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خالل لقائه طالب قسم الشؤون الدولية.. وزير الدولة للتعاون الدولي:

جامعة قطر حريصة على االرتقاء بجودة التعليم لخدمة املجتمع

في ندوة نظمتها كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

د. القرني يدعو جامعة قطر
إلى االهتمام بالهوية العربية اإلسالمية

الدوحة - قرشلا

نـــظـــمـــت كـــلـــيـــة الـــشـــريـــعـــة والــــــدراســــــات 
وزارة  مــع  بالتعاون  قطر  بجامعة  اإلسالمية 
الشيخ  فيها  حــاضــر  علمية،  نـــدوة  األوقــــاف 

الدكتور عائض القرني بقاعة ابن خلدون
المحاضرة  بـــــدايـــــة  فـــــي  تـــحـــدثـــت  وقــــــد 
الـــدكـــتـــورة عــائــشــة الــمــنــاعــي عــمــيــد كلية 
الشريعة، حيث أكدت أهمية هذه المحاضرة 
وتــرحــيــب الــجــامــعــة بــقــدوم الــضــيــف الكبير 
مــنــارة علمية  الـــذي يعتبر  الــقــرنــي  عــائــض 

ودعوية
تكتسب  الـــمـــحـــاضـــرة  هـــــذه  إن  ــــت:  وقــــال
يعتبر  حــيــث  ملقيها،  أهــمــيــة  مــن  أهميتها 
الدعاة  أحــد  القرني  عائض  الكبير  الداعية 
الــذيــن لهم بــاع واســـع فــي الــدعــوة بالكلمة 
يتميز  أنــه  كما  واإلرشــــاد،  والنصح  الطيبة 
أصبح  حتى  العربي  للشعر  المتميز  بإلقائه 
الــعــالــم اإلسالمي  الــكــثــيــرون عــلــى امـــتـــداد 

يعرفونه ويتابعون أشرطته الدعوية القيمة 
التي تعتبر بحق إضاءة واضحة على مكانة 
اإلسالم السامقة في دعوته للمحبة والخير 

والسالم.
وبعد ذلك تحدث الدكتور عائض القرني 
العربية  اللغة  ومــكــانــة  التعليم(  )أمــانــة  عــن 
حيث  للمسلمين  بالنسبة  الشرعية  والعلوم 
األمرين  هذين  بواسطة  العالم  فتحوا  إنهم 
ولذلك ينبغي أن يظل االهتمام بهما أساس 
العالمية  الرسالة  وتــنــاول  وعــمــاده،  تعليمنا 
األوائل  المسلمون  استطاع  لإلسالم وكيف 
االستفادة من علوم اإلغريق والفرس والروم 
دون أن تنمحي هويتهم، وشخصيتهم كما 

يفعل الكثير من المتغربين اليوم.
ودعا د. القرنى جامعة قطر إلى االهتمام 
تنسى  أن  دون  اإلسالمية  العربية  بالهوية 
ضالة  فالحكمة  والتحديث  التطوير  جانب 

المؤمن.
وتناول الشيخ عائض جوانب من اهتمام 

آيات  أن  وكيف  العقلي  بالتفكير  اإلســـالم 
ما  المصحف وهو  التفكير تمأل  إلى  الدعوة 
والتفكير  البحث  يشجع  اإلســـالم  أن  يعني 
ولــكــن بــشــرط اإليــمــان بالخالق وبــأنــه الذي 
أنزل هذا العلم فما فائدة مهندس ملحد أو 
فذلك  قدميه  بين  علمه  يتعدى  ال  طبيب 
موجود لدى الغرب اليوم وهو مصدر شقاء 
أمــا عندنا فــإن الحضارة  الــغــربــيــة،  الــحــضــارة 
والروحانيات  اإليـــمـــان  أســاســهــا  اإلســالمــيــة 
بدل الماديات التي أغرقت الحضارة الغربية 

في أوحالها.
وقال "نريد من شبابنا أن يتعلموا العلوم 
مع االحتفاظ بإيمانهم بالله، فالنريد طبيبا 

يحارب السنة أو مهندسا ملحدا "
فالعالم ينتظر منا حقيقة اإلسالم،

اهتمام  اإلســــالمــــي  الـــداعـــيـــة  واســـتـــغـــرب 
وانسالبهم  غـــربـــي  هــــو  مــــا  بـــكـــل  الـــبـــعـــض 
الــحــضــاري لـــدرجـــة أن الـــواحـــد مــنــهــم يعلق 
اليافطات على منزله بأنه أخذ الدكتوراه عن 
الفرع الفالني من الجامعة الغربية في مجال 
زراعــــة الــبــقــدونــس! مــثــال فــي الــوقــت الذي 

اليكلف نفسه عناء قراءة آية أو حديث!
وهــــذه عــــادة الــمــغــلــوب دائــمــا فــي تقليد 
الغالب والسير على منواله حتى لوكان ذلك 
الدنيوية  وحياته  شخصيته  يكلفه  السير 
يقلدون  كـــانـــوا  فــــاألوروبــــيــــون  واألبـــــديـــــة، 
ولذلك  الـــزاهـــرة،  الــعــصــور  خـــالل  المسلمين 
أمورا  اليوم  الغرب  نأخذ عن  أن  المهم  فمن 
الــســلــمــي عــلــى السلطة،  مــهــمــة كــالــتــنــاوب 
وثقافة الحوار، وروح الفريق واإلنتاج فنحن 

أمة مستهلكة ال منتجة!
وســخــر الشيخ الــقــرنــي مــن شــبــاب وشيب 
الــذيــن يسهرون فــي بيوتهم فيما ال  األمــة 
يفيدهم ثم يتحدثون في الصبح عن حب 
الوطن فأي حب هذا الذي ال يقوم صاحبه 

بما يعلي شأن وطنه أو أمته!؟
وقـــال إن األمـــة اإلســالمــيــة لــن تحقق أي 
شيء طالما ظلت النعرات الطائفية والقومية 
ســائــدة فــيــهــا فــالــقــومــيــة الــعــربــيــة، والبعث 
جربها  قد  أمــور  كلها  واالشتراكية  العربي، 
النظام الرسمي العربي وفشلت فشال ذريعا 
والمسلمين  لــلــعــرب  شـــيء  أي  تحقيق  فــي 
ولكن اإلســالم هو الحل الوحيد وهو أسمى 
رابــطــة. كــمــا تــنــاول الــقــرنــي مــوضــوع العزة 
أن  ينبغي  العزة  هــذه  أن  مؤكدا  اإلسالمية 
الحديث  ينبغي  فــال  المسلم،  شــعــار  تــكــون 
عن وحدة األديان ألن اإلسالم هو دين الحق 
وهــو المهيمن ومــا ســواه باطل، ولكن ذلك 
يعني أن نــحــارب اآلخــر بــل يجب أن تكون 
بالتي  والــجــهــاد  الحسنة  بالموعظة  الــدعــوة 

هي أحسن.
وحـــث الــقــرنــي شــبــاب األمــــة عــلــى التقى 
فهو أســاس كل خير وال علم نافعا بدونه، 
كما حذر من أساليب التربية الخاطئة وترك 
لــلــخــدم لتربيتهم لــمــا لــذلــك مــن أثر  األبــنــاء 

سيئ على تنشئتهم اللغوية والدينية. 

عائض القرنى خالل المحاضرة

اساتذة جامعة قطر خالل المحاضرة

العطية خالل لقائه الطلبة خالد العطية خالل لقائه اساتذة جامعة قطر

تدريب ميداني لطلبة برنامج الشؤون الدولية على مدار سنتني
أيمن صقر

الــتــقــى ســـعـــادة خــالــد بـــن مــحــمــد العطية 
باعمال  القائم  الدولي  للتعاون  الدولة  وزيــر 
وزيـــر االعــمــال والــتــجــارة أمــس خــالل زيارته 
لجامعة قطر مع طلبة وطالبات قسم الشؤون 

 المتوقع تخرجهم.
ً
الدولية، خاصة

ونــــــوه ســــعــــادة الــــوزيــــر خـــــالل حـــــــواره مع 
جامعة  وســيــاســة  رؤيـــة  بمصداقية  الطلبة 
قــطــر الــتــعــلــيــمــيــة، فـــي رفـــع مــعــدل القبول 
قامت  ما  :"إن  قائال  التعليم  سياسة  وتغير 
القبول  إدارة جامعة قطر من رفع نسب  به 
وتغير سياسة التعليم في الجامعة يعد عمال 
لمن  الجامعي  الكرسي  لجعل  جبارا،  وطنيا 
ساعدت  الــدولــة  أن  الــى  مشيرا  يستحقه.. 
على توجيه الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ، 
في التعليم في تطويرهم وخلق فرص عمل 

في  الفعال  بدورهم  القيام  على  تساعدهم 
خدمة الوطن.

واضــــاف ان هـــذا مــا قطعته جــامــعــة قطر 
على  نفسها  تطوير  في  كبيرة  مراحل  في 
الــمــســتــوى الــمــؤســســي، وهـــي مــســتــمــرة في 
تقديم  فــي  بجودتها  االرتــقــاء  على  العمل 
عالية  التدريسية  للعملية  داعــمــة  خــدمــات 

المستوى.
لتقوية  تسعى  "قــطــر  أن  وبــيــن سعادته 
ـــذا فــهــي تحتاج  ـــدولـــي، ل ــتــعــاون ال مــجــال ال
في  مسيرتهم  يــدعــم  عزيمة  ذوي  لشباب 

إثبات دور قطر في المجتمع الدولي".
على  تــــحــــرص  قـــطـــر  جـــامـــعـــة  ان  وقــــــــال 
االستمرار بتطوير دورها في خدمة المجتمع 
الذي هي جزء منه، وذلك من خالل شراكات 
ومــن خالل  المدني،  المجتمع  مع مؤسسات 
القضايا  مع  التفاعل  في  ونشط  فعال  دور 

تقديم  ســبــل  مــن  ذلـــك  وغــيــر  المجتمعية، 
خدمات تنمية المجتمع

وأكد سعادته أن برنامج الشؤون الدولية 
قدم األدوات الكاملة لخريج البرنامج.. مشيرا 
الــوزارة سوف تقوم بتدريب الطلبة  الى أن 
عــلــى مـــــدار ســنــتــيــن فـــي مـــجـــال التخصص 
بشكل ميداني، تتيح لدى الخريج الفرصة 
لصقل مهاراته األكاديمية، للعمل كممثل 
يحمل اسم قطر في مكان يتم تعيينه فيه 

من قبل الوزارة.
الكفاءة  أن  للطالب  الــوزيــر  وبين ســعــادة 
والدقة في اتخاذ القرار والسرعة في التنفيذ 

من متطلبات العمل بوزارة الخارجية.
كما أكد سعادته أن فرص العمل بوزارة 
برنامج  مــن  القطريين  للخريجين  الخارجية 
شــــؤون دولـــيـــة ســتــكــون مــكــفــولــة مـــن قبل 

الوزارة للراغبين في االنضمام.

طلبة  لتخرج  قطر  جامعة  تسعى  ولــهــذا 
بأفضل  مــؤهــلــيــن  مختلفة  تــخــصــصــات  مــن 
بالمهارات والمعارف وقادرين على المنافسة 
على أعلى المستويات في سوق عمل محلية 

تزداد عولمة.
وأوضـــح ســعــادة الــوزيــر أن مرحلة تدريب 
الــخــريــجــيــن بــــــالــــــوزارة، ســتــســاعــدهــم على 
ـــتـــي تــعــلــمــوهــا في  اســـتـــخـــدام أدواتـــــهـــــم ال
الــجــامــعــة عــلــى مــــدى أربــــع ســـنـــوات بشكل 
وسوف  الـــواقـــع،  أرض  عــلــى  حقيقي  عملي 
ينقسم التدريب ما بين التدريب األكاديمي 
والعملي، سواء داخل قطر أو خارجها وعلى 
الطلبة على  مــدار ستة شهور، ثم سيقسم 
فــريــقــيــن، مــنــهــم طــلــبــة أكــاديــمــيــون سوف 
وطلبة  العليا،  دراســاتــهــم  لتكملة  يبعثون 
عمليون سوف يتولون مهام العمل بإدارات 

الوزارة المختلفة.

الـــدولـــي تشمل  الــتــعــاون  وزارة  ان  وقــــال 
ثالث إدارات أساسية وهي إدارة المنظمات 
والمؤتمرات الدولية، وإدارة التنمية الدولية، 

وإدارة التعاون الفني الدولي.
الدولية  الشؤون  برنامج  أن  بالذكر  جدير 
سوف يخرج أول دفعة من طلبته في يوليو 
هذا العام، و يعد برنامج الشؤون الدولية من 
البرامج الجديدة في جامعة قطر، الذي بدأ 
باستقبال أول دفعة من طلبته في سبتمبر 

.2006
الــبــرنــامــج تلبية الحــتــيــاجــات سوق  وجـــاء 
الــخــريــجــيــن فــــي هـــــذا المجال  مــــن  الـــعـــمـــل 
الــحــيــوي الــمــهــم، ويــتــمــيــز بــرنــامــج الشؤون 
الدولية في جامعة قطر كونه برنامجا يجمع 
مابين العلوم والمعارف السياسية واالرتباط 
العربية،  والــجــغــرافــيــا  اإلســـالمـــي  ــتــاريــخ  بــال
متميزين  طلبة  تخريج  على  سيعمل  مزيج 

ومنفتحين  األصيلة  بثقافتهم  يتمسكون 
على العالم في ذات الوقت.

للتعاون  الدولة  وزير  لقاء سعادة  وحضر 
المدفع  الــلــه  عــبــد  الــدكــتــور حميد  الــدولــى 
نــائــب رئــيــس جــامــعــة قــطــر لــشــؤون اإلدارة 
ــلــقــاء بــحــضــور كـــل مـــن د. سهام  وجــــرى ال
القرضاوي عميد كلية اآلداب والعلوم، ود. 
أميرة سنبل رئيس قسم الشؤون الدولية، 
والسيد راشد آل خليفة مدير إدارة التعاون 
الـــدولـــي، وأســـاتـــذة قــســم بــرنــامــج الشؤون 

الدولية.
وتـــجـــدر اإلشـــــارة إلـــى أن الــبــرنــامــج يمنح 
درجة البكالوريوس في الشؤون الدولية بعد 
اجتياز الطالب لمتطلبات التخرج وهي 120 
متطلبات  ساعة   34 منها  مكتسبة،  ساعة 
التخصص  متطلبات  و56  عــامــة،  جامعية 

اإلجبارية، و30 ساعة مواد اختيارية.


