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تقوى عفيفي

◄ ◄ كيف تفاعل الطلبة مع املقرر الجديد؟

►  شــهــد هـــذا الــفــصــل الـــدراســـي حماسًا 

كــبــيــرًا وغــيــر مــتــوقــع مـــن الـــطـــالب بعكس 

كـــل األعــــــوام حــيــث ان نـــشـــاط الـــطـــالب في 

االســـبـــوع األول مــن الـــدراســـة كـــان هــو من 

يسيطر على املشهد، وبالفعل بدأ الطالب 

فــي إنــجــاز األبــحــاث الــخــاصــة بــاملــقــرر في 

أسابيع ولم يتعرضوا ألي مشاكل تحول 

إنــجــازهــم لــألبــحــاث، حيث ان معايشتهم 

للواقع كانت أكبر داعم لهم. باإلضافة إلى 

مشاركة كافة الطالب في هذه األبحاث من 

ضمنهم طالب دول الحصار الذين أثبتوا 

والءهم للوطن.

◄  ◄  هل تعرض الطالب للحديث عن الحصار 

في مشاريع التخرج؟
ــطــــالب بــكــافــة  ــن الــ ــدد كــبــيــر مــ ــ ــام عـ ــ ►   قـ

بــالــجــامــعــة بتخصيص مــشــروع  األقـــســـام 

الــتــخــرج عــن األزمـــة الخليجية وتأثيرها 

على كافة األبعاد االجتماعية واإلنسانية 

واالقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة ومعايشتهم 

للواقع جعلتهم يقومون بإنجاز مشروع 

ــه، ولـــهـــذا السبب  الــتــخــرج عــلــى أكــمــل وجــ

كانت مواضيع الحصار.

أو مــؤتــمــرات  نــــدوات مستقبلية  مــن  ◄  ◄  هــل 

لتوعية الطالب عن أبعاد الحصار؟
►   هناك اتفاق بني كافة األقسام بالجامعة 

لتناول الندوات بني الحني واآلخر اسبوعيًا، 

فعلى سبيل املــثــال ستقوم كلية الشريعة 

والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر االسبوع 

املقبل بتنظيم ندوة حول الحصار وتوعية 

ــاء  الـــطـــالب عــلــى األبــــعــــاد الــديــنــيــة واألخـــطـ

املرتكبة بهذه األزمــة وتأثيرها على األسر، 

باإلضافة إلــى مشاركة قسم اإلعــالم بندوة 

أيــضــًا عـــن الــحــصــار بــعــد أن تــنــتــهــي كلية 

الشريعة مــن خططها، ومــن بعدها سيتم 

تخصيص ندوات بقسم العلوم االجتماعية 

لــلــتــطــرق لــألبــعــاد االجــتــمــاعــيــة والنفسية 

وتأثير الحصار عليها.

تفاعل الطلبةتفاعل الطلبة

مشاريع التخرجمشاريع التخرج

فعاليات مقبلةفعاليات مقبلة

  الطلبة ابدوا حماسًا 
كبيرًا إلنجاز األبحاث 

الخاصة باملقرر الجديد

 ندوة لكلية الشريعة 
حول األبعاد الدينية 

للحصار األسبوع املقبل 

◄  ندوات مشتركة بني الكليات لتوعية الطالب بأبعاد الحصار
◄  مشاريع تخرج للطلبة تركز على الجوانب املختلفة لألزمة الخليجية

أعلن إنجاز أبحاث أسبوعية في جامعة قطر حول األزمة الخليجية.. د. األنصاري لـ «�»:

«قطر في مواجهة الحصار» مقرر جديد «قطر في مواجهة الحصار» مقرر جديد 
بقسم العلوم االجتماعيةبقسم العلوم االجتماعية

كشف الدكتور ماجد األنصاري أستاذ علم االجتماع السياسي 
بجامعة قطر أن قسم العلوم االجتماعية اضاف مقررا جديدا 
في القسم تحت عنوان «قطر في مواجهة الحصار»، مشيرا إلى 
انجاز أبحاث اسبوعية في الجامعة حول األزمة الخليجية. وبني 
د. األنصاري في حوار مع «الشرق» أن مختلف الكليات ستشهد 
اقامة ندوات مشتركة لتوعية الطالب بأبعاد الحصار من مختلف 
جوانبه، مشيرا إلى تخصيص عدد من األبحاث الدراسية يقوم بها 
الطالب بني الحني واآلخر وتناول بعدا معينا لالزمة والحديث 
عنها بشكل موسع وكيف أثــرت على دول الحصار.ولفت إلى 
أن االبحاث ستؤدي إلى الخروج بنتائج وتحليالت حول الحصار 

لتضمينها باملقررات الدراسية، موضحا أن الطلبة ابدوا حماسا 
كبيرا في إنجاز األبحاث الخاصة باملقرر الجديد، ومن بينهم 

طالب من دول الحصار. وبني د. االنصاري أن عددا كبيرا من 
الطالب بكافة األقسام بالجامعة قام بتخصيص مشروع 

التخرج عن األزمــة الخليجية وتأثيرها على كافة األبعاد 
االجتماعية واإلنسانية واالقتصادية والسياسية. وأشار 

إلى تنظيم كلية الشريعة والدراسات االسالمية ندوة 
اإلســبــوع املقبل حــول الحصار بهدف توعية 
الطالب بشأن األبعاد الدينية، في حني سيتم 
تخصيص نـــدوات بقسم العلوم االجتماعية 
للتطرق لألبعاد االجتماعية والنفسية وتأثير 

الحصار عليها. وتاليا نص الحوار:
¶  د. ماجد األنصاري 

معني لالزمة والحديث عنها بشكل موسع وكيف 

أثرت على دول الحصار.

◄ أبحاث أسبوعية
◄ ◄ كيف سيتم تناول املقرر وتوزيع العمل بني الطالب؟

►  قمنا باالتفاق مــع الــطــالب على إنــجــاز أبحاث 

اسبوعية تتعلق بــاألزمــة الخليجية والــهــدف من 

 ومـــن ثم 
ً
ذلـــك أن يــعــي الــطــالــب أبـــعـــاد األزمـــــة أوال

يخرج بنتائج وتحليالت وإحصائيات لم تتعرض 

لــهــا الــصــحــف والــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة واملــحــطــات 

ــا نــســعــى لــتــطــبــيــقــه بـــاملـــقـــررات  ــذا مــ ــ ــة وهــ ــ ــيـ ــ اإلذاعـ

الدراسية وتوثيقه تاريخيًا.

◄ سرعة اإلنجاز

السرعة؟ بهذه  املقرر  إنجاز  تم  كيف   ◄◄
ــادة تــتــغــيــر  ►   فــي كــل فــصــل دراســــي تـــدرس مـ

ــاع  ــ مــواضــيــعــهــا بــشــكــل مـــتـــكـــرر بــحــســب األوضـ

الــســيــاســيــة الــتــي تــمــر بــهــا الــبــلــد أو املــواضــيــع 

املــهــمــة عــلــى كــافــة األصــعــدة، وفــي الــحــقــيــقــة لقد 

وجـــدنـــا أن مـــوضـــوع الـــحـــصـــار هـــو األهــــم عــلــى 

اإلطـــــــالق لـــتـــدريـــســـه بــــهــــذا الـــفـــصـــل الـــــدراســـــي، 

فــقــمــنــا بـــاخـــتـــيـــار عــــدة مـــوضـــوعـــات بــاجــتــمــاع 

مــع األســاتــذة وتــم االنــتــهــاء مــن املــقــرر فــي وقــت 

قياسي. 

 ◄ ◄  كــيــف ســاهــم قــســم الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة فــي تسليط 

الضوء على قضية الحصار؟
ــة الـــــتـــــدريـــــس فـــــي الـــقـــســـم  ►  قـــــــام اعـــــضـــــاء هـــيـــئـ

التي تتعلق  بالتطرق لعدة مواضيع ومنها تلك 

التطرق لها باملقررات  الخليجية وكيفية  باألزمة 

الدراسية، حيث ان هناك عددا كبيرا من األقسام 

قــامــت بــتــنــاول قــضــيــة الــحــصــار مـــن خـــالل املـــواد 

تـــدرس بشكل فصلي، فقد قامت  الــتــي  الــدراســيــة 

العربية بالحديث عن  اللغة  القانون وقسم  كلية 

الحصار وخطابي حضرة صاحب السمو الشيخ 

تــمــيــم بـــن حــمــد بـــن خــلــيــفــة آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد 

املفدى، وتدريسهما في املقررات الدراسية، بينما 

"قطر  العلوم االجتماعية بإضافة مقرر  قام قسم 

في مواجهة الحصار" هذا العام للمواد اإلجبارية 

بالقسم.

◄ موضوعات املقرر الجديد

ــتــي يــركــز عــلــيــهــا مــقــرر "قــطــر في  ◄ ◄ مـــا املـــوضـــوعـــات ال

مواجهة الحصار"؟
►   في الحقيقة لقد حاولنا التطرق لجميع أبعاد 

األزمة سواء على الصعيد السياسي أو االجتماعي 

أو االقــتــصــادي حتى النفسي حيث يشمل املقرر 

كافة األحداث السياسية التي تعرض لها املواطن 

واملــقــيــم، والــتــركــيــز عــلــى تــداخــل الــعــالقــة بــني هــذه 

األبــــعــــاد وتـــأثـــيـــر األزمـــــــة عــلــيــهــا، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 

تخصيص عــدد مــن األبــحــاث الــدراســيــة يــقــوم بها 

الــطــالب بــني الحني واآلخـــر وبــتــنــاول بعد وجانب 


