
        
 
 

 خبر صحفي

بالتوعية والتنمية تؤكد التزامها جامعة حمد بن خميفة بكمية الدراسات اإلسالمية 
 المجتمعية

جامعة حمد بن  أقامتبإشراك المجتمع المحمي، منذ تأسيسيا انطالقاً من التزاميا الراسخ  :6102مايو  9لدوحة، ا
الكميات التابعة ليا، وىي كمية الدراسات اإلسالمية في قطر  إحدى عبر يات العامةسمسمة من الفعال( HBKU) خميفة

(QFIS) . التمويل اإلسالمي  تواجوالتحديات الراىنة التي وتناولت ورش العمل وجمسات الحوار والمؤتمرات المجتمعية
 والدراسات اإلسالمية.

بينيم ، من أفراد المجتمعمن  06كمية الدراسات اإلسالمية في قطر أكثر من وخالل شير مارس الجاري، جمعت 
موضوع "حوكمة الشريعة في عالم  ن في القطاع لمناقشةوعاممو خبراء أعضاء من الييئة التدريسية و طمبة جامعيون و 
 صرحلبحث العممي، رعاية االصندوق القطري لالتي تقام تحت رعاية  ،فعاليةخالل كممتو في الو  ".تسوده العولمة

الدافع " :أن في كمية الدراسات اإلسالمية في قطر مدير مركز االقتصاد والتمويل اإلسالمي، الدكتور سيد ناظم عمي
أساًسا من فكرة أىمية إجراء الحوار والمناقشة العممية بين أىم جيتين من أصحاب المصمحة في  ُولدوراء ىذه الورشة 
 اإلسالمية".الصناعة المالية 

تصدرىا البنوك وحل موضوع تضارب الفتاوى التي ، كيفية حوكمة الشريعةمثل  ىامة وناقش المؤتمر مواضيع
بدوره، ألقى  زيادة حوكمة المؤسسات المالية االسالمية.في رعي ووظيفة التدقيق الشالمنتجات نفسيا، المختمفة حول 

نسانية في الصندوق القطري لرعاية البحث مايكل ريكسوالك، مدير العموم اإلجتماعية والفنون والعموم اإل الدكتور
العممي كممة وّضح فييا أن "الذي يجعل ىذه الورشة مغرية لمصندوق القطري لمبحث العممي ىو تركيزىا عمى 

باإلضافة إلى محاولتيا وىي احد أبرز التحديات التي يواجييا الصندوق. التحديث مع الحفاظ عمى الثقافة والتقاليد، 
لى أي مدى ستتأثر اليوية الوطنية القطرية والتاريخ اإلجابة عمى كيف ية إدارة األبعاد االجتماعية واألخالقية لمتغيير، وا 

وىذه األمور مجتمعًة تدخل في باب العموم االجتماعية والفنون  والتراث والتقاليد القطرية بالعولمة والنمو االقتصادي.
لبحث العممي عمى دعم الجيود البحثية والمناقشات رعاية اي لوالعموم اإلنسانية، ولذلك نركز في الصندوق القطر 



        
 
 

العممية في مجال االقتصاد والنظام البيئي االقتصادي وفي مجال االبتكار، وتأتي الصيرفة والتمويل اإلسالمي كجزء 
 أساسي من البيئة المحيطة حولنا".

في العالم  التنمية المستدامةبجيود يتمين لألفراد المموجية  فعالية أخرى لمعمومالجامعة نظمت  ،الورشةوبعد 
ممثمين من  الطالبي الثانيجمع المؤتمر  ،من جامعات من قطر والخارجوفضاًل عن استقطاب أكاديميين اإلسالمي. 

كما . حول دور المؤسسات اإلسالمية في دعم التنمية المستدامة حواراتلممشاركة في العديد من المؤسسات الشبابية 
 جتوتوّ ، وشمل عروضًا تقديمية لمطالب وحوارات غنية بالمعمومات، المينيينتضمن المؤتمر مناقشات عامة بين 

 تأثيرًا.  االجتماعيةألكثر المشاريع بحفل تكريم فعالياتو 

الحوارات سييل وتلتزاميا بمشاركة أبحاثيا إ مرسخةجيود التوعية ليذا الشير،  ذاتو في وحافظت الكمية عمى الزخم
 (CMCC. وفي ىذا اإلطار، أقام مركز الشيخ محمد بن حمد آل ثاني إلسيامات المسممين في الحضارة )المجتمعية

في كمية الدراسات اإلسالمية بجامعة حمد بن خميفة خالل يومي اإلثنين والثالثاء الموافقين لمثاني والثالث من شير 
"، شارك فيو عمماء بارزون من ألمانيا قضايا المعاصرة في الدراسات القرآنيةم مؤتمرًا دوليًا بعنوان "ال6600يناير عام 

قدموا أعماليم وآراءىم حول و بية السعودية وتركيا والمممكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية، ر والنرويج والمممكة الع
نب األدبية في القرآن الكريم، استكشاف الجوا وكان من بين المواضيع المطروحةالنظريات المستجدة في ىذا المجال. 

 تجاىات المعاصرة ومسألة النص والسياق القرآني.اإل

مع أىداف جامعة حمد بن خميفة، فإننا في  وفي ىذا الصدد صرحت أ. د. عائشة يوسف المناعي قائمة: "تماشياً 
لفخر عندما نمقي الضوء عمى مركز الشيخ محمد بن حمد آل ثاني إلسيامات المسممين في الحضارة نشعر با

إسيامات المسممين في الحضارة اإلنسانية وعندما نشارك في المشاريع األكاديمية التي تساعد في نشر المعارف، 
 ".وتعزيز التفاىم وبناء الجسور بين الثقافات والحضارات

منح أولوية لمفعاليات امعة الج ستواصل، 6600 – 6602وعمى الرغم من اقتراب موعد انتياء السنة الدراسية لعام 
ورشة عمل  قتصاد والتمويل اإلسالمي في كمية الدراسات االسالميةمركز اإلوسينظم خالل أشير الصيف. المجتمعية 
تحت إشراف  المدينة التعميميةمايو في  62و 66حول إدارة المخاطر في التمويل اإلسالمي خالل الفترة بين تفاعمية 

 عالء الدين الغزالي، الخبير في مصرف قطر المركزي. 



        
 
 

 

، عمل واالطالع عمى أحدث المستجدات بخصوص جيود الوصول إلى المجتمعلممزيد من المعمومات حمو ورش ال
  /http://www.qfis.edu.qa :يمكنكم زيارة

 -انتهى-

 نبذة عن جامعة حمد بن خميفة
المجتمع، جامعة بحثّية ناشئة تقوم عمى التعاون الفريد بينيا  وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة عضو خميفة، بن حمد جامعة

وبين شركاء دوليين ومحميين. ومن موقعيا في المدينة التعميمية، تُقّدم الجامعة مجموعة من البرامج األكاديمية لمشيادات 
العميا، من خالل الكميات التابعة ليا، والتي تضم: كمية العموم واليندسة، وكمية القانون، وكمية الجامعية، وشيادات الدراسات 

الصحة العامة، وكمية الدراسات اإلسالمية في قطر، إضافة إلى كمّية العموم اإلنسانية واالجتماعية. كما ُتوّفر الجامعة فرًصا 
ل معاىدىا البحثية. وُيقّدم مركز التعميم التنفيذي التابع ليا برامج غير مسبوقة في مجال البحوث والمنح الدراسية من خال

 .6606مصّممة بشكل خاص لمجتمع األعمال في قطر والمنطقة بما يخدم رؤية قطر الوطنية 
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