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بـالـعـنـابــي
لإلحتفال باليوم الوطني

االجتماعيــة  العلــوم  قســم  نظــم 
جامعــة  فــي  والعلــوم  اآلداب  بكليــة 
قطــر  مناظــرة علميــة حــول مفهــوم 
الشــخصية  بعنــوان:  الشــخصية: 
ــر  ــي. حض ــال العلم ــع والخي ــن الواق بي
النــدوة الدكتــور عبــد الناصــر اليافعــي 
االجتماعيــة  العلــوم  قســم  رئيــس 
أســاتذة  مــن  العديــد  حضــر  كمــا   ،

الطلبــة. مــن  كبيــر  وعــدد  القســم 
كان الهــدف مــن هــذه المناظــرة هــو 
ــي  ــدل ف ــة الج ــى حال ــوء عل ــاء الض إلق
المتعلقــة  والممارســات  البحــوث 
مجــال  فــي  الشــخصية  بمفهــوم 
مفهــوم  جــذب  فقــد  النفــس.  علــم 
الشــخصية اهتمــام الباحثيــن خــال 
ظهــرت  ولكــن  الماضيــة،  العقــود 

مــن  حالــة  األخيــرة  اآلونــة  فــي 
ــات  ــور اتجاه ــي ظه ــت ف ــدل تمثل الج
وأصبــح  النظريــة   لهــذه  معارضــة 
يهــدف  أحدهمــا  إتجاهيــن  هنــاك  
ــى  ــدف إل ــر يه ــوم واآلخ ــت المفه لتثبي
تقويضــه. وقــد أظهــرت المناقشــة في 

ــن  ــن المتعارضي ــرة  الرأيي ــذه المناظ ه
للتفكيــر  الطــاب  دعــوة  أجــل  مــن 
مــن  ألمثلــة  وتعريضهــم  النقــدي 
اختــاف وجهــات النظــر فــي مجــال 

النفــس. علــم 
كا  المناظــرة  تلــك  فــي  تحــدث 

مــن الدكتــور طــارق بــاج، األســتاذ 
ــم  ــس، بقس ــم النف ــي عل ــارك ف المش
العلــوم االجتماعيــة، والدكتــور يســري 
علــم  فــي  مســاعد  أســتاذ  مرزوقــي، 

القســم. بــذات  النفــس 
وقــال الدكتــور عبــد الناصــر اليافعــي 
»ٌتعــد  العربيــ�ة  اللغــة  قســم  رئيــس 
مثــل هــذه اللقــاءات غايــة فــي األهميــة 
آفــاق  أمامهــم  تفتــح  ألنهــا  للطلبــة 
مهمــة فــي كيفيــة نشــوء النظريــات 
وإبــراز جوانــب الضعــف والقــوة وتعليم 
نظريــة  توجــد  ال  أنــه  كيــف  الطلبــة 
صحيحــة بشــكل مطلــق وال خاطئــة 
بشــكل مطلــق وإنمــا يجــب أن يتعلمــوا 
أن  رأيــي صــواب يحتمــل الخطــأ ورأي 

غيــري خطــأ يحتمــل الصــواب«. 

ــة  ــي مقول ــام، وه ــذا الع ــي ه ــوم الوطن ــر بالي ــة قط ــل دول «  تحتف ــعار » ــت ش تح
حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ    أميــر البــاد المفــدى حفظــه هللا. يأتــي اليــوم 
الوطنــي هــذا العــام فــي ظــل انتصــار قطــر علــى حصــار جائــر ظنــوا مــن فرضــوه أن قطــر قــد تخنــع 
ــ�ات  ــود وثب ــن صم ــدث ع ــره  يتح ــم بأس ــات العال ــم هللا وب ــم، وأخزاه ــي تقديره ــأوا ف ــم، فأخط له
قطــر. يأتــي اليــوم الوطنــي هــذا العــام  وجميــع أهــل قطــر مــن مواطنيــن ومقيميــن  يجــددون والئهم 
للوطــن ولألميــر فيضربــون بذلــك مثــااًل يحتــذى  فــي الوقــوف خلــف القيــادة الرشــيدة.  فــي هــذا 
اليــوم نحتفــل  بذكــرى تأســيس دولــة قطــر علــى يــد الشــيخ المؤســس  جاســم بــن محمــد آل ثانــي  

فنحصــد ثمــار مــا غرســه األجــداد، ونعمــل بجــد ليجنــي أبن�اؤنــا غــدًا ثمــار مــا غرســناه نحــن.
د. راشــد الكـــواري

عميد كلية اآلداب والعلوم
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افتتاحية 

نظــم  قســم العلــوم   اإلنســاني�ة الملتقــى المهنــي 
والمؤسســات  الجهــات  تعريــف  بهــدف  األول 
التاريــخ،  ببرنامــج  الشــأن  وأصحــاب  والــوزارات 
وأهميتــ�ه فــي توفيــر كــوادر قطريــة مؤهلــة تفــي 
بمتطلبــات ســوق العمل القطــري، وتلبــى احتي�اجاته 
فــي قطاعــات المتاحــف، والمكتبــ�ات، والبحــوث. 
ــاء  ــرح إنش ــم بمقت ــدم القس ــك يتق ــن ذل ــا م وانطاق
تخصــص فرعــى فــي اآلثــار والمتاحــف، يهــدف إلــى 
تخريــج طــاب لديهــم معــارف علميــة ونظريــة فــي 
حقلــي اآلثــار والمتاحف.يســلط الملتقــى المهنــي 
ــدور  ــى ال ــوء عل ــاني�ة الض ــوم اإلنس ــم العل األول لقس
الــذى يلعبــه القســم فــي تطويــر الكــوادر القطريــة؛ 
لتحقيــق الرؤيــة الوطنيــ�ة لدولــة قطــر، مــع إعدادهــم 

كمــا  العمليــة.  الحيــاة  فــي  واالنخــراط  بمســؤولياتهم،  للقيــام 
يعتبــر هــذا الملتقــى مبــادرة هامــة لبنــ�اء جســور التواصــل، وتعزيــز 
عاقــات العمــل بيــن قســم العلــوم اإلنســاني�ة وجهــات العمــل 
والــوزارات والمؤسســات المعنيــ�ة بمخرجــات برنامــج التاريــخ 

ــر. ــة قط ــي دول ــ�ة ف ــرؤى الوطني ــر ال وتطوي
حضــر الجلســة االفتت�احيــة، واألســتاذ الدكتــور إبراهيــم الكعبــي 
العميــد المســاعد لشــؤون البحــث العلمــي والدراســات العليــا 
بالكليــة، والدكتــور محمــد خليفــة الكــواري رئيــس قســم العلــو م 
اإلنســاني�ة، ســعادة الشــيخة الدكتــور هيــا آل ثانــي مديــر الشــئون 
ــة  ــة المضاحك ــورة نادي ــي والدكت ــر الوطن ــف قط ــة بمتح المتحفي
ـر البحــوث والدراســات بالحــي الثقافــي كتــارا، واألســتاذة  مدـي
عبيــر الكــواري مديــر إدارة البحــوث والتعلــم مكتب�ة قطــر الوطني�ة. 

ــة  ــة دولي ــي أول مجل ــاق  وه ــة أنس ــن مجل ــي م ــدد  الثان ــدر الع ص
علميــة محكمــة  تصــدر عــن قســم اللغــة العربيــ�ة فــي كليــة 
ــور  ــة الدكت ــى المجل ــرف عل ــر . يش ــة قط ــوم بجامع اآلداب والعل
العــام   ـر  والمدـي والعلــوم،  اآلداب  كليــة  عميــد  الكــواري  راشــد 
اللغــة  قســم  رئيــس  النعيمــي  مريــم  الدكتــورة  هــي  للمجلــة 
العربيــ�ة،  ورئيــس التحريــر األســتاذ الدكتــور عبــد القــادر فيــدوح 
األســتاذ بقســم اللغــة العربيــ�ة،  ومديــر التحريــر د. أحمــد حاجــي 

صفــر األســتاذ المســاعد بقســم اللغــة العربيــ�ة.
ــن  ــي الوط ــن مثقف ــدد م ــن ع ــارية م ــ�ة االستش ــكلت الهيئ  وتش
العربــي هــم الدكتورحمــد بــن عبــد العزيــز الكــّواري و الدكتورعلــي 
الســبيعي   تركــي  هللا  عبــد  العزيــز  والدكتورعبــد  الكبيســي 
والدكتورمعجــب العدوانــي  والدكتورعبــد هللا العشــي  والدكتــور 
فاضــل عبــود التميمــي والدكتورســعيد يقطيــن  والدكتور شــكري 
ــز  ــى قرق ــور مصطف ــودي  والدكت ــادي حم ــور ه ــوت والدكت المبخ

ــي. ــل مرع ــور عقي والدكت
ــم  ــس قس ــي رئي ــم النعيم ــورة مري ــت الدكت ــدد قال ــذا الص ــي ه وف

اللغــة العربيــ�ة  »مــع صــدور العــدد الثانــي مــن المجلــد األول لمجلة 
)أنســاق( التــي يصدرهــا قســُم اللغــة العربيــ�ة فــي كليــة اآلداب 
والعلــوم بجامعــة قطــر، يتضــح لنــا مــدى حــرص جامعــة قطــر علــى 
تعزيــز مكانــة البحث العلمــي في منظومــة التعليم الجامعــي بدولة 
قطــر، وهــو مــا يجعل القائميــن على المجلــة يب�ذلون قصــارى الجهد 
فــي الحفــاظ علــى أمريــن مهميــن؛ يتمثــل أولهمــا فــي الحــرص على 
ــة  ــي الثقاف ــل ف ــي األصي ــن المعرف ــع التكوي ــة طاب ــل المجل أن تحم
والفكــر واألدب، بمــا يربــط دراســاتن�ا النقديــة والفكريــة بتجليــات 
النظريــة الحديثــ�ة الغربيــ�ة فــي كافــة المجــاالت األدبيــ�ة والفنيــ�ة، 
ويتبلــور ثانيهمــا في أن هــذه الدراســات النوعية التي تتســع الروافد 
الثقافية لمســهميها؛ نظًرا ألنهم ينتمون إلــى بيئ�ات عربي�ة متنوعة؛ 
ممــا يجعــل المجلــة العلميــة المحكمــة مجلــًة للــدارس العربي حين 
يطــل علــى ثقافــة إنســاني�ة عامة،ومعرفة إنســاني�ة وفكر إنســاني.« 
وأضافــت الدكتــورة مريــم النعيمــي »إن احتفاءنــا بهــذا العــدد ينبــع 
ــافة الفكريــة التــي تســعى كليــة اآلداب والعلــوم،  مــن قيمــة اإلضـ
إلــى أن تؤكدهــا بشــكل مســتمر، وهــذه هــي الثمــرة الحقيقيــة التــي 

ننتظرهــا دائًمــا، أمــًا 
العطــاء  هــذا  يســتمر  أن  فــي 

لنصــل فــي النهايــة إلــى أن تكــون )أنســاق( عــّدة كل 
باحــث فنحظــى بــأن يكون للمجلــة معامل تأثيــر   وهذا هــو هدفنا.«

نظــم برنامــج علــوم الرياضــة   بكليــة 
قطــر  جامعــة  فــي  والعلــوم  اآلداب 
التمريــن   « بعنــوان  نــدوة  مؤخــرًا 
والنشــاط البدنــي للوقايــة والعــاج 
واألوعيــة  القلــب  أمــراض  مــن 

لدمويــة«  ا
ــو   ــة ه ــذه الفعالي ــن   ه ــدف م كان اله
معــًا  األكاديمييــن  الباحثيــن  جمــع 
لتبــ�ادل أحــدث نت�ائجهــم فيمــا يتعلــق 
ــة  ــة الدموي ــب واألوعي ــراض القل بأم
المنتشــرة  بيــن القطرييــن  وناقشــت 
الرياضــة  ممارســة  دور  الفعاليــة 
الوقايــة  فــي   البدنــي  والنشــاط 
القلبيــ�ة  األمــراض  مــن  والعــاج 
الوعائيــ�ة.  كمــا  تلقــي هــذه النــدوة 
مــن  التأهيــل  إعــادة  علــى  الضــوء 
ــراض  ــاج أم ــي ع ــة ف ــال الرياض خ
جانــب  إلــى  التاجيــة   الشــرايين 

المحــددات األخــرى للصحــة القلبيــ�ة 
الوعائيــ�ة مثــل التغذيــة.

وكان المتحدثــون فــي الفعاليــة مــن 
البروفيســور  وهــم   قطــر  جامعــة 
إيغــون توفــت، عميــد كليــة الطــب ، 

والدكتــور كــرم تــرك عــدوي األســتاذ 
العامــة  الصحــة  فــي  المســاعد 
بكليــة العلــوم الصحيــة ، و الدكتــور 
جــورج جبــور األســتاذ المســاعد فــي  
ــة اآلداب  ــة بكلي ــوم الرياض ــج عل برنام

والعلــوم ، و الدكتــور فيجــاي غانجــي 
األســتاذ المســاعد فــي قســم التغذيــة 
البشــرية  بكليــة العلــوم الصحيــة ، و 
الدكتور حســان عبد العزيزالمستشــار 

ــوم. ــة اآلداب والعل ــي  بكلي األكاديم

التمرين والنشاط البدني للوقاية والعالج من أمراض القلب واألوعية الدموية

مناظرة علمية حول مفهوم الشخصية ينظمها قسم العلوم االجتماعية

كلية اآلداب والعلوم تصدر العدد الثاني من مجلة أنساق

الملتقى المهنى األول لقسم العلوم اإلنسانية  

تخصصات فرعية في المتاحف واآلثار، وفي الدراسات الجغرافية الحضرية و السياسات التخطيطية

لسماع النشيد الوطني
الــرجــاء امسـح الـرمــز
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