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نرشة إخبارية دورية تصدر عن  إدارة االتصاالت والعالقات الخارجية 

معهد الدوحة للدراسات العليا يطلق اليوم 

التعريفي للطلبة الجدد

تطــّل عليكــم نشــرة “زاجــل”  فــي عددهــا 33  

وهــي محملــة بالطموحــات منــذ اليــوم األول 

عايشــت  وقــد  ســنين،  أربــع  قبــل  الطالقهــا 

خاللــه معكــم الكثيــر مــن اإلنجــازات. 

عددهــا  يصــدر  أن  الطالــع  حســن  ومــن 

الفــوج  المعهــد  اســتقبل  وقــد  الســادس 

عامهــم  وبــدأوا  طلبتــه  مــن  الخامــس 

حافــاًل  يكــون  أن  نتمنــى  الــذي  األكاديمــي 

بالعطــاء. زاخــًرا  و  بالنجاحــات 

وإننــا إذ نقــدم بــ”زاجــل”  جانبــا مــن أنشــطة 

أكاديمييــن  أيديكــم،  بيــن  ونضعهــا  المعهــد 

أن  مــن  يقيــن  علــى  ؛فإننــا  وإدارييــن  وطلبــة 

هــذه النشــرة التــي مازالــت فــي أول خطواتها، 

تواصــل إصرارهــا علــى  تقديــم كل مــا يمكــن أن 

يخــدم رســالة المعهــد  وتســمو بمهامهــا.

والعالقــات  االتصــاالت  إدارة  وتتطلــع 

الخارجيــة مــن خــالل نشــرتها هــذه الــى إتاحــة 

الهيئتيــن  وانجــازات  إبداعــات  لنشــر  الفرصــة 

األكاديميــة واإلداريــة وطلبــة المعهــد األعــّزاء 

لتســليط الضــوء عليهــا والتعريــف بهــا لتكــون 

بمثابــة حلقــة اتصــال لــكل مــا يزخــر بــه المعهــد 

واجتماعــي. وثقافــي  علمــي  نشــاط  مــن 

النشــرة  نجــاح  بــأن  نؤكــد  فإننــا  وأخيــًرا، 

علــى  رئيســي  بشــكل  تعتمــد  واســتمراريتها 

معكــم  و  فمنكــم  معكــم.  التواصــل  تحقيــق 

العطــاء! ويطيــب  المســيرة  تكتمــل 

خالد وليد محمود /   رئيس قسم االعالم والتواصل

افتتاحية العدد

معهد الدوحة للدراسات العليا يرحب بأعضاء هيئة التدريس الجدد.

قبول 288 طالبا وطالبة يف برامج املاجستري للسنة الجامعية 2019-2020.

طلبة املاجستري  التنفيذي املزدوج يقومون برحلة دراسية ألملانيا.

موظفو معهد الدوحة للدراسات العليا يف زيارة ملتحف قطر الوطني.

ــم،  ــىة “التقيي ــا ملناقش ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح ــة يف معه ــة تفاعلي ورش

ــس”. ــاليب التدري ــم و أس ــات التعل مخرج

كلمة الدكتورة هند املفتاح يف اللقاء التعريفي للطلبة الجدد.

إقرأ يف هذا العدد

 إشكالية النظم ذات املبادئ املثالية.

د. عيل املسرتيحي، أستاذ مساعد يف كلية اإلدارة  

العامة واقتصاديات التنمية.

جاءين رجال.. وفارقني قطرات ماء.    

 دفع الله حسن، خريج معهد الدوحة للدراسات            

العليا.

       اللقاء التعريفي للطلبة الجدد.

      ورشة تفاعلية يف معهد الدوحة للدراسات العليا ملناقشىة “التقييم، مخرجات التعلم و أساليب التدريس”.

        مشاركة د. مولدي لحمر أستاذ علم االجتامع واألنرثوبولوجيا يف مؤمتر األدب العاملي وعامل الجنوب بأسرتاليا. 
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معهد الدوحة للدراسات العليا يطلق اليوم التعريفي للطلبة الجدد

بالفــوج  رّحــب فيــه  العليــا يوًمــا تعريفيًــا  الدوحــة للدراســات  نظّــم معهــد 
ــي  ــام األكادمي ــا للع ــاتهم العلي ــامل دراس ــن إلك ــة املقبول ــن الطلب ــس م الخام
2020-2019 اليــوم الثالثــاء 27 آب/ أغســطس 2019 بحضــور رئيــس املعهــد بالوكالة 
الدكتــور يــارس ســليامن معــايل والدكتــورة هنــد املفتــاح نائــب الرئيــس للشــؤون 
اإلداريــة واملاليــة وعمــداء الكليــات ورؤســاء الربامــج ومــدراء اإلدارات املركزيــة.

شــارك يف اللقــاء التعريفــي أكــرث مــن 250 طالبًــا وطالبة تــم قبولهم للدراســة 
ــريب  ــن الع ــار الوط ــع أقط ــن جمي ــي 2020-2019 م ــام األكادمي ــد للع يف املعه
ــم 55  ــن ضمنه ــاق، م ــات االلتح ــع متطلب ــتكملوا جمي ــة واس ــدول األجنبي ــض ال وبع

ــا توزَّعــوا عــى 17 برنامــج ماجســتري يقّدمهــا املعهــد. ــا قطريً طالبً

ــة  ــايل بالطلب ــليامن مع ــارس س ــور ي ــة الدكت ــد بالوكال ــس املعه ــب رئي ــد رّح وق
ــج  ــاق بربام ــوا لاللتح ــة تقدم ــب وطالب ــن 5000 طال ــن ب ــم م ــرى اختياره ــن ج الذي
املاجســتري يف املعهــد لهــذا العــام، ورشح لهــم فكــرة إنشــاء املعهــد كمرشوع 
نهضــوي عــريب يســعى إىل تكويــن جيــل مــن الباحثــن الشــباب يف مجــاالت 
الدراســات االجتامعيــة واإلنســانية واإلدارة العامــة واقتصــادات التنميــة، وباعتبــاره 
مؤسســة قطريــة تخــدم املجتمــع القطــري واملجتمعــات العربيــة مبّدهــا بكــوادر 
مؤهلــة يف مجــاالت تخصــص آخــذة يف االضمحــالل عربيًــا وحتــى عــى املســتوى 
الــدويل رغــم مركزيتهــا يف بنــاء مجتمعــات ســليمة ودول ناميــة واثقــة بحارضهــا 

كثقتهــا مباضيهــا. 

ــة  ــؤون اإلداري ــس للش ــب الرئي ــاح نائ ــد املفت ــورة هن ــت الدكت ــا خاطب ــن جهته م
واملاليــة يف كلمتهــا الطلبــة، بــأّن “املعهــد يســعى مــن خاللكــم لتشــكيل نخبــة 
أكادمييــة وبحثيــة وفكريــة عــى قــدر كبــري مــن املســؤولية وااللتــزام الوطنــي”. 
وأضافــت املفتــاح أن “حصولكــم عــى شــهادة تضــاف إىل ســريكم الذاتيــة ليــس 
ــا، بــل نســعى أساًســا لتعزيــز ملــكات البحــث والتقــي وتطويرهــا، وتعزيــز  هدفَن
شــعوركم باملســؤولية لتمكينكــم مــن اإلبــداع الفكــري واملهنــي، لتصبحــوا يوًمــا 
بــإذن اللــه أكادمييــن أكفــاء، وباحثــن محرتفــن ومهنيــن مبدعــن، كّل يف مجــال 

اختصاصــه”. ويف ختــام كلمتهــا وجهــت الدكتــورة املفتــاح شــكرها الجزيــل 

إىل القيــادة السياســية يف دولــة قطــر، التــي آمنــت وأيقنــت برؤيــة املعهــد 
ورســالته ودوره املأمــول يف قيــادة جيــل جديــد مــن نخــب الشــباب، وإنتــاج 
املعرفــة العربيــة املتميــزة؛ قيــادة ذات يقــن مل يــأت مــن فــراغ، بــل مــن التأكيــد 

ــا”.  ــا دوليً ــامء والعبً ــَة االنت ــتظل عربي ــت وس ــر كان ــة قط ــى أن دول ــل ع املتواص

كــام رّحــب عميــد شــؤون الطــالب الدكتــور عبــد الرحيــم بنحــادة بالطلبــة 
الذيــن جــرى العمــل عــى اســتقطابهم واختيارهــم واســتقدامهم إىل 
املعهــد، مركــزًا عــى تنــّوع الطلبــة الــذي ميكــن ملســه يف مســتويات 
وديانــات  جنســيات  يف  أو  جغرافيــة  مجــاالت  يف  ســواء  متعــددة 
مختلفــة، وأن هــذا التنــوع هــو رس متيــز املعهــد الــذي يختلــف عــن 
باقــي املؤسســات الجامعيــة العربيــة، وهــو مــا ســيغني تجــارب الطلبــة 
أنفســهم ألنهــم سيعيشــون مــع بعضهــم مــدة طويلــة داخــل املعهــد، 
وكذلــك تجاربهــم الحياتيــة ويســمح لهــم هــذا التعايــش باحــرتام الحــق 
يف االختــالف ويدربهــم عــى احــرتام تقاليــد اآلخريــن وعاداتهــم. وقــال 
بنحــادة إن املعهــد اســتقبل هــذه الســنة طلبــة مــن تركيــا وأوزبكســتان 
والصــن. كــام أســدى بعــض النصائــح للطلبــة مــن حيــث روح املبــادرة 

ــات. ــوق والواجب ــة الحق ــس ثقاف ــزام وتكري وااللت

الطلبــة  إطْــالع  التعريفــي إىل  اللقــاء  ويهــدف املعهــد مــن هــذا 
الجــدد عــى الحيــاة الجامعيــة، وخلــق أجــواء مريحــة للتواصــل والتفاعــل 
والتعريــف بالكليــات واملرافــق العلميــة العديــدة واملتنوعــة املتوافــرة 
فيــه، وتعريفهــم بشــكل عــام باللوائــح والقواعــد الناظمــة ملختلــف 
مســريتهم  أثنــاء  لهــم  املعهــد  يقدمهــا  التــي  املتاحــة  الخدمــات 
التعليميــة وإطاْلعهــم عــى كيفيــة اختيــار املقــررات والتســجيل فيهــا.

األول  يف  ســتنطلق  املعهــد  يف  الدراســة  أن  إىل  اإلشــارة  تجــدر 
ــاب القبــول للســنة الجامعيــة  مــن أيلــول/ ســبتمرب 2019. كــام ســيفتتح ب
هــذا  ويعتــرب   .2019 أكتوبــر  األول/  ترشيــن  يف   2020-2021 الجديــدة 
ــة  ــد الدوح ــم يف معه ــم قبوله ــن يت ــة الذي ــن الطلب ــس م ــوج الخام الف

للدراســات العليــا، حيــث انطلقــت الدراســة فيــه ســنة 2015.
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معهد الدوحة للدراسات العليا يرحب بأعضاء هيئة التدريس الجدد

رحــب معهــد الدوحــة للدراســات العليــا األربعــاء 21 أغســطس 2019 ب 15 عضــو 

ــن  ــم م ــد جميعه ــام املعه ــات وأقس ــف كلي ــون ملختل ــد ينتم ــس جدي ــة تدري هيئ

خلفيــات وخــربات أكادمييــة وبحثيــة ومهنيــة. جــاء ذلــك خــالل الفعاليــة التــي 

ــاتذة  ــال األس ــهيل انتق ــدف تس ــة به ــات الخارجي ــاالت والعالق ــا إدارة االتص نظمته

الجــدد وتعريفهــم مبختلــف الخدمــات واملرافــق املوجــودة يف حــرم املعهــد.

وبهــذه املناســبة،  قــّدم الدكتــور يــارس  ســليامن معــايل رئيــس املعهــد 

بالوكالــة، كلمــة رّحــب بهــا بأعضــاء هيئــة التدريــس الجــدد، ومتنــى لهــم التوفيــق 

والنجــاح يف انضاممهــم ملعهــد الدوحــة للدراســات العليــا، ودعاهم أن يســهموا 

مبشــاركة زمالئهــم يف تحقيــق رؤيــة املعهــد يف الوصــول للتميــز والريــادة 

يف التعليــم، وحثّهــم عــى تفعيــل جهودهــم األكادمييــة والبحثيــة والتعليميــة 

ــو يف  ــق كل عض ــى عات ــاة ع ــؤولية امللق ــة املس ــى أهمي ــدا ع ــة، مؤك املتنوع

املعهــد تجــاه عملــه وطالبــه.

وأشــار الدكتــور يــارس معــايل بشــكل موجــز إىل فكــرة إنشــاء املعهــد باعتبــاره 

مؤسســة قطريــة تخــدم املجتمــع القطــري، واملجتمعــات العربيــة مبّدهــا بكوادر 

ــرة  ــا، وأن فك ــى عاملي ــا وحت ــص آخــذة باالضمحــالل عربي ــاالت تخص ــة  يف مج مؤهل

ــة  ــوم االجتامعي ــات العل ــامم بتخصص ــح يف االهت ــص واض ــد نق ــت لس ــد نبع املعه

واإلنســانية عــى  وجــه الخصــوص يف الــدول واملجتمعــات العربيــة

وخاصــة يف منطقــة الخليــج عــى مســتوى الدراســات العليــا. وأشــار معــايل 

ــوض  ــة والنه ــا للتنمي ــات بلدانن ــتجابة الحتياج ــا باالس ــق أساس ــدف يتعل إىل أن اله

ــال أن  ــة. وق ــة والخدمي ــة والبحثي ــاتها التعليمي ــر مؤسس ــاهمة يف تطوي واملس

معهــد الدوحــة للدراســات العليــا هــو مــن قطــر إىل قطــر، ومــن قطــر إىل الوطــن 

العــريب، وإىل مــا تجــاوزه جغرافيــا والتحــم معــه إنســانيا. وقــّدم شــكره لــكل مــن 

يدعــم هــذا املعهــد عــى هــذه األرض الطيبــة، قيــادة وشــعبا.

مــن جهتــه، أشــار الســيد عــيل الكعبــي مديــر إدارة االتصــاالت والعالقــات 

الخارجيــة بــأن هــذا اللقــاء دأبــت اإلدارة عــى تنظيمــه ســنويا، بحيــث يهــدف 

ــالل  ــن خ ــد م ــاح يف املعه ــو ُمت ــا ه ــن كل م ــدد ع ــاتذة الج ــذة لألس ــري نُب إىل توف

الرشوحــات للتعــرف عــى كافــة الربامــج األكادمييــة املُتاحــة يف مختلــف الكليــات 

واملراكــز، وتقديــم معلومــات مفّصلــة ووافيــة عــن املعهــد ومرافقــه وبرامجــه 

إدارات املعهــد املركزيــة  كافــة  عــن  وخدماتــه  وتقديــم  رشح واف ومفّصــل 

والخدمــات التــي تقدّمهــا.

ــاتذة  ــات وأس ــداء الكلي ــادة عم ــا الس ــره أيض ــذي ح ــب، ال ــوم الرتحي ــل ي وتخل

ــن  ــة م ــد الدوح ــر ومعه ــة قط ــن دول ــو ع ــرض فيدي ــدراء اإلدارات، ع ــد وم املعه

إنتــاج إدارة االتصــاالت والعالقــات الخارجيــة، تــال ذلــك كلمــة للمركــز العــريب لألبحــاث 

ودراســة السياســات ومــن ثــم معجــم الدوحــة التاريخــي للغــة العربيــة. ويف 

ختــام اللقــاء التعريفــي جــرت اإلجابــة عــن جميــع األســئلة التــي طرحــت مــن قبــل 

ــس ــة التدري ــاء هيئ أعض
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أعلنــت إدارة القبــول والتســجيل وشــؤون الطــالب يف معهــد الدوحــة للدراســات 

العليــا عــن نتائــج قبــول طلبــة املاجســتري للفصــل الــدرايس األول مــن الســنة 

الجامعيــة املقبلــة 2020-2019، حيــث قُبــل 288 طالبــا وطالبــة مــن أصــل 2446 

ــك  ــة، وذل ــدول األجنبي ــض ال ــة وبع ــدول العربي ــة ال ــن كاف ــت م ــاق قُدم ــب التح طل

ــر 2019. ــوم 15 فرباي ــت ي ــي انته ــول الت ــاب القب ــح ب ــرتة فت ــالل ف خ

وســيتوزع الطــالب املقبولــن عــى 17 برنامــج ماجســتري يقدمهــا املعهــد، حيــث 

قُبــل 216 طالبــا وطالبــة يف كليــة العلــوم االجتامعيــة واإلنســانية، و72 يف كليــة 

اإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن طلبــات االلتحــاق يف كافــة برامــج املعهد خضعــت لعملية 

ــن  ــخصية م ــالت ش ــراء مقاب ــت إج ــالب. تضمن ــدرات الط ــن ق ــة م ــت دقيق ــص وتثب فح

قبــل أســاتذة املعهــد. وكان يف صــدارة مــؤرشات التقييــم: التحصيــل األكادميــي 

املتميّــز للطالــب يف مرحلــة البكالوريــوس، وإجــادة اللغتــن العربيــة واإلنكليزيــة، 

وثقافتــه يف مجــال التخصــص، ومــدى مســاهمته يف خدمــة املجتمــع. هــذا وقــد 

تصــدرت دولــة قطــر عــدد الطــالب املقبولــن مبــا مجموعــه 86 طالبــا وطالبــة أي 

بنســبة 30 باملئــة مــن مجمــوع الطــالب املقبولــن.

ســتنطلق الدراســة يف األول مــن ســبتمرب 2019. كــام ســيفتتح بــاب القبــول 

.2020 2021-2020  يف أكتوبــر  للســنة الجامعيــة الجديــدة 

ــم  ــن يت ــة الذي ــن الطلب ــس م ــوج الخام ــذا الف ــرب ه ــه يعت ــره أن ــر ذك ــن الجدي وم

قبولهــم يف معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، حيــث انطلقــت الدراســة فيــه ســنة 

.2015

قبول 288 طالبا وطالبة يف برامج املاجستري للسنة الجامعية 2019-2020
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إدارة  التنفيــذي املــزدوج يف  برنامــج املاجســتري  ضمــن متطلبــات تصميــم 

األعــامل واإلدارة العامــة، قــام طــالب الربنامــج بزيــارة املعهــد األورويب لــإدارة 

ــا،  ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح ــي ملعه ــك الرئي ــن- الرشي ــا يف برل والتكنولوجي

ــض  ــارات لبع ــررات وزي ــة مق ــا دراس ــام يتخلله ــة أي ــدة مثاني ــارة مل ــتمر الزي وتس

أحــدث  عــى  للتعــرف  التكنولوجيــا  مجــال  يف  الحديثــة  األملانيــة  املؤسســات 

املامرســات اإلداريــة الحديثــة.

ــعود  ــيخ س ــا الش ــري يف أملاني ــفري القط ــوة الس ــة دع ــالب بتلبي ــام الط ــام ق ك

ــن  ــث ع ــارة بالحدي ــذه الزي ــش ه ــى هام ــفري ع ــام الس ــاين، وق ــن آل ث ــد الرحم عب

تاريــخ العالقــات القطريــة األملانيــة ومســتقبلها والجهــود املبذولــة لتعزيزيهــا، 

ــد  ــع املعه ــة م ــا والرشاك ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح ــود معه ــى جه ــى ع وأثن

األورويب لــإدارة والتكنولوجيــا، والــذي يعــّد األول يف أملانيــا، والثامــن عــى 

مســتوى العــامل يف التعليــم التنفيــذي.  مــن جهتــه تحــّدث رئيــس الجامعــة 

القطــري  الجانبــن  بــن  الرشاكــة  أهميــة  عــن  يــورج  الربوفســور  األملانيــة 

واألملــاين يف كافــة مجــاالت التعــاون ســواء عــى مســتوى التعليــم أو األنشــطة 

االقتصاديــة

ونفــذ طلبــة الربنامــج زيــارة ميدانيــة إىل واحــدة مــن كربيــات الــرشكات األملانيــة 

Rocket Internet والتــي تقــوم  باحتضــان واســتثامر رشكات االنرتنــت والتكنولوجيــا 

عــى مســتوى العــامل وتقــدم دعــام تشــغيليا عميقــا لــرواد األعامل، وتســاعدهم 

عــى بنــاء الــرشكات الرائــدة يف الســوق.

.

وأشــار الدكتــور فريــد الصحــن مديــر برنامــج املاجســتري التنفيــذي إيل أهميــة 

هــذه الزيــارة حيــث ستســاعد الطــالب عــى التعــرف عــى الثقافــة والفلســفة 

األملانيــة يف أداء األعــامل مــام تســهم يف تنميــة املهــارات اإلداريــة والتعــرف 

ــة. ــات األملاني ــة للمؤسس ــات الناجح ــى املامرس ع

هــذا ويحصــل املتخرجــون مــن  برنامــج املاجســتري التنفيــذي املــزدوج يف إدارة 

ــهادَتْ  ــى ش ــا ع ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح ــة يف معه ــامل واإلدارة العام األع

ماجســتري مســتقلتن يف كل مــن إدارة األعــامل واإلدارة العامــة يف الوقــت 

ذاتــه مــن مؤسســة تعليميــة أملانيــة مرموقــة معــرتف بهــا عامليــا ومــن معهــد 

ــا. ــإدارة والتكنولوجي ــد األورويب ل ــا املعه ــات العلي ــة للدراس الدوح

طلبة املاجستري  التنفيذي املزدوج يقومون برحلة دراسية ألملانيا
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نظمــت إدارة االتصــاالت والعالقــات الخارجيــة يف معهــد الدوحــة للدراســات 

العليــا زيــارة  وفــد مــن موظفــي املعهــد، يــوم الثالثــاء 9 يوليــو 2019، إىل متحف 

قطــر الوطنــي، أحــد أهــم الوجهــات الســياحية الحديثــة واملميــزة يف دولــة 

ــاوية،  ــبيت الحس ــري س ــيدة عب ــه الس ــدى وصول ــد ل ــتقبال الوف ــر. كان يف اس قط

ــي. ــر الوطن ــف قط ــدة يف متح مرش

اطلــع الوفــد خــالل زيارتــه -التــي تــأت يف ســياق التعــرف عــى العــادات 

والتقاليــد القطريــة- عــى املقتنيــات والقطــع األثريــة التــي يذخــر بهــا املتحــف 

الوطنــي، بدايــة بالتاريــخ الجيولوجــي للدولــة، ومــرورا بصــاالت عــرض الســفن 

ــة،  ــاة الربي ــرض الحي ــاالت ع ــارة ص ــن زي ــال ع ــذا فض ــا، ه ــة يدوي ــبية املصنوع الخش

ــن  ــزءا م ــكل ج ــادرة تش ــة ون ــات مثين ــن مقتني ــف م ــه املتح ــا يحتوي ــة وم والبحري

ــر. ــة قط ثقاف

ــاالت  ــر إدارة االتص ــي، مدي ــادي الكعب ــيل من ــيد ع ــال الس ــبة، ق ــذه املناس وبه

زيــارة املتحــف شــّكلت فرصــة ملوظفــي  “إّن  الخارجيــة باملعهــد:  والعالقــات 

والخارجــي  الداخــيل  التصميــم  واستكشــاف  أروقتــه  داخــل  بالتنقــل  املعهــد 

ــي إىل  ــار الكعب ــراء”. وأش ــرة الصح ــن “زه ــتمد م ــى املس ــع للمبن ــر والبدي املبه

“أن الزيــارة وقفــت عــى العديــد مــن مقتنيــات املتحــف القيمــة والنفيســة وآثــاره 

ــة  ــول قص ــم فص ــايض وترس ــداد يف امل ــاة األج ــد حي ــور وترص ــق التط ــي توث الت

ــعبها”. ــر وش قط

عــن  والزميــالت  الزمــالء  يُعــرب  أن  مفاجئــا  يكــن  مل  “إنــه  الكعبــي:  وأضــاف   

إعجابهــم بهــذه التحفــة املعامريــة الفريــدة، والتــي تصنــف ضمــن أجمــل املبــاين 

أخــرى  جــوالت  تنظيــم  عــى  ســتحرص  إدارتــه  أن  الكعبــي  وأكــد  العــامل.  يف 

ألكادميــي وموظفــي وطلبــة املعهــد يف مقبــل األيــام. هــذا، وعــرّب املشــاركون 

عــن ســعادتهم بهــذه الزيــارة التــي جمعــت بــن التعــرف عــى الثقافــة والــرتاث 

القطــري”.

موظفو معهد الدوحة للدراسات العليا يف زيارة ملتحف قطر الوطني
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ــات  ــم و مخرج ــىة “التقيي ــا ملناقش ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح ــة يف معه ــة تفاعلي ورش

ــس” ــاليب التدري ــم، أس التعل

ــم  ــط تقيي ــم خط ــا لتقدي ــات العلي ــة للّدراس ــد الّدوح ــعي معه ــن س ــا م انطالق

ــم لجنــة التعليــم والتعلــم  فعالــة عــى املســتوى األكادميــي والتعليمــي، تنظّ

تفاعليــة  ورشــة   2019 أغســطس  آب   25 األحــد  اليــوم  املعهــد  يف  والتقييــم 

بعنــوان “التقييــم، مخرجــات التعلــم، أســاليب التدريــس”، والتــي تهــدف إىل عــرض 

ــية  ــاور رئيس ــة مح ــالل أربع ــن خ ــد م ــي يف املعه ــع التعليم ــم للواق ــة تقيي خط

تُشــكل تقييــم قواعــد التعليــم ودراســة أمنــاط التعليــم املتنوعــة يف القاعــات 

الّدراســية، باإلضافــة إىل تقييــم إدارة النقاشــات يف الحصــص، وتقييــم واقــع 

التكاليــف املطلوبــة مــن الطلبــة يف جميــع التخصصــات بعــد دراســة شــاملة 

للمناهــج واملقــررات املطلوبــة.

ويف هــذا الســياق قــال الدكتــور محمــد حــامس املــري،  رئيــس برنامــج 

اإلعــالم والدراســات الثقافيــة، ورئيــس لجنــة تقييــم التعليــم والتعلــم يف معهــد 

الدوحــة للدراســات العليــا،: “إّن أهميــة الورشــة تكمــن يف كونهــا تتنــاول مبــادئ 

وأســاليب طريقــة “ التدريــس املتنــوع املعتمــدة عــى إيجــاد توافــق بــن نوعيــة 

التدريــس وجودتــه ومســتويات املتعلمــن املتباينــة مبــا يضممــن اســتدامة 

ــد. ــيّل يف املعه ــم التفاع التعلي

وخــالل الورشــة التــي تســتمر أربعــة أيــام، قــام الدكتــور عبــدو نــدوي، رئيــس 

مكتــب التقييــم والشــؤون االكادمييــة يف جامعــة شــامل كنتــايك، بعــرض خطــِط 

عمــل تهــدف إىل ســرب مــدى فاعليــة املقــررات الدراســية وتحليــل طــرق البحــث 

ــارات  ــع مه ــق م ــا يتواف ــد مب ــون يف املعه ــالب واألكادميي ــا الط ــي يعتمده الت

ــث. ــي الحدي ــع العلم ــي ذات الطاب ــث األكادمي البح

والجديــر بالذكــر أن الورشــة هــي الثالثــة مــن نوعهــا التــي ينظمهــا مكتــب 

الفاعليــة املؤسســية وضــامن الجــودة يف معهــد الدوحــة للدراســات العليــا بعــد 

ورشــتن عــى مســتوى أكادميــي وبتمثيــل طــاليب ليكــون هنــاك دمــج بــن أفــكار
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كلمة الدكتورة هند املفتاح يف اللقاء التعريفي للطلبة الجدد

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

يســعدين أن أرّحــب بكــم جميًعــا يف هــذا الصبــاح الجميــل، يــوم مــرشق مــن 
عــام أكادميــي جديــد الســتقبالكم يف معهــد الدوحــة للدراســات العليــا والــذي 
ــم  ــة، وانضاممك ــد الدوح ــم مبعه ــم التحاقك ــارك لك ــري. نب ــة الخ ــن دوح ــق م ينطل
ــب  ــد. نرّح ــة املعه ــن طلب ــس م ــوج الخام ــك الف ــكلن يف ذل ــابقيكم، ُمش اىل س
بكــم وأنتــم تســترشفون مســتقبلكم، وتقفــون عــى عتبــة جديــدة يف مســريتكم 
ــم  ــدة يف حياتك ــة جدي ــور مرحل ــم لعب ــى تهيئتك ــا ع ــنعمل فيه ــة، س األكادميي
املهنيــة وتنميــة مهاراتكــم العمليــة والبحثيــة لصناعــة طريقكــم نحــو غــٍد مرشق. 

طالبَنا وطالباتِنا،

ــة  ــة وفكري ــة وبحثي ــٍة أكادميي ــكيل نخب ــم لتش ــن خاللك ــة م ــد الدوح ــعى معه يس
ــلحٍة بالتفكــري  عــى قــدر كبــري مــن املســؤولية وااللتــزام الوطنــي، نخبــٍة ُمتس
النقــدي البنــاء واحــرتام الــرأي اآلخــر. فــإن كنتــم اليــوم يف املعهــد طلبــًة للعلم، 
فأنتــم يف الغــد القريــب رواٌد للفكــر، وقــادٌة للــرأي اآلخــر، وُصّنــاٌع للسياســات. ومن 
هــذا املنطلــق، نحــرص كل الحــرص عــى أن يكــون معهــد الدوحــة إضافــة متميــزة 
ــس  ــة لي ــريكم الذاتي ــاف إىل س ــهادة تض ــى ش ــم ع ــكلية؛ فحصولُك ــة، ال ش نوعي
ــا، بــل نســعى أساًســا لتعزيــز ملــكات البحــث والتقــي وتطويرهــا، وتعزيــز  هدفَن
شــعوركم باملســؤولية لتمكينكــم مــن اإلبــداع الفكــري واملهنــي، لتصبحــوا يوًمــا 
بــإذن اللــه أكادمييــن أكَْفــاء، وباحثــن محرتفــن ومهنيــن مبدعــن، كّل يف مجــال 

اختصاصــه.

ــل  ــرج، ب ــد التخ ــا بع ــم بن ــي عالقتك ــبيل تنته ــري س ــة عاب ــرد طلب ــا مج ــم هن ال نُعّدك
نعتربكــم رشكاَء مســرية وحلفــاَء نجــاح. فلــن ينجــح املعهــد إال بكــم، وال وجــود لــه 
ــة إىل  ــد الدوح ــم مبعه ــم والتحاقك ــح قبولك ــى أن يصب ــذا، نتمّن ــم. وله ــن غريك م
تعّهــد واندمــاج ومشــاركة أكادمييــة وبحثيــة، فتســتفيدوا مــن برامجــه وأســاتذته 
وباحثيــه ورشكائــه، وتشــاركوا يف فعالياتــه. وأنتهــز هــذه الفرصــة لحثكــم عــى 
االســتفادة مــن فعاليــات املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة السياســات وإصداراتــه 

ومعجــم الدوحــة التاريخــي للغــة العربيــة.

ويف الختــام، اســمحوا يل أن أتقــّدم بالشــكر الجزيــل إىل قيادتنــا السياســية، 
ــل  ــادة جي ــول يف قي ــالته ودوره املأم ــد ورس ــة املعه ــت برؤي ــت وأيقن ــي آمن الت
ــن  ــادة ذات يق ــزة؛ قي ــة املتمي ــة العربي ــاج املعرف ــباب، وإنت ــب الش ــن نخ ــد م جدي
مل يــأت مــن فــراغ، بــل مــن التأكيــد املتواصــل عــى أن دولــة قطــر كانــت وســتظل 

ــب دويل.  ــامء والع ــَة االنت عربي

كــام يطيــب يل شــكر أرسة املعهــد الصغــرية، ابتــداًء مــن مجلــس األمنــاء ومــروًرا 
بالكليــات واالدارات، وانتهــاًء بــكل منتســبيه ممــن يؤمنــون بقدرتنــا عــى انجــاز 
االعــالم والصحافــة  أيضــا شــكر جنــود  الجامعــي. وال يفوتنــي  بالعمــل  الكثــري 
ومؤسســات املجتمــع القطــري بــكل أطيافــه، فلهــم جميًعــا كل الشــكر والتقديــر 

ــل. ــم املتواص ــى دعمه ع

وختاما أيها الطلبة األعزاء،

نرحــب بكــم اليــوم وســتميض األيــام رسيعــا لنحتفــل بتخرجكــم يف الغــد القريــب 
ــه  ــا تتذكرون ــاك م ــيكون هن ــرى، وس ــرد ذك ــام مج ــذه األي ــتصبح ه ــه، وس ــإذن الل ب
ــم  ــكٍل منك ــد أن ل ــن املؤك ــه، وم ــيانه وتجاهل ــعون لنس ــا تس ــامة وم ــري وابتس بخ
قصــة ســريويها الحقــا ألســالفه، نأمــل أن يكــون ملعهــد الدوحــة نصيــب مــن 

روايتكــم الجميلــة. 

ــا باإلنجــازات والنجاحــات، حافــاًل بالعطــاء والجــّد واالجتهــاد  نتمنــى لكــم عاًمــا مليئً
واإلخــالص، وأن تكونــوا لَِبنــاٍت صالحــًة يف معهدكــم ويف دوحتكــم،. وتذكــروا 
أخــريا أنكــم أيهــا الشــباب أنكــم عــامد املجتمــع، وتقــع عليكــم مســؤولية التغيــري 
والتطويــر، وتذكــروا أن أي اصــالح أمنــا يبــدأ مــن النفــس، وأن التغيــري املســتمر هــو 
الــيء الثابــت يف عــامل اليــوم املتحــول، فــال تــرتددوا يف تــويل زمــام قيــادة 
ــن  ــنكون فخوري ــة س ــد الدوح ــا يف معه ــروا أنن ــل. وتذك ــو األفض ــم نح مجتمعاتك

بكــم أينــام كنتــم.

عاَم درايس موفق، وليكن نجاُحكم ونجاُحكن مميزًا ومتميّزًا! 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدكتورة هند املفتاح / نائب الرئيس للشؤون اإلدارية و املالية
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إشكالية النظم ذات املبادئ املثالية

د. عيل املسرتيحي، أستاذ يف كلية اإلدارة العامة واقتصاديات التنمية

ــا  ــون مصريه ــا أن يك ــة إم ــادئ مثالي ــفة ذات مب ــى فلس ــة ع ــم القامئ كل النظ

ــن  ــان املؤمن ــم يف أذه ــة كالحل ــورة خيالي ــون ص ــي اىل أن تك ــزوال أو أن تنته ال

بهــا فقــط .. بــل وغالبــا مــا تتحــول اىل صــور ديكوريــة شــكلية يتــم تفريغهــا مــن 

ــي  ــدم وجــدل بيزنطــي ال ينته ــأ رصاع محت ــا، فينش ــا وعمقه ــا ومحتواه مضمونه

بــن نظريــة املبــدأ ومامرســة تطبيقــه امربيقيــا )empirically(، رسعــان مــا ينتقــل 

ــف  ــا اىل العن ــي غالب ــة وينته ــاع والضبابي ــن الضي ــة م ــكل حال ــاس فيش ــة الن لعام

ــا تضاربهــا.  ــاءات وغالب والكراهيــة بــن مؤيــد ومعــارض أو بتعــدد اإلفت

ــونها  ــة يؤسس ــادئ أو نظري ــون ملب ــن يؤسس ــي أن م ــية ه ــكالية األساس اإلش

لتمتــد ملســتقبل غــري منظــور عــى اعتبــار أنهــا أبديــة غــري قابلــة للتغيــري، وبأنهــا 

تصلــح لــكل زمــان ومــكان! لكــن ينســون أو يتناســون أن التغيــري ســمة الحيــاة 

واكســريها، وأن الحيــاة قامــت عــى األرض والتغيــري جــن جوهــري مــن جينــات 

ــام  ــكان، ه ــان وامل ــين، الزم ــري األساس ــي التغي ــاطة أن جانب ــك ببس ــا. ذل تكوينه

ــن. ــا ثابت ــريان وليس ــل متغ باألص

ــية ليســت بامليثودولوجيــا  ــة اليــوم األساس ــادئ النظري ــك، فقضيــة املب لذل

اىل  بالوصــول  املســتخدمة  البحــث  ومناهــج  أدوات  وهــي   ،)methodology(

“الحقيقــة” )مبــدأ كان أو نظريــة(، فهــي أدوات مل تتغــري كثــريا مبــرور الوقــت، 

وفقــط تطــورت وأصبحــت أكــرث تنوعــا ودقــة مســتفيدة مــن اإلمكانيــات التكنولوجية 

 )ontology( بأونتولوجيــا  تكمــن  الحقيقيــة  املشــكلة  ولكــن  الهائلــة.  الحديثــة 

ــن  ــة ب ــتومولوجيا )epistemology( العالق ــا، ويف ابس ــها ومادته ــادئ نفس املب

ــة(  ــدأ )أو النظري ــرتع املب ــن مخ ــول )subject-object relation(، ب ــل واملفع الفاع

وكل مــن آمــن به/بهــا وأصحــاب اإلفتــاءات وعامــة النــاس مــن جانــب، وبــن املبــدأ 

نفســه )أو النظريــة( وتكوينه/ـــها وإمكانيــات وفــرص صمــود ذلــك املبدأ/النظريــة 

ــاح التغيــري العاتيــة مبــرور الزمــن والقــدرة عــى اخضاعه/هــا لدميومــة  أمــام ري

ــها أو  ــة محاكاته/ـ ــت أو محاول ــرور الوق ــا مب ــتمر به/به ــزام املس ــق وااللت التطبي

ــان  ــيل الزم ــاوز عام ــة تج ــايل، محاول ــدة )وبالت ــة جدي ــى جغرافي ــها ع اسقاطه/ـ

ــا مــا تفشــل(.  ــي غالب ــكان والت وامل

قلــة مــن املبــادئ امتــازت بدميومتهــا وصمدت أمــام التغيــري )الزمــان واملكان( 

وحافظــت عــى جوهرهــا عنــد تطبيقهــا، وعــى االلتــزام بتطبيقهــا مبــرور الزمــان 

ــْن عنــد تطبيقــه ونجــا بســالم!  وباختــالف املــكان، بــل ال أعــرف مبــدأ تجــاوز العاملَ

ويف كثــري مــن األحــوال، خضعــت غالبيــة املبــادئ عنــد محاولــة تطبيقهــا مبــرور 

مضمونهــا  وفقــدت  الوقــت  مــع  التحويــر  أو  للتحويــل  املــكان  وتبــدل  الزمــن 

وفّرغــت مــن محتواهــا وبــدأت تركــز عــى الشــكليات وتجاهلــت املضمــون ! الــدول/

املجتمعــات التــي اتبعــت هــذا النهــج امتــازت بالفشــل والهشاشــة !

ولكن ما الحل؟

نــرى أن الحــل يكمــن يف أن نــدرك )ونقبــل( مــن حيــث املبــدأ، عنــد تأســيس 

ــرور  ــل مب ــري الحاص ــع التغ ــف م ــة للتكي ــون قابل ــادئ أن تك ــة مب ــة أو مجموع نظري

الزمــن )أي أن يكــون لهــا القــدرة عــى تجــاوز عامــل الزمــان( وأن تكــون عابــرة 

وبشــكلها  بحذافريهــا  ال  األساســية  ومبادتهــا  بروحهــا  وللجغرافيــا  للمــكان 

الصــوري الخارجــي وأن تبتعــد عــن متســكها بالشــكليات )أي أن يكــون لهــا القــدرة 

عــى تجــاوز عامــل املــكان(. التجربــة أظهــرت لنــا أن هنــاك منــاذج مــن الــدول نجحــت 

ــق  ــل للتطبي ــف قاب ــري متكي ــب ع ــكبته بقال ــدأ وس ــروح املب ــك ب ــل بالتمس بالفع

ــن  ــا للدي ــق بفهمه ــام يتعل ــان في ــاهد للعي ــال ش ــة مث ــة املاليزي ــاة. التجرب وللحي

ــا  ــة، وعندم ــوب مك ــا ص ــالة توجهن ــا الص ــا أردن ــد: “عندم ــري محم ــول مهات ــال. يق مث

أردنــا بنــاء البــالد توجهنــا صــوب اليابــان” ! مثــل هــذه الــدول نــأت بنفســها عــن أن 

ــكليات  ــا الش ــت جانب ــر وطرح ــى الجوه ــت ع ــه!”، فحافظ ــن ذيل ــن م ــك الدي “متس

ــه !!  ــو إلي ــا ندع ــة م ــك يف الحقيق ــن، وذل ــة للدي الصوري
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ــا،  ــّث حرارته ــامء لتب ــد الس ــا يف كب ــمس موقعه ــذِت الش ــار، واخ ــف النه انتص

ــة الدوحــة. درجــة الحــرارة مرتفعــة  وغيظهــا، ولؤمهــا عــى شــوارع وأزقــة مدين

جــداً، لدرجــة أن جســدي كان ينــزُّ عرقــاً، ونقــاط العــرق املالحــة كانــت تتقطــر مــن كل 

فتحــة مســام يف جســدي. ســيارات كثــرية مختلفــة األلــوان واملــاركات كانــت تســري 

ــائقن،  ــوه الس ــى وج ــر ع ــرأُ التذم ــا، فأق ــن هن ــا م ــي، أراه ــق الرئي ــى الطري ع

ليــس ألن الصهــد يخنقهــم، وال ألن الشــمس أنزلــت جــام غضبهــا عــى صفحــة 

ميــاه الخليــج الفريوزيــة، وإمنــا ألن وجــودي هنــا، يف وقــت هكــذا، يف حــرٍّ هكــذا، 

كان مدعــاة للتّذمــر، والّضيــق ورمبــا الشــفقة أيضــاً. فــال أنــا نزلــت البحــر ألســتحم، 

وال أنــا ابتعــدت عنــه.

يف هــذا الوقــت مــن العــام، خاصــة يف ســاعة الظهــرية، يبتعــد الناس عــن هذا 

املــكان تقريبــاً، تفــرغ املقاعــد اإلســمنتية، والخشــبية، العشــب املســكن يعيــش 

وحدتــه، واألزهــار امللونــة تقــاوم قســوة الطقــس بعنــاد. كانــت املراكــب الخشــبية 

طافيــة عــى ســطح املــاء وترتاقــص عــى إيقــاع موجــات املــّد والجــزر الخفيفــة، 

وكنــت أنــا الرجــل الوحيــد الــذي تحــدى أشــعة الشــمس الحارقــة، وموجــات الصهــد 

الخليــج أمامــي، واألبــراج  الصلــد،  الالســعة ليجلــس عــى املقعــد االســمنتي 

ــض  ــوق بع ــا ف ــت بعضه ــرية، ُوضع ــاء صغ ــات بيض ــا كمكعب ــن هن ــا م ــة أراه العالي

بطريقــة هندســية رائعــة، إىل جانبهــا مبــاٍن أخــرى ذات طــرازات معامريــة مختلفة. 

أشــعلت ســيجارت ورحــت أســحب الدخــان إىل رئتــّي، ثــم أخرجــه عــرب منخــري، 

ــاً، ألن مــا رأيتــه  وأنفخــه يف الفضــاء مبتعــة خاصــة. كنــت مســتمتعا بوجــودي هن

البارحــة يف حلمــي بــدأ يتحقــق.

  البارحــة وأثنــاء النــوم، جــاءين يف الحلــم رجــٌل كبــري يف الســن، خلتــه ســتّينيَّا، 

لكنــه قــال يل وهــو يجلــس إىل جــواري يف الرسيــر أن عمــره ثالثــون ســنة 

مــن املــاء، وأنــه جــاء إيّل مــن بــالد بعيــدة، تســمى بــالد املــاء، بــالد كل مــا فيهــا 

مــايئ، الشــوارع مائيــة، املنــازل مبنيــة مــن املــاء، الحقــول مزروعــة باملاء. ســألته 

ــؤايل،  ــن س ــة ع ــل اإلجاب ــم؟ تجاه ــاء عندك ــت امل ــل ينب ــالده، ه ــه، وب ــتهزئا ب مس

وواصــل حديثــه. الجبــال مــن املــاء، الطائــرات مــن املــاء، األكل مــاء والــرشاب مــاء. 

قــال يل وهــو يهــم باملغــادرة: إذا أردت أن تــراين مجــددا، ومُتتــع نفســك مبنظــر 

ــأكون  ــامء س ــد الس ــمس كب ــق الش ــا تعان ــدا وعندم ــوج، غ ــريوزي املتم ــاء الف امل

ــه  ــرية لكن ــياء كث ــن أش ــؤاله ع ــه، وس ــدث مع ــش. أردت التح ــد الكورني ــارك عن بانتظ

اختفــى، وتحــول إىل قطــرات مــاء دافئــة، بللــت الرششــف وأيقظتنــي مــن النــوم.

اآلن تعرفــون ملــاذا أنــا هنــا؟ ملــاذا أجلــس عــى هــذا املقعــد االســمنتي 

ــاء،  ــل امل ــر رج ــي أنتظ ــاطة ألنن ــة؟ ببس ــرارة والرطوب ــاوم الح ــاذا أق ــاخن؟ مل الس

أنتظــره بشــغف، أنتظــر جيــوش املــاء أيضــا، ألســتمتع برؤيتهــا. حقيقــة أنــا ال أبــايل 

بالنــاس، ال أبــايل بالطفــل الصغــري الجالــس إىل جــوار والــده يف الســيارة، يســحب 

قميــص والــده بعنــاد طفــويل ويلفتــه لــرياين، ال أبــايل بتلــك الســيدة األربعينيــة 

التــي كانــت تنظــر إيّل باســتغراب، وتقــول لنفســها: ملــاذا يقــف هــذا املعتــوه يف 

الحــر؟ أنــا ال أبــايل مبذيعــة األخبــار العائــدة مــن عملهــا، ال أبــايل بأحــد، كل الــذي 

أهتــم وأبــايل بــه، هــو ذاك العجيــب الــذي جــاءين رجــالً، وفارقنــي قطــرات مــاء.

ــج  ــن خلي ــة م ــاء هارب ــرة م ــر قط ــن ينتظ ــت كم ــأِت، كن ــه مل ي ــال لكن ــه طوي انتظرت

كبــري، لتأتيــه حيــث هــو وتندلــق إىل فمــه بهــدوء. ســئمُت، واعرتتنــي موجــات 

ــدق  ــل أن يص ــخص عاق ــف لش ــاء، كي ــا بالحمق ــي ووصفته ــت نف ــة، مل ــأس قاتل ي

مثــل هــذا الــكالم؟ هــل هنــاك طائــرات مــن املــاء؟ كيــف نــأكل املــاء؟ كيــف نــزرع 

ــاء؟ ــن امل ــوُت م ــى البي ــف تُبن ــاء؟ كي امل

ــق  ــي اآلن، وطري ــر خلف ــت، البح ــودة إىل البي ــا الع ــاي ناوي ــى قدم ــت ع توقف

وبــن  بينــي  املســافة  وهــي  خطوتــن  بعــد  أمامــي،  الرئيــي  الكورنيــش 

الســلة التــي رميــت بهــا عقــب الســيجارة، ســمعُت أصــوات غريبــة، وعجيبــة، كانــت 

املراكــب الخشــبية املزينــة باأللــوان البيضــاء، والحمــراء، والزرقــاء، تهتــز بطريقــة 

غــري مألوفــة، وهديــر األمــواج الهادئــة يرتفــع، واملســاحة الخاليــة بــن البحــر 

والشــاطئ بــدأت تنحــر شــيئا فشــيئا. توقفــت يف مــكاين يقتلنــي الرتقــب، ألن 

رجــل املــاء قــال يل يف ذاك الحلــم أيضــا: عندمــا تُطفــُئ ســيجارتك، وتســمع 

ــك. ــي إلي ــد أيّن يف طريق ــل تأك ــن قب ــمعها م ــة مل تس ــا غريب أصوات

ــة  ــكل موج ــى ش ــر ع ــف البح ــاء يف منتص ــل امل ــر رج ــة، ظه ــات قليل ــد لحظ بع

عاليــة، ونــاداين إليــه، كان يعلــو ويهبــط مثــل موجــة، أو مثلــام يفعــل أبــو البحــر 

ــذي  ــاء كال ــى امل ــف ع ــوة، ويق ــح بق ــفن. كان يصي ــرق الس ــام يغ ــاه” حين “بودري

يقــف عــى أرض صلبــة، وينادينــي باســتمرار. طلبــت منــه أن يــأت إيّل، فأنــا ال أجيــد 

الســباحة، وإن نزلــت إىل البحــر هكــذا حتــام ســأغرق. 

اســتجاب رجــل املــاء إلشــارات، وتحــرك نحــوي بحــامس األمــواج. وقتــذاك بــدأت 

امليــاه تندفــع بجنــون، تجــاوزِت الشــاطئ، وســالت نحــو املناطــق العشــبية، وأخذت 

ــاه  ــاوزت املي ــدث أن تج ــم يح ــا فل ــر غريب ــدا األم ــي. ب ــق الرئي ــو الطري ــيل نح تس

الشــاطئ منــذ أن بُنــي بهــذه الطريقــة، أُبلغــت الجهــات املســئولة للتدخــل، وراح 

النــاس يراقبــون املشــهد مــن داخــل ســياراتهم عــى الطريــق املزدحــم بخــوف 

ــب قدومــه، وكانــت امليــاه تجــري مــن تحتــي،  وقلــق، أمــا أنــا فكنــت أنتظــره، أترقّ

تبلــل حــذايئ الجلــدي، أقــول لنفــي: هــا هــو ميــر مــن تحتــك، فتُجيبنــي: ال، ليــس 

بعــد. امليــاه تجــري، وتجــري، وتجيبنــي نفــي: ال ليــس بعــد، ال ليــس بعــد.
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اللقاء التعريفي للطلبة الجدد  
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ورشــة تفاعليــة يف معهــد الدوحــة للدراســات العليــا ملناقشــىة “التقييــم، مخرجــات التعلم 

ــاليب التدريس”. و أس
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مشــاركة د. مولــدي لحمــر أســتاذ علــم االجتــاع واألنرثوبولوجيــا يف مؤمتــر األدب العاملــي وعــامل 

الجنــوب بأســرتاليا و  تناولــت مشــاركته البحثيــة “معــاين الكرامــة يف أدب الثــورة التونســية”.
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فعاليات قادمة
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فعاليات قادمة
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إعالنات



يرسّنا تلّقي مشاركاتكم واقرتاحاتكم ومالحظاتكم عىل العنوان التايل:

zajel@dohainstitute.edu.qa

دعوة للكتابة يف زاجل 

زاجل نرشة الكرتونية شهرية تصدر من إدارة االتصاالت والعالقات الخارجية


