
1

اقرأ يف هذا العدد

مؤمتــر األزمــات والنزاعــات يف الوطــن العــريب: " نحــو 	 
تجــاوب محــي"

توقيــع مذكــرة تفاهــم بــن معهــد الدوحــة الدراســات 	 
العليــا وجامعــة ابــن خلــدون.

ــاع و 	  ــكال االنقط ــول " أش ــارض ح ــي يح ــاري حنف ــور س الدكت
ــة". ــة و الرشعي ــوم االجتامعي ــن العل ــل ب التواص

مــن 	  بحثيــة  منــح  عــى  حــازوا  الذيــن  األســاتذة  تكريــم 
العلــم. البحــث  لرعايــة  الوطنــي  قطــر  صنــدوق 

ــل 	  ــة عم ــتضيف ورش ــا يس ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح معه
تدريبيــة عــن ضــامن الجــودة.

اإلدارة 	  ماجســتري  طلبــة  يف  يحــارض  الجفــريي  محمــد 
العليــا للدراســات  الدوحــة  معهــد  يف  العامــة 

 برنامــج األدب املقــارن يقيــم نــدوة بعنــوان: " امللحمــة 	 
الغري-أوروبيــة".

معهــد الدوحــة للدراســات العليــا يختتــم املعــرض األول 	 
للكتــاب املســتعمل.

ملك السويد يكرم الطالب زكريا بخوش.	 

تعيــن الزميلــة خديجــة البوحليقــة يف اللجنة االستشــارية 	 
الشــبابية  الخاصــة بــوزراة الثقافــة والرياضــة.

مكتب الخدمات الطالبية ينظّم رحلة للطالب إىل "سيلن".	 

املعهد يف اإلعالم

 الدوحة للدراسات العليا يطلق مؤمتر "نحو الجودة يف تعليم 
الخدمة العامة".

 لقاء مع الدكتورة هند املفتاح  - تلفزيون الريان. 

  املعرض األول للكتاب املستعمل- تلفزيون قطر.

 الدكتور خليل العناين - صحيفة العريب الجديد.

 خالد وليد محمود - صحيفة العرب.

نرشة إخبارية دورية تصدر عن  إدارة االتصاالت والعالقات الخارجية 
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عدسة حوار العددتصميمإشراف
سلسبيل زي�ن الدينفاطمة ارحيميفاطمة الصالتخالد وليد محمود

 مؤمتر  " نحو الجودة يف تعليم الخدمة العامة"

حوار العدد

ضيفنــا فــي هــذا العــدد الدكتــور ســليمان أبــو بــدر  عميــد كلية علم النفــس والعمل االجتماعي بمعهد الدوحة للدراســات العليا. 

https://www.youtube.com/watch?v=AkWgCgvE2to
https://www.youtube.com/watch?v=AkWgCgvE2to
https://www.youtube.com/watch?v=AkWgCgvE2to
https://www.youtube.com/watch?v=AkWgCgvE2to
https://www.youtube.com/watch?v=AkWgCgvE2to
https://www.youtube.com/watch?v=AkWgCgvE2to
mailto:zajel%40dohainstitute.edu.qa?subject=Zajel%20Newsletter
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/12/10/السقوط-العربي-في-مسألة-القدس-1
https://news.qna.org.qa/lang/ar/w/article/1510581015012562900
https://twitter.com/AlrayyanTV/status/929972503820341250
https://www.youtube.com/watch?v=eK700XL3AOQ&feature=youtu.be
http://alarab.qa/story/1282860/القدس-لم-يأكلها-الذئب
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نظــم معهــد الدوحــة للدراســات العليــا يــوم اإلثنــن 13 نوفمــرب 2014 
مؤتمــر  " نحــو الجــودة فــي تعليــم الخدمــة العامــة" بالتعــاون مــع شــبكة 
كليــات السياســة واإلدارة والشــؤون العامــة  )NASPAA( ودعــم وزارة 
االجتماعيــة فــي قطــر، والــذي  اإلداريــة والعمــل والشــؤون  التنميــة 
تجــري أعمالــه فــي مقــر المعهــد علــى مــدار يومــي 13 و 14 نوفمــرب  

بمشــاركة أكــر مــن خمســن باحثــا مــن دول عرب�يــة وغرب�يــة عديــدة.
افت�تــح المؤتمــر  بكلمــات ترحيبيــة ابتدأهــا الدكتــور عــادل الزاغــة منســق 
المؤتمــر  حيــث أشــار إلــى أن هــذا المؤتمــر يهــدف إلــى تبــادل الــرأي 
والخــربة فــي شــؤون جــودة تعليــم الخدمــة العامــة ليــس فقــط بهــدف 
االرتقــاء بهــذه الخدمــة، بــل كذلــك باالرتقــاء في تحليل السياســات العامة 
ولذلــك  المســتدامة.  التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  الهادفــة  وبرامجهــا 
يشــكل االرتقــاء بتعليــم برامــج الشــؤون العامــة )إدارة، وسياســات عامــة، 
واقتصاديــات التنميــة( وكذلــك بشــؤون البحــث العلمــي فيهــا، هدفــا 

هامــا لهــذا المؤتمــر. 

وأضــاف الزاغــة إلــى أن المعهــد وفــي الوقــت الــذي ُيقبــل  علــى بنــاء 
شــبكة مــن العالقــات والمنابــر مــع الربامــج المناظــرة لــه فــي الــدول 
العرب�يــة الشــقيقة، فإنــه لــن يّدخــر جهــدا فــي تطويــ�ر  برامجــه التعليميــة 
والبحثيــة واالرتقــاء بهــا بشــكل مســتمر باعتمادهــا مــن هيئــة عالميــة 
االرتبــاط والخــربة مثــل "ناســبا"، ولذلــك يشــكل المؤتمــر خطــوة هامــة 

طريــ�ق  علــى  وذلــك  االعتمــاد،  هــذا  نحــو  ثابتــة  بخطــى  الســر  فــي 
ــا فــي مجــال تعليــم  ــا وعرب�ي ــح بيــت الخــربة قطري ســرورة المعهــد ليصب

الخدمــة العامــة بربامجهــا المختلفــة، وفــي البحــث العلمــي فيهــا.
وفــي كلمتــه شــكر الدكتــور ياســر ســليمان معالــي رئيــس معهــد الدوحة 
للدراســات العليــا بالوكالــة المشــاركن فــي المؤتمــر وباألخــص وزارة 
التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة علــى رعايتهــا الكريمــة 
وشــبكة كليــات السياســة واإلدارة والشــؤون العامــة  )NASPAA(. وأشــار  
معالــي إلــى أن المعهــد يهــدف مــن وراء هــذا المؤتمــر إلــى تجســر 
فرصــا  ســيوفر  وأنــه  التطبيــق  وعالــم  النظريــة  عالــم  بــن  العالقــات 
لتبــادل الخــربات والحــوار والنقــاش بــن متخصصــن مــن مياديــن مختلفــة 

ــراء تجــارب كل المشــاركن.  بهــدف إث

العثمــان وكيــل وزارة  بــن محمــد  الدكتــور يوســف  قــال  كلمتــه  وفــي 
التنميــة االداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة أن عنــوان المؤتمــر 
لــه داللــة كبــرة وواضحــة فــي دولــة قطــر، ويتوافــق مــع التطلعــات 
العامــة  السياســات  مــع  وينســجم  الرشــيدة،  للقيــادة  والطموحــات 
للتعليــم فــي دولــة قطــر، والتــي جــاءت مــن ضمــن ركيــزة تنميــة المــوارد 
البشــرية كمفتــاح وغايــة رئيســية، وهــو الرتكيــز علــى التعليــم والتدريــب، 
وبنــاء كــوادر وطنيــة فــي القطاعــن العــام والخــاص، والتــي انطلقــت 

أصــال مــن "رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030". 

األول من نوعه عربيا

 افتتاح مؤمتر " نحو الجودة يف تعليم الخدمة العامة"
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وأكــد الدكتــور العثمــان  علــى أن أهــم التحديــات التــي يفرضهــا القــرن 
الجديــد بوجــه خــاص هــو المســاهمة الجــادة والمدروســة فــي إعــداد 
أفــراد قادريــ�ن علــى اكتســاب المعرفــة والتعامــل معهــا، حيــث أن مجتمــع 
اهتمامــا  تعطــي  أن  التعليميــة  المؤسســات  مــن  يتطلــب  المعرفــة 
تخصصــات  فــي  المعرفــة  وتنميــة  العلمــي  البحــث  بوظيفــة  متزايــدا 
تحتاجهــا المجتمعــات لتحقيــق تنميتهــا المســتدامة، وت�تعــدى أهميــة 
تحقيــق  إلــى  التعليــم  ومعاهــد  العلمــي  البحــث  ومراكــز  الجامعــات 
التنميــة المســتدامة بكافــة مجاالتهــا حيــث يعلمنــا التاريــ�خ أن الحضــارات 

قــد تطــورت بتواصــل العلــم وبتجديــد المعرفــة.

وفــي كلمتــه حــول " اإلصالحــات الكــربى وتحديــات صــوغ السياســات العامة" 
قــال الدكتــور توفيــق الراجحــي وزيــ�ر اإلصالحــات االقتصاديــة التونســي، 
عــن اإلصالحــات الكــربى و تحديــات صــوغ السياســات العامــة بتونــس، حيــث 
قــدم عرضــا عــن أبــرز تلــك التحديــات و مــدى ت�أثرهــا علــى قــرارات السياســة 

العامــة بتونــس بشــكل خــاص و العالــم العربــي بشــكل عــام.

وقــد  ألقــى جــاك ميك رئيس الرابطة الوطنية لكليات السياســة واإلدارة 
اعتــزازه  عــن  فيهــا  عــرب  افت�تاحيــة  كلمــة  "ناســبا"  العامــة  والشــؤون 
بالمشــاركة فــي هــذا المؤتمــر الدولــي الــذي ينظمــه أبــرز المعاهــد 
العليــا فــي الوطــن العربــي،  مؤكــدا علــى رغبتــه فــي النهــوض بجــودة 
التعليــم فــي الخدمــة العامــة مــن خــالل التعــاون مــع المعهــد و وتضافــر 
الجهــود بــن المؤسســتن لرفــع مســتوى تعليــم الخدمــة العالــم عرب�يــا 

و دوليــا. كمــا أنــه عــرف بمؤسســته المختصــة فــي الشــؤون و اإلدارة 
ــا فــي هــذا المجــال، حيــث  العامــة كمؤسســة مهنيــة معــرتف بهــا دولي

ذكــر أن الرابطــة ينخــرط فيهــا أكــر مــن ٣٠٠ عضــو حــول العالــم. 

أربــع مداخــالت، قــّدم فيهــا ديفيــد بردســل  الجلســة األولــى  تضمنــت 
الرئيــس األســبق للرابطــة الوطنيــة لكليــات الشــؤون واإلدارة العامــة 
"ناســبا" ورقــة بعنــوان:" بنــاء وتصميــم برامــج الشــؤون العامــة – أهميــة 
مشــاركة أصحــاب المصلحــة".  تــال ذلــك ورقــة لمايــك شــايرز رئيــس لجنــة 
البيانــات فــي الرابطــة الوطنيــة لكليــات السياســة واإلدارة والشــؤون 
أهميــة   – العامــة  الشــؤون  برامــج  وتصميــم  بنــاء  بعنــوان"  العامــة 
مشــاركة أصحــاب المصلحــة". أمــا الباحــث فرانســوا الفــارج مــن المدرســة 
لــإدارة فــي فرنســا فقــد قــدم مداخلتــه التــي عنونهــا ب،  الوطنيــة 
"تدريــب موظفــي الخدمــة المدنيــة، المقاربــة الفرنســية ودور المدرســة 
دانــة  بالدكتــورة  االفت�تاحيــة  الجلســة  واخت�تمــت  لــإدارة"،  الوطنيــة 
المعاضــي مــن معهــد اإلدارة العامــة، فــي قطــر حيــث تحدثــت عــن "برامــج 
التدريــب فــي معهــد اإلدارة العامــة، وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل 

والشــؤون االجتماعيــة، مــن وجهــة نظــر الجــودة".
 

مــن  عــدد  بمشــاركة  األول  يومــه  فــي  المؤتمــر  أعمــال  واســتمرت 
"التحديــات  محــور  الثانيــة  الجلســة  ناقشــت  إذ  ؛  المتخصصــن  الباحثــن 
التــي يواجههــا الباحثــون األكاديميــون فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا وكيفيــة معالجتهــا؟ دراســات حالــة". تحــدث فيهــا كل 
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مــن : عبــد الهــادي العجلــة، المديــر التنفيــذي لمعهــد دراســات الشــرق 
األوســط فــي ,وقــدم ورقــة  بعنــوان : "تعليــم السياســة العامــة فــي 
جامعــة  مــن  حــركات،  ومحمــد   ، والحلــول"  التحديــات  العربــي:  العالــم 
ــ�ز جــودة برامــج صقــل القــدرات  محمــد الخامــس، الربــاط، تحــدث عــن "تعزي
اإلداريــة والسياســات العامــة فــي العالــم العربــي: دراســة حالــة عــن 
التخطيــط االســرتاتيجي والحوكمــة"، أمــا رب�يعــة نجيــب مــن معهــد الدوحــة 
للدراســات العليــا، فتحدثــت حــول "تعليــم السياســات العامــة فــي ســياق 
والفــرص"  التحديــات  المســتفادة،  الــدروس  عربــي:  أوســطي  شــرق 
واخت�تــم الجلســة محمــد عــوض مــن جامعــة القــدس" بورقتــه حــول "واقــع 

برامــج اإلدارة العامــة فــي فلســطن والتحديــات التــي تواجههــا”.

وســتناقش الجلســات المتبقيــة مــن اليــوم األول  محــورا حــول التعليــم 
الســياقي، والتوظيــف فــي القطــاع العــام، العمالــة، و عددا  مــن القضايا 
المناهــج  تصميــم  وعمليــة  العامــة  الشــؤون  برنامــج   : ضمنهــا  مــن 

يواجههــا  التــي  التحديــات  و  المصلحــة،  أصحــاب  بمشــاركة  التعليميــة 
الباحثــون األكاديميــون فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا 

حالــة،  معالجتها..دراســات  وكيفيــة 
هــذا ويمثــل المؤتمــر فرصة للمهتمن في اإلدارة العامة  والسياســات 
المنطقــة  فــي  التعــاون  فــرص  لبحــث  العربــي،  العالــم  فــي  العامــة 
العرب�يــة وخارجهــا، حــول   التحديــات والفــرص التــي تواجــه تعليــم الخدمــة 

العامــة والسياســة العامــة فــي العالــم العربــي. 

وُيعــّد هــذا المؤتمــر األول مــن نوعــه علــى مســتوى العالــم العربــي، 
فقــد ســبقه مؤتمــرات لـــ NASPAA فــي الصــن والمكســيك،  لمناقشــة 
وضــع الحقــل األكاديمــي لتدريــس الشــؤون العامــة وأبحاثهــا فــي هــذه 

المناطــق مــن العالــم. 
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مؤمتر األزمات والنزاعات يف الوطن العريب: " نحو تجاوب محيل" 

يعقــد مركــز دراســات النــزاع والعمل اإلنســاني في معهــد الدوحة للدراســات 
العليــا  بالتعــاون مــع معهــد دراســات الســالم فــي أوســلو )PRIO(، ومعهــد 
الهاي للعدالة الدولية و مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
)UN-OCHA( ، و جامعــة )ينــا( األلمانيــة مؤتمــرا بعنــوان " األزمــات والنزاعــات 
فــي الوطــن العربــي: نحــو تجــاوب محلــي" وذلــك أيــام  16-17 كانــون األّول/

ديســمرب 2017 فــي مقــر معهــد الدوحــة للدراســات العليــا. 

يهــدف المؤتمــر إلــى تحديــد طــرق االســتجابة الفّعالــة مــن أجــل إنهــاء 
النزاعــات، وتمكــن اإلصالحــات التــي مــن شــأنها أن تســهل التفاعــل مــع 
األزمــات فــي المنطقــة العرب�يــة، مــن خــالل الرتكيــز علــى نهــج التجــاوب 
المحلــي التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى إنهاء النزاع، وتمكن العمل اإلنســاني، 

وإعــادة اإلعمــار. 

وينظــر المؤتمــر فــي أمــر التفاعــل المشــرتك بن طرق االســتجابة المحلية 
واإلقليميــة والعالميــة للنــزاع، مــع البحــث فــي إمكانيــة زيــادة نمــاذج إدارة 
النــزاع وبنــاء الســالم المطــورة محلّيــًا، وبالتالــي اإلقــرار بحقيقــة مفادهــا 

يمكــن  ال  قــدرات  المنطقــة  كســبت  الخســائر،  كل  مــن  الرغــم  علــى  أنــه 
االســتغناء عنها على المســتوى الشــعبي والمســتوى المجتمعي فيما 

يتعلــق باالســتجابة للنــزاع والتعامــل مــع توابعــه.

وحســب مــا أفــاد الدكتــور ســلطان بــركات مدير مركز دراســات النــزاع والعمل 
اإلنساني بأنه "يعترب هذا  المؤتمر األول من نوعه من حيث الرتكيز  على 
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 
وصناع السياســات والفاعلن والمهني�ن للمشــاركة في نقاشــات مكثفة 

فــي بيئــة أكاديميــة مفتوحــة يوفرهــا معهــد الدوحــة للدراســات العليــا". 
ت�تــوزع جلســات المؤتمــر الــذي يشــارك فيــه حوالــي 25 خبــرا وباحثــا  مــن 
الــدول العرب�يــة والغرب�يــة علــى ثالثــة محــاور هــي: البحــث فــي حــل وتحويــ�ل 
مســارات النــزاع مــن خــالل التجــاوب المحلــي ، التجــاوب المحلــي لإغاثــة 
وإعــادة اإلعمــار، وترســيخ الهيــكل والطابــع المحلــي واإلقليمــي للمعرفة 

المتخصصــة فــي حــل النــزاع والعمــل اإلنســاني. 
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توقيع مذكرة تفاهم بني معهد الدوحة الدراسات العليا

 وجامعة ابن خلدون

وقــع معهــد الدوحــة للدراســات العليــا و جامعــة ابــن خلــدون الرتكيــة الخميــس 
بــن  التعــاون  الموافــق 30 نوفمــرب، مذكــرة تفاهــم  بهــدف تعزيــ�ز أواصــر 
الجانبــن فــي مجــال التعليــم العالــي، وِفــي المجــاالت األكاديميــة والبحثيــة 

ذات االهتمــام المشــرتك.

 وقــع االتفاقيــة  عــن المعهــد الدكتــور ياســر ســليمان معالــي الرئيــس بالوكالــة،  
ــن خلــدون رئيســها الدكتــور رجــب شــانتورك، وبحضــور عــدد مــن  وعــن جامعــة اب

المســؤولن وأعضــاء هيئــة التدريــس مــن المؤسســتن.

ت�تضمــن مذكــرة التفاهــم التــي وقعــت فــي مقــر المعهــد بالدوحــة،  بنــودا 
للتعاون في مجال التبادل الطالبي  وتوفر الدعم المادي واإلجرائي لتسهيل 

المشــاركات الطالبيــة فــي الفعاليــات األكاديمية المختلفة، إضافة لعقد ورشــات 
العمــل المشــرتكة، والمــدارس الصيفيــة. كمــا تشــر بنــود االتفاقيــة إلــى تعزيــ�ز 
العمــل البحثــي والعلمــي وعقــد المؤتمــرات وتمكن األكاديميــ�ن والباحثن من 
ــدى المؤسســتن،  ــة المتوفــرة ل االســتفادة مــن المصــادر األكاديميــة والعلمي

إضافــة إلــى تشــجيع النشــر البحثــي المشــرتك.

 تجدر اإلشــارة إلى أن معهد الدوحة للدراســات العليا قام منذ ت�أسيســه بتوقيع 
حوالي 40 مذكرة تفاهم مع أهم الجامعات والمؤسسات األكاديمية العرب�ية
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الدكتور ساري حنفي يحارض حول

 " أشكال االنقطاع و التواصل بني العلوم االجتامعية و الرشعية".

نّظــم معهــد الدوحــة للدراســات العليــا  األحــد 11 نوفمرب /تشــري�ن الثاني محاضىرة 
ألقاهــا الدكتــور ســاري حنفــي، أســتاذ علــم االجتمــاع فــي الجامعــة األمريكيــة 
ببــروت حــول إشــكالية الوعــي الشــقي فــي العالــم العربــي - أشــكال االنقطــاع و 

التواصــل بــن العلــوم االجتماعيــة و الشــرعية. 

تطــرق الدكتــور حنفــي فــي هــذه المحاضــرة، التــي حضرهــا مجموعــة مــن 
و  الشــرعية  العلــوم  بــن  الرتابــط  أهميــة  إلــى  المعهــد و طلبتــه،  أســاتذة 
العلــوم االجتماعيــة و اإلنســانية، مؤكــدا علــى هــذه العلــوم ت�كّمــل بعضهــا 
البعــض مــن حيــث المناهــج و طــرق رصــد الظواهــر االجتماعيــة التــي ت�تعلــق  

أساســا بالجانــب الدينــي. 

و أشــار المحاضــر إلــى أن  جامعــات العالــم العربــي ال تهتــم بهــذا المجــال كمــا 
ينبغــي، حيــث أوضــح أنه اســتنتج ذلك مــن خالل مجموعة من الدراســات التي قام 
بهــا فــي عــدة جامعــات عرب�يــة فــي دول عرببــة كلبنان وســوريا و المغــرب و مصر 
باعتبارهــا جامعــات توفــر  تخصصــات العلــوم الشــريعية و الدراســات اإلســالمية 
لكنهــا ال تــّدرس جديــا مــواد لهــا عالقة بالعلوم االجتماعيــة، كما امتنعت كثر من 

أقســام  العلــوم االجتماعيــة مــن تدريــس علــم االجتمــاع الدينــي. 

ــام، أوصــى الدكتــور  ســاري إلــى ضــرورة وجــود عالقــة تفاعــل بــن  و فــي الخت
هــذه التخصصــات كونهــا ت�كمــل بعضهــا بعضــا علــى أســس ســليمة تختلــف عمــا 
راج مــن ربــع القــرن الماضــي مــن اتجاهــات أســلمة المعرفــة واعتــرب مــن االحــرى 

أنســنة المعرفــة.
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العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد  فــي  والمنــح  األبحــاث  إدارة  عقــدت 
منــح  علــى  حــازوا  الذيــن  األســاتذة  لت�كريــم  فعاليــة   27/11/2017 اإلثنــن 
بحثيــة مــن صنــدوق قطــر الوطنــي لرعايــة البحــث العلمــي فــي الــدورة 
الســابقة. وشــملت الفعاليــة التــي حضرهــا مجموعــة مــن أســاتذة المعهد 
واإلداريــ�ن جلســة تعريفيــة عــن كيفيــة التقديــم للــدورة الجاريــة وقدمــت 
فيهــا اإلدارة النصائــح واإلرشــادات الســت�كمال عمليــة التقديــم. المنحــة 
األولــى كانــت لمشــروع بحثــي بعنــوان " التحلیــل الحاســوبي للثقافــة: 
تحلیــل ثقافــي للدراســات العرب�يــة واإلســالمية الحديثــة " بإشــراف الدكتــور 
ــا،  عيــد محمــد أســتاذ االدب المقــارن فــي معهــد الدوحــة للدراســات العلي
وبمشــاركة جامعــة كيبيــك )كنــدا(، وجامعــة كولومبيــا )الواليــات المتحــدة 
األمركيــة(، وجامعــة واترلــو )كنــدا(. وقــد حصــل المشــروع علــى أعلــى 
درجــة تقي�يــم مــن الصنــدوق، وبدعــم مــن متاحــف قطــر التــي ســت�تفيد 
مــن مخرجاتــه. أمــا المنحــة الثانيــة لربنامــج األولويــات الوطنيــة فســتمول 

مشــروًعا بحثًيــا بعنــوان "دور القطــاع العــام فــي تمكــن المــرأة فــي قطــر 
ودول الخليــج العربــي " بإشــراف الدكتــورة رب�يعــة نجيــب أســتاذة السياســات 
العامــة وبمشــاركة الدكتــورة هنــد المفتــاح األســتاذة المشــاركة فــي 
اإلدارة العامــة فــي المعهــد وجامعــة كونت�كــت األمركية ودعم مــن وزارة 
التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة. وضمــن برنامــج )أســرة( 
المختــص باألبحــاث حــول األســرة العرب�يــة والقضايــا ذات الصلــة بالسياســات 
المألوفــة:  غــر  األســر   " بعنــوان  بحثــي  اختيــار مشــروع  جــرى  األســرية 
العمــل التضامنــي العابــر للقوميــات والحــدود وشــبكات القرابــة ضمــن 
الالجئــن الســوري�ن" بإشــراف الدكتــورة صوفــي ريشــرت ديفــوري، أســتاذة 
العلــوم السياســية والعالقــات الدولية في المعهد، وبمشــاركة الجامعة 

األمريكيــة فــي بــروت.

وقــد قــام الدكتــور ياســر ســليمان معالــي، رئيــس المعهــد بالوكالــة 
الفائزيــ�ن. بت�كريــم 

تكريم األساتذة الذين حازوا عىل منح بحثية

 من صندوق قطر الوطني لرعاية البحث العلم
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مؤسســات التعليــم العالــي وفــي تقديــم الدعــم لهــذه المؤسســات 
أعضــاء  الورشــة  وحضــر  الجــودة.  ضمــان  مجــال  فــي  قدراتهــا  لبنــاء 
هيئــة التدريــس والطلبــة والموظفــون فــي معهــد الدوحــة إضافــًة 
والتعليــم  التعليــم  وزارة  مــن  المعهــد؛  خــارج  مــن  مشــاركن  إلــى 
العالــي وجامعــة قطــر وجامعــة حمــد بــن خليفــة وكليــة المجتمــع فــي 
قطــر. أمــا المشــاركون الخارجيــون، فهــم متخّصصــون فــي المجــاالت 
المؤسســي،  واألداء  والتخطيــط  المؤسســي،  باالعتمــاد  المتعلقــة 
وضمــان الجــودة فــي التعليــم العالــي. وفــي كلمتــه الرتحيبيــة، شــّدد 
نائــب رئيــس معهــد الدوحــة للشــؤون األكاديميــة والرئيــس بالوكالــة، 
والتحســن  الجــودة،  ضمــان  أهميــة  علــى  ســليمان  ياســر  األســتاذ 
معهــد  لــدى  المؤسســية  الثقافــة  مــن  جــزًءا  باعتبــاره  المســتمر 
الدوحــة، كمــا أشــار إلــى ســعي المعهــد لتحقيــق الريــادة فــي هــذا 
المجــال علــى المســتوى الوطنــي. وقــد عّرفــت  الجلســة المفتوحــة 
المتحــدة،  المملكــة  فــي  الجــودة  وضمــان    QAAالـــ علــى  الحضــور 

ESG.والـــ  ،IQRوالـــ  ، المتحــدة  المملكــة  فــي  الجــودة  وقانــون 

معهد الدوحة للدراسات العليا يستضيف 

ورشة عمل عن ضامن الجودة

ــا مــن خــالل مكتــب الفعاليــة  اســتضاف معهــد الدوحــة للدراســات العلي
المؤسســية، وبالتعــاون مــع وكالــة ضمــان الجـــودة للتعليــم العالــي 
فــي المملكــة المتحــدة "”Quality Assurance Agency )QAA(، ورشــة 
 ،2017 نوفمــرب  الثانــي/  تشــري�ن   5-8 الفــرتة  خــالل  تدري�بيــة  عمــل 
وتمحــورت حــول ضمــان الجــودة فــي التعليــم العالــي. ســعت هــذه 
معهــد  فــي  الجــودة   لضمــان  الداخليــة  العمليــات  لتقويــم  الورشــة 
الدوحــة وتطوي�رهــا، فــي ضــوء تحضرهــا لطلــب "المراجعــة الدوليــة 
مراجعــة  وهــي   "”)International Quality Review )IQR للجــودة 
خارجيــة مــن قبــل مراجعــن قائمــة علــى األدلــة تجريــه الـــQAA لقيــاس 
المتحــدةـ  المملكــة  خــارج  للمؤسســات  الجــودة  ضمــان  عمليــات 
وفــق معايــ�ر دوليــة لضمــان الجــودة، وتحديــًدا المعايــ�ر والمبــادئ 
 European Standards and Guidelines“ األوروبيــة  التوجيهيــة 

 ”.))ESG

ت�كّلــم  مفتوحــة  جلســة  األول  يومهــا  فــي  العمــل  ورشــة  وتضمنــت 
تقويــم  فــي  واســعة  خــربة  لديهمــا   QAAالـــ مــن  خبــران  فيهــا 
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أيــام،  ثالثــة  اســتمرت  التــي  العمــل  لورشــة  األخــرى  الجلســات  أمــا 
فــي  التدريــس  هيئــة  ألعضــاء  وتدري�ًبــا  مصغــرة،  جلســات  فشــملت 
معهــد الدوحــة إضافــًة إلــى الطــالب والموظفــن والموظفــات فيــه، 
الجــودة فــي التعليــم العالــي مــع الرتكيــز علــى معايــ�ر  عــن ضمــان 

.IQRالـــ عمليــة  عــن  عامــة  لمحــة  وتقديــم  األوروبيــة،  الجــودة 

المؤسســية  الفعاليــة  إدارة  مديــر  كوثرانــي،  جــاد  الدكتــور  ورأى 
فــي معهــد الدوحــة "أن ورشــة العمــل هــذه تشــّكل عالمــة مهمــة 
مــن  لسلســلة  انطــالق  المؤسســية، ونقطــة  فــي مســرته  للمعهــد 

ــ�ز  األنشــطة التــي تهــدف إلــى مواصلــة تحســن معهــد الدوحــة وتعزي
القــدرات المؤسســية والجــودة األكاديميــة فيــه. هــذه هــي الخطــوة 
األولــى ضمــن مســار معهــد الدوحــة لتحقيــق االعتمــاد المؤسســي 

الدوليــة". المعايــ�ر  تبّنيــه 

العمــل وأنشــطتها ضمــن  الختاميــة أعمــال ورشــة  الجلســة  وجمعــت 
خريطــة طريــ�ق مؤسســية وخطــة عمــل لتحســن أداء معهــد الدوحــة  

.QAAــره الـــ ــذي توّف ــه  للحصــول بنجــاح علــى الـــIQR ال ــاء تحضرات أثن
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األستاذ محمد الجفريي يحارض يف طلبة ماجستري اإلدارة 

العامة يف معهد الدوحة للدراسات العليا
بــن  للربــط  العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد  ســعي  إطــار  فــي  وقــع 
المبــادئ النظريــة والتطبيــق العملــي مــن واقــع المؤسســات القطريــة، 
القــادة  إعــداد  القطــري ومؤلــف سلســلة  المــدرب واالستشــاري  حــّل 
إحــدى محاضــرات طلبــة  علــى  الجفــري ضيفــا متحدثــا  األســتاذ محمــد 
ماجســتر اإلدارة العامــة يــوم 12 نوفمــرب 2017  بمقــرر "القيــادة العامــة 
وادارة التغيــ�ر"، والــذي يقــوم بتدريســه الدكتــور علــي المســرتيحي.

هــذا، وقــد عــرض المتحــدث الزائــر تجربتــه الشــخصية والمهنيــة فــي مجــال 
قيــادة مبــادرات التغيــ�ر وادارة مشــاريع التطويــ�ر، باإلضافــة إلــى كيفيــة 
التعامــل مــع التحديــات والتغلــب علــى العوائــق التــي اعرتضــت هــذه 
التجــارب والمبــادرات، مدّعمــا ذلــك بأحــداث وقصــص واقعيــة مــن تجربتــه 
مديــر  الصحــن،  فريــد  الدكتــور  حضــر  وقــد  هــذا،  والمهنيــة.  الشــخصية 
برنامــج االدارة العامــة بالمعهــد جانبــا مــن المحاضــرة وقــدم للضيــف درع 

المعهــد شــكرا لــه علــى تلبيــة الدعــوة بالحضــور.
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برنامج األدب املقارن يقيم ندوة بعنوان: " امللحمة الغري-أوروبية"

أقــام برنامــج األدب المقــارن فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليا مســاء 
الســبت الموافــق لـــ5 نوفمــرب 2017، نــدوة تحــت بعنــوان "المالحــم غــر 
األوروبيــة". تميــزت النــدوة بتقديــم وتحليــل ومناقشــة مالحــم مــن دول 

ومشــارب مختلفــة، مــن قبــل باحثــن مــن خلفيــات أكاديميــة متعــددة. 

افت�تــح النــدوة الدكتــور عاطــف بطــرس العطــار، الــذي موَقــع إشــكالية 
الملحمــة فــي عالقتهــا بــاآلداب العالميــة، وبــن الهــدف مــن دراســة 
ملحمــة غــر أورب�يــة ت�كســر المركزيــة التــي تمارســها أوربــا علــى اآلداب 
نموذجــا  لنفســها  ت�تخــذ  أن  فــي  األخــرة  هــذه  رغبــت  كلمــا  المحليــة، 
حتــى  األوروبيــة  الهيمنــة  اإلشــارة إلشــكالية  إلــى  باإلضافــة  مختلــف، 
أوروبيــة،  الغــر  المالحــم  بدراســة  المهتــم  المعرفــي  المجــال  داخــل 
وعالقــة هــذه اإلشــكاليات بالنقــاش األكاديمــي الدائــر فــي مجــال األدب 
المقــارن حــول ماهيــة األدب العالمــي وحــدوده. بعــد تحديــد اإلشــكالية 
وإرســاء األرضيــة التــي ســتقوم عليهــا المداخــالت، قــام الدكتــور عاطــف 
مــن  كان  بحيــث  التنــوع  مــن  كانــوا  الذيــن  المحاضريــ�ن،  بتقديــم  بطــرس 
بينهــم طالبــة فــي الماجســتر وأســاتذة زائــرون مــن جامعــات مختلفــة، 
باإلضافــة إلــى أســاتذة مــن معهــد الدوحــة، إال أن تعــدد خلفيــات ولغــات 
المتحدثــن لــم يكــن عائقــا بقــدر مــا كان حافــزا لتبــادل الخــربات واإلســهام 
األدبيــة  األجنــاس  هــذه  إشــكاليات  فــي  يبحــث  أكاديمــي  حــوار  فــي 
مختلفــة،  شــرقية  ثقافــات  عرفتهــا  والتــي  والمؤسســة  القديمــة 
هــذه  جائــت  وقــد  المتوســط.  وحــوض  واليابــان  والهنــد  فــارس  كبــالد 
النــدوة لتعمــق النقاشــات المســتمرة داخــل مقــرر "قــراءات فــي األدب 
العالمــي" الــذي ينســقه الدكتــور عاطــف بطــرس، ولتفتــح أفــق جديــدة 
علــى مالحــم وموروثــات أدبيــة ال يتــم التطــرق إليهــا أو اإلشــارة إليهــا 

إال نــادرًا.

كانــت المداخلــة األولــى للطالبــة لينــا عــواد مــن برنامــج األدب المقــارن، 
التــي تحدثــت عــن الملحمــة الهنديــة " المهابهاراتــا"، وعرضــت تجربتهــا 

علــى  كتبــت  قصيــدة  أطــول  تعــد  التــي  الملحمــة  هــذه  قــراءة  فــي 
كانــت  بعدهــا،  مجلــدا.  عشــر  ثالثــة  فــي  دونــت  والتــي  والعصــور  مــر 
المداخلــة لألســتاذة الزائــرة الدكتــورة لــورا تريغيــال الباحثــة فــي الجنــدر 
)دراســات النــوع االجتماعــي( والثقافــة اليابانيــة تحــت عنــوان "الملحمــة، 
واألســطورة واألبطــال الرتاجيديــون فــي الثقافــة اليابانيــة: الســاموراي 
عنــد  توقفــت  حيــث  العصابــات"،  أفــالم  إلــى  العســكرية  القصــص  مــن 
الهويــة اليابانيــة وشــخصية الســاموراي والتحــوالت التــي تعــرض لهــا 
االثنــان بانتقالهمــا مــن المخيلــة الشــعبية إلــى الصناعــة الســينمائية. 
قــدم  حــن  إيــ�ران،  إلــى  بنــا  انتقــل  فقــد  دباشــي  حميــد  الدكتــور  أمــا 
"الشــهنامه" أو كتــاب الملــوك، هــذه الملحمــة التــي كتبهــا الفردوســي 
فــي نهايــة القــرن العاشــر الميــالدي والتــي ت�ت�ألــف مــن خمســن ألــف 
مقطــع شــعري، وقــد نقلهــا البنــداري فــي القــرن الســابع الهجــري إلــى 
العرب�يــة فــي ترجمــة بديعــة. أمــا المداخلــة الرابعــة فقــد كانــت لألســتاذ 
والموســيقي  الجيوسياســي  والمحلــل  األعــراق  علــم  أخصائــي  الزائــر 
يانيــس كاناكيــس الــذي قــدم الملحمــة البيزنطيــة "ديجينيــس أكريتــاس" 
فــي محاولــة لتبيــان ســياق نشــأتها، حيــث يختلــط اإلســالمي بالمســيحي 
والبيزنطــي واألرثوذكســي واليونانــي واألرمينــي، وقــد ركــز علــى ت�تبــع 

الرتحــال الشــفاهي للمالحــم وشــخصيات األبطــال. 

وقــد كانــت المداخلــة الختاميــة للدكتــور أيمــن الدســوقي أســتاذ األدب 
المقــارن الــذي بنــى علــى المداخــالت الســابقة ليؤكــد ضــرورة االلتفــات 
أو  نموذجــا  أوربــا  مــن  بالضــرورة  يتخــذ  ال  بــأدب  واالحتفــاء  للمحلــي 
مقياســا. وقــد انتهــت النــدوة بعشــاء فــي مطعــم بنــدر عــدن بســوق 
المقــارن وبقيــة األســاتذة  برنامــج األدب  بــن أســاتذة  واقــف، جمعــت 
المشــاركن والطلبــة الذيــن حضــروا النــدوة، فــي أجــواء احتفاءيــه، امتــزج 

فيهــا المــرح بالمعرفــة.
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معهد الدوحة للدراسات العليا يختتم املعرض األول للكتاب املستعمل

اخت�تــم معهــد الدوحــة للدراســات العليــا اإلثنــن 20 نوفمــرب المعــرض 
األول للكتــاب المســتعمل؛ الــذي أقيــم علــى مــدى يومــن بمبانــي مكتبة 
المعــرض  ويهــدف  جديــدة".  حيــاة  كتابــك  "امنــح  شــعار:  تحــت  المعهــد 
ــة لتشــجيعهم علــى  إلــى توفــر كتــب مســتعملة للطــالب بأســعار رمزي
عــرب  المعــرض  إلقامــة  المعهــد  بمكتبــة  العاملــون  وتنــادى  القــراءة، 
دعــوة األســاتذة والطــالب للتــرع بالكتــب الفائضــة، أو التــي يرغبــون فــي 

مشــاركتها مــع اآلخريــ�ن.

عنوانــا   1200 جمــع  الــذي  المعــرض  فــي  الطــالب  مئــات  وشــارك 
الحلقــات  مــن  مجموعــة  وانعقــدت  المعرفــة،  ضــروب  مختلــف  فــي 
النقاشــية الطالبيــة بجانــب المعــرض؛ الــذي تميــز بالــراء الكبــر للتنــوع 
الــذي تحظــى بــه أســرة المعهــد وأســاتذته، األمــر الــذي أتــاح لــرواد 
المعــرض التعــرف علــى ثقافــة عــدد مــن الشــعوب؛ مــن خــالل العناويــ�ن 

المعــرض. فــي  المطروحــة 

وقالــت وفــاء الجمالــي -مســؤولة قســم التزويــد فــي مكتبــة المعهــد- 
إنهــم جمعــوا عــددًا مــن الكتــب عــن طريــ�ق التربعــات مــن قبــل طــالب 
وأســاتذة المعهــد، إلقامــة المعــرض الــذي اســتمر علــى مــدار يومــن. 
وأوضحــت أن الكتــب التــي بقيــت مــن المعــرض األول ســيتم اعتمادهــا 

كنــواة للمعــارض المقبلــة التــي ســت�كون أكــرب وأشــمل.

وأضافــت أن المعــرض اقتصــر فــي نســخته األولــى علــى أســرة المعهــد، 
مــن  أكــرب  عــددًا  المقبلــة  المــرات  فــي  ليشــمل  يتمــدد  ســوف  ولكنــه 
المهتمــن بالقــراءة واقتنــاء الكتــاب، مضيفــة إلــى أنهــم يتطلعــون فــي 
المعهــد للعــب دور كبــر فــي تنشــيط القــراءة وســط الطــالب وجميــع 

فئــات المجتمــع.
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ملك السويد يكرم الشاب زكريا بخوش ويتوجه رائدا شبابيا لرسل السالم

3 ديســمرب  يــوم  الســادس عشــر غوســتاف  كارل  الســويد  ملــك  كــرم  
2017 الطالــب فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا زكريــا بخــوش فــي 
فعاليــات ت�كريــم رســل الســالم فــي كــواال المبــور بماليزيــا، بحضــور رفيــع 
المســتوى، ت�كريمــا لجهــوده فــي خدمــة رســل الســالم علــى المســتوى 

العالمــي، ونظــرا لجهــوده فــي تقديــم استشــارات شــبابية لمنظمــات 
إقليميــة ودوليــة وتمثيــل ناجــع للمنطقــة العرب�يــة.

إطــار  فــي  وزار  تدري�بيــة  دورات  وقــدم  عامــا،   23 زكريــا  الشــاب  يبلــغ 
منظمــات دوليــة أكــر مــن 20 بلــدا، وهــو اآلن يكمــل دراســاته العليــا فــي 

العالقــات الدوليــة بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا.



15

العدد السابع عشر - ديسمرب/كانون األول 2017

تعيني الزميلة خديجة البوحليقة يف اللجنة االستشارية الشبابية

  الخاصة بوزراة الثقافة والرياضة

والســالمة(   األمــن  قســم  )رئيــس  البوحليقــة  خديجــة  الزميلــة  عّينــت 
فــي اللجنــة االستشــارية الشــبابية  الخاصــة بســعادة وزيــ�ر الثقافــة 
والرياضــة  بقــرار وزاري رقــم 3 مــن عــام 2017 ، حيــث ســت�كون مهمتهــا   
علــى   تعمــل  لجنــة  ضمــن  للوزيــ�ر  الشــبابية   االستشــارات  تقديــم 

مســتوى دولــة قطــر.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم اإلعــالن  عــن تشــكيل هــذه اللجنــة  يــوم   
الســبت الموافــق  2  ديســمرب 2017 فــي الملتقــى الشــبابي الثانــي. و 
ت�تمثــل رؤيــة اللجنــة فــي اســتقطاب شــباب واع ذي هويــة أصيلــة وفكــر 
ســليم، أمــا الرســالة فت�تمثــل فــي تفعيــل دور الشــباب لنهضــة مجتمــع 

واع ذي هويــة وطنيــة..

ــ�ز ثقافــة الحــوار والشــورى والمشــاركة بــن  وتهــدف اللجنــة إلــى تعزي
الشــباب وتمكــن الشــباب مــن التعبــر عــن آرائهــم وتطلعاتهــم فــي 

جــو صحــي ومنظــم وإبــراز صــورة الشــباب القطــري المتميــز وتفعيــل 
الشــباب  وتشــجيع  الشــباب  لــدى  واإلبداعيــة  القياديــة  المهــارات 
الذاتــي وحــس  علــى المشــاركة المجتمعيــة ورفــع مســتوى الوعــي 

الشــباب. لــدى  الفرديــة  المســؤولية 

يســتطيعون  خاللهــا  ومــن  قطــر،  شــباب  صــوت  اللجنــة  هــذه  وتمثــل 
عــن  والتعبــر  ومقرتحاتهــم  وتصوراتهــم  أفكارهــم  وتقديــم  توصيــل 
كافــة احتياجاتهــم وقضاياهــم للوزيــ�ر مباشــرة، ويقــع ضمن مســؤوليات 
وزارة الثقافــة والرياضــة تنظيــم اجتماعــات اللجنــة مــع ســعادة الوزيــ�ر.

وتدخــل فــي إطــار اللجنــة وثيقــة بالنظــام األساســي للجنــة، تحــدد هــذه 
وصالحياتهــا  واختصاصاتهــا  وآلياتهــا  اللجنــة  عمــل  طبيعــة  الوثيقــة 
وتركيبتهــا، كمــا تحــدد نظــام العضويــة فيهــا وعــدد األعضــاء وطريقــة 

البينــي والخارجــي. التواصــل 
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مكتب الخدمات الطالبية ينظّم رحلة للطالب إىل "سيلني"

ــا يــوم  نظــم مكتــب الخدمــات الطالبيــة بمعهــد الدوحــة للدراســات العلي
ســّنه  تقليــد  إطــار  وفــي   ،2017 نوفمــرب  الثانــي/  تشــري�ن   20 االثنــن 
المعهــد منــذ الســنة األولــى مــن إنشــائه، رحلــًة إلــى صحــراء قطــر فــي 
"ســيلن"، والتــي تبعــد مــدة ســاعة ونصــف بالســيارة عــن مدينــة الدوحــة. 
وتجــاوزت مــدة الرحلــة  ثمانــي ســاعات، بــدًءا مــن موعــد االنطــالق فــي 

التاســعة صباًحــا وحتــى العــودة فــي السادســة مســاًء. 

الدوليــ�ن  والطالبــات  الطــالب  مــن  كبــر  عــدد  الرحلــة  فــي  شــارك 
والمقيمــن، وصــل عددهــم إلــى 129 طالًبــا، توزعــوا علــى 22 ســيارة 
رباعيــة الدفــع. ولتنظيــم الجانــب اللوجســتي لهــذه الرحلــة، جــرى التعاقد 
وحرفيــة  بمهنتيهــا  لهــا  المشــهود   )Adventures  365( شــركة  مــع 

بتوفــر  الشــركة  وقامــت  الصحراويــة.  الرمليــة  الطــرق  فــي  ســائقيها 
مرشــدين جيديــن ممــن يتقنــون اللغــة العرب�يــة لتســهيل عمليــة التواصــل 
مــع الطــالب، وكذلــك نصــب الخيــام فــي صحــراء ســيلن، وتوفــر الضيافــة، 

وغــر ذلــك مــن األمــور التــي ســاعدت فــي إنجــاح الرحلــة.

الكثبــان  ركــوب  منهــا  الرتفيهيــة  األنشــطة  بعــض  الرحلــة  تخللــت 
وأخــذ  الجمــال،  وركــوب  "التطعيــس"،  باســم  والمعــروف  الرمليــة 
ــة، والســباحة وممارســة األلعــاب الشــاطئية، والتمتــع  الصــور التذكاري
الرحلــة  حظيــت  وقــد  الرمليــة.  والكثبــان  البحــر  منظــر  بمشــاهدة 

وإعجابهــم. المشــاركن  باستحســان 
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صورة تضم الدكتور ياسر سليمان معالي، الرئيس بالوكالة ونائب الرئيس للشؤون األكاديمية بتاري�خ 14 نوفمرب 2017 مع كل من:

الدكتور سليم خلبوس وزي�ر التعليم العالي والبحث العلمي في تونس.	 

الدكتور سليم شورى مدير عام العالقات الدولية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس.	 

األستاذ علي بن عرفة مستشار في وزارة الخارجية التونسية.	 

األستاذ تركي المحمود مدير إدارة التخطيط والجودة في وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر.	 

باإلضافة إلى:

الدكتور فيصل منصوري، القائم بأعمال عميد كلية اإلدارة العامة واقتصاديات التنمية.	 

الدكتور نزار جويني، رئيس برنامج السياسات العامة.	 
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عميد كلية علم النفس والعمل االجتامعي، 

الدكتور سليامن أبو بدر يف حوار مع نرشة زاجل: 
"أعتز وأفتخر بانتاميئ ملعهد الدوحة للدراسات العليا،

 فقد حققت من خالله ما كان يعترب حلام عربيا وهو بناء مجتمع املعرفة"

أجرت الحوار: الطالبة فاطمة ارحيمي.
بــدر  عميــد كليــة علــم  أبــو  الدكتــور ســليمان  العــدد  ضيفنــا فــي هــذا 

العليــا.  للدراســات  الدوحــة  بمعهــد  االجتماعــي  والعمــل  النفــس 

عرّفنا عن نفسك؟

الدكتــور ســليمان أبــو بــدر مــن مواليــد مدينــة بئــر الســبع فــي فلســطن 
المحتلــة، تلقىيــت دراســتي اإلبتدائيــة والثانويــة فــي مدارســها وحصلــت 
مــن قســم   الســبع  بئــر  مــن جامعــة  البكالوريــ�وس  علــى درجــة  بعدهــا 

العمــل االجتماعــي عــام 1992. 

توجهــت  إلــى الواليــات المتحــدة الســت�كمال دراســتي العليــا ولتعميــق 
الدراســة فــي العمــل االجتماعــي. و رغــم قســاوة الظــروف، لــم أكــن قــد 

حصلــت علــى منحــة؛ فاضطــررت إلــى المزاوجــة بــن العمــل مــن أجــل ت�أمــن 
المعيــش، بيــد أن قســاوة الظــروف لــم تحــل دون مواصلــة الدراســة. 

العمــل  فــي  الماجســتر  علــى درجــة  بالحصــول  المســرة  ُتّوجــت هــذه 
واليــة  فــي   )Augsburg University( اكســرغ  جامعــة  مــن  االجتماعــي 
مينســوتا فــي العــام 1994. بعــد الحصــول علــى الماجســتر، وفــي العــام   
1995انتقلــت إلــى واليــة يوتــا، وهنــاك كانــت الظــروف أكــر يســرا حيــث 
  ).Ph.D( حصلــت علــى منحــة التميــز مــن جامعــة يوتــا لتحضــر الدكتــوراه
فــي العمــل االجتماعــي. وقــد اســتطعت الحصــول علــى الدكتــوراه فــي 
فــرتة ال ت�تعــدى ثــالث ســنوات أي فــي عــام 1998 . واســتطعت أيضــا أن 
أحصــل علــى وظيفــة باحــث وأســتاذ مســاعد مــن نفــس الجامعــة مباشــرة 
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بعــد حصولــي علــى الدكتــوراه. فــي مطلع الســنة الجامعيــة 1999 التحقت 
ــة كنســاس لمــدة عــام، وبعدهــا انتقلــت إلــى  بجامعــة نيومــن فــي والي
مدينــة واشــنطن دي ســي فــي الســاحل الشــرقي األمركــي عــام 2000 
حيــث بــدأت مســرتي األكاديميــة والبحثيــة الفعليــة فــي جامعــة هــوارد 
Howard University(( والتــي ترقيــت فيهــا الــى درجــة أســتاذ مشــارك 
ومــن ثــم درجــة بروفيســور فــي العــام 2010. وإلــى اليــوم مازلــت عضــوًا 
فــي هيئــة التدريــس فيهــا، ورئيســا لقســم األبحــاث فــي كليــة العمــل 

.)School of Social Work( االجتماعــي

حقــل  فــي  خاصــة  االجتماعــي  للعمــل  الدكتــوراه  أطروحــة  كّرســت 
"الرضــا  األطروحــة  عنــوان  وكان  والمؤسســات،  المجتمعيــة  التنميــة 
 Job Satisfaction( "الوظيفــي واالرهــاق لــدى اإلخصائيــ�ن االجتماعيــ�ن
and Burnout among Social workers(. وبعــد ذلــك عــددت زوايــا النظــر 
واشــتغلت عــن مواضيــع  الرفــاه االجتماعــي )Social Welfare(، والصحــة 
أبحاثــي   البدنيــة والنفســية  )Physical & Mental Health(. وقــد ركــزت 
إفريقــي African-Americans  والمســنن،  أصــل  مــن  األمريكيــ�ن  علــى 
والجاليــات العرب�يــة واإلســالمية فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة. وقــد 
تمخضــت هــذه المشــاريع البحثيــة عــن إصــدار أكــر مــن 25 مقــااًل بحثيــا 
اإلنجليزيــة، وأكــر مــن 75  باللغــة  نشــرت فــي مجــالت عالميــة محكمــة 

ورقــة بحثيــة محكمــة عرضــت فــي مؤتمــرات علميــة دوليــة. 

وعــالوة علــى ذلــك، نشــرت ثالثــة كتــب فــي مجــال اإلحصــاء فــي العلــوم 
االجتماعيــة. وتعتــرب هــذه الكتــب مراجــع اساســية فــي الربامــج الدراســية 
المتعلقــة باإلحصــاء فــي العلــوم االجتماعيــة واالنســانية والســلوكية 
فــي  أكــر مــن 70 جامعــة أمركيــة، بعضهــا مــن أهــم الجامعــات مثــل 
جامعــة  نيويــ�ورك،  فــي  كولمبيــا  ،جامعــة  بركلــي  كاليفورنيــا  جامعــة 
ويعكــف  وغرهــا.  فلوريــدا،  واليــة  جامعــة  ت�كســاس،  جامعــة  هــوارد، 
المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات هنــا علــى نشــر تعريــب أحــد 
هــذه الكتــب  بعنــوان "اســتخدام األســاليب اإلحصائيــة فــي بحــوث العلــوم 

االجتماعيــة". وي�رتقــب صــدوره فــي رب�يــع 2018.

اإلحصــاء  مجــال  فــي  مؤخــرا  حققتهــا  التــي  إالنجــازات  أهــم  ومــن 
اإللكرتونــي تطويــ�ر تطبيــق لهواتــف اإلبــل  )App( الذكيــة تحــت مســمى 
"Abu-Bader Sample Size" حيــث يتيــح للباحــث حســاب حجــم العينــة حســب 

معينــة. معايــ�ر 

وككل باحــث مندمــج فــي الجماعــة العلميــة الدوليــة، فأنــا منخــرط فــي 
االستشــارية  والمجالــس  واإلداريــة  العلميــة  الهيئــات  مــن   العديــد 
العمــل  لمنظمــة  التابــع  النشــر  مجلــس  منهــا  عالميــة  لمنظمــات 

 ,)Council on Social Work Education( االجتماعــي التعليمــي في أمــركا
  )Salam Institute for Peace and Justice(مؤسســة ســالم في واشــنطن
وكذلــك عضــو فــي المجلــس االداري التنفيــذي للمركــز العربــي لألبحــاث 

ودراســة السياســات فــي واشــنطن دي ســي. 

ولتســمح لــي أن أقــول أننــي مــا بلغــت إلــى هــذا دون ســند مــن رفيقــة 
دربــي بثينــة أبــو بــدر، وهــي أخصائيــة اجتماعيــة، وابنتــي نغــم المتخصصة 
العــن  وقــرة  ميســون،  جــورج  جامعــة  فــي  اإلنجليزيــة  لســانيات  فــي 
ســامر، وليــان المبدعــة التــي ت�تابــع دراســتها فــي جامعــة وليــام ومــاري 

)William & Mary( فــي واليــة ڤرجينيــا.

أخربنــا عــن كليــة علــم النفــس والعمــل االجتامعي...مــا املميــز 
بهــذه الكليــة ومــا الجديــد الــذي ســتقدمه؟

بــدأت فكــرة ت�أســيس كليــة علــم النفــس والعمــل االجتماعــي منــذ نوفمــرب 
عــام 2015، وذلــك لعــدم وجــود هذيــن المجالــن على مســتوى الدراســات 
العليــا فــي دولــة قطــر، واســتجابة للرؤيــة الوطنيــة لقطــر 2030، والتــي 
إطــار  وفــي  أولوياتهــا.  ضمــن  والبشــرية  االجتماعيــة  التنميــة  تضــع 
التحضــر النجــاز هــذا المشــروع  قمنــا بإجــراء دراســات مســحية محليــة 

أظهــرت وجــود حاجــة ملحــة لهــذا التخصــص فــي ســوق العمــل.

وتعتــرب الكليــة هــي األولــى والوحيــدة فــي دولــة قطــر التــي تمنــح درجــة 
تــم  االجتماعــي، وقــد  النفــس والعمــل  الماجســتر فــي كل مــن علــم 
افت�تاحهــا رســميًا واســتقبال الطــالب فــي خريــف 2017. وتســعى الكليــة 
إلــى دعــم التنميــة البشــرية مــن خالل تعزيــ�ز مفهوم العدالــة االجتماعية 
االفــراد والمجتمــع.  وتحقــق  تواجــه  التــي  للمشــكالت  الحلــول  ووضــع 
واألكاديميــ�ن  األخصائيــ�ن  توعيــة  زيــادة  طريــ�ق  عــن  أهدافهــا  الكليــة 
حلــول  إلــى  للوصــول  واألبحــاث  المعرفــة  تطبيــق  علــى  وتشــجيعهم 
عمليــة للمشــكالت الفرديــة والمجتمعيــة والمؤسســية، مــع اهتمــام 
خــاص بالفئــات االجتماعيــة التــي تعانــي الفقــر والتهميــش خاصــة فــي 

المنطقــة، والعالــم العربــي، والمجتمعــات الدوليــة.

وتقــدم الكليــة حاليــًا برنامجــن للدراســات العليــا، همــا: ماجســتر علــم 
التنميــة  فــي  االجتماعــي  العمــل  وماجســتر  االجتماعــي،  النفــس 
النفــس  علــم  برنامجــي  تصميــم  تــم  أنــه  بالذكــر  وي�جــدر  المجتمعيــة. 
والعمــل االجتماعــي علــى نهــج برامــج الماجســتر فــي الواليــات المتحــدة 
وســتقوم  والتطبيقــي.  النظــري  بــن  المزاوجــة  حيــث  مــن  األمريكيــة 
ــ�ن ابتــداًء مــن خريــف 2018، همــا علــم النفــس  الكليــة بطــرح مســاري�ن آخري
اإلكلينيكــي، والعمــل االجتماعــي اإلكلينيكــي. وقــد شــرعنا فــي العمــل 
قطــر  دولــة  مــن  معظمهــم  طالبــا   20 ت�تجــاوز  ال  صغــرة  بمجموعــة 

أســاتذة. خمســة  مــن  ومؤطريــ�ن 

الكلية هي األوىل والوحيدة يف دولة قطر التي متنح درجة املاجستري يف كل من علم 

النفس والعمل االجتامعي، وقد تم افتتاحها رسمياً واستقبال الطالب يف خريف 2017.
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مــا مــدى مالمئة تخصصــات مثل علــم النفــس والعمــل االجتامعي 

لســوق العمــل يف قطر؟

ذكرت ســابقا أن فتح الكلية لم يأت اعتباطا بل جاء نتبجة دراســة مســحية بينت 
الحاجة الملحة للدولة ألخصائي�ن في العمل االجتماعي وعلم النفس. ففي 
الدولة العديد من المؤسسات التي تشتغل في هذه الحقول. وتعرف دولة 
قطــر توجهــا نحــو إحــداث مؤسســات جديــدة تهــم العمــل االجتماعــي وعلــم 
النفــس. ولعــل أحســن مثــال علــى ذلــك مؤسســة نغمعلــى ذلــك هو توقيعنا 
التفاقيــة شــراكة مــع مؤسســة قطــر للعمــل االجتماعــي. ومعلــوم أن هــذه 
المؤسســة تشــمل ســبع مراكــز للخدمــات االجتماعيــة والصحيــة والنفســية. 

ويســعى العمــل مــع هــذه المؤسســات إلــى:
أوال- تبادل الخربات مع الفاعلن في هذه المؤسسات

ثانيا- توفر فرص التدريب الميداني لطلبتنا
ثالثا- تقديم مشاريع بحثية تطبيقية مشرتكة

رابعا- العمل على توفر أطر تمكن من سد الخصاص في هذه المؤسسات.
الفقــر والبطالــة  مــن مشــاكل  العربــي، وبالرغــم  العالــم  علــى مســتوى 
والتهميــش وعمالــة األطفــال ومــا تخلفــه النزاعــات المســلحة مــن آثار ســلبية 
علــى المجتمــع كاللجــوء والنــزوح وارتفــاع حــدة المشــاكل الصحيــة والنفســية، 
فإن عدد األخصائي�ن االجتماعي�ن والنفسي�ن ال يلبي حاجة المجتمعات العرب�ية، 
خاصــة وأن هــذه المجــاالت غــر منتشــرة بالشــكل المطلــوب فــي مؤسســات 
التعليم العالي. وأريد هنا أن أشــر إلى أن عددا من طلبتنا ينتمون إلى هذه 

البلــدان مثــل ســوريا واألردن وفلســطن.

لهــذا ، فــإن شــح المؤسســات التعليميــة بهــذه التخصصات دفعنــا إلنشــاء هذه 
الكليــة بغــرض المســاهمة فــي تغطيــة النقــص الموجــود فــي ســواء علــى 
مســتوى ســوق العمل القطري، أو على مســتوى العالم العربي بكادرعلى 

درجــة عاليــة مــن المهنيــة والكفــاءة العلمية.

كيف تقيم تجربتكم يف معهد الدوحة لغاية اليوم؟

أنــا فخــور جــدًا بانتمائــي لهــذا الصــرح التعليمــي العظيــم ذي الغايــات 
النبيلــة، وأقدرالجهــد العظيــم الــذي بذلــه إنســان مؤمــن بقضايــا الوطــن 
العربــي فإلــى الدكتورعزمــي بشــارة أوجــه تحيــة خاصــة.   وأثمــن كافــة 
علــى  ســواء  لــه  التابعــة  والمراكــز  المعهــد  يبذلهــا  التــي  الجهــود 
العربــي  والمركــز  الطــالب،   شــؤون  اإلداري،  األكاديمــي،  المســتوى 
لالبحــاث وذلــك لتحقيــق رســالة المعهــد وأهدافــه.  وأرى أنــه بالرغــم 
مــن حداثــة نشــأته إال أنــه اســتطاع فــي وقــت قصــر التمّيــز ولفــت االنتبــاه 

إليــه مــن كافــة أقطــار العالــم وخاصــة العالــم العربــي.

كمــا أثــارت إعجابــي اســرتاتيجية المعهــد فــي تجنيــد نخبــة مــن الكــوادر 
األكاديميــة واإلداريــة المتميــزة ذات الخــربة مــن أجــل المســاهمة فــي 
تراكــم معرفــي  انجــاز  المعهــد وهــو  تحقيــق واحــد مــن أهــم أهــداف 
والســلوكية.  واإلنســانية  االجتماعيــة  الدراســات  مجــال  فــي  عربــي 

الدراســات.  لهــذه  بحــق مشــتال  يعتــرب  فالمعهــد 

مــا النصيحــة التــي توجههــا للطــالب الراغبــني يف دراســة علــم 

النفــس والعمــل االجتامعــي؟

أنصــح طالبنــا االعــزاء باســتغالل الفــرص، واالســتفادة بمــا تقدمــه دولــة 
ليصبحــوا  لت�أهيلهــم  الجديــد  للجيــل  دعــم  مــن  الدوحــة  ومعهــد  قطــر 
مهنيــ�ن، وأخصائيــ�ن، وباحثــن وقــادة للمجتمــع. كمــا أنصحهــم بتحديــد 
أهدافهــم جيــدًا، والســعي وراء تحقيقهــا، وأن ت�كــون لديهــم ورؤيتهــم 
الخاصــة التــي ت�تماشــى مــع رســالة ورؤيــة المجتمــع الــذي ينتمــون إليــه 

ليتمكنــوا مــن المســاهمة فــي نهضــة ورفاهيــة مجتمعهــم.

وعــدم  بهــم،  المحيطــة  الخــربات  مــن  باالســتفادة  طالبنــا  أنصــح  كذلــك 
الــرتدد فــي طــرح أفكارهــم ومناقشــتها مــع ذوي االختصــاص والخــربة. 
الماجســتر،  درجــة  عنــد  طموحاتهــم  ت�توقــف  أال  علــى  أشــجعهم  كمــا 

والســعي لنيــل درجــة الدكتــوراه، فرحلــة األلــف ميــل تبتــدئ بخطــوة!

كيف تقيض وقتك يف الدوحة؟ 

فــي الحقيقــة، فــي ظل مســؤولياتي الحالية كعميد مؤســس لكلية حديثة 
العهــد )كليــة علــم النفــس والعمــل االجتماعــي (، وأســتاذ محاضــر وباحــث، 
فــإن وقتــي بالــكاد يتســع إلنجــاز المهــام المنوطــة بعملــي وأبحاثــي، لكــن 
أحــرص علــى ممارســة رياضــة المشــي مســاًء بشــكل شــبه يومــي فهــي 

تســاعدني علــى الرتكيــز، وتجديــد نشــاطي لليــوم التالــي.
كمــا أن مجتمــع الكليــة والمعهــد تســوده روح األلفــة واألســرة الواحــدة 
ممــا يســاعد علــى العمــل  فــي بيئــة مهنيــة دافئــة، خاصــة أن بعــض الزمــالء 

يعملــون فــي معهــد الدوحــة فــي قطــر بعيــدًا عــن أســرهم وعائالتهــم.

كلمة أخرية

أنــا مســرور جــدا فــي العمــل بمعهــد الدوحــة، واعتــز بانتمائــي لــه، فقــد 
المعرفــة.  مجتمــع  بنــاء  عرب�يــا:  حلمــا  يعتــرب  كان  مــا  خاللــه  مــن  حققــت 
وأفخــر أننــي مــن مؤسســي هــذه الكليــة التــي ال شــك وأنهــا ســتلعب 
للمجتمــع  الخدمــة  تقديــم  حيــث  مــن  ســواء  كامــال  بهــا  المنــوط  الــدور 
والمســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة قطــر 2030 أو مــن حيــث المســاهمة 

فــي الرتاكــم المعرفــي العربــي فــي العلــوم الســلوكية..  
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يسّرنا تلّقي مشاركات�كم وإقرتاحات�كم ومالحظات�كم على العنوان التالي:

zajel@dohainstitute.edu.qa
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