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عن دار نشر جامعة قطر 

دار نشـــر جامعـــة قطـــر مؤسســـة غيـــر ربحيـــة تأسســـت عـــام 2018. تعمـــل الـــدار علـــى تعزيـــز ونشـــر 
إلـــى  الكتـــب والبحـــوث المحّكمـــة فـــي العديـــد مـــن الحقـــول االجتماعيـــة واإلنســـانية، إضافـــة 
تخصصـــات التكنولوجيـــا والهندســـة والرياضيـــات وغيرهـــا. وتســـعى الـــدار لتصبـــح رائـــدة فـــي نشـــر 
ــات  ــع السياسـ ــة وصنـ ــيخ المعرفـ ــي ترسـ ــهم فـ ــة التـــي تسـ ــاالت العلميـ ــات والمقـ الكتـــب والمجـ
الراشـــدة. كمـــا أنهـــا تهـــدف إلـــى دعـــم رؤيـــة جامعـــة قطـــر نحـــو التمّيـــز فـــي البحـــث والتعليـــم العالـــي 

فـــي دولـــة قطـــر والمنطقـــة.

الرؤية

ـــا، مـــن  ـــا ودولًيّ ـــًزا، إقليمًيّ ـــا ممّي ـــا أكاديمًيّ أن تكـــون دار نشـــر جامعـــة قطـــر ناشـــًرا جامعًيّ
ـــر للمعرفـــة. خـــال االلتـــزام بأعلـــى معاييـــر البحـــث العلمـــي والنشـــر المؤثّ

الرسالة

نشر أفضل البحوث والمواد التعليمية، وإتاحتها على أوسع نطاق.

األهداف

)المطبوعـــة  	 الجـــودة  العاليـــة  المبتكـــرة  البحثيـــة  المنشـــورات  توفيـــر 
واإللكترونيـــة(، وإتاحتهـــا للمجتمـــع البحثـــي والقـــراء علـــى أوســـع نطـــاق 

ممكن. 

والطلبـــة  	 الباحثيـــن  تشـــجيع  عبـــر  المجتمـــع  فـــي  البحـــث  ثقافـــة  تعزيـــز 
التأثيـــر  وذات  التخصصـــات،  المتعـــددة  المبتكـــرة  البحـــوث  نشـــر  علـــى 

العالي. 

تعزيـــز الحـــوار البّنـــاء فـــي القضايـــا الهامـــة والمعاصـــرة التـــي يتطلـــع إليهـــا  	
المجتمع القطري والمنطقة والعالم. 

تطويـــر  	 خـــال  مـــن  األكاديمـــي،  للنشـــر  العليـــا  المعاييـــر  علـــى  الحفـــاظ 
الخطط التحريرية والتدقيق والتصميم عالي الجودة. 

ــدار واالســـم يطلـــق علـــى   ــدارات الـ ــر والـــذي يضـــم اصـ ــر جامعـــة قطـ ــر هـــو كتالـــوج دار نشـ البادقيـ
ملقـــف الهـــواء وهـــو أحـــد المامـــح المميـــزة لعمـــارة المبانـــي فـــي جامعـــة قطـــر ونقصـــد بـــه هنـــا 

ــدة. ــكار الفريـ ــف لألفـ ــا ملقـ أن دارنـ
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سالسل اإلصدارات في دار نشر  جامعة قطر

سلسلة الكتب التدريسية

يصّنـــف الكتـــاب التدريســـي تلبيـــًة لحاجـــة مقـــرر يُـــدرّس فـــي الجامعـــة، أو غيرهـــا مـــن المؤسســـات 

العلميـــة، ويُقـــدم للطلبـــة المـــادة العلميـــة، مراعًيـــا فيهـــا التناســـب الزمنـــي بيـــن المحتـــوى الُمقـــّدم 

ـــرر. ـــي للمق ـــار الزمن واإلط

وإيمانـــا مـــن الـــدار بأهميـــة الكتـــاب التدريســـي، وتنفيـــًذا لواحـــدة مـــن مســـتهدفات تأسيســـها؛ 

كونهـــا دار نشـــر جامعيـــة، تســـعى الـــدار إلصـــدار هـــذه السلســـلة بالتنســـيق مـــع الكليـــات واألقســـام 

ــر األكاديمـــي. ــة للنشـ ــر العالميـ ــاظ بالمعاييـ ــع االحتفـ ــا، مـ ــة وخارجهـ ــل الجامعـ ــن داخـ ــة، مـ العلميـ

سلسلة الرسائل العلمية

ــي  ــا فـ ــم إجازتهـ ــي تـ ــة التـ ــات العلميـ ــم الدراسـ ــن أهـ ــاة مـ ــة منتقـ ــر مجموعـ ــى تخيـ ــدار علـ ــل الـ تعمـ

ــات  ــن أولويـ ــا ضمـ ــل موضوعاتهـ ــي تدخـ ــوراه، والتـ ــتير أو الدكتـ ــة الماجسـ ــدة، درجـ ــات الرائـ الجامعـ

النشـــر فـــي الـــدار. وتصدرهـــا ضمـــن هـــذه السلســـلة بعـــد تحكيمهـــا وتطويرهـــا مـــع االحتفـــاظ 

بالمعاييـــر العالميـــة للنشـــر العلمـــي. 

دار نشر جامعة قطر مّمثلة في
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إصدارات دار نشر جامعة قطر

الحياة  الحضارية في  الجغرافي وعاقاتها  تاريخها  تاريخ قطر ويكشف عن دور  الكتاب  يعالج هذا 
الحضارات  تلك  وارتباط  الشام،  وباد  الرافدين  باد  مثل  المجاورة،  بالمناطق  وصلتها  الثقافية 
والبرية  الطبيعية  الحياة  عن  وافية  معلومات  الكتاب  هذا  في  القارئ  يجد  كما  ببعض.  بعضها 
في دولة قطر، وعن التنقيبات األثرية في العصور التاريخية المختلفة، بدًءا من العصور الحجرية 
تاريخ قطر  المجاورة لها، مبّيًنا بعض المصادر عن  البرونزي، وعاقة قطر بالفضاءات  إلى العصر 
القديم، بحكم موقعها صلة وصٍل بين حضارات الخليج القديم، ومحطة اتصال على طريق تجارة 
التي  األسماء  تقّصي  البحث  تطّلب  وقد  الهند.  وباد  الخليج  باد  بين  البحر  عبر  والحرير  النحاس 
أُطلقت على جهات من أرض قطر أو عليها كلها عبر التاريخ، من مظاّن وشواهد تاريخية ولغوية، 
موقعها  من  قطر،  تاريخ  في  للنظر  جديدة  منافذ  فتح  خاله  من  يمكن  قد  مختلف،  منهج  في 
والعربي  والتاريخي  الحضاري  الثقافي  محيطها  وفي  العربي  الخليج  قلب  في  المميز  الخاص 
اإلسامي الذي تنتمي إليه، بلسانها العربي األصيل وقيمها السامية وهويتها الذائعة في هذا 
العربية  الجزيرة  تاريخ  موقع  في  النظر  إعادة  ترسيخ  على  الكتاب  يتأسس  كما  المعاصر.  العالم 
رؤية جامعة. وهو ما  إعادة تكوين  التفكير والنظر في  القديم، مما يستدعي  المشرق  تاريخ  من 
لم يتحقق إال بعد نشر دراسات علمية مؤثرة ونتائج التنقيبات األثرية في باد الجزيرة العربية. وفي 
ضوء ذلك، يتضمن الكتاب عرًضا مفصًلا عن أهمية موقع قطر االستراتيجي، من خال نهضتها 
الحديثة، وثرواتها الطبيعية، مثل البترول والغاز. حيث يتداخل على هذه األرض إرث ماٍض حضاري 

طويل في حاضر مزدهر زاخر.

2017، قطعت المملكة العربية السعودية والبحرين واإلمارات العربية المتحدة ومصر  في عام 
العاقات الدبلوماسية مع قطر، ثم فرضت حصارًا اقتصادًيا على المنافذ البرية والجوية والبحرية. 
تعجيزية  مطالب   - نفسها  عن  أعلنت  كما   - اإلرهاب”  لمكافحة  الرباعية  “المجموعة  قدمت 
عام  لصربيا  والمجر  النمسا  أعطته  الذي  النهائي  باإلنذار  تذّكرنا  “شرًطا”  عشر  ثاثة  عن  عبارة 
1914. ربما كانت الدول األربع تعتزم القيام بعمل عسكري. حتى عامها الثالث، ال تلوح في األفق 
نهاية واقعية للمواجهة في الخليج. تأججت نار الضغينة بين شعوب شديدة الترابط، وذلك مع 
بـ”الخونة”  للمحتجزين  السعودية  ووصم  لقطر،  دعم  عن  للتعبير  واإلماراتي  البحريني  التجريم 
بسبب صاتهم المزعومة بقطر، كما أن دعوة مستشار ولي العهد السعودي لحفر قناة لعزل 
دولة قطر عن شبه الجزيرة العربية تبرز الشدة والاعقانية التي تتسم بها األزمة. لقد ركزت أغلب 
التقارير والتحليات لهذه التطورات على مسائل تتعلق بالجغرافيا السياسية اإلقليمية، وصورت 
األزمة من حيث تأثيرها بدرجة كبيرة على المصالح الغربية. تجد أيًضا مبثوًثا في خضم هذا العرض 
العالم لكرة  اقتراب بطولة كأس  القطرية والسكان لهذا الحصار. ومع  القيادة  كيفية استجابة 
القدم 2022، تتزايد أهمية فهم األزمة الخليجية الحالية. يقدم أولريخسن دراسة موضوعية لهذه 

األزمة الدولية من كا الطرفين.

قطر على بحر الخليج العربي رصد الزمن المفقود في التاريخ القديم
محمد حرب فرزات

قطر واألزمة الخليجية
كريستيان كوتس أولريخسن

ترجمة دار نشر جامعة قطر
تحرير: الريم العذبة

pISBN: 978-9927-139-123
eISBN: 978-9927-139-25-3

pISBN: 978-9927-107-740
eISBN: 978-9927-107-757

خاصة  بالرياضة،  قطر  دولة  توليه  الذي  الكبير  االهتمام  ليواكب  الرياضي  القانون  كتاب  يأتي 
المكتبة  في  الملحوظ  الفراغ  سّد  في  يُسهم  كما   .2022 مونديال  الستضافة  استعدادها  مع 
المستوى  على  الرياضية  التشريعات  لدراسة  أكاديميٍة  أطروحٍة  تقديم  عبر  العربية  القانونية 

الوطني والدولي. 

وبنشأته  به  التعريف  يتضمن  الرياضي،  للقانون  نظرًيا  إطارًا  الكتاب  هذا  في  المؤلُف  يقدم 
دراسًة  يقدم  كما  القانون.  فروع  بباقي  وعاقته  قواعده  ومصادر  ومبادئه  وخصائصه  وتطوره 
إدارة  على  القائمة  والهيئات  للمؤسسات  وعرًضا  قطر،  دولة  في  الرياضية  للتشريعات  موجزًة 
القانونية  الماحق  من  مجموعة  بالكتاب  ألحق  وقد  فيها.  الرياضية  النزاعات  وتسوية  الرياضة 

المهمة للقارئ والدارس.

القانون الرياضي: النظرية العامة للقانون الرياضي مع شرح التشريعات الرياضية في 
دولة قطر

عبد الناصر زياد هياجنه 

pISBN: 978-9927-107-76-4
eISBN: 978-9927-107-77-1
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يتناول الكتاب شرحا لمبدأ التسوية السلمية للنزاعات الدولية كما أكدت عليه الوثائق الدولية 
وفي مقدمتها ميثاق األمم المتحدة، ثم تحليا تقييميا لمحاولة تحديد مفهوم النزاعات الدولية 
المنازعات بحلول غير ملزمة  الكتاب وسائل تسوية  الدوليين، ويستعرض  الفقه والعمل  في 
األحكام  وبيان  حميدة،  ومساع  وتوفيق  ووساطة  مفاوضات  من  السياسية  الطرق  خال  من 
القانونية الناظمة لها وإلجراءاتها مع التطبيقات العملية ومدى إعمالها بشان األزمة الخليجية 
التحكيم  في  والمتمثلة  النزعات  لتسوية  القضائية  القانونية  للوسائل  شرحا  ثم  األخيرة، 
القواعد  استعراض  حيث  من  الدولية  العدل  محكمة  األساسية  وصورتها  القضائية  والتسوية 
الحاكمة واإلجراءات المتبعة مع عرض لبعض التطبيقات والنماذج العملية. ويتناول المؤلف 
كذلك تحليا وشرحا لبعض القواعد والنظم واإلجراءات الخاصة بتسوية بعض النزاعات ذات 
التجارية  والنزاعات  البحار  استخدامات  ونزعات  الفكرية  الملكية  نزاعات  مثل  الخاص  الطابع 

ونزاعات االستثمار.
ويتميز الكتاب وضوح أسلوب العرض والتسلسل المنطقي لنقاط الموضوع بغرض التيسير 
ما  لتسوية  السبل  أنسب  وإجراءات  قواعد  على  التعرف  وألجل  القانوني  للعمل  للممارسين 

يهمهم من نزاعات على المستوى الدولي. 

يمثل هذا الكتاب نموذًجا للكتابة الفقهية التي يوظف فيها الفقيه “أصول الفقه” إلنتاج 
في  الوراثية  البصمة  فحص  تأثير  قضية  في  السائد  المعاصر  الفقه  يتجاوز  جديد”  “فقه 
فترك  القديم.   الفقه  فروع  على  للقضية  الفقهي  التخريج  إلى  غالًبا  ركن  والذي  النسب، 
التاريخية، التي واءم فيها الفقهاء  المؤلف هذه الفروع القديمة، حاكًما عليها بالمرحلية 
فقههم مع اإلمكانات العلمية التي كانت في زمانهم. وقد استطاع المؤلف أن يعيد بحث 
المسألة من جديد بردها إلى جذورها األصولية فضًلا عن استكشافه سبًلا غير مطروقة في 

المسألة من قبل.

التحّقق من النّسب بفحص البصمة الوراثيّة والكشف عن نتائجه الَعرَضيّةنظرات 
فقهية جديدة 

أيمن صالح 

التسوية السلمية للنزاعات الدولية
إبراهيم محمد العناني 

pISBN: 978-9927-139-12-3
eISBN: 978-9927-139-24-6

pISBN: 978-9927-139-16-1
eISBN: 978-9927-139-26-0

يتناول هذا الكتاب موضوع “اإلعجاز القرآني”، سعًيا إلى الكشف عن اختاف الّدارسين حول 
أقرت بوجود اإلعجاز،  المنِصفة قد  الدراسات  “مفهوم اإلعجاز وموضعه”. وإذا كانت بعض 
القرآن  من  المقدس  الجانب  مراعية  التراثيين،  آراء  بها  دعمت  عديدة،  وجوه  في  وتجليه 
الجوانب  استقصاء  ومحاولة  والتأويل،  التفسير  على  ينضب  ال  إمكاًنا  بوصفه  الكريم، 
الفنية والخصائص الجمالية التي تبرز تفرد نظامه البنيوي المعجز، فقد دعت دراسات أخرى 
إلى إعادة قراءة النص القرآني، مستندة في ذلك إلى جانبين: يتمثل الجانب األول في نقد 
عاجًزا  نظرها  في  أصبح  ألنه  معه؛  الصلة  وقطع  الكريم،  القرآن  فهم  في  التفسيري  التراث 
عن تلبية مقاصد النص واإلحاطة بها، في حين يتمثل الجانب الثاني في االستعانة بمناهج 
معرفية،  آليات  استدعت  لذلك  القرآني،  النص  قراءة  في  معاصرة  إجرائية  وأدوات  علمية 

تقوم على التأويل والتفكيك، مستعيضة بها عن اآلليات الموروثة. 

التي  والباغية  والّنحوية  والكونية  الفقهّية  الجوانب  عند  المعاصرة  الدراسات  تقف  لم 
في  القرآني،  الّنص  لقراءة  تجديدية  منهجّية  إلى  تعّدتها  بل  الموروثة،  الّدراسات  تناولتها 
خطوة منها إلحداث قطيعة معرفّية مع الّتراث، واجتهاد يساير العصر ويواكبه. فقد حاول 
هؤالء المؤّولة المعاصرون بلورة مفهوم جديد لإلعجاز القرآني؛ وفق جدلّية اللغة والثقافة 
بناء  الثقافة،  هذه  في  األخرى  بالّنصوص  وعاقته  وبعده،  الوحي  نزول  عصر  في  السائدة 
على “الّتباين”، أو “التفّوق اللغوّي” من حيث هو تجٍل أسلوبي؛ لذلك سنجد في الدراسات 

االسامية المعاصرة الحديث عن “حدود التأويل “، والدعوة إلى انفتاحه.

بالغة اإلعجاز وحدود التأويل
 جميلة بكوش

pISBN: 978-9927-139-13-0
eISBN: 978-9927-139-27-7
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يُعد “مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق”، أحد أقدم المبادئ المستقر عليها في القانون، 
العملي  الواقع  إلى  بالنظر  الدولي،  القانون  سياق  في  المبدأ  هذا  أهمية  من  الرغم  وعلى 
وحجم االنتهاكات التي قد تندرج تحته؛ فإّن صعوبة اإلثبات التي يقتضيها االستناد إليه تفّسر 
قّلة استناد القضاء الدولي إلى إقرار المسؤولية الدولية على أساسه. ومع ذلك، نجد أن “مبدأ 
القانون الدولي، تؤيّده العديد  عدم التعسف في استعمال الحق” مبدأ جوهري في أدبيات 
من االتفاقيات واألحكام الدولية، وتؤّكد على ضرورة االلتزام به؛ نظًرا إلى ما شهدته المنطقة 
من أحداث متعاقبة، شملت مسألة تكييف سلوكيات الدول؛ واحتوت حقوق وواجبات الدول 
وفًقا للقانون الدولي، وهو ما أثار بشكٍل مباشر سؤال مدى اعتبار األفعال اّلتي ارتُكَبْت -في 
افتعال األزمة الخليجية وما تبعها- بدعوى استعمال الدول لحقوقها تعّسًفا في استعمال 
الحق.   وتجلو أهمية هذا الكتاب في الوقوف على حدود مبدأ عدم التعسف في استعمال 
وإطار  الحقوق،  نطاق  على  والوقوف  الدولية،  للمسؤولية  كأساس  عناصره  وبيان  الحق، 
الواجبات بموجب القانون الدولي، وكذلك تكييف األفعال المرتكبة من قبل الدول، سواٌء 
أداء  عن  االمتناع  صورة  اتخذت  سلبية  أفعاًلا  أم  الفعل،  صورة  اتخذت  إيجابية  أفعاًلا  أكانت 
تدخل  الخليجية  األزمة  سياق  في  اتُخذت  التي  الدولية  األفعال  تلك  كانت  إذا  ما  لبيان  فعٍل؛ 
ضمن معنى التعسف، الذي يقتضيه مفهوم عدم التعسف في استعمال الحق في القانون 

الدولي.

مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق في القانون الدولي: األزمة الخليجية 
نموذًجا–دراسة تطبيقية

تأليف مجموعة باحثين من  مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة قطر

pISBN: 978-9927-139-14-7
eISBN: 978-9927-139-23-9

يستعرض هذا الدليل العملي الوسائل المتاحة لمنح امتيازات استخراج النفط المستخدمة 
حول العالم. يبدأ الدليل بعرٍض عام ألنشطة التنقيب عن البترول وإنتاجه ثم ينتقل -بشكل 

مفصل- إلى تحليل شروط عقد مشاركة اإلنتاج مع اإلشارة إلى أمثلة واقعية لتلك العقود.

دليل عملي لوسائل منح امتيازات استكشاف النفط
بيتر روبرتس

pISBN: 978-9927-139-17-8
eISBN: 978-9927-139-28-4

منظور  من  باإلشعاع  األورام  عاج  في  التخصص  شهادة  لنيل  إرشادات  الكتاب  يقّدم 
في  الكفاءة  على  قائمة  اعتماد  برامج  إنشاء  في  المساعدة  في  الفكرة  وتكمن  عالمي. 
عاج األورام باإلشعاع في جميع أنحاء العالم. توفر هذه الحقيبة خارطة طريق تدريبية يمكن 
تهدف  المحدودة،  بالموارد  المتصفة  تلك  سيما  ال  المجتمعات،  من  العديد  في  تطبيقها 
إلى إنتاج ممارسين مؤهلين ومتمكنين وآمنين في عاج األورام باإلشعاع، وقد انبثقت هذه 

الحقيبة من مصادر تخصصية عديدة في هذا المجال.

يمكن استخدام هذه الحقيبة كدليل عام في تصميم وتنقيح البرامج التدريبية المعتمدة 
لنيل التخصص في معالجة األورام باإلشعاع، أو كنموذج ومحتوى تمثيلي، كما يمكن من 
من  العديد  إلى  تشير  إنها  إلى  باإلضافة  التوثيق،  عملية  تسهيل  وملحقاتها  أدواتها  خال 
شهادة  في  المطلوبة  األهداف  لتحقيق  والمتدربين؛  للمدربين  المفيدة  العلمية  المصادر 
األورام  عاج  وممارسة  التعليم  بمستوى  االرتقاء  في  يسهم  بما  باإلشعاع،  األورام  عاج 

باإلشعاع على مستوى العالم.

حقيبة التخصص في عالج األورام باإلشعاع
ْجل( خارطة طريق عالمية في التخصص للمدربين والمتدربين )كتيب - سِّ

ليث المال حسين
شدا وادي الرمحي

بنجامين لي
سها أحمد

فابيو يوني دي مورايس

pISBN: 978-9927-139-33-8
eISBN: 978-9927-139-32-1
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يقدم هذا الكتاب مدونة لإليماءات واإلشارات في الثقافة القطرية وتقديم العبارات 
المتازمة معها. ويُعّد توثيًقا لسمات ثقافية خاصة تمّيـزت بها الثقافة القطرية رغم 
اشتراكها في بعضها مع ثقافات شعوب أخرى وعاداتها. ويحتوي الكتاب على عدة 
المختلفة،  للمناسبات  وماءمته  وخصائصه  القطري  اللباس  ميزات  تتناول  مداخل 
تناول  في  القطريين  وأساليب  والتجمعات  المجالس  في  الهيئات  يتناول  كما 
قهوتهم وطعامهم ومجاماتهم فيها، وينتقل إلى أساليب التعبير عن مشاعرهم 
الحركات،  خال  من  لألحوال  وتمثيلهم  لألشياء  وصفهم  وكيفية  وأحاسيسهم 
ويصحب كل ذلك العبارات واألمثال التي ترد في هذه السياقات. ويتمّيز هذا العمل 
الريادي في مباحث لغة التواصل غير اللفظي والسيميائيات باعتباره فريًدا لوضعه 
القطرية  الثقافة  في  اليومية  الحياة  مناحي  كل  في  والهيئات  لإليماءات  مدونة 

المعاصرة، كما حرص على تتّبع بعض اإليماءات المندثرة والنادرة.

اإليماءة واإلشارة: التواصل غير اللفظـــي في الثقــافــة القطرية
منتصر فايز فارس الحمد

pISBN: 978-9927-139-01-7
eISBN: 978-9927-139-18-5

المشاريع  إدارة  موضوع  في  العربية  المكتبة  إلى  نوعية  إضافة  الكتاب  هذا  يُعد 
المتوافرة  الكتب  سائر  عن  يختلف  وهو  العربية.  الجامعات  أغلب  في  يُدرّس  الذي 
في المكتبة العربية؛ ألنّه ينتهج األسلوب المتسلسل في تناول الموضوعات مع 
التركيز على الجوانب العملية من خال عرض دراسات حاالت لمختلف الموضوعات 
في نهاية كل فصل. كما يرّكز الكتاب على ترسيخ المفاهيم المتعّلقة بالجوانب 
جدولة  على  بالرقابة  صلة  ذات  موضوعات  كونها  المشاريع،  إدارة  في  المختلفة 
الموضوعات،  هذه  تناول  سهولة  أجل  ومن  وتكاليفه.  إدارته،  وتقنيات  المشروع، 
العمليات  تدفق  ومخّططات  توضيحية،  رسومات  توفير  إلى  الكتاب  عمد  فقد 
نجاح  في  األساسية  العوامل  لمناقشة  كبيًرا  جزًءا  خصص  أنّه  كما  اللزوم،  عند 
المشروعات بما يعزز قدرة القارئ على النظر في الموضوع نظرة شاملة مع إعطاء 

اهتمام خاص بالتفاصيل الفنية المتعلّقة بإدارة المشروعات.

إدارة المشاريع: منهجية اإلدارة وعوامل النجاح
المــؤلـف الرئيســي: عبداهلل قائد السويدي

المؤلفون المشاركون:  أحمد محرز
أسماء عبدالواسع الحسام

pISBN: 978-9927-139-00-0
eISBN: 978-9927-139-22-2

يجد القراء الكرام في هذا الكتاب محاولة جادة تتسم بمنهج عملّي وتربوّي تجديدّي 
موّفق؛ يقرّب القرآن الكريم من حياة الناس وهمومهم تقريًبا يعينهم على التفاعل 
يجمع  بأسلوب  حياتهم،  مجاالت  من  مجال  كل  في  المستجدة  القضايا  مع  المثمر 
على  عسير  منهجه  رصانة  مع  هو  فا  باتزان،  الرصين  والمنهج  السهلة  العبارة  بين 
فهو  وبهذا  للمتخصصين،  فوائده  من  قللت  عبارته  سهولة  وال  المثقفين،  جمهور 
أوساط  في  مهًما  احتياًجا  ويلبي  اإلسامية  العربية  المكتبة  في  كبيًرا  فراًغا  يسد 
منها  مجلس  كل  يتناول  مجلس،  ثاثمائة  الكتاب  يتضمن  والمثقفين.  الشباب 
مقطًعا من اآليات الكريمة المترابطة في موضوعاتها ومقاصدها وفوائدها، ويختم 

بدقائق تفسيرية تسّهل فهم غريب الكلمات الواردة فيه. 

مجالس النور في تدبر القرآن الكريم وتفسيره بمنهج علمي وتربوي جديد
المــؤلـف الرئيســي: محمد عياش مطلك الكبيسي
المؤلفون المشاركون: إبراهيـم عبـد اهلل االنصـــاري

محمد أبوبكر المصلح، وليد فائق إبراهيم الحسيني

pISBN: 978-9927-139-02-4
eISBN: 978-9927-139-02-4
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الُمدونات  هذه  بإمكان  وهل  “الرَّاوي”؟  غيبة  في  جمالًيا  ل  يتشكَّ أن  رد  السَّ بمقدرة  هل 
التي تزُعم انبثاقها ِمن التَّاريخ ووقائعه أن تُنتج داللتها الَقلِقة الُمستعِصية على التْثبيت 
إلى استكشاف  اعية  السَّ التحليلية  “الرَّاوي”؟ وهل يمكن للُمقاربات  بمْعزل عن ُسلطة 
أو  إهمال  محاوالت  أمام  ُمَمانعًة  تُْبدي  أالَّ  التفسيرية  وطاقاته  النص  معنى  ُمستَطاع 
ردية  السَّ الُمقتضيات  اشتغال  الستيعاب  إمكانية  ثمة  وهل  “الرَّاوي”؟  تجاوز  أو  تهميش 

َقاتها النصية دون إدراك للعاقات والتفاعات التي تُقيمها مع “الرَّاوي”؟   وتحقُّ

تلك عّينٌة من األسئلة التي يمكن أن يستثيرها التشابُك القرائي مع النصوص السردية 
هو  “النفي”  يكون  أالَّ  يصعب  وناقصًة،  مكتملًة  أجوبًة  بمواكبتها  ويستثير  القديمة، 
ردية بأنَّ إدراك المادة  الُمعطى الرئيس فيها، “نفي” يمتاح من وعي راكمته النظرية السَّ
مه وسيٌط تقني بين الُمتلقي والعالم الحكائي، وأن  الحكائية هو إدراك غير ُمباشر، يقدِّ
م بشكل ُمحايد، بل عبر منظور ما، يتحّكم في طبيعة العاقات  العالم السردي ال يُقدَّ

بين مكوناته. 

التلفزيونّية  األخبار  نشرة  في  اإلخبارّي  العرض  أشكال  أهم  من  اإلخبارّي  التقرير  يُعّد 
لقدرته على معالجة موضوعات متعّددة، تبدأ من الموضوعات السياسّية واالقتصاديّة 

واالجتماعّية وحّتى الرياضّية. 

ويقّدم هذا الكتاب نظرة معّمقة وتفصيلّية إلى العناصر الجزئّية للتقرير اإلخبارّي، فيحّلل 
مقّدمة  بين  العاقة  إلى  متطرًّقا  البنائّية،  وعناصره  بينها،  والعاقة  وصوره  نصوصه 
التقرير والمقتطفات الّصوتّية فيه، وطبيعة مواده الّصوريّة، وذلك باإلضافة إلى عناصره 
الفنّية كطرق تصويره وإضاءته. كما يشير الكتاب -باإلضافة إلى مواضيع أخرى- إلى 
األخرى  اإلخبارّي  العرض  أشكال  وبين  اإلخبارّي،  التقرير  بين  الربط  في  المتبعة  األساليب 
في نشرة األخبار التلفزيونّية، بما في ذلك الفروق بين التقرير اإلخبارّي والتقرير “اإلنشائّي”، 

منتهًيا بوضع قوالب مبتكرة إلعداد التقرير اإلخبارّي بموضوعاته المختلفة.

أنماط الراوي ووظائفه في السرد العربي القديم
عالء عبد المنعم إبراهيم

التقرير اإلخباري في نشرة األخبار التلفزيونية. أنواعه، أهميته، عناصره، لغته، 
قوالب إعداده

فايز شاهين

pISBN: 978-9927-139-04-8
eISBN: 978-9927-139-20-8

pISBN: 978-9927-139-05-5
eISBN: 978-9927-139-19-2

تاريخي  تمفصل  لحظة  يعيشون  العرب  أّن  تؤكد  أخرى،  ودول  وتونس  السودان  في 
أفكارًا  يحمل  جديد  سياسي  جيل  ظهور  في  تمثلت  مسبوقة،  غير  مجتمعية  ودينامية 
تمّكن  االجتماعي،  التواصل  وأدوات  السياسي  اإلعام  وسائل  على  واعتماًدا  تغييرية 
وبما  والتغيير.   الثورة  بذور  لنشر  الشارع  إلى  والخروج  الخوف  جدار  كسر  من  الجيل  هذا 
االستفزاز  من  ضرًبا  شّكل  قد  العربي  الراهن  في  واإلعامي  السياسي  بين  التفاعل  أّن 
العرفي للذهنية السياسية العربية، وبما أّن هذه الذهنية استكانت لاستبداد والخضوع 
والثورة  الثورة  بين  الصراع  وآليات  مظاهر  أّن  المؤكد  فمن  الماضي،  القرن  بداية  منذ 

المضادة ال بد أن تقود إلى التغيير، وإن كان ال أحد يمتلك استشراف طبيعته ووظيفته.

اإلعالم السياسي وصناعة الرأي العام خالل ثورات الربيع العربي: قناة الجزيرة 
اإلخبارية نموذجًا

عبد السالم رزاق

pISBN: 978-9927-139-03-1
eISBN: 978-9927-139-21-5
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عن المجلة: مجلة دورية علمية محّكمة، تصدرها كلية الشريعة والدراسات اإلسامية، 
البحوث  بنشر  تهتم  واإلنجليزية.  العربية،  باللغتين؛  قطر  جامعة  نشر  دار  وتنشرها 
التخصصات.  المتعددة  والمعاصرة  الكاسيكية  اإلسامية  الدراسات  في  األصيلة 
تصدر مرتين في العام )يناير، ويوليو( مطبوعة وإلكترونًيا عبر الوصول الحر. تسعى 
المجلة إلى تحقيق الريادة في نشر البحوث العلمية المحّكمة. وقد صّنفت في أشهر 
قواعد البيانات والفهرسة العلمية العالمية وفق معايير علمية متميزة. تفتح المجلة 
بابها أمام جميع وجهات النظر من كافة أنحاء العالم حول التطورات في الدراسات 

اإلسامية الكاسيكية والمعاصرة.

الفهرسة: وب اوفساينس )Web of Science( وأولريخس )Ulrichs(، دوواج )DOAJ(، أرسيف 
)ARCIF(، دار المنظومة )Al Mandumah(، كور )CORE(، دوواج )DOAJ(، قاعدة بيانات اقتباس 
علوم العالم اإلسامي )ISC( Islamic Citation Index، شيربا روميو )Sherpa Romeo(، آي فور 
.)Crossref( كروسريف ،)EBSCO( ابسكو ،)Google Scholar( غوغل سكوالر ،)I4OC( اوسي

 https://qupjournals.qu.edu.qa/index.php/IRL :الموقع اإللكتروني

القانون،  كلية  تصدرها  سنوية،  نصف  محّكمة،  علمية  دورية  مجلة  المجلة:  عن 
تسعى  والفرنسية.  واإلنجليزية،  العربية،  ثاث؛  بلغات  قطر  جامعة  نشر  دار  وتنشرها 
إلى تبّني خطاب قانوني معاصر يجتاز الحدود والثقافات. ترحب المجلة بكل األبحاث 
السياق،  على  المعتمدة  األعمال  أو  اإلصاحية،  أو  القانونية،  الجوانب  تتناول  التي 
يتيح  مفتوًحا  منبًرا  المجلة  وتعتبر  القانون.  مجاالت  جميع  في  المقارنة  الدراسات  أو 
أوسع  على  القراء،  إلى  والكتاب  المؤلفين  وصول  في  يسهم  بما  الحر.  الوصول 

نطاق، دون التقيد بالحدود، أو الحواجز الجغرافية.

 ،)CORE( كور ،)Al Mandumah( دار المنظومة ،)ARCIF( أرسيف ،)DOAJ( الفهرسة: دوواج
روميو  شيربا   ،Islamic Citation Index )ISC( اإلسامي  العالم  علوم  اقتباس  بيانات  قاعدة 
ابسكو   ،)Google Scholar( سكوالر  غوغل   )I4OC( اوسي  فور  آي   ،)Sherpa Romeo(
 Microsoft Academic Search, Arab World فضا عن ،)Crossref( كروسريف ،)EBSCO(

.Research Source, Westlaw Gulf, HeinOnline, ROAD

https://qupjournals.qu.edu.qa/index.php/jes :الموقع اإللكتروني

عن المجلة: مجلة دورية علمية محّكمة، نصف سنوية، تصدرها كلية التربية، وتنشرها 
البحوث  بنشر  المجلة  تعنى  واإلنجليزية.  العربية  باللغتين؛  قطر  جامعة  نشر  دار 
التربوية األصيلة؛ النظرية، والتطبيقية الميدانية، في جميع حقول المعرفة المرتبطة 

بالشأن التربوي.

بيانات  قاعدة   ،)CORE( كور   ،)Al Mandumah( المنظومة  دار   ،)ARCIF( أرسيف  الفهرسة: 
 ،)Sherpa Romeo( شيربا روميو ،Islamic Citation Index )ISC( اقتباس علوم العالم اإلسامي
كروسريف   ،)EBSCO( ابسكو   ،)Google Scholar( سكوالر  غوغل   ،)I4OC( اوسي  فور  آي 

 .)Crossref(

مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

المجلة الدولية للقانون 

مجلة العلوم التربوية 

ردمد )النسخة المطبوعة(: 2305-5545
ردمد )النسخة االلكترونية(: 2523-1715

سنة التأسيس: 1980
عدد اإلصدارات في السنة: 2 

لغة المجلة: اإلنجليزية والعربية 

ردمد )النسخة المطبوعة(: 2710-2505
2223-859X :)ردمد )النسخة االلكترونية

سنة التأسيس: 2012
عدد اإلصدارات في السنة: 3 

لغة المجلة: اإلنجليزية والعربية والفرنسية 

ردمد )النسخة المطبوعة(: 2706-6711
2706-672X :)ردمد )النسخة االلكترونية

سنة التأسيس: 2002
عدد اإلصدارات في السنة: 2 

لغة المجلة: اإلنجليزية والعربية 

مجالت دار نشر جامعة قطر
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 https://qupjournals.qu.edu.qa/index.php/tajseer :الموقع اإللكتروني

خلدون  ابن  مركز  يصدرها  سنوية،  نصف  محّكمة،  علمية  دورية  مجلة  المجلة:  عن 
العربية  باللغتين؛  قطر  جامعة  نشر  دار  وتنشرها  واالجتماعية،  اإلنسانية  للعلوم 
العلوم  فروع  بين  تجسر  التي  البينية  األصلية  البحوث  بنشر  تعنى  واإلنجليزية. 
واإلسامي.  العربي  العالم  قضايا  على  خاصٍّ  بشكٍل  وتركز  واالجتماعية،  اإلنسانية 
متوازنة،  ومراجعة  تحرير  سياسة  وتلتزم  محتوياتها،  إلى  الحر  الوصول  المجلة  تدعم 

قائمة على الموضوعية والمهنية.

بيانات  قاعدة   ،)CORE( كور   ،)Al Mandumah( المنظومة  دار   ،)ARCIF( أرسيف  الفهرسة: 
 ،)Sherpa Romeo( شيربا روميو ،Islamic Citation Index )ISC( اقتباس علوم العالم اإلسامي
كروسريف   ،)EBSCO( ابسكو   ،)Google Scholar( سكوالر  غوغل   ،)I4OC( اوسي  فور  آي 

 .)Crossref(

 https://qupjournals.qu.edu.qa/index.php/ANSQ :الموقع اإللكتروني

اآلداب  كلية  تصدرها  سنوية،  نصف  محّكمة،  علمية  دورية  مجلة  المجلة:  عن 
بنشر  تعنى  واإلنجليزية.  العربية،  باللغتين؛  قطر  جامعة  نشر  دار  وتنشرها  والعلوم، 
المختلفة،  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  في  المتخصصة  والدراسات  البحوث 
والدراسات الفكرية واللغوية واإلعامية، والنظريات األدبية، مع التركيز على الدراسات 
لتبادل  منتًدى  المجلة  توفر  كما  وتكاملها.  المعرفة  وحدة  مبدأ  من  انطاًقا  البينية؛ 
والباحثين  العلماء  أبحاث  من  تقدمه  ما  خال  من  الناجعة،  واآلراء  البناءة،  األفكار 
واألكاديميين المهتمين بتوظيف المعرفة، بوصفها وسيلة علمية للتواصل؛ تعزيًزا 

لثقافتهم، وتحصيًنا لماضيهم، وحفاًظا على هويتهم بين األمم.

بيانات  قاعدة   ،)CORE( كور   ،)Al Mandumah( المنظومة  دار   ،)ARCIF( أرسيف  الفهرسة: 
 Sherpa( روميو  شيربا   ،)Islamic Citation Index )ISC( اإلسامي  العالم  علوم  اقتباس 
 ،)EBSCO( ابسكو   ،)Google Scholar( سكوالر  غوغل   ،)I4OC( اوسي  فور  آي   ،)Romeo

  .)Crossref( كروسريف

تجسير

أنساق

ردمد )النسخة المطبوعة(: 2664-7869
ردمد )النسخة االلكترونية(: 2664-7877

سنة التأسيس: 2019 
عدد اإلصدارات في السنة: 2 

لغة المجلة: اإلنجليزية والعربية 

2520-713X :)ردمد )النسخة المطبوعة
ردمد )النسخة االلكترونية(: 2520-7148

سنة التأسيس: 2017 
عدد اإلصدارات في السنة: 2 

لغة المجلة: اإلنجليزية والعربية 
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تأليفعنوان  الكتاب

محاسبة وإدارة التكاليف
أسامة عبد اللطيف منصور، غسان مارديني، 

فتحية العش اللحياني

التحليل اإلنشائي-موضوعات مختارة
محمد بن سالم األنصاري، 

محمد شكيب أفضل

محمد المسفر، دينا محمد أبو رمانالمنظمات الدولية: التاريخ، السياسة، االقتصاد، القانون، اإلدارة

الحسن بواجابنشعرية االنزياح - بحث في القضايا النقدية

فيليب ماكمبردور المياه والطبيعة في استيطان قطر

تين(: دراسة تأصيليَّة تطبيقيَّة على المعامات  ى إلى ذمَّ قاعدة )الحرام ال يتعدَّ
حسين محمد نعيم الحقالماليَّة

عادل علي عطيةأخذ التاريخ في الطب و فهم حديث األعضاء

مجموعة مؤلفين بالتعاون مع متاحف قطرالزبارة: مدينة التراث العالمي باللغتين العربية واإلنجليزية

محمد جمال راشدفلسفة ونشأة المتاحف

عبد الحميد األنصاريالشورى وأثرها في الديمقراطية

كنوز المتحف للجميع:

دور أمناء المتحف في التواصل الجماهيري )متحف قطر الوطني نموذًجا(
أحمد حسين شيخ العرب

حارث داوودهجمات الفضاء اإللكتروني

برامج التدخل المدرسي للطاب ذوي المشكات السلوكية

جولي بوين،  ويليام جنسن،  إلين كارك 

ترجمة: طه ربيع طه عدوي، 

خالد محمود شهاب

مصطفى عقيل محمودالتنافس الدولي في الخليج العربي 1622-1763 م

سياسة إيران في الخليج العربي على عهد ناصر الدين شاه القاجاري 
مصطفى عقيل محمود)1848-1896 م(

ماثل عارفالجغرافيا العسكرية وتطبيقاتها بمنظور معاصر

فــن التعــاون: دروس من أسر األطفال ذوي اإلعاقات

الترجمة إلى العربية

كاثرين جي شيبيرد، كولبي تي كيرفيك،  

جيني- آمال إن موريس 

ترجمة: طه ربيع طه عدوي، لميس عبد الرحمن

يحيى السيد عمرالسمعة المؤسسية ودورها في بناء العامة التجارية

سعيد بوعيطةالتاريخ والمتخيل السردي في الرواية العربية، دراسة في نماذج مختارة

مريم عبدالرحمن النعيميتمثات المرأة في شعر علي بن سعود آل ثاني ) 1999-1932(

عسر البلع )الديسفيجيا( عند البالغين: دور أخصائي اللغة والكالم في التقييم 
نبيل زايريوالعالج

الصحة النفسية في قطر: التحديات واآلفاق

الترجمة إلى العربية

أمبر حق، ليفيا ل جليسترا، سهيلة غلوم

 ترجمة: طه ربيع طه عدوي

من اإلصدارات القادمة
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 )GSM4Q-2019( 2019-قسم العمارة والتخطيط، كلية الهندسة – جامعة وقائع مؤتمر العمارة الدولي الرابع، قطر
قطر

)GSM4Q( كلية الهندسة، قسم العمارة والتخطيط العمراني  وقائع مؤتمر الفن المعماري
بجامعة قطر 

)IICBH 2019( جامعة قطر بالتعاون مع مركز دعم الصحة السلوكيةالمؤتمر الدولي الثاني للصحة السلوكية

كتيب ملخصات وقائع المنتدى والمعرض البحثي بناء المرونة في الجامعات: دور االبتكار وريادة األعمال
السنوي 2021

)CheMET 2020( مركز المواد المتقدمة ، جامعة قطروقائع مؤتمر كيماويات وتقنيات المواد الناشئة

وقائع المؤتمرات المقرر نشرها بين صيف 2021 وأبريل 2022

تأليفعنوان  الكتاب

اإليماءة واإلشارة في الثقافة القطرية

الترجمة إلى اإلنجليزية

منتصر الحمد

ترجمة: الريم العذبة

الجامع في علم المصطلحات 

الترجمة إلى العربية

هيندريك كوكارت                

ترجمة: عبيد السليمان، أحمد العيتي





14

Albadgeer 2021



15

About QU Press
Qatar University Press (QU Press), a nonprofit publishing house 
established in 2018 by Qatar University (QU), is dedicated to promoting 
the dissemination of peer-reviewed and research-based publications 
in various fields. QU Press aims to be a leading publisher of books, 
journals, and scholarly monographs that advance knowledge and 
influence policy. It equally endeavors to support QU’s vision towards 
research and education excellence in Qatar and beyond.

Vision
To be recognized as a quality scholarly publisher in the region 
and the world through a commitment to the highest standards 
of scholarship, effective dissemination of knowledge, and 
global impact.

Mission
To create first-rate academic and educational resources and 
make them accessible to all.

Objectives
• To foster the culture of research within the community 

by encouraging and engaging researchers and students 
in publishing innovative and impactful interdisciplinary 
research.

• To promote dialogue on contemporary and critical issues 
that are of interest to the Qatari society, the region and 
the world.

• To maintain high standards for academic publications and 
scholarly work through rigorous editorial development 
and professional copyediting and design.

• To collaborate with learned societies, scholarly 
associations, and libraries to explore how new 
technologies can benefit and advance scholarship.

Albadgeer is our portfolio which covers all our publications. The name 
means Wind Tower, a distinctive feature of Qatar University buildings 
and we mean by it here, that our Press is the magnet for unique ideas.
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QU Press Series

Textbook Series
The textbook is a book written for a course taught at Qatar University 
(QU) or any other institution. It provides students with the academic 
material; taking into account that the textbook’s content is always in 
conformity with the course’s timeframe. 

Stemming from its belief in the importance of textbooks, and as part of 
its key objectives as a university publishing house, QU Press seeks to 
publish this series in coordination with colleges and departments, within 
and outside QU, while maintaining international standards for academic 
publishing.

Theses and Dissertations Series
QU Press is working on selecting a range of best academic studies 
that have been approved by leading universities to obtain a master’s 
or doctoral degrees. The topics of these studies fall within the priority 
of QU Press programs. These studies are peer-reviewed and revised in 
accordance to the highest international academic standards.

QU Press is represented in 
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QU Press Titles

Qatar on the Arabian Gulf: A Search for Lost Times in Ancient History
Mohamed Hareb Farzat

Qatar and The Gulf Crisis
Kristian Coates Ulrichsen

pISBN: 978-9927-139-123
eISBN: 978-9927-139-25-3

This book discusses the history of Qatar and reveals the cultural value of its geographical 
history and civilizational relations. It also outlines Qatar’s relation with its neighboring 
regions, such as Mesopotamia and the Levant, while highlighting the correlation between 
these civilizations. The book also provides an insight about the natural and wild life in the 
State of Qatar, as well as the archaeological excavations that happened in the country 
during various historical eras, starting from the Stone Age to the Bronze Age. It also gives 
insightful information about Qatar’s ancient history, due to its geographical location as 
a link between civilizations of the ancient Gulf and as a maritime hub of copper and silk 
trade between the Gulf countries and India. The research approach applied in the book 
required the investigation of names given to many – or all – regions in Qatar throughout 
history, based on historical and linguistic evidences. The purpose is to create a new 
understanding of Qatar’s history, from its special location at the heart of the Arabian Gulf 
to its cultural, civilizational, historical and Arab Islamic surroundings. Many criteria have 
been taken into consideration: Qatar’s authentic mother tongue (Arabic), high values, 
and idiosyncratic identity in this contemporary world. Furthermore, this book provides a 
review about the Arabian Peninsula within the history of the Ancient East. This requires 
thinking of and recreating a comprehensive vision through the publication of significant 
scientific studies and the outcomes of archaeological excavations in the Arabian 
Peninsula. This is in addition to a detailed presentation of Qatar’s important strategic 
location, due to its recent renaissance and natural resources, such as oil and gas, making 
this country the blend of a civilizational legacy and a thriving present.

In 2017, Saudi Arabia, Bahrain, the UAE and Egypt severed diplomatic ties with Qatar, 
launching an economic blockade by land, air and sea. The self-proclaimed ‹Anti-Terror 
Quartet› offered maximalist demands: thirteen ‹conditions› recalling Austria-Hungary›s 
1914 ultimatum to Serbia. They may even have intended military action.
Well into its third year, the standoff in the Gulf has no realistic end in sight. With the 
Bahraini and Emirati criminalisation of expressing support for Qatar, and the Saudi 
labelling of detainees as ‹traitors› for their alleged Qatari links, bitterness has been 
stoked between deeply interconnected peoples. The adviser to the Saudi crown prince 
advocating a moat to physically separate Qatar from the Arabian Peninsula illustrates the 
ongoing intensity―and irrationality―of the crisis. 
Most reporting and analysis of these developments has focused on questions of regional 
geopolitics, and framed the standoff in terms of its impact on (largely) Western interests. 
Lost in this thicket of commentary is consideration of how the Qatari leadership and 
population have responded to the blockade. As the 2022 FIFA World Cup draws closer, 
the ongoing gulf crisis becomes increasingly important to understand. Ulrichsen offers 
an authoritative study of this international standoff, from both sides.

pISBN: 978-9927-107-740
eISBN: 978-9927-107-757

Sports Law: General Theory and Interpretation of Sport Legislation in the State 
of Qatar
Abdelnaser Zeyad Hayajneh 

The book “Sport Law” comes to keep pace with the unrivaled interest that the State of 
Qatar attaches to sports, especially as it prepares to host the 2022 World Cup. It also 
remarkably fills a gap in the Arab legal library by presenting an academic study for sports 
legislation at the national and international levels.
In this book, the author presents a theoretical framework for sports law covering its 
definition, origin, development, characteristics, principles, and sources of its rules 
along with its connections with the rest of the branches of law. It provides a brief study 
of sports legislation in Qatar, and a study of the institutions and bodies in charge of 
managing sports and settling sports disputes. The book was also supplemented with 
some legislative texts and sports regulations crucial for both readers and scholars.  

pISBN: 978-9927-107-76-4
eISBN: 978-9927-107-77-1
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This book is a model of Fiqh (jurisprudence) writing, in which the Faqih (jurist) utilizes 
the principles, “usul” of Fiqh, to produce “new Fiqh” that goes beyond the prevailing 
contemporary Fiqh, on the case of the effect of DNA test on paternity, which was 
often based on the Fiqhi extraction (takhrij) of old branches of Fiqh. These traditional 
perspectives were abandoned as the author judged them to belong to a historical 
phase where jurists aligned their Fiqh with the knowledge capabilities of their time. 
The author was able to re-examine the issue, thus reestablishing it on its “usuli” 
principles as well as exploring untrodden routes.

DNA Paternity Testing and Disclosure of its Incidental Results: New Fiqhi 
Perspectives
Ayman Saleh

pISBN: 978-9927-139-12-3
eISBN: 978-9927-139-24-6

pISBN: 978-9927-139-13-0
eISBN: 978-9927-139-27-7

This book deals with the topic of “Quranic miracles”, in an attempt to reveal the 
difference between scholars about “the concept and location of miracles”. And if 
some fair studies have recognized the existence of miracles, and its manifestation 
in many ways, supporting the views of traditionists, and taking into consideration 
the sacred and inexhaustible interpretative aspect of the Holy Qur’an, and an 
attempt to explore the technical aspects and aesthetic characteristics that 
highlight the uniqueness of its miraculous structural system. On the contrary, other 
studies have called for a re-reading of the Qur’anic text, based on two aspects: 
the first aspect is criticizing the interpretative heritage of understanding the Holy 
Qur’an, and breaking the link with it, because it became unable to cover the textual 
purposes. While the second aspect relates to the use of scientific methods and 
contemporary procedural tools in reading the Qur’anic text, therefore it called 
for cognitive mechanisms based on interpretation and deconstruction, replacing 
the traditional mechanisms. Contemporary studies did not stop at the doctrinal, 
cosmic, grammatical and rhetorical aspects covered by the traditional studies, but 
rather adopted a renewed methodology for reading the Qur’anic text, in a step to 
create a cognitive break with tradition, and keeping abreast of the current times. 
These contemporary interpreters have attempted to crystallize a new concept 
of Quranic miracle according to the dialectics of language and culture prevalent 
during and after the era of the revelation, and its relationship to other texts in 
this culture, based on “variation”, or “linguistic excellence” in terms of a stylistic 
manifestation. Therefore, in contemporary Islamic studies, people talk about the 
“limits of interpretation” and call for its openness.

The Eloquence of Quranic Miracles and the Limits of Interpretation
Jamila Beckouche

This book adopts a jurisprudential and practical analysis of the rules and 
procedures for the peaceful settlement of international disputes, including 
traditional international disputes, disputes related to issues of special nature 
and topics imposed by the current developments in international relations at the 
technical and economic levels. The author discusses the jurisprudential positions 
and practical applications regarding the problems faced by the parties to disputes 
whether they are international legal persons, or private legal persons at the 
international level, when seeking any means of settlement. The author has given 
particular attention to the rules and procedures of arbitration at the international 
level, as well as the International Court of Justice, where he has demonstrated the 
practical problems facing the litigation before them, activating their role in resolving 
disputes, and how to address them legally and practically. The author also outlines 
provisions for the resolution of international disputes of special nature, such as 
intellectual property disputes, investment disputes, trade disputes and sea uses 
disputes, and clarified the rules of their procedures for the practical benefit of those 
involved, practitioners and academicians at the theoretical and practical levels.

The Peaceful Settlement of International Disputes
Ibrahim Mohamed Al-Enani

pISBN: 978-9927-139-16-1
eISBN: 978-9927-139-26-0
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pISBN: 978-9927-139-14-7
eISBN: 978-9927-139-23-9

pISBN: 978-9927-139-17-8
eISBN: 978-9927-139-28-4

A Practical Guide to Upstream Petroleum Granting Instruments reviews the 
content and the effect of the various forms of granting instrument which are used 
worldwide for petroleum exploration and production. 
The guide begins with a general review of the use of granting instruments for 
the regulation of petroleum exploration and production activities (including 
consideration of the various forms of granting instrument and how they are 
awarded), and then goes into a clause-by-clause analysis of the terms of a 
production sharing contract (as the most widely used granting instrument 
worldwide, although the content of this analysis will also be relevant to the terms 
of other forms of granting instrument). The analysis of the production sharing 
contract’s terms also identifies and references a number of publicly-accessible 
production sharing contract examples for further illustration of the provisions 
which are discussed.
 

A Practical Guide to Upstream Petroleum Granting Instruments reviews the 
content and the effect of the various forms of granting instrument which are used 
worldwide for petroleum exploration and production. 
The guide begins with a general review of the use of granting instruments for 
the regulation of petroleum exploration and production activities (including 
consideration of the various forms of granting instrument and how they are 
awarded), and then goes into a clause-by-clause analysis of the terms of a 
production sharing contract (as the most widely used granting instrument 
worldwide, although the content of this analysis will also be relevant to the terms 
of other forms of granting instrument). The analysis of the production sharing 
contract’s terms also identifies and references a number of publicly-accessible 
production sharing contract examples for further illustration of the provisions 
which are discussed.
 

A Practical Guide to Upstream Petroleum Granting Instruments
Peter Roberts

Specialty Portfolio in Radiation Oncology: A global certification roadmap for 
trainers and trainees (Handbook – Logbook) 
Layth Mula-Hussain
Shada Wadi-Ramahi
Benjamin Li
Soha Ahmed
Fabio Ynoe de Moraes

The principle of “abuse of rights” is an early international law principle. Despite 
its significance in international law, taking into consideration the practice and the 
violations that may fall under it, the complexity of evidence required to rely on this 
principle reveals that international jurisdiction lacks the principle of abuse of rights 
in endorsing international responsibility. However, the principle of abuse of rights 
is fundamental in international law literature and is endorsed by many international 
conventions and provisions that emphasize the need to adhere to it, taking into 
account the consecutive events that are happening in the region. The international 
law literature also covers the adaptation to countries behaviors and the rights and 
duties of nations in compliance with international law. Therefore, to which extent 
the actions committed in creating the Gulf crisis and its aftermath, claiming the 
use of rights, became an abuse of rights? 
This book identifies the principle of abuse of rights, as a factor of international 
responsibility, and discusses the scope of rights as well as the duties that fall 
under international law. It also highlights the actions committed by nations – 
whether they are positive, taking the form of an act, or negative, refraining from 
doing an act – to prove if the international actions undertook in the context of the 
Gulf crisis fall under the abuse of rights.

The Principle of Abuse of Rights in International Law: The Gulf Crisis as 
an Example – An Empirical Study
Group of authors from Qatar University’s 
Ibn Khaldon Center for Humanities & Social Sciences

pISBN: 978-9927-139-33-8
eISBN: 978-9927-139-32-1
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This book is a guide for gestures and signs used in the Qatari culture. It is 
a documentation of the special cultural features that distinguish the Qatari 
culture, some of which are shared with other cultures and customs. The book 
highlights various features of the Qatari garments at different occasions and 
the gestures in “majales” and communities. It sheds light on how Qataris 
express their feelings and emotions, how they describe things and represent 
conditions through movements. This is also referenced by proverbs that 
appear in such contexts. This pioneering work is distinguished in the field 
of non-verbal and semiotics communication, as it could be instrumental in 
developing a code of gestures and signs related to all aspects of daily life 
in the contemporary Qatari culture, as well as keeping track of some rare 
gestures.

Non-verbal Communication in the Qatari Culture
Montasir Fayez Faris Al Hamad

pISBN: 978-9927-139-01-7
eISBN: 978-9927-139-18-5

pISBN: 978-9927-139-00-0
eISBN: 978-9927-139-22-2

This book is a qualitative addition to the Arab library on the subject of project 
management, which is taught in most Arab universities. It discusses issues 
in a sequential manner with a focus on practical aspects. It also presents 
case studies of various topics at the end of each chapter, which makes it 
different from other books available in the Arab Library. This work also focuses 
on consolidating concepts related to various aspects of project management, 
as they are topics related to monitoring project scheduling, management 
techniques, and costs. In order to facilitate the handling of these topics, the 
book has provided illustrations and flow charts of operations as necessary. It 
also devotes a large part to discussing the basic factors of project success, 
which enhances the reader’s ability to look at the topic in a comprehensive 
manner, while giving special attention to technical details related to project 
management.

Project Management and Factors of Success
Abdullah Kaid Naji Al-Swidi
Ahmed Abdelhady Ahmed Mehrez
Asmaa Al-Hosam

Through its practical, educational and innovative approach, this book brings 
closer the Holy Qur’an to people’s lives and concerns, helping them to 
interact with emerging issues in every sphere of their lives through a balanced 
style mixing simplicity with sophistication. It adds value to the Arab Islamic 
library, aligning with the needs of youth and intellectuals. The book includes 
300 “Majles”, dealing each with a section of the verses of the Holy Qur’an 
and concluding with explanations that facilitate the understanding of words 
contained therein.

Majales Al Nour
Mohammed Aieash Mutlak 
Ibrahim Abdulla Al-Ansari 
Mohamed Abubakr A Al-Musleh
Waleed  Al-husainy

pISBN: 978-9927-139-02-4
eISBN: 978-9927-139-02-4
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pISBN: 978-9927-139-03-1
eISBN: 978-9927-139-21-5

There are many skeptical readings about the causes and consequences of 
the Arab Spring revolutions, and many are drawn from conspiracies, which 
do not necessarily contribute to understanding the Arab Spring. The events 
that some Arab countries have witnessed since 2011 and still find their 
manifestations in Sudan, Tunisia and other countries, confirm that Arabs 
are living in a moment of historical articulation and unprecedented societal 
dynamism. Representing the emergence of a new political generation that 
embraces new ideas and confides on political media and social media tools, 
this generation manages to break the wall of fear and spread the seeds of 
revolution and change. The interaction between politics and media in the Arab 
world has resulted in a customary provocation of Arab political mentality. 
The latter has resided in tyranny and submission since the beginning of the 
last century. It is certain that the manifestations and mechanisms of conflict 
between revolution and counter-revolution must lead to change, even if no 
one has the foresight of its nature and function.

The Arab Media and Public Opinion Industry During the Arab Spring 
Revolutions
Abdel Salam Razzak

pISBN: 978-9927-139-04-8
eISBN: 978-9927-139-20-8

pISBN: 978-9927-139-05-5
eISBN: 978-9927-139-19-2

Is the narration able to perform aesthetically in the absence of the “narrator”? Can 
writings, which claim to emerge from history and its facts, independently produce 
their anxious and insurmountable indication of proof without the “narrator’s” 
authority? Can analytical approaches that seek to explore the meaning of the text 
not imply against the attempts of neglect, marginalization or transcendence of 
the “narrator”? Is there a possibility to understand the function of the narrative 
requirements and their textual checks, without realizing the relationships and 
interactions that they establish with the “narrator”?
Such questions might be provoked in a discussion between readers and old 
narrative texts. Complete and incomplete answers are provoked with it as well, 
making it difficult not to have a “negation” as the main result. “Negation” results 
from the awareness accumulated by the narrative theory; that awareness of the 
narrative material is an indirect one. It is provided by a technical mediator between 
the recipient and the narrative world. The latter is not presented in a neutral way, 
but rather through a perspective that controls the nature of the relationships 
between its components.

Narrative Patterns and Functions in Ancient Arabic Narration
Alaa Abdelmonem Ibrahim Amer

News report is one of the most important forms of news presentation on television 
newscasts because of its ability to tackle multiple topics, starting from political, 
economic, social, and even athletic issues. This book provides a detailed 
discussion of the microelements of news reporting and analyzes its texts, images, 
and the relationship between them and its structural elements. It refers to the 
relationship between the introduction of the report and its audio excerpts, and 
the nature of its photographic materials in addition to its artistic elements such 
as photography and lighting. The book also indicates, in addition to other topics, 
the methods used to link the news report to other forms of news presentation 
in television newscasts, which include the differences between a news report 
and the “constructive” report, ending with developing innovative templates for 
preparing the news report along various topics.

Television News Report
Fayez Shaheen



22

Print ISSN: 2305-5545
Online ISSN: 2523-1715
Launch year: 1980
Number of issues per year: 2 
Language of publication: Arabic and English

Website: https://qupjournals.qu.edu.qa/index.php/sharia 

About the journal: A peer-reviewed, bilingual (Arabic and English), open 
access journal committed to publishing original high quality scholarly research 
papers in multidisciplinary classical and contemporary Islamic studies. JCSIS 
is available in print and online, and published twice a year (January & July). 
The journal seeks to achieve leadership in publishing refereed academic 
papers in its field, and to rank amongst the world’s most renowned scientific 
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from around the world to developments in the classical and contemporary 
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of Sharia and Islamic Studies and Qatar University Press.
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About the journal: A biannual, peer-reviewed law journal, issued in three 
languages; Arabic, English and French. The journal seeks to articulate 
contemporary legal discourse across cultures and borders, and is open to 
doctrinal, context based, reformative or comparative submissions, in all fields 
of law.. It offers the open access feature making it easy for readers to access 
works of authors and writers, without being restricted by borders or geographical 
barriers. The journal is a collaborative publication between the College of Law 
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International Review of Law (IRL)
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About the journal: A biannual peer-reviewed journal that publishes original 
theoretical and applicable research studies in education and its related fields, in 
both Arabic and English. The journal is a collaborative publication between the 
College of Education at Qatar University and Qatar University Press.
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About the journal: As a peer-reviewed biannual journal, it involves publishing 
of cross-disciplinary scientific research that addresses problems and 
phenomena in an interdisciplinary manner, and bridges cognitively between 
the various branches of humanities and social sciences with a special focus 
on Arab and Islamic issues. The journal provides open access to its contents 
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and professionalism. The journal is a collaborative publication between the 
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and Qatar University Press.
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About the journal: Ansaq is a scientific, biannual peer-reviewed international 
journal dedicated to literary, media and translation studies, and all related 
interdisciplinary fields of knowledge including linguistics and literature, as well as 
media, cultural studies, anthropology, and all diverse aspects of postmodernism. 
The journal fosters the values of multiculturalism, cultural tolerance, and 
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Osama Abdel latif Mansour, 
Ghassan H. Mardini, 
Fathia Elleuch Lahyani

Cost Accounting and Management Accounting

Mohammed Bin Salem Al-Ansari
Muhammad Shekaib AfzalStructural Analysis and Selected Topics

Mohammed bin Saleh Al-Misfer
Dina Muhammed Abu Rumman

International organizations History, politics, economics, law & 
management

Hassan BouijellabenPoetic Deviation Research in Criticism Propositions

Philip MacumberThe Role Of Water and Landscape in the Occupation of Qatar

Hossain Mohammed Naimul HoqueThe Rule of (Prohibition does not Encroach to a Second Party): A 
Theoretical and Practical Study on Financial Transactions

Adel Ali AttiaHistory Taking in Medicine and Understanding Organs Talk

Group of authors in collaboration 
with Qatar Museums

AL ZUBARAH
Qatar’s World Heritage City (English and Arabic)

Mohamed Gamal RashedMuseums: Philosophy and Origins

A.Hameed Al-AnsariShura and its Impact on Democracy

Ahmed Hussein Sheik El-ArabMuseum Treasures for All The Role of Museum Curators in Public 
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Harith A. DawoodCyberspace Attacks

Translated by: Taha AdawiSchool-Based Interventions for Students with Behavior Problems
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Mostafa Aqeel MahmoudIran’s Policy in the Arabian Gulf During the Reign of Naser Al-Din Shah 
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Translated by: Taha AdawiMental Health in Qatar: Challenges and Prospects - Cambridge Scholars 
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Translated by: Alreem Al-Adba

Non-Verbal Communication in the Qatari Culture

Yahya Sayed OmarInstitutional Reputation and its Role in Brand-Building

Prof. Dr Hendrik J. Kockaert,
et al. (editors)
Translated by: Obaid Sulaiman,
Ahmad Alaiti

Handbook of Termimology Vols 1 and 2
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The conference proceedings scheduled to be published between 
summer 2021 and April 2022

Center for Advanced Materials, Qatar UniversityCheMET 2020 Conference proceeding
[Chemicals & Materials for Emergent Technologies]

Department of Architecture and Urban Planning, 
College of Engineering, Qatar University

Proceedings of the International Conference on the 
4th Game Set and Match [GSM4Q-2019]

Qatar University and Behavioral Health Center2nd International Interdisciplinary Congress on 
Behavioral Health [IICBH 2019]

QUARFE 2021 - booklet of abstractsBuilding Resilience at Universities:
Role of Innovation and Entrepreneurship
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