــداد مخططــات المقــررات، والت�أكــد  القــادم مــن التفكــر العميــق عن
مــن وجــود نشــاطات فيهــا تخــدم أهــداف المقــرر وأهــداف الرنامــج. 
وتعلمــت كذلــك االهتمــام أكــر بالتفكــر فيمــا قدمتــه وكيفيــة تطويــ�ره 
عنــد طــرح مقــررات جديــدة. كمــا أتعلــم كيفيــة االســتفادة ة مــن الحقــول 
األخــرى لدعــم عمليــة تعلــم الطلبــة. فمثــال فــي العــام الماضيـــ تعلمــت 
األزمــة االقتصاديــة  النفــس فــي تفســر  أبحــاث علــم  االســتفادة مــن 

التــي وقعــت عــام 2008.

والحقــول  والتخصصــات  الكليــات  طبيعــة  ىل  تنظــر  كيــف 

ــريب؟  ــع الع ــة املجتم ــع حاج ــا م ــة وتوافق ــة املختلف االكادميي

أعتقــد أن للمعهــد طاقــة كامنــة قويــة، فحقــول التخصــص فــي العلــوم 
تلقــى  عرب�يــا،  بهــا  االهتمــام  يتضــاءل  التــي  واإلنســانية  االجتماعيــة 
ــز.  ــا اهتمامــا خاصــا، مــا ســيجعل للمعهــد قــدرة علــى التفــرد والتمي هن
مــا  ت�تجــاوز  العربــي  المجتمــع  حاجــات  أن  القائــل  الــرأي  مــع  وأوافــق 
يقتصــر الســوق علــى تقديمــه، فبــدون المفكريــ�ن والباحثــن الجاديــن 
والمتمكنــن مــن أدوات البحــث المنهجيــة عابــرة التخصصــات، ســيفقد 
الحلــول  تقديــم  عــن  عــداك  مشــاكله،  فهــم  علــى  القــدرة  المجتمــع 

العمليــة لهــا. 

كيــف تقيــم املســتوى األكادميــي يف املعهــد ومــا هــي 

األول؟  الفــوج  يف  املعهــد  لخريجــن  توقعاتــك 

يتملكنــي الســرور مــن مســتوى الطلبــة فلقد تعرفت على قســم منهم 
ولكــن خــارج المقــررات التــي درســتها، فطرائــق تفكرهــم ومقارباتهــم 
لألمــور تــدل علــى مســتوى فكــري متقــدم وناقــد. أتوقــع للفــوج األول 
أينمــا  أنهــم ســيكونون  المســتقبلية، وأعتقــد  النجــاح فــي مشــاريعه 
اتجهــوا بمثابــة ســفراء للمعهــد، وأظــن أن الكثريــ�ن منهــم ســيكونوا 

قصــص نجــاح متميــزة.

مــا هــي أهميــة النشــاطات واألعــامل الالمنهجيــة؟ وكيــف 
ــي  ــه األكادمي ــد وطاقم ــة املعه ــن مكان ــزز م ــا أن تع ــن له ميك

واإلداري؟ 

النشــاطات واألعمــال الالمنهجيــة هــي أمــر ضــروري للحيــاة النفســية 
ت�كــون  أن  الضــروري  ومــن  المعهــد،  ألســرة  واالجتماعيــة  والذهنيــة 

هنــاك أنشــطة أكــر فــي هــذا المجــال. ومــن تجربتــي فــي المدرســة 
الصيفيــة التــي أقيمــت هــذا العــام فــي سوســة بتونــس، أعتقــد جازمــا 
أن خليطــا مــن الشــناطات المنهجيــة والالمنهجيــة هــو أمــر ضــروري ولــه 

نتائــج إي�جابيــة علــى الجميــع.

ما أهم مخططاتك املستقبلية؟ 

أتمنــى أن أنجــح فــي مهامــي األكاديميــة والبحثيــة فــي المعهــد فــي 
األكاديمــي  للعمــل  بعدهــا  وســأعود   ،1027/2018 األكاديمــي  العــام 
فــي جامعــة برزيــت. أتمنــى أن أعــود للمعهــد فيمــا يتلــو مــن الوقــت 
فهــو مشــروع مناهــض للتصحــر الفكــري الــذي يهــدد مســتقبل الشــعوب 

العرب�يــة.

كلمة أخرية

العمــل  يعنيــه  فيمــا  لخرتــي  جهودهــم  وأقــدر  المعهــد  إدارة  أشــكر 
اإلداري مــن تحديــات، وأعتقــد أنهــم يمتلكــون الخــرة واإلرادة لتقــدم 
المعهــد، كمــا أشــكر زمالئــي فــي الطاقــم األكاديمــي علــى زمالتهــم 
وتعاونهــم، وأشــكر جميــع العاملــن فــي الطاقــم اإلداري الذيــن لــم 
يألــو جهــدا فــي تيســر عملنــا وحياتنــا فــي المعهــد. وأتوجــه بشــكر 
خــاص لإلداريــ�ن والزمــالء الباحثــن فــي المركــز العربــي علــى جهودهــم 
كانــوا  فلقــد  المركــز،  شــأن  رفعــة  علــى  العمــل  فــي  أيضــا  المتميــزة 

بالنســبة لــي أخــوة فــي رحلتــي القصــرة هــذه.

التفكــر  علــى  وأشــجعهم  المعهــد  لطلبــة  والتميــز  النجــاح  وأتمنــى 
مــن  التمكــن  فــي  يمكــن  مــا  أعظــم  واالســتفادة  والناقــد،  العميــق 

للتخصصــات. والعابــرة  البحثيــة  المناهــج 

أقــول لــكل الشــباب فيمــا رغبــت أن أســمعه وأنــا فــي عز شــبابي مثلهم: 
تمتعــوا بالحريــة الفكريــة، وبحريــة الســفر كلمــا تمكنتــم، وجربــوا الجديــد 
بمســؤولية، وال تنســوا أن تطلقــوا العنــان لمواهبكــم دون وجــل، وال 
ت�تســرعوا قبــل أن ت�ت�أكــدوا أنكــم هضمتــم األفــكار لتالقحوهــا بأجــود مــا 
لديكــم. وكونــوا شــبكات مــن الزمــالء فــي "كليت�كــم االفرتاضيــة" فســتجدوا 
تحقيقهــا.  فــي  معكــم  ســيتحالف  ومــن  أفكاركــم  يدعــم  مــن  فيهــم 
واألهــم، ال تيأســوا، فلقــد واجهــت أيامــا ســوداء ولديكــم فــي جعبت�كــم 

مــا يجعلكــم ت�تحدوهــا الصعــاب بطــرق أفضــل. 

ــاك ســتجدوا مــا ال يخطــر علــى بالكــم فــي  ــوا خــارج الصنــدوق، فهن ابحث
تطويــ�ر المؤسســة وجعلهــا فّعالــة.
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قبول 28 طالبا وطالبة يف برنامج املاجستري التنفيذي يف اإلدارة العامة

طلبــة  مــن  الثانــي  الفــوج  العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد  اســتقبل 
لتعزيــ�ز  المصمــم  العامــة  اإلدارة  فــي  التنفيــذي  الماجســتر  برنامــج 
الــوزارات  بكافــة  العاملــن  التنفيذيــ�ن  للمديريــ�ن  القياديــة  المهــارات 

القطريــة.  والمؤسســات  والهيئــات 
ونظمــت كليــة اإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة فــي المعهــد اليــوم 
الســبت 23 ســبتمر لقــاًء تعريفيــا للطلبــة المقبولــن الذيــن اســت�كملوا 
مــن  وطالبــة،  طالبــا   28 عددهــم  والبالــغ  االلتحــاق  متطلبــات  جميــع 
ضمنهــم 27 طالبــا وطالبــة قطريــ�ن وطالــب واحــد مقيــم، تــم اختيارهــم 

مــن بــن أكــر مــن 100 طلــب التحــاق بالرنامــج. 
وتضــم المجموعــة المختــارة نخبــة مــن القيــادات ذات الخــرات المهنيــة 
وســت�ري  خاصــة  أهميــة  الرنامــج  علــى  ســتضفي  والتــي  المتميــزة 

المناقشــات واآلراء التــي ســتطرح خــالل تقديــم مقرراتــه. 
اإلداريــة  للشــؤون  الرئيــس  نائــب  المفتــاح  هنــد  الدكتــورة  وقالــت 
والماليــة فــي المعهــد إن فكــرة إنشــاء الرنامــج جــاءت انطالًقــا مــن 
إدراك معهــد الدوحــة للدراســات العليــا بأهميــة المســاهمة اإليجابيــة 
فــي تنميــة القــدرات المهنيــة فــي دولــة قطــر، ســيما فــي مجــال اإلدارة 
العامــة عمومــا، وفــي المؤسســات الحكوميــة بصفــة خاصــة. فرســالة 
برنامــج الماجســتر التنفيــذي فــي اإلدارة العامــة تهــدف إلــى تطويــ�ر 

أداء منظمــات الخدمــة العامــة والمدنيــة وتحســن مســتوى خدماتهــا؛ 
والعمليــة  المعرفيــة  والمديريــ�ن  الدارســن  قــدرات  تعزيــ�ز  خــالل  مــن 
لتخطيــط وقيــادة تلــك المنظمــات وإدارتهــا  بكفــاءة وفعاليــة اســتجابة 
المــال  بنــاء رأس  نحــو  الوطنيــة 2030 وخريطــة طريقهــا  لرؤيــة قطــر 
البشــري القــادر والمتمّكــن مــن تحويــ�ل قطــر إلــى دولــة متقدمــة قــادرة 
علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة. وأضافــت المفتــاح بــأن هــذا الرنامــج 
يهــدف إلــى اســتقطاب الطــالب فــي بيئــة تعليميــة متميــزة متيحــة بذلــك 
فرصــة لهــم لتبــادل الخــرات والممارســات فــي االدارة العامــة، وتمّكــن 
خري�جــي الرنامــج مــن إحــداث تغيــ�ر إي�جابــي فــي مؤسســاتهم متســلحن 
بمهــارات اإلدارة والحوكمــة، والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات، وصنــع 

السياســيات العامــة، و التفكــر النقــدي والقــدرة علــى التحليــل.
لمثــل  الُملحــة  الحاجــة  أبــرزت  قطــر  حصــار  أزمــة  أن  المفتــاح  وأشــارت 
هــذه الرامــج األكاديميــة لت�أهيــل ُصنــاع القــرار ومخططــي السياســات 
سياســيا  المفروضــة  تلــك  وبالــذات  المؤسســية  التحديــات  لمواجهــة 
واقتصاديــا، األمرالــذي يتطلــب بــدوره ســرعة رد الفعــل المهنيــة واتخــاذ 
االجــراءات التصحيحيــة للتخفيــف مــن حــدة مثــل هــذه التحديــات والتغلــب 
عليهــا. ولعــل تجربــة بعــض المؤسســات والمنظمــات الحكوميــة وشــبه 
الحكوميــة فــي مواجهــة الحصــار المفــروض قدمــت خــر برهــان علــى 
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قــدرة الكفــاءات الوطنيــة فــي إدارة األزمــات وهــذا مــا يطمــع معهــد 
الدوحــة فــي تطويــ�ره كمــا وكيفــا مــن خــالل برنامــج الماجســتر التنفيــذي 

فــي اإلدارة العامــة.
بــدوره، قــال الدكتــور فريــد الصحــن أســتاذ ومدير برنامج الماجســتر التنفيذي 
في اإلدارة العامة أن الهدف األســاس الذي ُصمّم ألجله الرنامج هو تزويد 
المديريــ�ن التنفيذيــ�ن والقياديــ�ن فــي منظمات القطــاع العــام والمنظمات 
غــر الحكوميــة بمهــارات القيــادة التنفيذيــة لدعــم مســارهم الوظيفــي 
وتعزي�زه والمساهمة في زيادة فعالية األداء وتحقيق أهداف اسرتاتيجية 

التنميــة الوطنيــة لدولــة قطــر 2022-2017. 

إلــى أن هــذا الرنامــج يوفــر الفرصــة للممارســن مــن  ولفــت الصحــن 
ذوي الخــرة اإلداريــة الســت�كمال درجــة الماجســتر، فــي بيئــة تعليميــة 
مت�كاملــة، وباســتخدام جــدول زمنــي مــرن يراعــي قيــود الوقــت وضغــوط 
التنفيذيــ�ن. ويتــم تقديــم الرنامــج مــن خــالل  العمــل علــى المديريــ�ن 
أحــدث  واســتخدام  المعهــد  وأســاتذة  الطلبــة  بــن  المباشــر  التفاعــل 
والمشــروعات  الت�كليفــات  تقديــم  مــن  الطلبــة  تمكــن  التــي  التقنيــات 
بعــد،  عــن  المؤتمــرات  تقنيــات  عــر  منظماتهــم  تفيــد  التــي  البحثيــة 
واســتخدام شــبكة األنرتنــت. وتوقــع أن ينهــي الطالــب الرنامــج خــالل 

ثمانيــة عشــر شــهرا. 
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معهد الدوحة ينظّم لقاء تعريفيا ألعضاء هيئة التدريس الجدد

نّظــم معهــد الدوحــة الدراســات العليــا األحــد 17 ســبتمر لقــاء تعريفيــا ألعضــاء 
هيئــة التدريــس الجــدد  للعــام األكاديمــي  2017 2018- ، بحضــور رئيــس المعهــد 
نائــب  المفتــاح  هنــد  والدكتــورة  معالــي  ســليمان  ياســر  الدكتــور  بالوكالــة 
الرامــج  ورؤســاء  الكليــات  وعمــداء  والماليــة  اإلداريــة  للشــؤون  الرئيــس 
الهامــة  المعلومــات  توفــر  اللقــاء   هــذا  تضمــن  حيــث  اإلدارات.  ومــدراء 
واللوائــح  بالقواعــد  المتعلقــة  تلــك  ســواء  المعهــد  عــن  الجــدد  لألســاتذة 
مــن  وغرهــا  والفنيــة  اإلداريــة  الشــؤون  أو  بهــا  المعمــول  والسياســات 

 . المســائل  الخاصــة بالمعهــد 

وقــد اســتقبل المعهــد هــذا العــام 20 أســتاذا جامعيــا مــن الملتحقــن الجــدد، 
وبهــذا يكــون مجمــوع األســاتذة فــي المعهــد 66 أســتاذا موزعــن علــى 15 
برنامــج ماجســتر، جميعهــم مــن خلفيــات وخــرات أكاديميــة وبحثيــة ومهنيــة 

تخرجــوا وعملــوا فــي أهــم  الجامعــات العرب�يــة والدوليــة وأعرقهــا.

ياســر  الدكتــور  بالوكالــة  المعهــد  رئيــس  مــن  ترحيبيــة  بكلمــة  اللقــاء  بــدأ 
ســليمان معالــي شــرح فيهــا  بشــكل موجــز فكــرة إنشــاء المعهــد باعتبــاره 
مؤسســة قطريــة تخــدم المجتمــع القطــري، والمجتمعــات العرب�يــة بمّدهــا 
ــا، وحتــى علــى  بكــوادر مؤهلــة فــي مجــاالت تخصــص آخــذة باالضمحــالل عرب�ي
المســتوى الدولــي رغــم مركزيتهــا فــي بنــاء مجتمعــات ســليمة ودول ناميــة 
واثقــة مــن حاضرهــا كثقتهــا بماضيهــا، وأن فكــرة المعهــد نبعــت لســد نقــص 
واضــح فــي االهتمــام بتخصصــات العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية علــى وجــه 
الخصــوص فــي الــدول والمجتمعــات العرب�يــة وخاصة في منطقــة الخليج على 
مســتوى الدراســات العليــا. وأشــار معالــي إلــى أن الهــدف يتعلــق أساســا 
باالســتجابة الحتياجــات بلداننــا للتنميــة والنهــوض والمســاهمة فــي تطويــ�ر 
مؤسســاتها التعليميــة والبحثيــة والخدميــة. هــذا باإلضافــة إلــى االهتمــام 
بالتدريــس علــى مســتوى متقــدم يكــون رأس الحربــة فيــه البحــث، واالنتصــار 
للغــة العرب�يــة دون إهمــال اللغــات األخــرى. وأوضــح الدكتــور ياســر أن المعهــد 
تخطــى مرحلــة الت�أســيس وبــدأ مرحلــة المأسســة والبنــاء فــي توســع أفقــي 
وعمــودي . كمــا أشــار إلــى عالقــة المعهــد بمؤسســته األم وهــي المركــز 
ــا األســاتذة إلــى ضــرورة االنخــراط  العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات داعي

والتعــاون فــي كل أنشــطته مــن مؤتمــرات ونــدوات واالســهام فــي النشــر 
بمجالتــه العلميــة المحكّمــة  التــي تصــدر عنــه. هــذا اباإلضافــة إلــى  المؤشــر 

العربــي، ومعجــم الدوحــة التاريخــي للغــة العرب�يــة.

مــن جهتهــا، رحبــت الدكتــورة هنــد المفتــاح نائــب رئيــس المعهــد للشــؤون 
اإلداريــة والماليــة، بالهيئــة التدريســية قائلــة:" نتمّنــى أن يتحــّول خياركــم 
ــا إلــى التــزام أكاديمــّي وبحثــي؛  االنضمــام لمعهــد الدوحــة للدراســات العلي
لتســاهموا فــي صناعــة جيــل جديــد مــن الشــباب المتنــور فكريــا ،ونأمــل أن 
يكــون لكــم األثــر الطيــب والبصمــة الواضحــة فــي صناعــة حاضــر  ومســتقبل 
واالســالمي.   العربــي  والعالــم  لقطــر  الناعمــة  والقــوة  الدوحــة  معهــد 
وأوضحــت المفتــاح "أن المعهــد يقــدم 15 برنامجــا للماجســتر مــن قبــل 66 
أســتاذا منهــم 20 أســتاذ مــن الملتحقــن الجــدد و 8 منهــم مــن األســاتذة 
الزائريــ�ن عــالوة علــى 5 مــن األســاتذة غــر المتفرغــن، وجميعهــم مــن خلفيات 
وخــرات أكاديميــة وبحثيــة ومهنيــة تخرجــوا وعملــوا فــي أهــم  الجامعــات 
العرب�يــة والدوليــة. وأضافــت المفتــاح: " إننــا نســعى فــي المعهــد إلــى التمّيــز 
األكاديمــي والبحثــي والمؤسســي، وســنحاول جاهديــن خلــق وتوفــر  بيئــة 
التــي ال وجــود لهــا فــي  بالمثاليــة  جامعيــة  مؤسســية صحيــة، ال نعدكــم 
عالمنــا المؤسســي، ولكننــا ســنعمل ســوية علــى توفــر بيئــة جامعيــة ُتشــجع 
وُتنمــي حريت�كــم األكاديميــة وإبداعات�كــم البحثيــة وُتســهم فــي تميــز طلبتنــا 

وتســلحهم بمهــارات النقــد البنــاء واحــرتام الــرأي األخــر".

 وتضمــن اللقــاء اإلجابــة علــى العديــد مــن األســئلة التــي قد ت�تبــادر إلى أذهان 
أعضــاء هيئــة التدريــس الوافديــن لدولــة قطــر للمــرة األولــى، باإلضافــة إلــى 
عــرض فيلمــن، واحــد عــن دولــة قطــر والثانــي عــن معهــد الدوحــة، أنتجتهمــا 
التدريــس  هيئــة  بأعضــاء  للرتحيــب  الخارجيــة  والعالقــات  االتصــاالت  إدارة 
الجــدد. وتخلــل يــوم الرتحيــب كلمــات تعريفيــة مــن قبــل عميــد شــؤون الطلبــة 
وعمــداء الكليــات وكلمــة عــن المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات 
التاريخــي للغــة العرب�يــة، باإلضافــة لعــروٍض عــن اإلدارات  ومعجــم الدوحــة 

التابعــة لمعهــد الدوحــة.
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لألبحــاث  العربــي  والمركــز  العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد  ينظــم 
ودراســة السياســات، بالتعــاون مــع جامعــات جويلــف فــي كنــدا وماربــورج 
ــع العربــي والبحــث  ــا بعنــوان " الرب�ي ــا دولًي ــا، مؤتمــًرا أكاديمي فــي ألماني
عــن اســتعارات جديــدة: الهويــة والتغيــ�ر والحداثــة" وذلــك أيــام )11-12 
نوفمــر، 2017( بجامعــة جويلــف الكنديــة. وينــدرج هــذا المؤتمــر ضمــن 
المشــروع البحثــي ”الهويــات العابــرة للثقافــات: الســلوك التضامنــي 
"التحــول  ومشــروع  المعاصــرة“  العرب�يــة  االجتماعيــة  والحــركات 
وبمشــاركة    العرب�يــة"،  البلــدان  فــي  االنتقــال  ومراحــل  الديمقراطــي 
دوائــر بحثيــة متخصصــة، تنتمــي إلــى حقــول معرفيــة متنوعــة، ونخبــة 
مــن األكاديميــ�ن التــي تغطــي أبحاثهــم الحالتــن المصريــة والتونســية. 
يهــدف المؤتمــر إلــى طــرح دراســات بينيــة ومقاربــات متنوعــة المداخــل 
لدراســة أزمــة اإلســالم السياســي والدولــة الوطنيــة الحديثــة بالمنطقــة 
العرب�يــة. وي�ركــز المؤتمــر فيمــا أثــاره الرب�يــع العربــي مــن أبعــاد جديــدة 
لهــذه األزمــة، وتبعاتهــا علــى مســارات التطــور االجتماعــي والسياســي. 
ومــن ثــم يجــري التعاطــي العابــر للتخصصــات مــع أســئلة ما تــزال مفتوحة 
تخــص الحداثــة المجهضــة، والهويــات المتصادمــة، بخــالف الســؤال األكــر 
حــول التغيــ�ر الــذي لخصتــه طموحــات الجماهــر المتجســدة فــي شــعارات 
األســئلة  هــذه  والكرامــة.  والعدالــة  والحريــة  العيــش  العربــي؛  الرب�يــع 
يجــري طرحهــا ضمــن اســتبصارات بينيــة للمكونــات الثقافيــة والسياســية 

األبــرز فــي المجتمعــات العرب�يــة.
كمــا يهــدف المؤتمــر إلــى توفــر مســاحة للبحــوث األكاديميــة الجاريــة 
فــي العالــم العربــي وأوروبــا الغرب�يــة وأمريــكا الشــمالية حــول موضــوع 

المؤتمــر، وإلــى نشــر النتائــج مــن خــالل مؤسســات شــريكة فــي ألمانيــا 
ومركــز  ماربــورج،  جامعــة  واألوســط،  األدنــى  الشــرق  دراســات  )مركــز 
الدراســات اإلســالمية بجامعــة مونســرت( وفــي كنــدا )جامعــة جويلــف( 
وفــي قطــر )معهــد الدوحــة للدراســات العليــا والمركــز العربــي لألبحــاث(. 
كأحــد  البارزيــ�ن  العــرب  والكتــاب  األكاديميــ�ن  رؤى  طــرح  جانــب  وإلــى 
الــرؤى  تلــك  ت�أطــر  المتوقعــة  النتائــج  ستشــمل  المؤتمــر،  مخرجــات 
وتقديمهــا للجمهــور األكاديمــي الغربــي. ومــن ثــم ســيتمكن المجتمــع 
أو  الســائدة  النظريــات  تجــاوز  مــن  واألوروبــي  األمريكــي  األكاديمــي 
تطبيقيــة  تجربــة  إلــى  وصــوال  العربــي  الرب�يــع  حــول  المثاليــة  األفــكار 
ــع العربــي.  ــ�ن حــول الرب�ي ــة، يؤمــل أن تيســر معرفــة وفهمــا عملي عياني
إلــى  تنتهــي  بحثيــة  عمليــة  اســتهالل  فــي  المؤتمــر  سيســهم  كمــا 
و  اإلنجليزيــة  و  العرب�يــة  باللغــات  مشــرتكة  كتــب  عــدة  إصــدار  مشــروع 
األلمانيــة، يدعــم نشــر المعرفــة مــن خــالل هــذا التعــاون العابــر للحــدود 
و تزويــد الباحثــن فــي الجامعــات العرب�يــة بالمصــادر التــي يحتاجونهــا 
األكاديميــة  األوســاط  مــع  واالنخــراط  الفكريــة  إســهاماتهم  لتقديــم 

الغرب�يــة نحــو إثــراء النقــاش حــول الرب�يــع العربــي.
والمؤتمــر هــو بدايــة لسلســلة مــن المؤتمــرات جــرى االتفــاق علــى 
عقدهــا تباعــا فــي الدوحــة وماربــورج بألمانيــا و تونــس فــي األعــوام 

القادمــة. القليلــة 

ــاث  ــريب لألبح ــز الع ــة واملرك ــد الدوح ــن معه ــاون ب ــدويل األول بالتع ــر ال املؤمت

ــا ــورج بأملاني ــة مارب ــدا و جامع ــف بكن ــة جويل وجامع
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مركز االمتياز للتعليم التنفيذي: تخريج الدفعة الثانية من املشاركن 

يف برنامج تنمية مهارات شاغيل الوظائف القيادية واإلرشافية

مركز االمتياز للتعليم التنفيذي يطلق الشهادة االحرافية يف تنمية 

املهارات اإلدارية والقانونية

مجلــس  رئيــس  ثانــي،  آل  ناصــر  بــن  عبــداهلل  الشــيخ  معالــي  رعايــة  تحــت 
ــ�ر الداخليــة، احتفلــت وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون  الــوزراء وزي
االجتماعيــة اليــوم الخميــس الموافــق  21 ســبتمر،  بت�كريــم وتخريــ�ج الفــوج 
الوظائــف  شــاغلي  مهــارات  تنميــة  برنامــج  فــي  المشــاركن  مــن  الثانــي 
القياديــة واالشــرافية، وعددهــم 112 مشــاركا مــن مــدراء اإلدارات فــي الجهات 
والشــؤون  والعمــل  االداريــة  التنميــة  وزيــ�ر  ســعادة  وبحضــور  الحكوميــة 
االجتماعيــة عيســى بــن ســعد الجفالــي النعيمــي، والدكتــور ياســر ســليمان 
معالــي رئيــس معهــد الدوحــة للدراســات العليــا بالوكالــة، والدكتــور فريــد 

الصحــن مديــر مركــز االمتيــاز للتعليــم التنفيــذي فــي المعهــد.

وقــد ألقــى الدكتــور ياســر بهــذه المناســبة كلمــة قــال فيهــا "نحــن اليــوم 
مــدار  علــى  معهــم  عملنــا  األفاضــل،  والخري�جــات  الخري�جــن  مــن  ثلــٍة  أمــام 
عــام، وهــا نحــن اليــوم نشــاركهم أفراحهــم وأفــراح وطنهــم الــذي يرتقــب 
دوا أداءهــم،  ــْوا معارفهــم، وحققــوا مهاراتهــم، وجــوَّ عطاءهــم بعــد أن نمَّ
مســتفيدين مــن آخــر مــا اســتجّد فــي كل مجــال مــن هــذه المجــاالت. ومــا كان 
هــذا اإلنجــاز ليكــون لــوال مشــاركة كوكبــة مــن المدربــ�ن المتمرســن الذيــن 

نشــكرهم جميًعــا. لكــن ال بــد أن أشــر أيًضــا إلــى أن المســافة بــن المــدرب 
والمتــدرب فــي أيامنــا هــذه أصبحــت ت�تضــاءل يوًمــا بعــد يــوم؛ ألن المتــدرب 
معلــم بخراتــه كمــا هــو متعلــم فــي بعــض المعــارف التــي يحتــاج إليهــا. لــذا 
كان لتبــادل الخــرات بينكــم ودراســات حــاالت واقعيــة مــن مجــال عملكــم دوٌر 
ينفــث الحيــاة فــي المعــارف الجافــة. فعندمــا ت�ت�كامــل الخــرة مــع المعرفــة 
يكــون التحصيــل متجــذًرا فــي واقــع الذهــن وفــي واقــع الممارســة. هــذا مــا 

ــا. ــاه مًع ــا نســعى إليــه وهــذا مــا حققن كن

وفــي ختــام كلمتــه تقــدم الدكتــور ياســر بالشــكر لراعــي هــذا الحفــل ؛ معالــي 
الشــيخ عبــد اهلل بــن ناصــر بــن خليفــة رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــ�ر الداخليــة 
وزيــ�ر  النعيمــي؛  الجفالــي  ســعد  بــن  عيســى  الدكتــور  ولســعادة  مجــدًدا، 
التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة الــذي دعــم برنامــج التدريــب 
العامــة  اإلدارة  معهــد  إلــى  بالشــكر  وتوجــه  العامــة،  اإلدارة  معهــد  فــي 
والقائمــن عليــه، وإلــى أســرة مركــز االمتيــاز التنفيــذي ممثلــًة بالدكتــور فريــد 
الصحــن، واألســتاذة أمــل الســبيعي، ومدربــي دورات القيــادة المتقدمــة على 

ــارك للخري�جــن وتمنــى لهــم دوام التوفيــق والنجــاح. ــع. وب جهدهــم الرائ

للدراســات  الدوحــة  معهــد  فــي  التنفيــذي  للتعليــم  االمتيــاز  مركــز  أطلــق 
شــهادة  والتحكيــم  للتوفيــق  الدولــي  قطــر  مركــز  مــع  بالتعــاون  العليــا 
صقــل  إلــى  تهــدف  واإلداريــة،  القانونيــة  بالشــؤون  للمهتمــن  مصممــة 
مهــارات المشــاركن فــي مجــاالت القانــون واإلدارة علــى حــٍد ســواء مــن خــالل 
مجموعــة مــن الرامــج التدري�بيــة؛ وعددهــا عشــرة برامــج يتــم تنفيذهــا علــى 

مــدار ثالثــة شــهور ونصــف الشــهر.

تهــدف هــذه المبــادرة التــي يشــرف عليهــا مدربــ�ن إداريــ�ن وقانونيــ�ن علــى 
أعلــى مســتوى مــن الخــرات العمليــة واألكاديميــة، إلــى نشــر ثقافــة الوعــي 
ويشــمل  اإلدارة  وعلــم  القانونيــة  بالشــؤون  المهتمــن  لجميــع  بالقانــون 

ذلــك فئــة غــر المتخصصــن فــي القانــون او اإلدارة.

وبهــذا يســعى المركــز مــن خــالل هــذه الشــهادة إلــى صقــل كال مــن المهــارات 
القانونيــة والمهــارات اإلداريــة المتميــزة، ورفــع كفــاءة العاملــن فــي هــذا 

المجــال وفًقــا ألحــدث النظــم العالميــة واالرتقــاء بمســتوى اإلبــداع والتميــز 
ــا مــن أجــل التغيــ�ر لحيــاٍة ومســتقبل وظيفــي  ــا وعملًي فــي هــذا المجــال فنًي
أفضــل  وذلــك مــن خــالل متخصصــن محرتفــن، يدعمهــا بيئــة غنيــة بأعضــاء 
هيئــة تدريــب أكفــاء فــي المجــاالت النظريــة والعمليــة فــي جميــع حقــول 

القانــون واإلدارة.

و مــن خــالل التدريــب  يتــم االّطــالع علــى أحــدث مــا توصلــت إليــه اتجاهــات 
القانــون واإلدارة واالعتمــاد علــى نتائــج خــرات ودراســات ميدانيــة مــن واقــع 
العالــم، وتطبيــق تماريــ�ن واختبــارات عالميــة اعتمدتهــا  المؤسســات فــي 

كــرى المؤسســات القياديــة فــي العالــم.

كمــا ســيقوم المشــاركون بدراســة حــاالت عمليــة وتطبيقيــة وإجــراء تماريــ�ن 
القياديــة والرياديــة  المھــارات  إتقــان  بقيــاس مســتوى  تســمح  واختبــارات 

والقانونيــة لــدى هــؤالء.
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الدوحــة  معهــد  فــي  اإلنســاني  والعمــل  النــزاع  دراســات  مركــز  يعقــد 
للدراســات العليــا  بالتعــاون مــع معهــد دراســات الســالم فــي أوســلو 
المتحــدة  األمــم  مكتــب  و  الدوليــة  للعدالــة  الهــاي  ومعهــد   ،)PRIO(
األلمانيــة  )ينــا(  جامعــة  و   ،  )UN-OCHA( اإلنســانية  الشــؤون  لتنســيق 
مؤتمــرا بعنــوان " األزمــات والنزاعــات فــي الوطــن العربــي: نحــو تجــاوب 
مقــر  فــي   2017 األّول/ديســمر  كانــون   16-17 بــن  مــا  وذلــك  محلــي" 

العليــا.  للدراســات  الدوحــة  معهــد 

يهــدف المؤتمــر إلــى تحديــد طــرق االســتجابة الفّعالــة مــن أجــل إنهــاء 
النزاعــات، وتمكــن اإلصالحــات التــي مــن شــأنها أن تســهل التفاعــل مــع 
ــز علــى نهــج التجــاوب  ــة، مــن خــالل الرتكي األزمــات فــي المنطقــة العرب�ي
العمــل  وتمكــن  النــزاع،  إنهــاء  إلــى  تــؤدي  أن  يمكــن  التــي  المحلــي 

اإلعمــار.  اإلنســاني، وإعــادة 
االســتجابة  طــرق  بــن  المشــرتك  التفاعــل  أمــر  فــي  المؤتمــر  وينظــر 
المحليــة واإلقليميــة والعالميــة للنــزاع، مــع البحــث فــي إمكانيــة زيــادة 
نمــاذج إدارة النــزاع وبنــاء الســالم المطــورة محلّيــًا، وبالتالــي اإلقــرار 

بحقيقــة مفادهــا أنــه علــى الرغــم مــن كل الخســائر، كســبت المنطقــة 
قــدرات ال يمكــن االســتغناء عنهــا علــى المســتوى الشــعبي والمســتوى 

المجتمعــي فيمــا يتعلــق باالســتجابة للنــزاع والتعامــل مــع توابعــه.
النــزاع  بــركات مديــر مركــز دراســات  الدكتــور ســلطان  أفــاد  وحســب مــا 
بأنــه "يعتــر هــذا  المؤتمــر األول مــن نوعــه مــن  والعمــل اإلنســاني 
حيــث الرتكيــز  علــى مفهــوم "التجــاوب المحلــي" مــن منظــور متعــدد 
وعابــر للتخصصــات فيمــا يتعلــق ببنــاء الســالم، واإلشــكاالت اإلنســانية 
والتنمويــة التــي يواجههــا العالــم العربــي. إضافــة إلــى توفــره فرصــة 
قّيمــة لألكاديميــ�ن والباحثــن وصنــاع السياســات والفاعلــن والمهنيــ�ن 
للمشــاركة فــي نقاشــات مكثفــة فــي بيئــة أكاديميــة مفتوحــة يوفرهــا 

معهــد الدوحــة للدراســات العليــا". 

ت�تــوزع جلســات المؤتمــر علــى ثالثــة محــاور هــي: البحــث فــي حــل وتحويــ�ل 
مســارات النــزاع مــن خــالل التجــاوب المحلــي ، التجــاوب المحلــي لإلغاثــة 
وإعــادة اإلعمــار، وترســيخ الهيــكل والطابــع المحلــي واإلقليمــي للمعرفة 

المتخصصــة فــي حــل النــزاع والعمــل اإلنســاني. 

دعوة إىل تقديم أوراق بحثية ملؤمتر

 "األزمات والنزاعات يف الوطن العريب: نحو تجاوب محيل" 



13

العدد الخامس عشر  -  أكتوبر/  تشري�ن األول 2017

أنــا أبت�كــر" عنــوان ورشــة عمــل أقيمــت اإلثنــن 21 أغســطس، فــي معهــد 
قطريــ�ن.  وشــابة  شــابًا  ثالثــن  بمشــاركة  العليــا،  للدراســات  الدوحــة 
وت�أتــي ورشــة العمــل هــذه فــي إطــار التعــاون المشــرتك بــن مركــز 
االمتيــاز للتعليــم التنفيــذي وبــن مركــز بدايــة ومؤسســة إنجــاز قطــر، مــن 

ضمــن أنشــطتها الخاصــة لفصــل الصيــف هــذا. 
ــا أبت�كــر" إلــى مســابقة شــارك فيهــا هــؤالء الشــباب  اســتندت ورشــة "أن
والشــابات الذيــن تــ�رتاوح أعمارهــم بــن 16 و24 عامــًا، عــن طريــ�ق تقديــم 
فكــرة لمشــروع اقتصــادي يســاهم فــي خدمــة االقتصــاد القطــري ودعم 
اإلنتــاج المحلــي. تجــدر اإلشــارة إلــى أّن المســابقة تقــوم علــى مبــدأ 
التنافــس بــن مجموعــات، تقــّدم كّل واحــدة منهــا مقرتحــًا خاصــًا لخطــة 
عمــل المشــروع الخــاص بهــا، وتعرضــه مــع توضيــح الــدور الــذي ســوف 

يســاهم مــن خاللــه المشــروع فــي خدمــة االقتصــاد القطــري. 
والعمــل  األعمــال  ريــادة  فكــرة  غــرس  إلــى  تهــدف  المبــادرة  وهــذه 
الجماعــي والتفكــر اإليجابــي وكذلــك توليــد األفــكار المبدعــة والمبت�كرة، 

بهــدف توجيــه الفكــر الشــبابي إلــى االكتفــاء الذاتــي واالعتمــاد علــى 
النفــس، وفقــًا لمــا يشــر إليــه المنظمــون. 

وفــي نهايــة الورشــة، جــرى تقي�يــم المشــاريع األربعــة التــي قّدمتهــا 
المجموعــات الشــبابية المشــاركة، وذلــك مــن قبــل أعضــاء لجنــة التحكيــم 
الذيــن يملكــون خــرة كبــرة فــي تقي�يــم المشــاريع والمبــادرات الشــبابية.
فــي الســياق، قــال عضــو لجنــة التحكيــم، ريمــون عبيــد، إّن األفــكار المقّدمــة 
المحلــي  الســوق  تشــجيع  فــي  المســاهمة  جــدًا، وقــد حاولــت  ممّيــزة 
ــة التقي�يــم أتــت  ــه بالمنتجــات المتنّوعــة. وأوضــح أّن عملي القطــري وإثرائ
بنــاًء علــى خطــط العمــل التــي أعّدتهــا مجموعــات العمــل، باإلضافــة إلــى 

العــروض التــي قّدمهــا كل واحــد مــن ممثلــي المجموعــات األربــع. 
فــي ختــام ورشــة العمــل، أعلنــت لجنــة التحكيــم فــوز المجموعــة الثالثــة، 
صاحبــة فكــرة مشــروع إنشــاء مركــز لتعليــم الزراعــة فــي قطــر، بهــدف 
ثقافــة  تشــجيع  إلــى  باإلضافــة  المنزليــة،  الزراعــة  القطريــ�ن  تعليــم 

الزراعــة الوطنيــة، وهــو األمــر الــذي يعــزز بالتالــي اإلنتــاج المحلــي. 

ورشة "أنا أبتكر" يف معهد الدوحة للدراسات العليا
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كلمــة الدكتــور ياســر ســليمان معالــي  فــي حفــل الرتحيــب بالفــوج 
الثالــث مــن الطلبــة

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته؛
وأسعد اهلل أوقات�كم جميًعا؛

أسرة معهد الدوحة للدارسات العليا؛
الطلبة الجدد؛

أمنيــًة طيبــة أقدمهــا إليكــم مــع بدايــة العــام الجامعــي الجديــد، راجًيــا أن 
يكــون عامكــم هــذا فاتحــة خــر، وبدايــة طريــ�ق مثمــر، ومســتقبلٍ مكلــلٍ 

بالنجــاح.
يجمــع طــالَب معهدنــا حبُّهــم للعلــم ورغبتهــم فــي تطويــ�ر قدراتهــم 
البحثيــة والمهنيــة اســتعداًدا لمســتقبل يؤهلهــم لخدمــة مجتمعاتهــم 
وأوطانهــم، وخدمــة هــذا الوطــن الــذي أنشــأ معهدنــا برؤيــة متجــذرة 
ــا  فــي أرضــه، ولكنهــا ت�تجاوزهــا لتشــارك فــي بنــاء أوطــان أخــرى إقليمًي
وعرب�ًيــا ودولًيــا. فالشــكر لهــذا الدعــم ولــكل مــن رعــى وي�رعــى معهدنــا 

فــي هــذا البلــد المعطــاء.

االجتماعيــة  العلــوم  بتدريــس  يختــص  ناشــئ،  معهــد  الدوحــة  معهــد 
الخمســة  برامَجــه  وت�تــوزع  الواســعة،  واإلنســانية واإلداريــة بمعانيهــا 
عشــر ثــالُث كليــات، ومركــٌز أكاديمــي واحــد، ويشــمل معهُدنــا تخصصــاٍت 
بعُضهــا قديــم قــدم المعرفــة اإلنســانية كالفلســفة والتاريــ�خ، وبعضهــا 
ضروريــة  كونهــا  فــي  جميًعــا  تشــرتك  ولكنهــا  الحداثــة،  غايــة  حديــث 
تنميــة  المســتدامة  التنميــة  لت�كــون  والحضــارات  الشــعوب  الســتمرار 
إقصــاء  فيصــَل  واألداة  اآللــة  فيهــا  ت�كــون  مبتــورًة  تنميــًة  ال  ت�كامليــة، 

تعتيــم. ومصــدَر 
أحــدُث كلياتنــا لهــذا العــام كليــة علــم النفــس والعمــل االجتماعــي التــي 
ــا. وستســمح لنــا بنيــة  ــا ومهنًي أنشــأها تلبيــًة لحاجــات مجتمعاتنــا معرفًي

المجتمعــي والطبــي؛  القطاعــن  بإحــداث تقاطعــات مــع  الكليــة  هــذه 
لنضيــف لبنــة مهمــة إلــى مــا كنــا قــد أسســناه منــذ انطالقــة المعهــد 

قبــل عامــن.

أنــه معهــد  إال  أعــداد منتســبيه؛  فــي  الدوحــة معهــد صغــر  ومعهــد 
كبــر فــي طموحاتــه وفــي األثــر الــذي يســعى إلحداثــه علــى الســاحة 
المحليــة واإلقليميــة والدوليــة. ونؤكــد لكــم أن ال عالقــة للحجــم فــي 
قــوة الت�أثــر وضــراوة المعرفــة المتميــزة التــي نســعى إلنتاجهــا. كان 
هدفنــا، وســيظل، أن نكثــف العالقــة التفاعليــة بــن الطالــب واألســتاذ 

وبــن الطالــب والطالــب ليكــون التميــز نوعًيــا.

ومــن بــاب ســعينا للتميــز اســتقطبناكم كمــا اســتقطبنا أســاتذة أْكفــاء، 
بعضهــم حديــث عهــد نعــّول عليهــم فــي المســتقبل، وبعضهــم تمــرس 
فــي عملــه فــي أرقــى جامعــات العالــم، جــاءوا رغبــًة منهــم فــي متابعة 

اســتحقاقات التميــز والت�ألــق فــي منصــة هــذه المؤسســة.

ولتحقيــق ذلــك يوفــر المعهــد فرًصــا ال تضاَهــى لطالبــه فــي توفــر 
تعليــم تحركــه رؤيــة متنــورة، فمعهــد الدوحــة للدارســات العليــا اأنشــئ 
ليكــون مشــروًعا تنوي�رًيــا عرب�ًيــا، هــذا المشــروع التنويــ�ري هــو اليــوم 
أمانــة فــي عقولكــم وأعناقكــم وأيديكــم. لذلــك نرجــو أن تحافظــوا علــى 
أقــوى،  أصبحــت  تليكــم وقــد  التــي  لألجيــال  لتســلموها  األمانــة  هــذه 

وأســطع، وأشــّد ت�ألًقــا. 

ولتســتفيدوا مــن البيئــة التــي أنشــأناها لكــم، يتعــن عليكــم أن ال تعــّدوا 
مــا وفرنــاه لكــم مــن بــاب تحصيــل الحاصــل، بــل مــن بــاب أنــه اســتحقاق 

ــا لكــم. تســعون إليــه لت�كســبوه بعــرق جبينكــم، فيصبــح بهــذا حًق

معهــد الدوحــة معهــد مــن قطــر إلــى قطــر. وهــو معهــد مــن قطــر إلــى 
كل أقطــار الوطــن العربــي فــي بــالد ال تمي�يــز بينهــا. معهــد نقدمــه لكــم 
جميًعــا رســم محبــة للعلــم والتنويــ�ر، ورســم أمــل لبنــاء جســور العلــم 
ــ�ر، ولبنــاء مســتقبل  والمعرفــة والتفكــر الناقــد لــكل مــن يســعى لتطوي

مشــرق واعــد لألجيــال المقبلــة. 

أرحــب بكــم مــن جديــد، وأتمنــى لكــم باســم مجلــس أمنــاء المعهــد وأســرة 
المعهــد مــن أســاتذة وإداريــ�ن وطــالب، عاًمــا جامعًيــا مثمــًرا وحافــاًل 

بالنجاحــات.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

د. ياسر سليمان معالي /رئيس المعهد بالوكالة

كلامت ترحيبية
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كلمــة الدكتــورة هنــد المفتــاح فــي اليــوم التعريفــي لألســاتذة الجــدد

يســعدني أن أرحــّب بكــم ونحــن علــى أبــواب بــدء العــام األكاديمــي  الجديد 
الثالــث مــن طلبــة المعهــد،  وكمــا رحبنــا بزمالئ�كــم  واســتقبال الفــوج 
المســرة  توثيــق  وشــاركناهم  وشــاركونا  ســنتن،  منــذ  وزميالت�كــم 
األكاديميــة والبحثيــة للمعهــد؛ فإننــا نرحــب بكــم ترحيبــا خاصــا ونحــن تحــت 
الحصــار المفــروض علينــا، وندعوكــم ونحث�كــم علــى المســاهمة معنــا 

فــي تدويــ�ن قصــة نجــاح معهــد الدوحــة للدراســات العليــا.

فأهال ومرحبا بكم .. حياكم في معهدكم.. ومرحبا بكم  في دوحت�كم..

الزميالت والزمالء األفاضل..
لقــد جــرى ت�أســيس معهــد الدوحــة للدراســات العليــا ليضيــف لبنــة جديــدة 
إلــى لبنــات التعليــم العالــي فــي وطننــا العربــي، وال نبالــغ القــول إن 
العلــوم  بتخصصــات  االهتمــام  فــي   ٍ واضــح نقــٍص  لســد  نبعــت  فكرتــه 
االجتماعّيــة واإلنســانّية واإلدارة العاّمــة واقتصاديــات التنميــة وإدارة 
النفســية  والعلــوم  االجتماعــي  والعمــل  اإلنســاني  والعمــل  النــزاع 
فــي الــدول والمجتمعــات العرب�ّيــة وخاصــة فــي منطقــة الخليــج علــى 
التهميــش  مــن  عانــت  التــي  التخصصــات  العليــا،  الدراســات  مســتوى 
يتعلــق  وهدفنــا  العمــل.  ســوق  متطلبــات  ضغــط  بفعــل  االكاديمــي 
أساســا باالســتجابة الحتياجــات بلداننــا للتنميــة والنهــوض والمســاهمة 
فــي تطويــ�ر مؤسســاتها التعليميــة والبحثيــة والخدميــة، بتشــكيل نخبــة 
بحثيــة وفكريــة عرب�يــة؛ وإعــداد جيــلٍ جديــٍد مــن الباحثــن واألكاديميــ�ن 
بدأنــا  وقــد  االيجابــي.    التغيــ�ر  احــداث  علــى  القادريــ�ن  والمهنيــ�ن 
مضــت  قليلــة  ســنوات  منــذ   ورســالتنا  رؤيتنــا  تحقيــق  فــي  مشــوارنا 
وبحثــي  أكاديمــي  واقــع  إلــى  التحــول  فــي  انطالقتنــا  أولــى  ،فكانــت 
، وهــا  الطلبــة واألســاتذة  مــن  األول  الفــوج  اســتقبال  مــع   2015 عــام 
نحــن اليــوم نواصــل تحــدي هــذه المســرة .. فبفضلكــم جميعــا، وبفضــل 
خرات�كــم وكفاءات�كــم األكاديميــة والبحثيــة ســنواصل صياغــة قصــة نجــاح 

معهــد الدوحــة ســوية بــإذن اهلل.

إننا نســعى في المعهد إلى التمّيز األكاديمي والبحثي والمؤسســي، 
وســنحاول جاهديــن خلــق وتوفــر  بيئــة جامعيــة  مؤسســية صحيــة، ال 
ــا  ــا المؤسســي، ولكنن نعدكــم بالمثاليــة التــي ال وجــود لهــا فــي عالمن
حريت�كــم  وُتنمــي  ُتشــجع  جامعيــة  بيئــة  توفــر  علــى  ســوية  ســنعمل 
األكاديميــة وإبداعات�كــم البحثيــة وُتســهم فــي تميــز طلبتنــا وتســلحهم 

بمهــارات النقــد البنــاء واحــرتام الــرأي األخــر.
 

الزميالت والزمالء ،
ــا  ــى أن يتحــّول خياركــم االنضمــام لمعهــد الدوحــة للدراســات العلي نتمّن
إلــى التــزام أكاديمــّي وبحثــي؛ لتســاهموا فــي صناعــة جيــل جديــد مــن 
الشــباب المتنــور فكريــا ،ونأمــل أن يكــون لكــم األثــر الطيــب والبصمــة 
والقــوة  الدوحــة  معهــد  ومســتقبل  حاضــر   صناعــة  فــي  الواضحــة 

واالســالمي.   العربــي  والعالــم  لقطــر  الناعمــة 
المعهــد يقــدم اليــوم 15 برنامجــا للماجســتر مــن قبــل 66 اســتاذا منهــم 
20 أســتاذ مــن الملتحقــن الجــدد و 8 منهــم مــن األســاتذة الزائريــ�ن عالوة 
علــى 5 مــن األســاتذة غــر المتفرغــن وجميعهــم مــن خلفيــات وخــرات 
الجامعــات  أهــم   فــي  وعملــوا  تخرجــوا  ومهنيــة  وبحثيــة  أكاديميــة 
العرب�يــة والدوليــة وأعرقهــا. يتشــاركون ســوية ُصنــع أكاديميــي وباحثــي 

ومهنيــي المســتقبل. 

األخوة األفاضل..
إن مســاندت�كم لمعهــد الدوحــة الــذي يكــر يومــا بعــد يــوم ســتمكننا مــن 
توســيع وتطويــ�ر برامجنــا وتخصصاتنــا؛ لقــد وجــد هــذا المعهــد ليتطــور 

ــا جيــال بعــد جيــل نحــو مســتقبل مزهــر. وينمــو لخدمــة مجتمعاتن
وأختــم بدعــوة صباحيــة نيابــة عــن أســرة المعهــد بأمنياتنــا لكــم ببدايــة 
باإلنجــازات  مليئــا  أكاديميــا  وعامــًا  الدوحــة،  معهــد  مــع  مثمــرة  طيبــة 
حصــار  أزمــة  عــن  كلمتــه  فــي  األمــر   ســمو  ذكــر   وكمــا  والنجاحــات، 
قطر"لقــد أصبــح كل مــن يقيــم علــى هــذه األرض ناطقــا باســم قطــر" 
وبمــا أن "قطــر تســتحق األفضــل مــن أبناؤهــا" فأنتــم بقدومكــم الــى 
قطــر أصبحتــم أبنــاء قطــر، وعــن قطــر علــى ت�تطلــع الــى مســاهمات�كم.

بــه د. ياســر مــن شــكر جميــع االدارات وأعضــاء أســرة  أكــرر مــا  تفضــل 
المعهــد التــي ســاهمت فــي التخطيــط والتنظيــم لهــذا اليــوم، فلهــم 

الشــكر والتقديــر. كل 
 

ويا هال  ويا مرحبا بكم وحياكم في معهدكم .. ودوحت�كم.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

د. هند المفتاح /نائب الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية
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كلمــة الدكتــور عبــد الرحيــم بنحــادة، فــي اللقــاء التعريفــي لطلبــة 
الفــوج الثالث

الزمالء األعزاء 
المشــرف  والطاقــم  الطــالب  باســم  بكــم  أرحــب  أن  البدايــة  فــي  أود 
علــى شــؤون الطــالب فــي معهــد الدوحــة وأتمنــى لكــم مقامــا ســعيدا 
ومثمــرا فــي هــذا البلــد. سأســتهل هــذه الكلمــة بالجــواب عــن ســؤال: 
مــن أنتــم؟ بعــد مــا اســتمعنا إلــى مــن يكــون معهــد الدوحــة للدراســات 
العليــا. أنتــم أوال الدفعــة الثالثــة لمعهــد الدوحــة الــذي فتــح أبوابــه فــي 
أكتوبــر 2015. وتخــرج منــه الفــوج األول فــي نهايــة الســنة الجامعيــة 

الماضيــة. 
أنتــم صفــوة الصفــوة، فقــد تقــدم بطلــب الدراســة فــي المعهــد 3800 
طالــب لــم يقبــل منهــم ســوى 251 طالبــة وطالبــا. بيــد أن عددكــم اآلن  
172 طالبــة وطالبــة تنتصــر اإلنــاث علــى الذكــور بواقــع 98 مقابــل 74، 

وينبغــي أن يتقبــل الطلبــة هــذه النتيجــة بــكل روح رياضيــة.
إلــى  المحيــط  مــن  العربــي  العالــم  بلــدان  إلــى مختلــف  تنتمــون  أنتــم 
الخليــج، جئ�تــم لتنصهــروا فــي بوتقــة اســمها معهــد الدوحــة للدراســات 
جئ�تــم  الضيقــة.  والهويــات  الحــدود  فيــه  تنمحــي  فضــاء  فــي  العليــا 
بالتميــز ولتواصلــوا التميــز. ولغــة الضــاد المشــرتكة هــي واحــدة مــن 

الســبل لجعــل التنــوع الثقافــي نقطــة قــوة هــذا المعهــد.
جئ�تــم لمعهــد يشــجع التميــز ويخصــص منحــا للتفــوق األكاديمــي فعــدد 
العلــوم  فــي  العليــا  للدراســات  تميــم  منحــة  علــى  منكــم  الحاصلــن 
االجتماعيــة يصــل إلــى 33 طالبــا، ومعظــم حاصــل علــى منــح ســند. معهــد 
الدوحــة للدراســات العليــا يفتــح الطريــ�ق أمــام مــن أثبــت جدارتــه فــي 
الســنة األولــى علــى الحصــول علــى منحــة تميــم التــي تعتــر شــرفا كبــرا 

لحاملهــا.

جئ�تــم لمعهــد يحت�كــم إلــى سياســات طالبيــة وأكاديميــة تلتــزم المعايــ�ر 
الدوليــة فــي ضمــان الممارســات الجيــدة، وأدعوكــم كعميــد لشــؤون 
الطــالب إلــى االلتــزام بهــذه السياســات لحفــظ حقوقكــم وأداء واجبات�كم. 
إلــى قــراءة هــذه السياســات وأخــص منهــا  أدعوكــم أعزائــي الطــالب 
بالذكــر: سياســة اإلرشــاد األكاديمــي، سياســة التســجيل، سياســة الحــذف 
مــن  وغرهــا  التقي�يــم  إعــادة  سياســة  الدرجــات،  سياســة  واإلضافــة، 
السياســات حتــى ت�تمكنــوا مــن تجــاوز كل مــن شــأنه أن يضــر بمصلحت�كــم. 
وســتقوم إدارة القبــول والتســجيل والخدمــات الطالبيــة بإرشــادكم فــي 
هــذا البــاب فــي لقــاء مطــول مــع األخ العزيــ�ز األســتاذ منــر وانعيمــي 

وفريقــه.
أعزائي الطلبة

تعمــل عمــادة شــؤون الطــالب بمختلــف دوائرهــا علــى توفــر شــروط 
ولرتشــدكم  استفســارات�كم  عــن  لإلجابــة  أبوابهــا  تفتــح  إذ  نجاحكــم 
إلــى الطــرق الصحيحــة، كمــا أنهــا تعمــل علــى توفــر فضــاءات لإلبــداع 
والنقــاش. وفــي هــذا البــاب ال بــد مــن التذكــر أن المعهــد يفتــح نواديــه 
بأنفســهم  الطــالب  عليهــا  يشــرف  نــواد  وهــي  الموازيــة،  لألنشــطة 
فباإلضافــة إلــى الصالــون السياســي الــذي يعتــر فضــاء لنقــاش القضايــا 
السياســية الراهنــة هنــاك نــاد للشــعر والكتابــة األدبيــة ونــاد للســينما 
والتصويــ�ر الفوتوغرافــي الــذي ينظــم دورات تدري�بيــة بــدءا مــن هــذه 
علــى  الدوحــة  معهــد  يتوفــر  األنديــة  هــذه  إلــى  وباإلضافــة  الســنة. 
مجلــس طالبــي منتخــب أدعوكــم إلــى المشــاركة فيــه فهــذا المجلــس 
القضايــا  كل  فــي  المعهــد  إدارة  مــع  للطلبــة  الوحيــد  المحــاور  يعتــر 

بهــم. المتعلقــة 
أعزائي

ــ�ن بحثــي لطلبتــه فــي فضــاءات خــارج  يعــول المعهــد علــى ضمــان ت�كوي
الصفــوف، وفــي هــذا البــاب أدعــو الطلبــة إلــى االســتفادة مــن النــدوات 
والمؤتمــرات الدوليــة المفيــدة التــي عقدهــا المركــز العربــي للبحــاث 
ودراســة السياســات. كمــا أدعوهــم إلــى المشــاركة فــي طلــب العــروض 
صيــف  المعهــد  يعقدهــا  التــي  الصيفيــة  المدرســة  فــي  للمشــاركة 
كل ســنة ويســتفيد منهــا طلبــة الســنة األولــى. وقــد نظــم المعهــد 
مدرســته الصيفيــة األولــى فــي مراكــش فــي موضــوع صعوبــات البحــث 
فــي العلــوم االجتماعيــة اإلنســانية، فيمــا خصــص مدرســته الثانيــة فــي 
تونــس للباحــث ومكتبتــه. وســيعقد مدرســته الثالثــة فــي هــذه الســنة. 

وســيعلن المعهــد قري�بــا عــن مــكان وموضــوع هــذه المدرســة.

د. عبدالرحيم بنحادة/عميد شؤون الطالب
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يسّرنا تلّقي مشاركات�كم وإقرتاحات�كم ومالحظات�كم على العنوان التالي:

zajel@dohainstitute.edu.qa
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