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يأيت كتاب الدوريات يف قطر) الصحف واملجالت ( ضمن سلسلة اإلصدارات التي تسعى إدارة 

قاعدة  تأسيس  إىل  من خاللها  والرتاث   والفنون  الثقافة  وزارة  يف  الثقافية  والدراسات  البحوث 

بيانات ثقافية يلجأ اليها البا حثون والدارسون واملهتمون بالشأن الثقايف ، فبعد كتاب دليل املؤلفني 

القطريني ، وكتاب املؤسسات الثقافية يف قطر ، وكتاب دليل اإلصدارات الثقافية لوزارة الثقافة 

والفنون والرتاث ، وكذلك النرشات اإلحصائية حول املرسح والصحف يأيت كتاب الدوريات يف قطر 

ليغطي مساحة حيوية  من الحراك الثقايف ، ويعد مؤرشاً مهامً يف تقييم الوضع الثقايف القائم حيث 

تعترب الصحف واملجالت أحد املنطلقات الحيوية لنرش القيم الثقافية والنهوض بالشأن االجتامعي 

والعلمي يف املجتمع ،ويعرض هذا الكتاب الكرث من مائة وعرشين دورية تصدر حالياً يف دولة 

قطر ، ويشري إىل أكرث من سبعني دورية توقفت السباب عديدة ، كام يتناول إحصائية ومقارنة 

عن الدوريات املستمرة ومعلومات وبيانات متعلقة  بالصحف واملجالت الصادرة يف دولة قطر.

بالشأن  للمهتمني  ومرجعاً   ، عام  بشكل  للقارئ  هامة  إضافة  الكتاب   هذا  يشكل  أن  نأمل 

الصحفي يف قطرعىل وجه الخصوص.

تقــديــم

د. حمــد عبد العزيــز الكــواري

وزير الثقافة والفنون والرتاث
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الشك أن الصحافة تعد معلام من معامل الحضارة و رافدا من روافد الثقافة والوسيلة اإلعالمية األكرث رواجا 

لدى فئات كثرية من املجتمع ولها تأثريها الكبري يف صنع املعرفة والخرب ونرشهام  ويقع عىل عاتقها الكثري 

من املهام الجسام يف تثقيف املجتمع وتوعيته وقبل أن تكون هناك حاجة إلىى إصدار الصحف واملجالت يف 

قطر كانت هناك أمور ساعدت وأدت إىل رضورةإنشاءالصحف واملجالت منها. 

1- قيام النهضة الحقيقية للدولة حيث أضحت الحاجة ماسة إىل  وسائل إعالمية تثقف املواطن وترصد 

البلد  وأنشطة  أخبار  املواطن عىل  ليطلع  املختلفة  وتنرشها  والرياضية   واالقتصادية  السياسية  الفعاليات 

املختلفة ليتفاعل معها ويتابعها.

2- انشاء التعليم النظامي يف قطر الذي انطلق مطلع الخمسينيات والذي أوجد رشيحة عريضة قارئة من 

رشائح املجتمع عرفت قيمة القراءة واملعرفةفكانت تتلقف الصحف واملجالت الصادرة من الدول العربية 

كبالد الشام ومرص  والخليج كالكويت والبحرين األمر الذي أدى إىل اكتشاف أهمية تلك الدوريات يف تثقيف 

املجتمع  وإدراك رضورة إنشاء صحف ومجالت ليتعرف املواطن واملقيم من خالل الخرب املوجود باملجالت 

والصحف عىل املجهود الذي يبذل من قبل الدولة عىل جميع األصعدة. 

3-انشاء االندية الرياضية يف مطلع خمسينيات القرن املايض والتي كانت تضم مكتبات خاصة بها تحتوي 

عىل الكتب واملجالت الواردة من مختلف الدول العربية.

املعرفة  شتى صنوف  يف  الكتب  من  العديد  احتوت  والتي   1962 عام  يف  القطرية  الكتب  دار  4-إنشاء 

وخصصت الدار قسام خاصا للدوريات وجلبت العديدمن الدوريات املتنوعة الصادرة من الدول العربية 

فتلقفها أبناء الوطن بكل شغف  وطموح وتطلعوا بعد ذلك إلصدار دوريات محلية تنرش الفعاليات املختلفة 

للدولة واملجتمع. 

5- وسائل النقل الجوي والربي التي تنقل املطبوعات إىل قطر حيث أدى إنشاء مطار الدوحة الدويل يف 

الخمسينيات ومد الطرق الربية  بني دولة قطر والدول الشقيقة ما أدى لخلق جسور ثقافية بني العاصمة 

القطرية والحوارض العربية فكان له أكرب األثر يف وصول الصحف واملجالت املتنوعة يف أقرب وقت وأن يطلع 

القطريون واملقيمون عىل اإلنتاج الثقايف املتنوع  من الدول العربية مام يؤدي اىل تثقيف املواطن وإدراكه 

مبا يدور يف وطنه الكبري.

الصحافة وتأثريها عىل  والرسمي ألهمية  الشعبي  املستويني  املسؤلون عىل  تنبه  الستينيات  ومنذ مطلع 

الراي العام وذلك عن طريق الدوريات التي من خاللها يطلع املواطن عىل اموره الحياتية فكانت الحكومة 

المقدمــة   
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هي املبادر االول لألمر من خالل إصدار دورية الجريدة الرسمية مطلع يناير من عام 1961م  والتي تهدف 

خاللها إىل تعريف املجتمع بالترشيعات والقوانني التي تصدرها الدولة و تعترب ملزمة بعد نرشها يف الجريدة 

الرسمية وتعترب أول دورية تصدر يف قطر ومازات الجريدة الرسمية مستمرة  حتى يومنا هذا.

ويف نفس العام أصدرت رشكة نفط قطر  مجلة )املشعل( التي احتوت عىل نشاطات الرشكة وأخبارها  

باللغتني العربية واإلنجليزية.

ويف يناير عام 1964 صدر العدداألول من مجلة »تجارة قطر« عن غرفة تجارة وصناعة قطر عىل شكل 

نرشة شهرية مطبوعة عىل ستانسيل لتكون اول نافذة إعالمية اقتصادية تنرش أخبار املال واألعامل.

املعهد  عن  الحق  مجلة  من  األول  العدد   1964 عام  فرباير  املوافق  1383ه  سنة  رمضان  يف  صدر  كام 

الديني الثانوي بارشاف مدير املعهد حينهاالدكتور يوسف القرضاوي وتحرير طالب املعهد وعدد صفحاتها 

الجانب  عليها  غلب  وإن  املجالت  بإصدار  بادرت  التي  الجهات  أكرث  من  املدارس  كانت  كام  ناهزاألربعني 

الرتبوي واملعريف.

ويف فرباير عام 1969 وبعد إنشاء »إدارة اإلعالم« صدرت مجلة الدوحة ) الثقافية ( بحجم متوسط من 

اثنتني وسبعني صفحة باألبيض واألسود.بارشاف األستاذ محمود الرشيف مدير إدارة اإلعالم يف قطر يف ذلك 

وتعريفه  والعريب  القطري  املواطن  لتثقيف  وخارجيا  داخليا  األثر  أكرب  الدوحة  إلصدارمجلة  وكان  الوقت 

بالحراك الثقايف القطري والعريب.

وتوالت بعد ذلك الدوريات وتنوعت حسب الفعاليات املختلفة وقد لوحظ خالل فرتة الستينينات إصدار 

املجالت فقط ومل تصدر الصحف إال مطلع السبعينيات ويرجع ذلك إىل أن متطلبات تلك املرحلة تعتمد عىل 

التحقيقات واملقاالت واألخبار الغري اآلنية ناهيك ان الصحف التي ستصدر بشكل يومي تحتاج إىل املادة 

الخربية املكثفة واملستعجلة لذا اليلزم وجود صحف يومية لقلة األخباروالفعاليات اليومية حينها  كام ان 

املجالت كانت متخصصة يف مجاالت معينة كالقانون او االقتصاد أو الرتبية  وتصدر بشكل شهري أو فصيل 

وتستهدف رشيحة معينة  تهتم بتوجه تلك املجلة وبأعدادبسيطة باحثة عن املردود الثقايف مستبعدة الربح 

املادي.

يف السادس من مارس عام 1972 صدرت أول صحيفة قطرية باسم العرب عن دار العروبة للنرش والتوزيع 

وصدرت بشكل مؤقت أسبوعي حتى فرباير 1974  عندما صدرت بشكل يومي.

ويف الخامس والعرشين من مايو عام 1975 أنشئت وكالة األنباء القطرية والتي من مهامها األساسية تزويد 

املؤسسات اإلعالمية باألخبار والنرشات املحلية والعربية والعاملية مام كان له أكرب األثريف صدور العديد من 

الصحف واملجالت يف عدد من املجاالت كام ربطت بني املؤسسات اإلعالمية يف الداخل مبثيالتها يف الخارج.                                                 

ويف هذا الكتاب تم توثيق ما يناهز املائة وعرشين دورية ورقية مابني صحيفة ومجلة تعددت اتجاهاتها 
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إىل  والتعليمية  والدينية  الصحية  واملجالت  األطفال  ومجالت  واألمني  والثقايف  واالقتصادي  السيايس  مابني 

تنوعت  والفنية واملتنوعة وأيضا  والعلمية واإلدارية  والنسائية  والرياضية والعسكرية  القانونية والسياحية 

العربية واالنجليزية وامللبارية والنيبالية واألردو والفلبينية والسريالنكية والتاميلية كام توجد  لغاتها مابني 

دوريات ثنائية اللغة )عريب وانجليزي( فرصدنا مايقرب املائة وعرشين دورية مستمرة الصدور ذكرنا فيها 

اسم الدورية وتاريخ صدورها وطبيعة النشأة ونوع االستمرارية )يومي/ اسبوعي/ شهري/ فصيل( واتجاه 

املجلة أوالصحيفة ومضامينها والجهة التي تتبعها الدورية ورؤساء التحرير الذين تعاقبو عليها وعناوين تلك 

الصحف واملجالت.

واشتمل الكتاب عىل النرشات االحصائية املتعلقة بالصحف واملجالت التي مازالت تصدر يف قطر  عىل 

شكل جداول بيانية بني فيها تصنيف الدوريات حسب التوجه وعدد الدوريات يف كل طيف معريف ومجموع 

الصحف  بني  ومقارنة  اللغة  حسب  الدوريات  تصنيف  وكذالك  الدوريات  من  نوع  لكل  السنوية  االعداد 

الصادرة باللغة العربية ومثيالتها الصادرة باللغات األخرى .

الثقافة والفنون والرتاث أن يكون هذا االصدار إضافة معرفية  تامل ادارة البحوث والدراسات يف وزارة 

أخرى ضمن اصداراتها التي تهدف إىل توثيق االصدارات الثقافية والعلمية واإلعالمية يف دولة قطر وذلك من 

أجل تسهيل مهمة الباحثني الساعني إىل دراسة املجاالت الثقافية املتنوعة مستقبال.

إدارة البحـوث والدراســات الثقافيــة





الفصل األول

الدوريات المستمرة
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تعد ))الجريدة الرسمية(( اول دورية تصدر يف قطر وقد أنشئت 

الجريدة الرسمية  مبوجب القانون رقم 1 لسنة 1961 وصدر العدد 

األول من املجلة باللغة العربية بتاريخ: 1961/1/1م.

تهدف الجريدة إىل نرش كافة الترشيعات ) جميع القواعد القانونية 

الرئيسة  املسائل  لتنظيم  املختصة  السلطات  تضعها  التي  العامة 

ولتنظيم   ، واملراسيم  القوانني  عن طريق  العامة  املصالح  وترتيب 

تفصيل القوانني واملراسيم عن طريق اللوائح والقرارات التي تصدر 

من الهيئات التنفيذية املختلفة (، وذلك بقصد إحاطة جميع افراد 

املجتمع  علامً حقيقياً بصدورها.

القانونية لنرش أي  الطريقة  الرسمية هو  الجريدة  النرش يف  يعترب 

ترشيع جديد يف دولة قطر، وال يقوم غريها مقامها .

يعترب إصدار كل ترشيع جديد، معلوما يف جميع أنحاء قطر بعد 

نرشه يف الجريدة الرسمية بثالثني يوماً، ويجوز تقصري هذه املدة أو مدها بنص رصيح يف الترشيع الجديد، 

ومبرور مدة الثالثني يوماً يف األحوال العادية أو املدة التي نص عليها الترشيع الجديد سواء كانت أطول أو 

أقرص من املدة املنصوص عليها قانوناً،  تقوم قرينة قانونية عىل علم الناس جميعاً بهذا الترشيع وال يقبل 

من أحد أن يدعى الجهل به.

قسم الجريدة الرسمية يتبع إدارة العقود – وزارة العدل .

ويتوىل قسم الجريدة الرسمية بجانب نرش كافة الترشيعات، إعداد مجموعة الترشيعات السنوية واألكواد 

القانونية املتخصصة.

تصدر الجريدة الرسمية عىل شكل كتاب باللون العنايب واألبيض، ويتم إصدارها مبعدل عدد واحد كل عرشين 

يوماً وكل عدد يحمل رقم خاص به للسنة التي يصدر فيها وهى اآلن يف السنة الرابعة والخمسني.

الجريــدة الرسميــة

مت ن�سر جميع اإعداد اجلريدة الر�سمية على:

www.almeezan.qa www.moj.gov.qa
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العدد األول منها يوم الخميس املوافق 10  صحيفة يومية صدر 
مايو 1979م يف 24 صفحة عن مؤسسة الخليج للطباعة والنرش 
العثامن،  محمد  نارص  األستاذ  القطري  الصحفي  تحريرها  ورأس 

وقد مرت الراية يف  بداية صدورها بثالثة مراحل:
مؤسسة  إدارة  مجلس  تشكيل  بعد  الصدور:  قبل  ما  1-مرحلة 
الخليج والذي ترأسه الشيخ عيل بن جرب آل ثاين وضم يف عضويته 
سيف  ومحمد  درويش،  قاسم  ويوسف  العثامن،  نارص  من:  كالً 
املعضادي، وعبدالله حمد العطية، أحمد املناعي، حسني الفردان، 
مدير  أول  ليكون  النقاش  رجاء  االستاذ  عىل  االختيار  وقع  وقد 
تحرير للصحيفة. وتم إصدار عدد تجريبي قبل الصدور املنتظم 

رصد املسؤولون من خالله ردود األفعال املختلفة. وقد بدأت صحيفة الراية عملها بعرشين محرراً.
2-مرحلة الصدور األسبوعي: صدر العدد األول األسبوعي يف مايو 1979م يف 24 صفحة وكان شعار الصحيفة )من 

قطر إىل العرب ومن العرب إىل العامل ( جريدة يومية سياسية جامعة مستقلة تصدر أسبوعياً مؤقتاً .
احتوى العدد األول عىل صفحات منها األخبار املحلية والعربية والعاملية والتحقيقات الصحفية املحلية واألحاديث 
مع كبار املسؤولني، ورسائل املندوبني يف العواصم الخليجية وصفحتان لألدب وصفحة لالقتصاد وصفحتان للرياضة 
وبعض األخبار الطريفة.وقد أسهم يف تحرير أبواب الصحيفة عدد من الكتاب املحليني والعرب مثل:  نارص العثامن، 
رجاء النقاش، أحمد فوزي، سامي خشبة، محمد جابر األنصاري، كامل عامر، عبدالوهاب األسواين، محمد زهدي، 
محمد املنيس قنديل، سعد الرميحي. ومن السيدات ليىل الحريري، خريية البشالوي. وقد اهتمت الصحيفة بالعديد 
من املوضوعات منها السياسة واالقتصاد واإلسالميات والرياضة والفكر والفن واألدب واملرأة واألرسة. وقد دعمت 

أخبارها وموضوعاتها بالصور الحية والرسوم التوضيحية.
يناير 1980م يف 12 صفحة. ونشطت  يوم 27  للصحيفة يف  األول  اليومي  العدد  اليومي: صدر  الصدور  3-مرحلة 
يناير  بتاريخ 30  لها  الجريدة أول ملحق أسبوعي  املحلية. وقد أصدرت  الصحفية  التحقيقات  الصحيفة يف مجال 

1980م يف 12 صفحة وتضمنت موضوعات متنوعة من سياسة واقتصاد وآداب وفنون وإسالميات.
 ويف عام 1985م توىل الصحفي القطري أحمد عيل رئاسة التحرير، ويف شهر يوليو يف عام 1993م تم تعيني األستاذ 
سعد الرميحي - مدير التلفزيون - رئيساً للتحرير، ومن ثم تم تعيني الدكتور محمد املسفر رئيساً للتحرير وبعد 
ذلك عاد نارص العثامن ليتوىل رئاسة التحرير من جديد، وتوىل رئاسة التحرير الحقاً األستاذ يوسف محمد درويش. 
ويرأس تحرير الراية اآلن األستاذ صالح عفصان الكواري.وصحيفة الراية اليوم تصدر يف أكرث من 80 صفحة .وتتضمن 

باالضافة اىل الصحيفة الرسمية – امللحق الريايض وامللحق االقتصادي ودليل الشامل التجاري.

عناوين ال�سحيفة:

customers@raya.com

www.raya.com

فاكس:44311450هاتف: 44466601

صحيفــة الرايــة
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صدرت صحيفة الرشق يف األول من سبتمرب عام 1987 بشكل 

أسبوعي بأربعة وعرشين صفحة ويف  األول  من نوفمرب من 

نفس العام 1987 صدرت بشكل يومي يف إثنى عرشة صفحة 

مستعينة بكوكبة من الكتّاب املرموقني من داخل دولة قطر 

العامليني.  املراسلني  من  واسعة  شبكة  عن  فضالً  وخارجها، 

إىل  معها  دخلت  كبرية،  طموحة  مشاريع  »الرشق«  أطلقت 

آفاق رحبة يف عامل الصحافة الكبري، حيث أصبحت الصحيفة 

اليوم تصدر يف أكرث من مائة صفحة غالبيتها باأللوان، مرفقة 

باالقتصاد واملال واألعامل، والرياضة  معها مالحق متخصصة 

والتحقيقات والثقافة والسيارات، باإلضافة إىل امللحق الشهري« بالقطري الفصيح » الذي يتم إعداده وتحريره 

والتعليم  كالرتبية  القطاعات  شتى  تتناول  التي  الداخلية  امللفات  من  العديد  عن  فضالً   ،%100 قطرية  بأيد 

والصحة باإلضافة إىل املالحق الخاصة األخرى التي تصدر يف املناسبات الوطنية كاليوم الوطني واليوم الريايض 

واألحداث املحلية والعربية والدولية. رؤساء التحرير:تعاقب عىل رئاسة تحرير جريدة )الرشق( نخبة من رجال 

الصحافة واإلعالم يف دولة قطر، والذين ترك كل واحد منهم بصمته املميزة ، حيث يعترب أبرز هؤالء األستاذ 

سعد الرميحي )1سبتمرب 1987(، حيث ترأس إدارة التحرير بعد تغيري اسم الصحيفة من »الخليج اليوم » إىل 

»الرشق«، باإلضافة إىل األستاذ نارص محمد العثامن )1989/6/20-1997/10/20( عميد الصحافة الخليجية حيث 

عمل كمرشف عام لتحرير الرشق وبذل جهوداً كبرية حتى تأخذ الصحيفة مكانتها بني الصحف القطرية، كام 

استطاع الكاتب والصحفي عبد العزيز إبراهيم آل محمود )1999/3/7-2001/5/20( خالل توليه لرئاسة تحرير 

الرشق أن يرتقي بالصحيفة، حيث تعزز لـ«الرشق« دورها اإلعالمي واالجتامعي، كمؤسسة صحفية رائدة يف 

قطر تدعم القيم االجتامعية واألخالقية وتلتزم بها، أما األستاذ عبداللطيف بن عبدالله آل محمود )2002/7/7-

2008/12/13( الذي تسلم مهام رئاسة التحرير، فقد أرىس قواعد مدرسة اإلدارة الصحفية الناجحة يف بعدها 

التحريري واإلداري، حيث شكلت تلك الفرتة أكرب مرحلة منو وتطور شهدتها »الرشق« يف تاريخها، وكانت النواة 

التي انطلقت منها مرحلة النهوض الحالية بكل انجازاتها. أما األستاذ جابر الحرمي )2008/12/14-وحتى اآلن( 

املبادرات  بالكثري من  ونوعية متثلت  إضافة حقيقية  »الرشق«  التحرير يف  إدارة  رأس  فقد شكل وجوده عىل 

النموذجية التي أثرت الصحافة املحلية وارتقى بها إىل مستوى املنافسة الخليجية والعربية.

وعمودها  النابض  الصحيفة  قلب  بـ«الرشق«  والدراسات  املعلومات  مركز  يعد  والدراسات:  املعلومات  مركز 

الفقري لكونه يرفد جميع إدارات املؤسسة وأقسامها التحريرية والفنية مبا يلزمها من بيانات ومعلومات وصور 

تتدفق عىل مدار الساعة، من خالل شبكة داخلية  easyNews . وتشتمل باالضافة اىل الصحيفة الرسمية امللحق 

الريايض وامللحق االقتصادي وهناك ملحق ثقايف أسبوعي والوسيط التجاري.

صحيفــة الشــرق

www.al-sharq.com

عناوين ال�سحيفة:
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تأسسست صحيفة الوطن يف عام 1995 وصدر العدد 

العام  نفس  من  سبتمرب  من  الثالث  يف  منها  األول 

وتصدر عن دار الوطن والذي نص قرار تأسيسها عىل 

أن تكون مؤسسة صحفية مستقلة ونشاطها إصدار 

وكتب  متخصصة  مطبوعات  وإصدار  يومية  صحيفة 

ومجالت. وتحرص الصحيفة عىل تقديم وجبة إعالمية 

شاملة تشمل تغطية للحدث اليومي يف جميع أرجاء 

ومتابعته  العريب  الحدث  الرتكيزعىل  مع  املعمورة 

من  نخبة  استكتاب  خالل  من  ومتحيصاً  تحليالً  

العامل العريب من كتاب ومفكرين.  الرأي يف  أصحاب 

والوطن صحيفة يومية سياسية مستقلة تصدر عن دار الوطن للطباعة والنرش والتوزيع، وتوزع حالياً وبشكل 

مكثف يف السوق القطري وتبث عىل شبكة االنرتنت وأصبح لها متابعون يف كل دول العامل بدءا من الرشق 

األوسط وامتداداً إىل أفريقيا وأمريكا والرشق األقىص وصوالً إىل اسرتاليا وذلك وفق رسائل زوار موقع الصحيفة 

عىل الشبكة.كام ساهمت الحوارات والتقارير الصحفية اليومية التي يقوم بها مراسلو الصحيفة يف عواصم 

العامل ذات التأثري السيايس واالقتصادي اىل اتساع مساحة انتشارها. إىل ذلك فإن اهتامم الصحيفة بقضايا 

املواطن يف  الوطن عىل مشاركة  املواطن. ومن هنا ركزت  قريبة من  منها صحيفة  واملواطن جعل  الوطن 

همومه، وفتحت له الباب ليتحدث عن وطنه األم يف وطنه الصحيفة. ومل يكن لدى الوطن يف ظل االنفتاح 

والحرية الصحفية أية إشكالية يف إرساء عالقة مميزة بني املواطن والسلطة، فنقلت آراءه وأفكاره وبكل حرية 

إىل أصحاب القرار فكان ذلك التناغم بني األطراف الثالثة الوطن واملواطن والسلطة وقد شكل ذلك منعطفاً 

جديداً يف الفكر الصحفي وهو تأصيل املواطنة واالرتقاء باملواطن.

األستاذ أحمد عيل أول رئيس تحرير للصحيفة ويرأس التحرير اآلن االستاذ محمد حمد املري.

صحيفــة الوطــن

عناوين ال�سحيفة:

alwatan@qatar.net.qa

www.al-watan.com
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قطر  يف  تصدر  جامعة  سياسية  يومية  صحيفة  أول 

مارس عام  من  السادس  يف  منها  األول  العدد  صدر 

والنرش  والطباعة  للصحافة  العروبة  دار  1972 عن 

الصحافة  عميد  العرب  صحيفة  أسس  والتوزيع. 

رحمه  نعمة،  حسني  الله  عبد  األستاذ  القطرية 

املسؤول. التحرير  رئيس  منصب  شغل  حيث   الله 

انتقلت  تجريبي ثم  بشكل  بدايتها  العرب يف  صدرت 

إىل املرحلة األسبوعية يف السادس من مارس 1972 ثم 

استقرت عىل العدد اليومي يف الثاين والعرشين من فرباير 

عام 1974، وكانت تباع يف ذلك الوقت ب 50 درهامً، وكان 

ن والجزائر. وتضمنت الجريدة األخبار السياسية كام ركزت عىل املواضيع  لها مراسلون يف كل من القاهرة وعاماَ

املحلية التي تهم املواطن باإلضافة اىل األخبار اإلقتصادية والرياضية هذا وقد استمرت العرب بالصدور حتى 

 توقفت عام 1996 وكان آخر أعدادها يحمل الرقم 7096 صدر يف الثاين من يناير، وكان يحتوي عىل 22 صفحة.

استأنف إصدار صحيفة » العرب » يف الثامن عرش من نوفمرب عام 2007. وكان العدد الجديد منها يحمل 

الرقم 7097، وهو الرقم املكمل آلخر عدد صدر من صحيفة العرب عام 1996. وشغل منصب رئيس مجلس 

اإلدارة الشيخ ثاين بن عبد الله آل ثاين. ويشغل منصب رئيس التحرير األستاذ: عبدالله بن حمد العذبة كام 

شغل منصب رئيس التحرير اآلستاذ أحمد بن سعيد الرميحي والسيد عبدالعزيز بن إبراهيم آل محمود.

صحيفــة العــرب

عناوين ال�سحيفة:

www.alarab.qa

alarab@AlArab.qa هاتف: 44997333- 44997333

ص.ب: 22612
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عناوين ال�سحيفة:

صحيفــة جلــف تايمــز

بتاريخ 7 أغسطس 1978 وافقت وزارة اإلعالم بدولة 

قطر عىل طلب رشكة الخليج للنرش والطباعة إلصدار 

صحيفة باللغة االنجليزية تسمى »جلف تاميز«.

 10 بتاريخ  تاميز  جلف  من  األول  العدد  صدور  تم 

ديسمرب 1878 كصحيفة إسبوعية بعدد 32 صفحة.

بعد سنتني من هذا التاريخ وبتاريخ 22 فرباير 1981 

عدد  اليومية.كان  تاميز  جلف  صحيفة  إطالق  تم 

الرواد األوائل الذين يعملون عىل إصدار جلف تاميز 

املوزعني  واملوظفني  املحررين  من  شخصاً   12 فقط 

منو  ومع  والتحريرية.  الفنية  اإلدارات  مختلف  عىل 

هيكل الصحيفة وكينونتها وموادها عينت الصحيفة املزيد من الصحفيني املميزين وذوي الخربة لإلنضامم 

إىل الفريق الذي يعمل عىل تغطية الفعاليات واألحداث املحلية واإلقليمية والعربية والعاملية. بدأت طباعة 

من  عدد  من  تاميز  جلف  لصحيفة  التنظيمي  الهيكل  1995.يتألف  فرباير   22 بتاريخ  باأللوان  تاميز  جلف 

واملكتبة  والرياضة  اإلقتصاد  إىل  باإلضافة  واألخبار  والتحليل  واملحيل  الفني  التحرير  أقسام  هي  األقسام 

واألرشيف.عدد صفحات جلف تاميز يف الوقت الراهن ترتاوح بني 56 و64 صفحة )يف الصحيفة الرئيسية( 

إضافة إىل 20 صفحة يف القسم املجتمعي.

تعاقب عىل رئاسة التحرير كال من:

1- االستاذ: يوسف درويش 2- الدكتور: أحمد عبدامللك 3- الدكتور: مرزوق بشري 4- االستاذر:درويش أحمد       

وكان من ضمن رؤساء تحريرها عبد الرحمن املعضادي ) رحمه الله (

www.gulf-times.com

editor@gulf-times.com

ص.ب: 533

ت: 44350478 فاكس: 44350474

Gulf time
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عناوين ال�سحيفة:

باللغة  تصدر  مستقلة،  سياسية  يومية  صحيفة 

من  الثالث  يف  منها  األول  العدد  صدر  اإلنجليزية، 

سبتمرب من العام 2006 شعارها » األوىل يف الخرب وما  

وراءه .

رسالتها تعزيز الحوار والتسامح بني مختلف الحضارات 

والثقافات.

العنرصية  ورفض  والخاصة  العامة  الحريات  واحرتام 

بكل صورها.

إصدارات قطر تريبيون:يصدر مع قطر تريبيون يومياً 

أربعة مالحق متخصصة مام يجعل من قطر تريبيون 

خمس صحف يف صحيفة واحدة وهي:

Nation صفحات متخصصة تعنى بالشأن املحيل ومتابعة أنشطة الوزارات واملؤسسات التي ترتبط ارتباطاً 

وثيقا باملصالح اليومية.

Business إطاللة مميزة عىل األنشطة والفعاليات اإلقتصادية الداخلية والخارجية.

Sports جولة يف املالعب القطرية والعاملية ملتابعة النشاط الريايض ملختلف األلعاب  

يف  جولة  مع  املتقاطعة،  والكلامت  والتسايل  واأللعاب  املنوعة  األخبار  مع  للقارئ  اسرتاحة   Chill  Out

املحطات الفضائية وأخبار نجوم السينام العاملية.

تصدر صحيفة قطر تريبيون عن دار الوطن للصحافة والنرش والتوزيع.

Qatar Tribune صحيفة  قطرتريبيون

www.qatar-tribune.com

letters@qatar-tribune.com

ص.ب: 23493

ت: 44422077  فاكس: 44416790
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صدر العدد األول من صحيفة   peninsula يف التاسع 

من مارس 1996 كصحيفه يومية باللغة اإلنجليزية 

الخرب  إيصال  عىل  الرشق.تعمل  دار  من  وتصدر 

املوثق والرسالة املحلية والقضايا العربية واإلسالمية 

إىل املقيمني عىل أرض دولة قطر من أبناء الجاليات 

األجنبية الناطقني بغري العربية، فكانت اإلنطالقة يف 

التاسع من مارس عام 1996 كصحيفة يومية باللغة 

االنجليزية تلبي متطلبات القراء غري العرب.

األجنبية  الجاليات  الصحيفة عىل ربط   كام عملت 

متخصصة  صفحات  أفراد  خالل  من  األم  بأوطانهم 

والرياضية  واالقتصادية  السياسية  الشؤون  مختلف  يتابع  العامليني  املراسلني  من  فريق  خالل  من  مستقلة 

والفنية والثقافية من خالل طرح مستقل يعكس وجهة نظر شفافة. رؤوساء التحرير الذي تعاقبوا عليها:أ.

عبداللطيف عبدالله آل محمود.أ. عبدالعزيز ابراهيم آل محمود.د. خالد جامل الجابر.أ. خالد السيد.

peninsula صحيفة البننسوال

عناوين ال�سحيفة:

www.pen.com.qa
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الثقافة والفنون  ثقافية تصدر عن وزارة  »الدوحة« مجلة شهرية 

املحيط  من  العرب  الثقافة  قراء  إىل  وتتوجه  قطر،  بدولة  والرتاث 

إىل الخليج ويف املهاجر العاملية املختلفة. تأسست »الدوحة« عام 

1969، وتوقفت عن الصدور عام 1986 ثم عاودت الصدور مجدًدا 

إصدار  املجلة  شهدت   2011 يونيو/حزيران  شهر  ويف   .2007 عام 

كتاب الدوحة الشهري الذي يوزع مجانًا مع كل عدد.

وعرب مسريتها شكلت مجلة الدوحة جرًسا قويًا بني ثقافة املرشق 

الكتاب  من  جيالن  تحريرها  يف  وساهم  العريب،  املغرب  وثقافة 

والصحفيني العرب خالل مراحلها املختلفة.

التي  الشاملة  النهضة  إرهاصات  مع  املجلة  ولدت  األوىل:  املرحلة 

تشهدها دولة قطر حالياً. وقد صدر العدد األول عن »إدارة اإلعالم- 

وسبعني  اثنتني  من  متوسط  بحجم  1969/2/5م  بتاريخ  اإلذاعة« 

صفحة باألبيض واألسود. واشتمل عىل تقديم لألستاذ محمود الرشيف مدير إدارة اإلعالم يف قطر )صاحب 

ورئيس تحرير صحيفة الدستور األردنية فيام بعد(. وتضمنت الصفحة التالية كلمة لرئيس التحرير إبراهيم 

أبو ناب، وأخرى لوكيل إدارة اإلعالم لشؤون اإلذاعة طاهر الشهايب. وتعاقب عىل رئاسة التحرير بعدئذ فايز 

صياغ، ومازن حجازي. 

املرحلة الثانية: بعد أن نالت دولة قطر استقاللها بتاريخ 1971/9/3م تغري مسمى »إدارة اإلعالم« إىل وزارة 

اإلعالم« وتم تعيني سعادة عيىس غانم الكواري وزيراً لإلعالم.. فسعى إىل تطويرها ألبعد مدى باعتبار املجلة 

تحمل اسم عاصمة الدولة.

وتعاقدت الوزارة مع بعض الكفاءات العربية لالضطالع مبهمة التطوير، وتم ترشيح الدكتور محمد إبراهيم 

الشوش لشغل منصب رئيس التحرير بتزكية من الروايئ السوداين املعروف الطيب صالح. وتوىل مهمة املحرر 

العام األستاذ عبد القادر حميدة، والفنان محمد أبو طالب مهمة اإلرشاف الفني.

ويف شهر يناير 1976، صدر العدد األول من شكلها الجديد، حيث بلغت صفحاته 162 صفحة من الحجم 

والثقافة  العريب  اإلبداع  ملتقى  »الدوحة..  بعنوان  لها  شعارا  املجلة  اتخذت  كام  حالياً(،  )املعتمد  الكبري 

اإلنسانية«. ويف هذه املرحلة حلّقت املجلة يف فضاء الثقافة، وذاعت شهرتها عىل امتداد األفق العريب، حيث 

استكتبت نخبة من عاملقة اإلبداع من الكتاب والشعراء. 

املرحلة الثالثة: بدأت هذه املرحلة بتعيني األديب رجاء النقاش رئيساً لتحرير املجلة بتاريخ 1979/12/18، 

ومتيزت باستقطاب املزيد من القراء والكتاب، وارتفعت مبيعات املجلة إىل مئة ألف نسخة شهرياً، وكان 

العدد الصادر يف يناير 1981 هو أول عدد أرشف االستاذ رجاء النقاش عىل إصداره. 

مجلة الدوحــــة
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عناوين املجلة:

www.aldohamagazine.com

ت: 44022295 فاكس : 44022690  

ص.ب.: 22404 

aldoha_magazine@yahoo.com

توقفت املجلة عن الصدور، يف شهر يوليو 1986م.

املرحلة الرابعة: بعد توقف دام واحداً وعرشين عاماً كان البد من مقاربة جديدة تواكب تطلعات الجيل 

الجديد من القراء فكان إصدار مجلة الدوحة بهوية متطلعة إىل التجديد واملواكبة، وهكذا عادت املجلة إىل 

الصدور بروح أخرى، وصدر العدد األول  من هذه االنطالقة الجديدة يف شهر نوفمرب2007م، وشغل عامد 

العبدالله منصب مدير التحرير وبعد عدة أشهر توىل الدكتور عيل أحمد الكبييس رئاسة التحرير، كأول قطري 

يتوىل هذه املسؤولية. وشهدت هذه املرحلة إضافة ملحق مستقل بدأ مع احتفالية »الدوحة عاصمة للثقافة 

العربية« عام 2010 ليعكس النشاط الثقايف الكبري الذي تشهده دولة قطر. 

املرحلة الخامسة:مع تويل عزت القمحاوي إدارة التحرير شهدت املجلة ابتداء من يونيو 2011 مرحلة أخرى 

يف مسريتها الثقافية بحيث انغمست املجلة يف راهن الثقافة العربية يف ظل الربيع العريب، واستكتبت عدًدا 

املجلة  ملفات  يف  باملشاركة  أو  ثابتة  زوايا  شكل  يف  للدوحة  خصيًصا  يكتبون  الذين  األجانب  الكتاب  من 

املختلفة، فضالً عن استكتاب أهم الكتاب العرب من الجيل الجديد.

وباإلضافة إىل استمرار امللحق املعنى بالنشاط الثقايف يف دولة قطر، أضافت املجلة للقراء كتاباً مجانياً ينرش 

كل شهر، ويعكس مختلف االتجاهات الفكرية والفنية املؤسسة للثقافة العربية واإلنسانية.
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وتراث  عام،  بشكل  العريب  الشعبي  بالرتاث  تُعنى  مجلة 

املجالت  أوىل  من  وهي  خاص،  بشكل  العربية  الخليج  دول 

يجمع  الذي  املجال،  هذا  يف  العريب  عاملنا  يف  املتخصصة 

املوسوعية  وبني  والهواية،  الدراسة  وبني  والفن،  العلم  بني 

والتخصص.

النظرية  واملقاالت  والدراسات  األبحاث  بنرش  وتُعنى 

وامليدانية، باللغتني العربية واإلنجليزية، إىل جانب الرتجامت، 

التي تكشف متاثل عنارص ومفردات املأثور الشعبي العاملي، 

تأكيًدا عىل قاعدة الوحدة اإلنسانية من خالل التنوع الثقايف، 

توثيًقا  واملوثقة  امليدان  من   املجموعة  النصوص  تنرش  كام 

علميًا.

عام  األول  شكلها  يف  الشعبية«  »املأثورات  مجلة  صدرت 

)1986(، عن مركز الرتاث الشعبي ملجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد صدر منها 72 عدًدا يف عرشين 

عاًما، وترأس تحريرها عىل التوايل األستاذ عيل عبدالله خليفة، واألستاذ عبدالرحمن املناعي، إىل أن توقفت 

عن الصدور يف عام )2005(.

 وعادت للصدور مرة أخرى عن وزارة الثقافة والفنون والرتاث يف دولة قطر، برئاسة تحرير األستاذ حمد 

حمدان املهندي، وقد انحازت هيئة تحرير املجلة يف إصدارها الثاين عام )2011(، ملفهوم الرتاث الثقايف، كام 

املادي )2003(:التقاليد وأشكال  الثقايف غري  الرتاث  اتفاقية صون  الدولية، وبخاصة  هو محدد يف األدبيات 

التعبري الشفهي مبا يف ذلك اللغة كواسطة للتعبري عن الرتاث الثقايف غري املادي.

فنون وتقاليد أداء العروض.

املامرسات االجتامعية والطقوس واالحتفاالت.

املعارف واملامرسات املتعلقة بالكون.

املهارات املرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية. 

مجلة المأثورات الشعبية

عناوين املجلة:

ت: 44022706 فاكس : 44022692

ص.ب.: 7996

almaathurat@moc.gov.qa

www.moc.gov.qa
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مجلة الريان مجلة شهرية بهوية شعبية تراثية من عمق الثقافة 

والخليجي  خاصة  القطري  الجمهور  تخاطب  الخليجية  القطرية 

والعريب بصفة عامة، تصدر باللغة العربية، تم إصدار العدد األول 

من مجلة الريان يف شهر مارس عام 2008م، تحت مظلة املكتب 

الهنديس الخاص، أثناء مهرجان الدوحة الثقايف، وجاء صدورها دعامً 

للساحة الثقافية والفنية يف قطر والوطن العريب، وترأس تحريرها 

يف بداية صدورها األستاذ الشاعر فالح العجالن الهاجري، وتنوعت 

أبواب املجلة بني الثقافة والشعر الشعبي واملوروث الخليجي.

ثم بعد ذلك بخمس سنوات أصبحت املجلة تابعة لرشكة الريان 

بني  طريقها  شق  الريان  مجلة  واستطاعت  والتسويق.  لإلعالم 

سنتها  منذ  الخليجي  السوق  دخلت  حيث  العربية،  املطبوعات 

املحافل  من  العديد  يف  شاركت  متتالية  نجاحات  وبعد  األوىل. 

العربية. كام أصبح لها العديد من اإلصدارات الخاصة والعديد من الفعاليات التي أسهمت يف إثراء الساحة 

الثقافية.

تقع املجلة يف سوق واقف العريق وتتكون املجلة من العديد من األبواب الثقافية والفنية والشعرية والرتاثية. 

حيث أنها تتناول املوروث الشعبي القطري والخليجي والعريب من عدة أوجه وتحرص بأن يكون مضمونها 

وتنوع  املجتمع.  لتخاطب جميع رشائح  وإبداع وغريها  وثقافة  وأدب  فن  الحياة من  لكل مجاالت  شامالً 

مضمون املجلة لجذب جميع الفئات ذات االختالف الثقايف والتدرج العمري، مع األخذ باالعتبار عىل تقديم 

ما يهم الرجل واملرأة عىل حد سواء.

الذي  الثقايف  الحراك  حسب  الصفحات  هذه  وتتنوع  صفحة،  ومثانون«  مائة  عىل«  الريان  مجلة  وتحتوي 

تشهده املنطقة.ويرأس تحرير املجلة اآلن األستاذ حمد بن سلامن الكواري.

مجلة الريان

عناوين املجلة:

www.alrayyanmagazine.qa

magazine@alrayyan.qa ت: 44243152 فاكس: 44245791

ص.ب: 29888
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الثقايف  الجرسة  نادي  عن  تصدر  واألدب  بالثقافة  تعني  فصلية  مجلة 

االجتامعي.

صدر العدد األول من املجلة تحت عنوان )التنوير الثقايف( يف ديسمربعام 

1998م.

هدف املجلة: التعبري عن الرسالة الثقافية التي يجب عىل املثقفني القيام بها 

وهي تبني قيم الحق والعدل والحرية وتنمية الوعي الفكري يف مجتمعاتنا 

العربية وهي رسالة تنويرية لكل املثقفني.

إىل  املجلة  اسم  تحول  1999م،  ربيع  يف  الذي صدر   )2( العدد  من  بداية 

عن  املجلة  اسم  يعرب  أن  رضورة  الكثريون  رأي  عندما  الثقافية(  )الجرسة 

خصوصية البيئة التي تصدر منها حيث أن النادي عند تأسيسه كان يف حي 

الجرسة واستمر به عدة عقود.

استمرت املجلة والتزال تحت هذا املسمى وقد صدر منها )31( عدد.

بني سنتي )2006 – 2008م( صدرت األعداد من )17- 20( يف شكل مختلف 

)صور وألوان( وبحجم كبري ثم عادت مع العد )21( إىل سالف شكلها.

النادي ثم  مواكبة للنرش اإللكرتوين صدر العدد )31( إلكرتونيا عىل موقع 

تقرر أن يصدر عدد إلكرتوين وآخر ورقي يرفد كل منهام اآلخر.

تحتوي مجلة الجرسة الثقافية عىل األبحاث والدراسات النقدية يف العلوم 

اإلنسانية املختلفة واإلبداعات األدبية يف الشعر والقصة القصرية والدراسات 

الثقافية يف املرسح والسينام واملوسيقى والفن التشكييل وتتطرق اىل آخر 

اإلصدارات يف عامل الكتب.

كام تضم املجلة متابعات آلخر إبداعات األدباء العرب وتفرد لها حيز كبري 

من املجلة خصوصاً يف مجال الشعر والقصة والفن التشكييل واملرسح ، كام 

أن للدراسات األدبية والنقدية مساحة بارزة يف هذه املجلة املتخصصة.

رئيس مجلس اإلدارة الدكتور أحمد عبيدان واملرشف العام األستاذ إبراهيم 

خليل الجيدة.

مجلة الجسرة الثقافية

عناوين املجلة:

ص.ب: 3521

ت: 44273124  فاكس: 44439367

www.aljasraculture.com

aljasrah@hotmail.com
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مجلة »برزان« مجلة عسكرية ثقافية، تصدر عن الحرس االمريي 

العربية  باللغتني  أشهر  ستة  كل  سنوي  نصف  بشكل  القطري 

مايو عام 2009م.  األول منها يف شهر  العدد  واالنجليزية، صدر 

وأول رئيس تحرير للمجلة هو العقيد/ عيىس أحمد النرص.

ويرتأس اآلن تحرير املجلة النقيب / محمد راشد الخاطر وتتكون 

واملالزم1  املهندي  سلامن  سلطان  النقيب/  من  التحرير  ارسة 

أنشطة  بنرش  املجلة   وتعني  الهاجري  سعد  سعود  مهندس 

مختلف  مع  التواصل  بهدف  األمريي  الحرس  وأخبار  وفعاليات 

والتقارير  املوضوعات  لبعض  إىل طرحها  إضافة  املجتمع،  فئات 

أو  العسكرية  سواء  املجاالت  من  العديد  يف  العامة  واألحداث 

الثقافية أو االجتامعية وغريها من املجاالت األخرى مبا يتناسب 

مع رؤيتها وأهدافها كام تحتوي املجلة عىل تخريجات - أحداث 

وطنية - مبدعون قطريون - مقاالت.

ويساهم يف إعداد املجلة عدد من ضباط وافراد ومنتسبوا الحرس 

األمريي.

واملؤسسات  الوزارات  مختلف  عىل  إصدارها  بعد  املجلة  توزع 

الحكومية والخاصة.

مجلة برزان

عناوين املجلة:

barzan@qag.gov.qaت: 44220000  فاكس: 44618570

ص.ب: 29992
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مجلة القوات البحرية

عناوين املجلة:

ت: 44615276  فاكس:44324491

مجلة عسكرية نصف سنوية تصدر عن القوات البحرية األمريية القطرية 

تعني باألخبار واملواضيع الثقافية البحرية.

1997/6/27م  بتاريخ  البحرية  القوات  ملجلة  األول  العدد  صدر 

برئاسة وإرشاف:

العميد الركن )بحري(/ نارص بن عبدالله النعيمي.

املقدم الركن )بحري(/ حسني عبدالله األنصاري.

الرائد )بحري(/ محمد خليفة الكواري.

القوات  بشؤون  تهتم  القطرية  األمريية  البحرية  القوات  مجلة 

البحرية األمريية والقوات املسلحة القطرية.

وتضم الكثري من املواضيع الثقافية والعلمية والرياضية والصحية 

ويشارك يف كتابة املواضيع ضباط وأفراد القوات البحرية وكذلك 

الخرباء واألساتذة والصحفيني من مختلف قطاعات  العديد من 

الدولة كجامعة قطر والصحافة العاملية والصحافة املحلية.

املحلية  واألخبار  املتنوعة  األبواب  من  العديد  املجلة  تضم  كام 

للسفن  الحديثة  الصناعات  املجلة  وتتناول  البحرية  وقديم 

العسكرية واملدنية وأحواض السفن.

تصدر املجلة باللغتني العربية واالنجليزية، ويبلغ عدد صفحاتها 

106 صفحة من الورق املصقول.
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مجلة عسكرية ثقافية نصف سنوية تصدر عن قيادة القوات الربية 

األمريية القطرية  تم إصدار العدد األول منها يف 27 يونيو2000عىل 

الثامن والعرشون  العدد  ان تكون نصف سنوية ثم أصبحت مع 

ثلث سنوية إعتباراً من 1/ 5 / 2014م . 

املجلة تبدأ بافتتاحية للمرشف العام ثم مقال لرئيس التحرير.

املتابعات  بني  املتنوع  العسكرى  الطابع  عليها  يغلب  املجلة 

الصحفيه والدراسات والتحليالت عىل املستوى الداخيل والخارجي، 

حيث تبدأ بتغطية عن اخبار وإنجازات الدولة .

ثم تغطية ميدانية بالصـــور وأخبار عسكرية عن التامرين وعن 

مشاركات القوات الربية .  

ثم تغطية اخرى مصورة بالخرب عن متارين القيادة العامة وأهدافها 

وأبعادها والنجاحات التى حققها.

العسكرية  الدراسات  من  سلسلة  عرض  ىف  املجلة  تستمر  ثم 

املتخصصة التى روعى فيها أن تبسط لغتها قدراألمكان لتكون بلغة صحفية سهلة حتى يتمكن جميع القراء 

الرئيسية  العناوين  املعتمد عىل  الحديث  الصحفى  االخراج  استخدام  الرتكيز عىل  مع  منها،  االستفادة  من 

واملقدمات والعناوين الفرعية والرشح من خالل الصور ..

أو  الدويل واملحيل  الصعيد  القوات عيل  املساعدة لحامية  السلسلة مبوضـوعات حول األنظمة  وتبدأ هذه 

موضوعات أخرى عسكرية . 

وتنتقل املجلة بعد ذلك بدافع التنوع إىل دراسة عن القانون الدويل اإلنساين  مشتملة النزاعات املسلحة 

القانون  تشكل  التي  املعاهدات  وكذلك  اإلنساىن  للعمل  األساسية  واملبادئ  والقواعد  الدولية  والعالقات 

اإلنساين .

ويختتم هذا الفاصل من املجلـــة بأخبار كلية أحمد بن محمد العسكرية .

إما  العدد  املنوع وذلك بحوار خـــــــــاص مع شخصية  القسم  ويأيت بعد ذلك فاصل... قبل االنتقال إىل 

عسكرية او مدنية.ثم يبدأ القسم املنوع من املجلة مبوضوع مفصل عن البيئة ومسؤولية حاميتها وذلك من 

خالل مظاهر املشكلة واستهالك املواد والعنارص امللوثة ثم دراسة تاريخيه  .     

ويأيت بعد ذلك حديث الكامريا ولقاءات قائد القوات . 

ثم تنتقل املجلة إىل جزء الفقرة الثقافية بدارسة يف الزمان واملكان ، أما باب الدين والحياة فقد ركز عىل 

موضوعات للفكر االسالمى .ثم قصيده شعرية أحيانا.ثم تختتم املجلــــة بالرياضــــــــة والصحة .

مجلة القناص
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عناوين املجلة:

ارسة تحرير املجلة منذ نشأتها حتي األن 

العدد األول :  بتاريخ 27 يونيو 2000م  املرشف العام /  قائد القوات الربية عميد ركن سيف عيل الهاجري.

رئيس التحرير /  مقدم جاسم أحمد املهندي مدير التحرير / رائد محمد راشد الهاجري . سكرتري التحرير / 

نقيب خالد محمد النعيمي.اإلخراج الفني والتصميم / مهندس محمد الشيمي

العدد الثاين :  بتاريخ 1 ديسمرب 2000م  تم إضافة مدير العالقات العامة / مقدم محمد عبد الله السليطي .

العدد الثالث :  بتاريخ 1 أغسطس 2001م  استلم املرشف العام قائد القوات الربية العقيد الركن / فهد بن 

سيف الخيارين  .

العدد الخامس عرش :  بتاريخ 1 يناير 2008م   تم إضافة التخطيط واإلرشاف الفني/ عميد ركن حميد عبد 

الكريم الهاجري .عقيد ركن محمد شاهني الكعبي . 

العدد السادس عرش :  بتاريخ 1 يونيو 2008م  تم تعيني رئيس التحرير ومدير العالقات العامة / عميد ركن 

محمد شاهني الكعبي .

 العدد الثامن عرش:  بتاريخ 1 يونيو 2009م   استلم املرشف العام /  قائد القوات عميد ركن محمد بن عيل 

الغانم .

العدد العشــرون:  بتاريخ 1 يونيو 2010م    استلم نائب املرشف العام / نائب قائد القوات عميد ركن سعد 

خلف حطاب الكعبي .ستلم رئيس التحرير /  عقيد ركن عبد الهادي عيل السهيل .                                

 العدد التاسع والعرشون :  بتاريخ 1 سبتمرب 2014م  املرشف العام /  قائد القوات لواء ركن محمد بن عيل 

الغانم .نائب املرشف العام / نائب قائد القوات عميد ركن سعد خلف حطاب الكعبي .استلم رئيس التحرير/ 

عقيد ركن مهندس / عيل عييس زامل الكواري. اإلخراج الفني والتصميم / مهندس محمد الشيمي

التصوير الفوتوغرايف / وكيل عريف دهمي هادي الجعيدي             

يف  الدبلوماسية   والبعثات  السفارات  ايل جميع  باإلضافة  الدولة  مؤسسات  املجلة عيل جميع  توزيع  يتم 

الخارج وامللحقني العسكريني والرشكات الداعمة للمجلة

ص.ب: 2079

al-qannas_m@hotmail.com ت: 44619068  فاكس:44619020
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أحمد  كلية  عن  تصدر  سنوية،  نصف  أكادميية  عسكرية  مجلة 

والعسكرية  األكادميية  بالشؤون  تهتم  العسكرية.  محمد  بن 

والقانونية، وتتحدث عن األنشطة املختلفة التي تزخر بها الكلية، 

صدر العدد األول من مجلة الكلية يف يناير 2008م.

وتحتوي  الخاطر،  نارص  د.خالد  الوقت  ذلك  يف  تحريرها  ترأس 

العسكرية  كالعلوم  املختلفة  املواضيع  من  العديد  عىل  املجلة 

والرشطية والقانونية وتضم أيضاً لقاءات مع طلبة الكلية، وأخبار 

منها  متنوعة  مختلفة  وصفحات  العسكرية  الكلية  وأنشطة 

واألكادميي.  واإلجتامعي  والديني  والعسكري  واإلنساين  القانوين 

الكلية وطالبها، كام  الصفحات أساتذة  ويرشف عىل إعداد هذه 

بالكلية.يرأس  الخاصة  والزيارات  الندوات  عىل  املجلة  احتوت 

أعداد  أحد  يف  الشوايف.ونجد  سامل  الدكتور  حالياً  املجلة  تحرير 

مجلة الكلية ) نشيد كلية أحمد بن محمد العسكرية(.

مجلة الكلية

عناوين املجلة:

ت: 44618722  فاكس: 44618766

ص.ب: 22988

 info@abmmc.edu.qa

www.abmmc.edu.qa

قطعنا إىل الله عهد الـــوالء         سنحمي البالد ونفدي قطر

نواصل ما قد بناه الجــدود         ونـرعـى نبـاتا منـا وازدهـر 

بشــائر مستقبـل  زاهـــــر         تـلـوح كـطلعـة فجـر أغـر

ســـنــحـــمــــــي البــــــالد ونــــفـــــــدي قـــــطـــــــر 

نعاهدكم ياسمـو األميـــــر         سنبذل أرواحنـــا للوطــن

ونــــرفـــــع رايـته عــاليـا         ترفرف رغم عوادي الزمـن

أيــا قطر أنت أغىل وطـــن         ألجــلك نبذل غايل الثمـن 

ســـنــحـــمــــــي البــــــالد ونــــفـــــــدي قـــــطـــــــر 

وكـــليـــتي مصنع للرجـال         تعـد الشباب ليوم النـــدا

وتبـــنى السواعد يف همــة         لتنشــىء جيالً قويـاً غـداً

بعــزم وجد سنمضـي معـاً          حامة العرين جنود الفـدا 

ســـنــحـــمــــــي البــــــالد ونــــفـــــــدي قـــــطـــــــر           

للكاتب : د.عبد الرحمن شيبان
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القوات  عن  تصدر  سنوية  ربع  ثقافية  علمية  عسكرية  مجلة 

الجوية األمريية القطرية.

العدد األول من هذه املجلة يف يونيو 1998م، وكان أول  صدر 

رئيس تحرير لها العميد الركن جو: عبدالله راشد مرسل املري، 

تصدر املجلة باللغتني العربية واالنجليزية، وتتحدث املجلة عن 

أخبار القوات الجوية والفعاليات املختلفة التي قامت بها القوات 

الجوية.

االبتكارات يف  العاملي وأحدث  الطريان  أخبار  املجلة  تتناول  كام 

هذا املجال، وتضم املجلة العديد من األبواب الثابتة كالصفحات 

 110 املجلة  صفحات  عدد  ويبلغ  والدينية،  والطبية  الرياضية 

صفحة.

الكميت  مبارك محمد  الركن طيار  اللواء  للمجلة  العام  املرشف 

مبارك  راشد  جو:  فني  العقيد  حالياً  تحريرها  ويرأس  الخيارين 

دعفوس املناعي.

القرناس

عناوين املجلة:

rf.2007@hotmail.comت: 44616655  فاكس: 44616478
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بوزارة  العامة  العالقات  إدارة  عن  تصدر  توعوية  أمنية  مجلة 

 26 معك« يف  »الرشطة  مجلة  من  األول  العدد  الداخلية، صدر 

يونيو 1989م، يف حجم )التابلويد( من مثاين صفحات. 

ترأس تحريرها الرائد/ معروف رفيق )يرحمه الله(، مدير إدارة 

العالقات العامة بوزارة الداخلية األسبق، ثم توقفت املجلة لعام 

كامل ليصدر العدد الثاين يف 26 يوينو1990م وقد متيزت أعداد 

تلك الفرتة بصدورها مبناسبة احتفاالت وزارة الداخلية مبناسباتها 

الرشطية. 

)األمن  مثل  للمجلة  أسامء  عدة  طرحت  الثامنينات  أواسط  يف 

االتفاق  وتم  خدمتك(  يف  و)الرشطة  معك(  و)الرشطة  واألمان( 

بأن  أمنية  مضامني  يحمل  وكونه  لسهولته  معك(  )الرشطة  عىل 

الرشطة رشيك للمواطن ومعه يف كل وقت ومنذ تلك الفرتة علق 

يف األذهان اسم )الرشطة معك(.

ويف رحلة املجلة، ترأس تحريرها عدد من مدراء إدارة العالقات 

السادس يف سبتمرب  العدد  األوىل وحتى  األعداد  العامة، وترأس 

يوسف  متقاعد/  واملقدم  رفيق  معروف  الرائد/  الراحل  1998م 

العميد/ راشد شاهني  الرحمن فخرو، ثم خلفه يف رئاستها  عبد 

خليفة  عبدالله  العقيد/  بعدهم  من  الراية  وحمل  العتيق، 

املفتاح –  رئيس التحرير الحايل للمجلة.يف 2004م تابعت املجلة 

الحديثة  التصميم  الصدور بشكل شهري، كام تم إدخال أجهزة 

العامة، وأصبحت املجلة تصمم مبعرفة اإلدارة،  إلدارة العالقات 

وتطبع بأحدث األجهزة والتجهيزات الفنية، وأجود املواد الخام. 

مل يكن نجاح املجلة منذ نشأتها وحتى اآلن، وليد الصدفة، وإمنا 

ألهل  ملتقى  فكانت  الكتاب  من  الواسعة  املشاركة  خالل  من 

الفكر واإلبداع، وحرص املجلة عىل تقديم املفيد والنافع ونرش 

الوعي األمني بني الناس وكل ما يرىض أذواق القراء مهام تعددت 

مشاربهم ورغباتهم الثقافية يف التحقيقات الصحفية التي تناقش 

الهموم اليومية  واملشاكل الحياتية واملقاالت والتقارير إىل آخر 

وزارة  إسرتاتيجية  مع  يتوافق  مبا  املتميزة  الصحفية،  اإلبداعات 

مجلةالشرطة معك
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عناوين املجلة:

 policemagazine@moi.gov.qa

www.moi.gov.qa  ص.ب 8895

ت: 2342589 فاكس: 2342514

لتكون مصدراً  الداخلية،  وزارة  من  متواصل  ودعم  كبري  باهتامم  »الرشطة معك«  مجلة  الداخلية.وتحظى 

مهامً للمعلومة األمنية الصحيحة عرب مجموعة من األبواب الثابتة والتحقيقات الصحفية املتميزة والحوارات 

الهادفة.

وبعد أن كانت يف أعدادها األوىل تطبع عىل ورق عادي أصبحت تطبع عىل ورق مصقول فاخر بألوان زاهية، 

وجودة يف التحرير واإلخراج والطباعة، وحرصت هيئة تحريرها عىل إضافة مالحق أساسية لها لتكون عوناً 

لها يف رحلة املعرفة.
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مجلةالمرور

عناوين املجلة:

www.moi.gov.qa  ص ب 3088

traffic@moi.gov.qaت: 2344499 فاكس: 44872624

املرورية   التوعية  املرور مجلة دورية متخصصة يف مجال  مجلة 

تصدرها إدارة املرور يف وزارة الداخلية.

العميد/  تحرير  برئاسة   2004 عام  يف  منها  األول  العدد  صدر 

محمد سعد الخرجي مدير إدارة املرور. 

تتضمن املجلة كافة فنون العمل الصحفي من أخبار وتحقيقات 

وحوارات وتقارير ومقاالت ورسومات وتدور جميع موضوعاتها 

حول التوعية املرورية من الحوادث واملخاطر والظواهر املرورية 

التي يشهدها الشارع املروري يف دولة قطر. 

وتضم املجلة أخبار إدارة املرور املختلفة والفعاليات واألنشطة 

الصفحة  وكذلك  املرور  أزمة  لحل  واالبتكارات  بها  تقوم  التي 

الرياضية.

عدد صفحات املجلة 66 صفحة من الورق املصقول.
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مجلةالدفاع المدني

العدد  صدر  وقد  أشهر  ثالثة  كل  تصدر  توعوية  فصلية  مجلة 

الصدور،  زالت مستمرة  يف  وما  أغسطس 2012  منها يف  األول 

تهتم بنرش ثقافة التوعية بإجراءات السالمة بشكل عام والحامية 

تشمل  متنوعة  موضوعات  وتتضمن  خاص  بشكل  املدنية 

التحقيقات والحوارات والتقارير فضالً عن تغطية أنشطة اإلدارة 

العامة للدفاع املدين ويرأس تحريرها الرائد/ حسني أمان العيل.

ويتم توزيعها عىل مختلف الجهات املعنية والجمهور املستهدف 

لنرش الوعي األمني بني املواطنني واملقيمني وتصدر املجلة بثالث 

لغات مختلفة هي العربية واالنجليزية واألوردية بهدف إيصال 

الخطاب التوعوي إىل معظم املقيمني عىل أرض قطر.

عناوين املجلة:

cddfpqa@moi.gov.qa

ص.ب: 6959

ت: 2355400 - 2355469

www.moi.gov.qa
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لشؤون  الدامئة  اللجنة  تصدرها  متخصصة  دورية  مجلة  هي 

املخدرات واملسكرات.

صدر العدد االول منها يف يونيو 2006 وهي مستمرة يف الصدور 

مجال  يف  بالتوعية  وتهتم  واالنجليزية  العربية  باللغتني  وتصدر 

مواد صحفية  اعدادها  وتتضمن  واملسكرات  املخدرات  مكافحة 

تهدف إىل نرش الوعي باملخاطر الصحية واالجتامعية واالقتصادية 

للمخدرات كام تقوم املجلة بتغطية أنشطة اللجنة الدامئة لشؤون 

املخدرات واملسكرات وتستقطب عدد من الكتّاب واملختصني يف 

هذا املجال ويرتأس تحريرها الرائد إبراهيم محمد آل سميح.

مجلة الوقاية

عناوين املجلة:

pcdaa@hotmail.com

www.moi.gov.qa

ت: 2347029 فاكس: 44788313

ص.ب: 22259
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مجلة دراسات أمنية

عناوين املجلة:

www.moi.gov.qa

policemagazine@moi.gov.qa

 ص.ب: 8895

ت:2342541  فاكس:2342514

بوزارة  العامة  العالقات  إدارة  عن  أمنية  دراسات  مجلة  تصدر 

باإلدارة  والدراسات  البحوث  قسم  إعدادها  ويتوىل  الداخلية 

بالتنسيق مع قسم اإلعالم األمني، ويتوىل فرع الجرافيك اإلخراج 

العربية ويصدر  باللغة  الفني، وهي مجلة نصف سنوية تصدر 

العددان يف شهري يونيو وديسمرب، انطلق عددها األول منذ أكرث 

من أربع سنوات وقد صدر منها حتى اآلن تسعة أعداد، وتضم 

املجلة بني دفتيها عدد من البحوث األمنية التي تعالج القضايا 

واإلقليمية  املحلية  واإلجتامعية  والقانونية  والرشطية  األمنية 

األمنية،   البحوث  يف  املتخصص  القارئ  تهم  قضايا  يف  والدولية 

للتحكيم،  القابلة  الجادة  الدراسات  عىل  املجلة  تحرص  ولذلك 

املستجدات  مواكبة  إىل  الدراسات  هذه  من  املجلة  وتهدف 

أوالتطورات املعرفية لبناء اسرتاتيجية أمنية حديثة.
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مجلة فصلية تصدرعن املعهد الدبلومايس بوزارة الخارجية.

واإلنجليزية  العربية  باللغتني  وإلكرتوين  ورقي  بشكل  تصدر 

وبواقع أربعة أعداد يف السنة )مارس، يونيو، سبتمرب، ديسمرب(.

صدر العدد األول منها يف مارس عام 2012م.

املرشف العام للمجلة: سعادة الدكتور/ خالد بن محمد العطية، 

وزير الخارجية.

رئيس التحرير منذ اصدارها وحتى تاريخه سعادة الدكتور/حسن 

بن إبراهيم املهندي، مدير املعهد الدبلومايس.

أعضاء هيئة التحرير منذ اصدارها وحتى تاريخه األستاذة/ ريم 

عيل الدرهم- رئيس قسم البحوث والدراسات باملعهد.

العلوم  مجال  العلمية يف  واملقاالت  التقارير  بنرش  املجلة  تعني 

إجراء  وكذلك   ، الدويل  واالقتصاد  الدولية  والعالقات  السياسية 

مراجعات ألهم الكتب الصادرة حديثاً يف هذه املجاالت وال سيام 

تلك التي تتناول التطورات السياسية واالقتصادية يف دولة قطر 

املحلية  الفعاليات  تغطي  كام  والعربية،  الخليجية  الدول  ويف 

تعريفية  نبذة  إىل  إضافة  الخارجية،  وزارة  تتبناها  التي  الدولية 

شاملة عن املنظامت الدولية التابعة للهيئات العاملية واالقليمية، 

كام تتناول املجلة الشخصيات البارزة التي لها تأثريها  يف املجال 

سياسية  ومصطلحات  ملسميات  تعريفات  وكذالك    ، السيايس 

متداولة، كام تقوم املجلة بنرش حوارات مع سفراء قطريني.

مجلة الدبلوماسي

عناوين املجلة:

diblomacy@mofa.gov.qa

www.di.mofa.gov.qaص.ب: 250

ت:40112500  فاكس:40112511 
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الدراسات  مركز  يصدرها  العربية  باللغة  شهرية   مجلة  هي 

القانونية والقضائية بوزارة العدل، تعنى بنرش الثقافة القانونية 

يف أوساط املجتمع، وتخاطب القارئ غري املختص باعتبار القانون 

شأناً يهم الجميع وينظم كل جوانب الحياة.

وال تقترص موضوعات املجلة عىل شؤون القانون، حيث تضم بني 

وأفراده، ووقائع  املجتمع  يهم  عة مام  ُمنوَّ صفحاتها موضوعات 

نشاطات املركز املهمة، وكافة أنشطة وزارة العدل.

صدر العدد األول من مجلة األدعم يف عام 2013، وبلغ مجموع 

أعدادها الصادرة حتى اآلن أحدى عرش عدداً، وابتداًء من العدد 

السادس ستصدر إلكرتونية عىل موقع وزارة العدل.

وتاَْرأاَُس تحرير النرشة السيدة/ مريم يوسف عرب مديرة املركز، 

وحدة  رئيس  الكواري  صقر  دهام  السيد/  تحريرهــا  ويديــر 

تحريرها  هيئة  وتضم  املركز،  يف  واالتصال  العامة  العالقات 

مجموعة من املختصني يف املركز وبعض إدارات وزارة العدل.

مجلة األدعـــــــــم

عناوين املجلة:

www.moj.gov.qa

ت : 4842515  فاكس: 44832875

ص.ب 917

info@moj.gov.qa
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وهي  الصحيفة  مجلة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  تصدر 

املجتمع  يف  اإلنسان  حقوق  ثقافة  بنرش  تعنى  حقوقية  مجلة 

القطري، تنرش باللغتني العربية واالنجليزية،  وسميت بالصحيفة 

نسبة إىل صحيفة الرسول صىل الله عليه وسلم، التي كُتبت يف 

العام األول من هجرة الرسول إىل املدينة املنورة، وكانت مبثابة 

أول دستور سبق كل دساتري العامل يف إعالن عن حقوق اإلنسان، 

نظم فيه الرسول صىل الله عليه وسلم السياسة الداخلية للدولة 

اإلسالمية مع األخر – اليهودي والوثني - وهو ما يسمى يف العرص 

الخارجية  العالقات  نظم  الخاص، كام  الدويل  بالقانون  الحديث 

مع القبائل والشعوب وهو ما اصطلح علية فيام بعد بالقانون 

الدويل العام. 

وترأس   2007 عام  يف  الصحيفة  مجلة  من  األول  العدد  صدر 

بشكل  تصدر  وكانت  عبيدان  يوسف  الدكتور  االستاذ  تحريرها 

ربع سنوي، وصوالً إىل عام 2013 أصبحت تصدر نصف سنوية 

ويرتأس تحريرها األستاذة الدكتورة حمدة السليطي. 

تقع مجلة الصحيفة يف 80 صفحة مقسمة إىل األبواب التالية : 

كلمة التحرير .أخبار اللجنة . أخبار عاملية عن حقوق اإلنسان . 

مقاالت عن حقوق اإلنسان.ضيف العدد.  دراسة العدد.

تقرير من املجلس األعىل للصحة. تساؤالت قانونية. كاريكاتري.

منوذج طلب التقدم لاللتامس بشكوى للجنة. 

مجلة الصحيفة

عناوين املجلة:

www.moj.gov.qa

ت : 44048844  فاكس: 44444013

ص.ب 24104

info@moj.gov.qa
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يصدر املركز العريّب لألبحاث ودراسة السياسات مجلّة »سياسات 

 .2013 مارس  آذار/  منذ  السياسات  بتحليل  املعنية  عربيّة« 

عىل  العمل  ويجري  العربية،  باللغة  شهرين  كّل  املجلّة  وتصدر 

إصدارها الحًقا شهريًّا. وتهتّم املجلّة بالعلوم السياسيّة والعالقات 

بضوابط  وتلتزم  العريّب.  الوطن  يف  العاّمة  والسياسات  الدوليّة 

املجلّة،  وتسعى  أكادمييًّا.  عليها  املتعارف  العلميّة  الورقة  كتابة 

بسبب موضوعاتها، ألْن يقرأها املهتّمون بالشأن العاّم، ويفهمها 

غري ذوي االختصاص. 

تهتّم املجلّة باستقطاب الكتّاب السياسينّي واملختّصني يف الوطن 

العريّب من أجل رفدها بأعاملهم وتحليالتهم، لنقلها إىل الفضاء 

املعريّف العريّب، بهدف االرتقاء بالنقاش بشأن املوضوعات والقضايا 

التغيريات  ظّل  يف  العريّب،  املواطن  بال  تشغل  التي  السياسيّة 

والدوليّة  اإلقليميّة  البيئة  ويف  العربيّة،  األقطار  يف  املتسارعة 

العاّم واملهتّمني  املحيطة. وتستهدف املجلّة كّل املتابعني للشأن 

بالسياسات العاّمة والشؤون السياسيّة. وتطمح بنهجها هذا، إىل 

أْن تكون مواّدها مورًدا يستقي منه صّناع الرأي العاّم، وصائغو 

القرار السيايّس يف الدول العربيّة، وكذلك املجتمع األكادميّي من 

املهتّمني  وكّل  املستويات،  كّل  يف  وطاّلبهم  الجامعات،  أساتذة 

بالسياسات رساًم، وتحلياًل، ونقًدا.

 تعتمد املجلّة يف صناعة ماّدتها عىل وحدة تحليل السياسات يف 

املركز العريّب لألبحاث، لكن أغلبية املواّد التي تنرشها تاَرِد إليها 

من خارج املركز، وتخضعها للتحكيم العلمّي والتحرير.

تحرير  هيئة  ولها  بشارة،  عزمي  الدكتور  املجلة  تحرير  يرأس 

متكاملة وهيئة استشارية. 

سياسات عربية

عناوين املجلة:

www.dohainstitute.org

siyasat.arabia@dohainstitute.org

ص.ب: 10277

ت: 44199777  فاكس: 44831651
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لإلعالم  قطر  درة   - رشكة  عن  تصدر  شاملة  شهرية  مجلة  هي 

تحتوي عىل باقة متنوعة من إبداعات املؤسسات التجارية املؤثرة 

بصفة إيجابية يف النهضة الشاملة والخطط االسرتاتيجية الهامة. 

تحقيقات  خالل  من  املتقدم  العامل  مواكبة  عىل  املجلة  وتعمل 

ولقاءات وموضوعات صحفية وتهتم بكل ما هو جديد ويحظى 

التي  املتنوعة  لألحداث  شاملة  تغطية  إىل  ،باإلضافة  باالهتامم 

تعيشها الدوحة  ودولة قطر من فعاليات ثقافية وعلمية ورياضية 

وملتقيات اقتصادية ومعارض دولية ومؤمترات واجتامعات وكل 

ما يسهم يف التطور واالزدهار.  

االجتامعية،  الصفحات  من  العديد  عىل  املجلة  تحتوي  كام 

، والرياضية  والثقافية، واالقتصادية، والعلمية، والطبية، والفنية 

وتستجيب لحاجة كل أفراد األرسة. 

صدر العدد األول من مجلة درة قطر يف 2010/12/5م.

تواصل املجلة نشاطها الفعال تحت رئيسها الرشيف سعادة الشيخ 

جرب بن محمد بن جاسم آل ثاين ورئيسة مجلس اإلدارة الدكتورة 

درصاف.  

مجلة درة قطر

عناوين املجلة:

ت: 44212233 فاكس : 44212424

ص.ب.: 2468

info@dorratqatar.com
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مجلة فصلية محكمة تصدر عن اللجنة الوطنية القطرية للرتبية 

والثقافة والعلوم بواقع أربعة أعداد يف السنة عدد الصفحات)320( 

1971م  يناير  يف  املجلة  من  األول  العدد  عدد.صدر  لكل  صفحة 

الصدور  يف  ومستمرة  )37 صفحة(  1390هـ  العقدة  ذو  املوافق 

حتى هذا اليوم.

املادة  حيث  من  التطور  من  عدة  مبراحل  الرتبية  مجلة  مرت 

استقرت  أن  إىل  اإلخراج  أو  املطبوعة،  النسخ  عدد  أو  الصحفية 

اآلن كمجلة فصلية محكمة.تناوب عىل رئاسة تحرير املجلة عدداً 

من الشخصيات القطرية، وعمل بها الرعيل األول من الصحفيني 

الكبييس،  عيد  خليفة  أ./  العثامن،  نارص  أ./  منهم  القطريني 

حمده  د./  األنصاري،  عبدالله  محمد  أ./  نعمه،  أ.عبدالرحمن 

حسن السليطي.تصدر مجلة الرتبية باللغتني العربية واالنجليزية، 

وتنرش أحدث البحوث واملقاالت والدراسات يف املجاالت الرتبوية 

والثقافية والعلمية واإلعالمية.

توزع مجلة الرتبية مجاناً بالتبادل واإلهداء مع الجامعات العربية ومراكز البحوث، واملكتبات العامة، إضافة 

إىل الوزارات واملؤسسات العاملة داخل قطر.

يطبع من مجلة الرتبية )1500( نسخة لكل عدد×4 أصدارات يف العام الواحد بواقع )6000( نسخة يف السنة. 

تراعي مجلة الرتبية الرشوط والضوابط التالية مبا تنرشه من موضوعات منها:

األبحاث والدراسات الرتبوية والثقافية والعلمية واإلعالمية.

املقاالت الفكرية التحليلية اإلبداعية.

الحوارات والتحقيقات الصحفية التي تهتم بالقضايا العربية واإلسالمية واإلقليمية.

عرض التجارب الرتبوية والثقافية والعلمية الناجحة.

تخضع جميع املوضوعات املقدمة للتحكيم.

مينح صاحب املقال أو البحث مكأفاة مالية رمزية يف حالة القبول للنرش.

مجلة التربية

عناوين املجلة:

m.seddik@sec.gov.qa 

ص.ب 9865

ت: 44044596 فاكس: 44044596

www.sec.gov.qa
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مجلة الجمارك

مجلة فصلية تصدر عن الهيئة العامة للجامرك كل ثالثة اشهر، 

وأبرز  الجامرك  وأحداث  بفعاليات  خاصة  موضوعات  تتناول 

مشاركاتها التي تتم عىل الصعيدين املحيل والدويل ، ويتم أعداد 

من  بالهيئة  العامة  العالقات  قسم  من  فريق  قبل  من  املجلة 

ضمنهم صحفي  متخصص .

املهندي  بن عيل  أحمد  السيد  حاليا سعادة  املجلة  يرشف عىل 

أحمد  السيد  تحريرها  ويرأس  للجامرك   العامة  الهيئة  رئيس 

.تصدر   بالهيئة  واالتصال  العامة  العالقات  إدارة  مدير  القبييس 

املجلة باللغتني العربية واالنجليزية منذ 2005 وحتى االن. صدر 

العدد األول منها يف عام 1989م  ، وقام بإعدادها قسم العالقات 

العامة بإرشاف الشيخ حمد بن فيصل ال ثاين خالل فرتة ادارته 

للجامرك.

 احتوت املجلة عىل مقاالت وموضوعات صحفية  متنوعة كتبها 

اهتم  املوظفني  من  اشادة  من  حققته  وملا  الجامرك،  موظفو 

الجميع باملشاركة يف االعداد الالحقة وتنوعت املوضوعات واصبح 

هناك عرض ألهم الضبطيات وموضوعات قانونية ومقاالت رأى 

اوائل  يف  املجلة  تطورت  ثم   ، عام  بشكل  الجامرك  عمل  حول 

األلفية لتشمل تحقيقات صحفية مصورة عن الجامرك ومتابعة 

للفعاليات الكربى يف الدولة .

دأبت  حيث  2005م  عام  بعد  للمجلة  االكرب  التوسعة  وكانت 

املجلة عىل اجراء لقاءات مع مسؤويل الجامرك ومديري االدارات 

واملنافذ، كام مل تغفل قدامى املوظفني واجريت معهم لقاءات 

 . طويلة  سنوات  خالل  الجامرك  يف  تجربتهم  منهم  لتستخلص 

ويف عام 2006م تم  تغيري يف اسم املجلة واصبحت تصدر تحت 

كانت  التي  القدمية  الخشبية  العبّارة  وهى  »التشالة«  مسمى 

تستخدم يف نقل البضائع ، ورجعت بعد ذلك لتصدر تحت اسم 

»الجامرك واملوانئ« وتقوم بنقل  وتوثيق التطور الذى يحدث يف 

الجامرك، ثم اخريا تغري اسمها ليصبح »الجامرك« .توقفت املجلة 

لظروف ادارية بعد إصدار العدد 43 يف الفرتة من يناير 2011م 
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عناوين املجلة:

Magazine@customs.gov.qaت : 444457217  فاكس: 44457015  

www.customs.gov.qa

تستعرض من خالل صفحاتها  بحلة جديدة   وتعود  ابريل 2012م  لتصدر مجددا يف  يناير 2012م  وحتى 

حوارات صحفية مع مسؤولني كبار يف الدولة ولقاءات صحفية مع رؤساء الجامرك يف اغلب دول الخليج 

والبالد العربية و لتواصل توسعها خالل السنوات الالحقة حتى االن.

تتضمن مجلة الجامرك يف اخر تطوير لها األبواب التالية :

1- اخبار تتعلق برئيس الهيئة

2-اخبار خاصة باإلدارات الجمركية

3-اخبار خاصة بأنشطة مركز التدريب

4-لقاءات صحفية مع مسؤولني خارج الجامرك وداخلها

5-تقارير احصائية للمنافذ الجمركية الربية والبحرية والجوية

6- تحقيقات صحفية عن موضوعات تتعلق بالخدمات الجمركية

7- مقاالت رأي

8-ضبطيات جمركية

9- موضوعات خاصة بالخطة االسرتاتيجية

10- موضوعات دينية وموضوعات صحية واجتامعية خفيفة.

توزع املجلة عىل الوزارات والجهات الحكومية الجهات الخاصة ذات العالقة يف العمل و الجهات االعالمية 

جامرك الدولة الخليجية والعربية وموظفي الهيئة واملنافذ الجمركية.
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وتنمية  والعلوم  للرتبية  قطر  مؤسسة  عن  تصدر  شهرية  مجلة 

املجتمع، صدر العدد األول منها يف عام 2009م.

تربز املجلة أهم أخبار ومبادرات ومرشوعات وإنجازات املؤسسة. 

مؤسسة  بها  تزخر  التي  الفعاليات  من  العديد  املجلة  تضم 

والتكنولوجية  واألكادميية  والفنية  العلمية  كالفعاليات  قطر 

واالقتصادية وغريها من األبواب املتنوعة.

تصدر املجلة باللغتني العربية واالنجليزية.

عىل  »املؤسسة«  مجلة  من  نسخة   5000 قطر  مؤسسة  توزع 

الحكومية  واملؤسسات  قطر  مؤسسة  وأعضاء  مراكز  جميع 

والسفارات األجنبية. 

املوقع  عرب  »املؤسسة«  مجلة  إصدارات  جميع  تصفح  باالمكان 

اإللكرتوين ملؤسسة قطر

مجلة المؤسسة

عناوين املجلة:

foundation@qf.org.qa

www.qf.org.qa

ت: 44540961  فاكس: 1047 4454

ص.ب: 5825
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مجلة فصلية ربع سنوية تعني بالفن التشكييل العريب والعاملي 

صدر العدد األول منها يف شهر إبريل 2014م.

تصدر هذه املجلة عن نادي الجرسة الثقايف وتهدف إىل تأسيس 

مرحلة لتأصيل الفنون البرصية، وتسعى إىل إعادة االعتبار لدور 

املبدع العريب الحر وتلبي الحاجة التي اقتضتها الساحة التشكيلية 

العربية وماتشهده من تنوع وشمول يف مفردات التشكيل العريب، 

وتسعى املجلة إىل التواصل مع املبدعني العرب أينام وجدوا من 

بإبراز  والعامليني  والعرب  القطريني  بالتشكيليني  التعريف  خالل 

أعاملهم واملدارس الفنية التي ينتمون لها. 

تحتوي املجلة عىل العديد من الدراسات الفنية والنقدية لكبار 

كتاب العرب.

واملرشف  الجيدة.  خليل  إبراهيم  األستاذ  اإلدارة  مجلس  يرأس 

العام عىل تحرير املجلة د.غازي نعيم.

مجلة التشكيلي العربي

عناوين املجلة:

ghaziinaim@yahoo.com

www.aljasraculture.com

ت: 44273124  فاكس:44439367

ص.ب: 3521
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الرشيعة  كلية  عن  تصدر  محكمة  علمية  سنوية  نصف  مجلة 

والدراسات االسالمية - جامعة قطر. تهدف املجلة إىل:

املنهج  اإلسالمية.إبراز  العلوم  مجاالت  جميع  يف  املعرفة  إثراء 

والعلوم  الحضارة  وتاريخ  اإلسالمية  الدراسات  يف  اإلسالمي 

اإلنسانية.املتابعة لألحداث العلمية من مؤمترات علمية وندوات 

وغريها.االهتامم بتحقيق ونرش الرتاث اإلسالمي واملعريف.

صدر العدد األول من املجلة عام 1980م بعنوان » حولية كلية 

الرشيعة والدراسات اإلسالمية« واستمر هذا العنوان حتى تغري 

إىل حولية »كلية الرشيعة والقانون والدراسات االسالمية« وذلك 

العدد  إىل  1993م،  عام  الصادر  الحادي عرش  العدد  من  ابتداء 

الثاين 2004م،  وهذا التغري يف العنوان كان رضورياً حتى تشمل 

الذي  القانون،  أال وهو قطاع  الحولية قطاعاً جديداً  موضوعات 

كان قسامً مستحدثاً ضمن أقسام كلية الرشيعة، وعندما استقل 

قسم القانون ليصبح كلية مستقلة، أعيد تسمية الحولية فأصبح 

عنوانها »مجلة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية« اعتباراً من 

العدد الثالث والعرشون 1426هـ - 2005م ، واعتباراً من العدد 

الحادي والثالثون1435هـ 2013م أصبحت تصدر)نصف سنوية(.

يوسف  الدكتور  األستاذ  هو  التحرير  رئاسة  توىل  من  أول 

القرضاوي- عميد الكلية آنذاك - عام 1980م .

تتكون أرسة التحرير من مجموعة من األساتذة بالكلية ، يتولون 

والبحوث(  )الدراسات  تجميع  حيث  من  اإلصدار  مسئولية 

االستشارية  التحكيم.الهيئة  لجان  إىل  وإرسالها  بينها  والتنسيق 

للمجلة: 

من ماليزيا :  األستاذ الدكتور/ سيد نقيب العطاس املعهد العاملي 

للفكر والحضارة اإلسالمية.

من مصـر:  األستاذ الدكتور/ حسن محمود الشافعي رئيس مجمع 

اللغة العربية بالقاهرة ، ورئيس اتحاد مجامع اللغة العربية. 

كلية  عميد  القرنشاوي  حاتم  الدكتور/  األستاذ  قطـــر:  من 

قطر  مؤسسة    - خليفة  بن  حمد  اإلسالمية–جامعة  الدراسات 

مجلة كلية الشريعة والدراسات االسالمية
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عناوين املجلة:

 www.qu.edu.qa ص. ب 2713 

shareia.journal@ qu.edu.qaت:44034400  –  فاكس:44034401

للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع سابقاً .    

من انجلرتا :  األستاذ الدكتور/ محمد عبدالحليم مدير قسم الدراسات اإلسالمية 

كلمة التحرير: افتتاحية للمجلة يكتبها رئيس التحرير، تتضمن عرضاً مركزاً ومشوقاً ملا يتضمنه كل عدد من 

العدد.  ملا سوف يجده داخل  والفكري  الذهني  التهيؤ  القارئ عىل  تعمل عىل مساعدة  دراسات وبحوث 

»ترتيب البحوث مبني عىل اعتبارات فنية خالصة.

قواعد ورشوط النرش: 

تنرش املجلة البحوث املكتوبة باللغتني العربية واإلنجليزية حسب الرشوط التالية:

1 - أن يتصف البحث باألصالة واالبتكار والجدة واملنهجية العلمية وصحة اللغة وسالمة األسلوب.

2 - أال يكون البحث جـزءاً من رسالة الدكتوراه، أو املاجستري

3 - أال يكون قد سبق نرشه عىل أي نحو كان.

4 - أال يزيد حجم البحث عن )7.275( كلمة مبا يف ذلك األشكال والرسوم والجداول واملراجع. 
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أول مجلة قطرية متخصصة يف شؤون الطلبة والحياة الجامعية 

تصدر عن رشكة املها للنرش واإلعالم وهي مجلة شهرية تعليمية.

بينهم  آرائهم وتحاول أن تربط  التعبري عن  للطلبة  املجلة  تتيح 

وبني املجتمع.

تحتوي املجلة التي تصدر باللغة االنجليزية يف 60 صفحة عىل 

العديد من األبواب األكادميية والصحية واللياقة البدنية والصحة 

والسفر والثقافة والبيئة، وأهم الفعاليات 

املختلفة التي تزخر بها الجامعات.

يتم توزيع املجلة عىل الطالب الجامعيني مجاناً. 

 Sindhu Nair:رئيس التحرير

Campus

عناوين املجلة:

www.omsqatar.com

qtoday@omsqatar.com

ص.ب: 3272

ت: 44672139  فاكس: 44550982
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 مجلة تليجراف »موسسة قطر« مجلة نصف شهرية تصدرباللغتني 

للرتبية  قطر  مؤسسة  يف  االتصال  إدارة  عن  واالنجليزية  العربية 

والعلوم وتنمية املجتمع صدر العدد األول منها يف فرباير 2010م 

وجهودها  ومرشوعاتها  ومبادرتها  قطر  مؤسسة  أخبار  أهم  تربز 

الرأي  مقاالت   من  مجموعة  جانب  إىل  والخارجية،  الداخلية 

مجتمع  صحافة  يف  فريدة  سابقة  بذلك  مسجلة  والحوارات 

املؤسسات يف املنطقة.

منطا  وتطلق  قطر  مؤسسة  مجتمع  املجلة  هذه  وتستهدف 

االجتامعية  الصحافة  مستوى  عىل  األوسط  الرشق  يف  جديدا 

محدود. محيل  مبجتمع  تختص  إخبارية  تغطية  توفر   التي 

داخلية  تواصل  وسيلة  قطر«  مؤسسة  مجلة«تليجراف  وتشكل 

خلق  إىل  خاللها  من  تسعى  و  املؤسسة  مجتمع  ألفراد  هامة 

قدر  توفر  والتضامن، كام  األلفة  اجتامعيٍة تسودها مشاعر  روٍح 

املتنوعة.« والنشاطات  واإلنجازات  األخبار  عىل  الضوء  وتسليط  قطر  مؤسسة  داخل  الشفافية  من   أكرب 

التعريف بأخبار وفعاليات مؤسسة قطر فضال عن ترسيخ  الشهر إىل  التي تصدر مرتني يف  وتهدف املجلة 

شعور االنتامء إىل أرسة املؤسسة املتضمنة حاليا العديد من املؤسسات واملراكز والعنارص املختلفة، وتسلط 

الضوء عىل أخبار املوظفني وإنجازاتهم مبن فيهم املوظفون الجدد مع تخصيص أعمدة ذات أهمية ملجتمع 

 املؤسسة ومقابالت مع املوظفني من مختلف الدرجات- بدأ برئيس املؤسسة ووصوال إىل املوظف املبتدئ.

وتقول بريجيت شيفري محّررة املجلة: »إن األخبار واملقاالت التي  تتضمنها املجلة ترمي إىل تعريف مجتمع 

 املؤسسة عىل شخصية املوظف فضال عن إطالع الجميع بدون استثناء عىل أبرز ما يحدث يف مجتمعهم.«

مستوى  قطر«  مؤسسة  »تليجراف  مجلة  تعزز  وأخبارها،  املؤسسة  مستجدات  جميع  مواكبة  خالل  ومن 

التواصل داخل املؤسسة بحيث يشعر جميع األفراد بأنهم ينتمون إىل أرسة واحدة موحدة.

توزع املؤسسة 15000 نسخة مجانية من مجلة »تليجراف مؤسسة قطر« عىل مستوى دولة قطر.

مجلة تليجراف مؤسسة قطر

عناوين املجلة:

rismail@qf.org.qa

www.qf.org.qa

ت: 44540960

ص.ب: 5825
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هي مجلة دورية نصف سنوية يصدرها مركز الدراسات القانونية 

والقضائية،  القانونية  بالشؤون  تعنى  العدل،  بوزارة  والقضائية 

والدراسات  البحوث  وتشجيع  القانوين  الفكر  تعميق  إىل  وتسعى 

فيه، وتعد أول مجلة قانونية محكمة يف هذا املجال تصدر يف دولة 

قطر باللغة العربية.

صدر العدد األول منها يف مطلع يوليو من عام 2007.

ويدير  املركز،  مديرة  عرب  يوسف  مريم  السيدة  تحريرها  تاَْرأاَس 

الدراسات  وحدة  رئيس  القحطاين  فهد  محمد  السيد  تحريرها 

والبحوث يف املركز، وتضم هيئة تحريرها مجموعة من االستشاريني 

القانونيني يف املركز.

وتضم املجلة أبوابًا ثابتة هي: 

باب » الدراسات والبحوث » الذي تنرش فيه مجموعة من البحوث 

القانونية الرصينة التي تخضع للتحكيم قبل النرش من قبل محكمني 

ــاِب البحوث أو  مختصني معتمدين من داخل قطر ومن خارجها، وال يستثنى من رشط التحكيم من كُـتَـّ

الدراسات ِسوى من يحمل لقب )أستاذ(. 

باب » التعليق عىل الترشيعات » الذي تنرش فيه تعليقات املختصني عىل الترشيعات القطرية املختلفة من 

قوانني وقرارات أمريية وغريها بهدف التعريف بأحكامها وعرض مالحظات كُتـَّــاِب التعليقات من أساتذة 

القانون والخرباء ورجال القضاء واملحامني. 

ـ أحد البحوث املتميزة التي يعدها  ـ يف كل عدد من املجلةـ  باب » من بحوث متدريب املركز« الذي ينرش فيهـ 

واملحامني  العامة،  النيابة  القضاة، ومساعدي  اإللزامية من مساعدي  التدريبية  املركز  املتدربون يف دورات 

تحت التدريب، والقانونيني الجدد.

التي تتضمنها أحكام هيئات  القضائية املهمة  املبادئ  الذي تنرش فيه  التمييز »  باب » من قضاء محكمة 

محكمة التمييز يف القضاء املدين، والجنايئ، واإلداري، وقضاء األرسة. 

المجلة القانونية والقضائية

عناوين املجلة:

www.moj.gov.qa

ت : 4842515  فاكس: 44832875

ص.ب 917

info@moj.gov.qa
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واإلنجليزية  العربية  باللغتني  أشهر   3 كل  تصدر  دورية  مجلة 

عن املجلس األعىل للصحة، وتسلط املجلة الضوء عىل التطورات 

يف  وانعكاساتها  قطر  دولة  يف  الصحية  الرعاية  مجال  يف  البارزة 

تحسني صحة وسالمة السكان. 

ويأيت إصدار املجلة يف إطار سياسة املجلس األعىل للصحة لرفع 

مستوى الوعي الصحي ونرش الثقافة الصحية يف الدولة، ومبا يخدم 

تحقيق أهداف االسرتاتيجية الوطنية للصحة )2011-2016(، كام 

تقدم املجلة رؤية شاملة عن القطاع الصحي يف الدولة، وكذلك 

بحيث  الصحية  الخدمات  نطاق  توسيع  تواجه  التي  التحديات 

تلبي احتياجات عدد السكان املتزايد، وتتوافق مع الخيارات التي 

يقدمها النمو االقتصادي للنهوض بالرعاية الصحية.

التي  واملقاالت،  والحوارات  التقارير  من  عددا  املجلة  وتضم 

الصحي  التأمني  ونظام  للصحة  الوطنية  االسرتاتيجية  عىل  تركز 

قطاع  يف  التحتية  البنية  تشهدها  التي  والتطورات  االجتامعي، 

الحكومية  الجهات  عىل  قطر  مجلة صحة  توزيع  ويتم  الصحة، 

وغري الحكومية يف الدولة .

عدد الصفحات: 34 صفحة باللغة العربية و 34 صفحة باللغة 

االنجليزية. )الغالف 4 صفحات(، املجموع = 72 صفحة.

قطع املجلة: 27سم * 22سم 

مجلة صحة قطر

عناوين املجلة:

themar@sch.gov.qa

www.sch.gov.qa

ت: 44070233  فاكس: 44070877

ص.ب: 42
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مجلة فصلية تصدرها إدارة االتصال املؤسيس مبؤسسة حمد الطبية، 

العربية واالنجليزية،  باللغتني  ثالثة شهور يف صفحات ملونة  كل 

وهي تعنى باألخبار الطبية واإلدارية يف مؤسسة حمد الطبية إىل 

جانب اشتاملها عىل عدد من املوضوعات واملقاالت الطبية، ويتم 

توزيــع هذه املجلة مجاناً عىل العاملني باملؤسسـة ويف الــوزارات

والدوائــرالحكوميــة.                                                         

صدر العدد األول من مجلة الصحة يف شهر مارس 1999، وكانت 

تصدر كل شهرين عن وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، 

املهندي،  راشد  سامل   / االستاذ  حينها  للمجلة  العام  املرشف  وكان 

العدد  صدور  ومع  فخرو.  إبراهيم   / األستاذ  التحرير  ورئيس 

الخامس )أغسطس – سبتمرب 1999( أصبح املرشف العام للمجلة 

األستاذ / تريك محمد الخاطر.                                                                                    

ويف العدد رقم 51 أصبح املرشف العام األستاذ / محمد مبارك النعيمي، وظل محمد جاسم الجاسم رئيسا 

للتحرير، ويف السنة العارشة للمجلة تقرر إحداث تطوير يف مضمون وإخراج املجلة وأصبحت فصلية تصدر 

كل ثالثة شهور بدالً من إصدارها كل شهرين.                                                                                    

وقد توقفت املجلة مؤقتاً بعد صدور العدد رقم 57 )شتاء 2010( لدواعي التطوير، ومن ثم عاودت الصدور 

عن إدارة االتصال املؤسيس مبؤسسة حمد الطبية، يف سبتمرب 2012 مع الحفاظ عىل روح املجلة واتخذت لها 

شعارا هو : )تسيلط الضوء عىل الصحة يف قطر( وهي تصدر باللغتني العربية واالنجليزية.

الخربات  تعتمد عىل  املجتمع  ثقافة صحية يف  تأسيس  إىل  األول  منذ صدور عددها  الصحة  مجلة  تسعى 

املهنية للكوادر الطبية العاملة  يف مؤسسة حمد الطبية ، بحيث تقدم املجلة معلومة طبية موثقة وموثوقة 

كونها الناطق باسم مؤسسة حمد الطبية وهي جهة الرعاية العالجية الرئيسية يف الدولة. كام تسعى بإلقاء 

الضوء عىل العالجات والجراحات الجديدة التي تنفذها مؤسسة حمد الطبية لتعريف الجمهور مبدى التطور 

العالجي الذي تشهده دولة قطر ، كام تلقي املجلة الضوء أيضا عىل األنشطة العالجية التي يشهدها العامل 

من خالل باب متخصص عىل صفحاتها.  

                

مجلة الصحة

عناوين املجلة:

 www.hamad.qa

alseha@hmc.org.qa    44395314 : ت

ص.ب: 3050
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مجلة ثمار الصحة

عناوين املجلة:

www.sch.gov.qa

themar@sch.gov.qa ت: 44070233  فاكس: 44070877

ص.ب: 42

للصحة  األعىل  املجلس  عن  شهرين  كل  تصدر  دورية  مجلة 

بالتعاون مع املركز العريب للتغذية، وهي املجلة األوىل املتخصصة 

يف التغذية بدولة قطر.

للصحة  األعىل  املجلس  أبرمها  اتفاقية  عىل  بناء  املجلة  وتصدر 

مع املركز العريب للتغذية، وتعد املجلة مبثابة جرس للتواصل بني 

الذي  املجلس األعىل للصحة واملجتمع، وتخدم الهدف األسايس 

يسعى إليه املجلس األعىل للصحة وهو الوقاية من األمراض عن 

طريق تثقيف صحي فعال.

وتتضمن  املجلة العديد من األبواب التي تناقش التغذية الصحية 

من كافة جوانبها، كام أن أسلوب الكتابة فيها يتم بلغة سلسة 

الوطن  مستوى  عىل  املجلة  توزيع  ويتم  الجميع،  عليها  يقبل 

وعن  املنامة  ومقره  للتغذية  العريب  املركز  طريق  عن  العريب 

طريق العالقات العامة بإدارة االتصال واإلعالم من خالل وضع 

أن  كام  قطر،  دولة  يف  بالتغذية  املختصة  للجهات  توزيع  خطة 

املجلس األعىل  املجلة متاح من خالل موقع  هناك رابط ملوقع 

للصحة. 

رئيس تحرير املجلة: د. عبدالرحمن عبيد مصيقر

عدد الصفحات 20 مع الغالف.

قطع املجلة )حجم (: A4 29.5سم * 21سم.
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هــي مجــلة علمــية تثقيفيــة ربع سنوية وتصدر عن الجمعية 

القطرية للرسطان منذ عام 1997 وتوقفت عن اإلصدار فرته من 

الهدف  ويعترب  عام 2013،  الجديدة  بحلتها  أطلت  الزمن حتى 

من إصدارها زيادة الثقافة الصحية لدى أفراد املجتمع .. كام أنها 

تهدف إىل تقليل رهبة املجتمع من مرض الرسطان فتشتمل عىل 

أخبار أو أقسام أخرى منوعة لجذب القراء.

يحتوي هذا  (:حيث  امليدان  يف  الجمعية  باب)  املجلة:  أبواب 

التي  الفعاليات  مثل  بالجمعية  الخاصة  األخبار  عىل  القسم 

تقيمها الجمعية للمجتمع واالحتفاليات الخاصة باليوم العاملي 

للرسطان واليوم العاملي للتدخني ومثله من املناسبات املهمة، 

التثقيفية  املحارضات  عن  واألخبار  املقاالت  لبعض  باإلضافة 

الجمعية  يف  الصحي  التثقيف  قسم  يقدمها  التي  والتوعوية 

واملؤسسات  والجامعات  املدارس  مثل  املؤسسات  ملختلف 

الحكومية والخاصة يف الدولة .

الرسطان  مبرض  املتعلقة  العلمية  التطورات  آخر  عام  بشكل  القسم  هذا  (:يطرح  العلمية  املقاالت  باب) 

وعالجه باإلضافة آلخر الدراسات واإلحصائيات الصحية بشكل عام وبعض املقاالت الطبية العامة.

باب)الصيدلية الخرضاء(:يشتمل هذا القسم عىل أهم املكونات الطبيعية التي من املمكن أن يستخدمها اإلنسان 

لزيادة قوة مناعة الجسم باإلضافة للعالج من بعض األمراض مثل النعناع والليمون والزنجبيل والجزر.

) العام  التحرير:الدكتور خالد بن جرب آل ثاين ) رئيس مجلس اإلدارة واملرشف  القامئون عىل املجلة:لجنة 

الدكتور عبدالعظيم عبد الوهاب حسني ) نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير (الدكتور/ درع معجب 

) التحرير  هيئة  عضو   ( الجبار  عبد  آل  محمد  التحرير:عبدالله  هيئة  اعضاء   ) التحرير  مدير   ( الدورسي 

اللجنة  التحرير(  )سكرتري  حرارة  عدنان  معاذ  الدكتور/  النعيمي  مريم حمد  بريك  آل  محمد  العزيز  عبد 

العلمية:الدكتور/ خالد بن جرب آل ثاين – الدكتور/ عبد العظيم عبد الوهاب حسني ــ الدكتور / معن نصار 

رجاء العاين ــ الدكتورة / محاسن عكاشة

مجلة األمل

عناوين املجلة:

www.qatarcancersociety.orgص.ب: 22944

info@qatarcancersociety.orgت: 44847788  فاكس: 44847778
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الخليجية  القلب  جمعية  تصدرها  دورية  ثقافية  طبية  مجلة 

باللغة العربية إعداد وإرشاف فرع الجمعية يف دولة املقر )قطر(  

بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ، تهتم بنرش الوعي الصحي 

عامة وصحة القلب خاصة وكذلك أخبار الجمعية . 

صدر العدد األول من املجلة يف شهر سبتمرب عام 2011م، تنرش 

املجلة املقاالت الطبية والتوعوية ويكتب فيها كبار األطباء من 

داخل وخارج قطر، كام ترحب املجلة بالكتاب وأصحاب املقاالت 

للكتابة فيها،

يرشف عىل املجلة ويرأس تحريرها سعادة الدكتور حجر أحمد 

القلب  جمعية  ورئيس  القطري  الصحة  وزير  البنعيل  حجر 

مدير  الجاسم  جاسم  محمد  السيد  ويتوىل  سابقاً،  الخليجية 

التحرير.

مجلة القلب

عناوين املجلة:

ت: 44393803  ج: 55512281

arabic-heart@gulfheart.org
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مجلة شهرية متخصصة يف الطب الريايض، صدر العدد األول منها 

معلومات  مصدر  تكون  أن  إىل  املجلة  تهدف  2014م  أبريل  يف 

للتوعية الطبية وعالج الرياضيني، وتعتمد املجلة عىل التخصصية 

الجراحية  العمليات  الريايض،  الطب  تركز عىل  أدائها، حيث  يف 

الرياضية، والعلوم الرياضية، باإلضافة إىل إعادة التأهيل الريايض.

ويف ظرف وجيز متكنت مجلة »سبيتار« من حجز مكان لها يف 

مصاف كبار الصحافة املتخصصة، بحوارات حرصية مع مشاهري 

الرياضة باإلضافة إىل تحاليل صحفية ألقالم متخصصة يف مجال 

الطب والبحوث العلمية.

باإلضافة إىل مواضيع علمية وتثقيفية يكتبها باحثون وأطباء من 

مختلف أرجاء العامل.

والرياضيني  الصحية  الرعاية  أخصايئ  عىل  املجلة  توزيع  ويتم 

محليا ودولياً، كنوع من إطالعهم بآخر التطورات يف هذا املجال 

وكمصدر تعليمي أيضاً.

وتعد مجلة سبيتار الطبية انعكاساً لرؤية وقيم سبيتار ، باعتبارها 

املجتمع،  وكذلك  للمستشفى  الطبي  الطاقم  تثقيف  يف  تساهم 

املتخصصني يف  إيجابية من  تلقى رواج وأصداء  حيث ما فتئت 

مجال عالج العظام والطب الريايض«. 

مجلة سبيتار

عناوين املجلة:

www.aspetar.com

info@aspetar.com

ص.ب: 29222

ت: 44132112  ج: 55543390
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مجلة ربع سنوية تصدر عن وزارة الطاقة والصناعة باللغة العربية 

مختصة برصد األخبار الصناعية محلياً ودولياً باإلضافة إىل رصد 

نشاطات الوزارة واالجتامعات واملؤمترات وكافة الفعاليات التي 

يشارك فيها سعادة وزير الطاقة والصناعة وموظفو الوزارة.

صدر أول عدد من املجلة عام 1978م .

رؤساء التحرير الذين تولوا رئاسة تحرير املجلة:

املهندس/ ماجد عبدالله املاليك. 

الشيخ/ عبدالرحمن محمد آل ثاين.

الشيخ/ عبدالله أحمد آل ثاين.

 السيد/ صالح عيل املناعي. 

املهندس/ سعيد مبارك الكواري.

السيد/ عيل زيد الدورسي.

صدرت املجلة بداية نشأتها باسم النرشة الصناعية تحت مظلة 

يف  الصناعية  الشؤون  انضامم  وبعد  والزراعة  الصناعة  وزارة 

وزارة الصناعة والزراعة إىل املركز الفني للتنمية الصناعية تحت 

هياكل وزارة الطاقة والصناعة  تم تغيري اسم االصدار من النرشة 

الصناعية إىل مجلة الصناعة القطرية عام2011م.

يبلغ عدد صفحات املجلة 40 صفحة من الورق املصقول.

مجلة الصناعة القطرية

عناوين املجلة:

ت: 44846548  فاكس: 44832025

ص.ب: 2599

relation@mei.gov.qa

www.mei.gov.qa
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مجلة »الرائد« هي املطبوعة الرسمية التي تصدرها رشكة قطرغاز 

اإلنجازات  عىل  الضوء  إلقاء  إىل  وتهدف  املحدودة  للتشغيل 

الرئيسية واملحورية  للرشكة.

صدر العدد األول من املجلة يف ديسمرب 1995 باللغة االنجليزية 

الثامين صفحات )وكانت تسمى  وكان عدد صفحاتها ال يتعدى 

»أخبار قطرغاز« يف ذلك الوقت(. وكانت توزع داخليا فقط يف 

بادئ األمر لخدمة موظفي الرشكة.

بدأ إصدار املجلة )أخبار قطرغاز( باللغتني العربية واالنجليزية يف 

العدد رقم  )العدد 19(. ويف عام 2000 ومع صدور  يونيو 1997 

50، تم تغيري اسم املجلة لتصبح »الرائد« ليعكس ذلك االسم مكانة 

الطبيعي  الغاز  صناعة  مجال  يف  رائدة  كرشكة  املتفردة  غاز  قطر 

املسال يف قطر. تم تحديث التصميم الخارجي والداخيل للمجلة عدة مرات منذ صدورها، ويضم كل عدد من 

املجلة حاليا، ما يقرب من 40 صفحة باللغتني العربية واالنجليزية. يتوىل فريق العالقات العامة بقطرغاز إدارة 

دار نرش  تدعمه  بتحريرها  يقوم  الرشكة  تحرير من موظفي  فريق  فهناك  بالكامل؛  املطبوعة  العمل يف هذه 

متخصصة ترشف عىل تنقيح املضمون والطباعة مبا يضمن الحصول عىل منتج نهايئ مهني عايل الجودة. 

اسرتاتيجي يظهر جليا يف طبيعة موضوعاتها  توجه  لها  ليصبح  السنوات،  »الرائد«، عرب  لقد تطورت مجلة 

وشكلها وملمسها. وباإلضافة اىل التوزيع الداخيل عىل مستوى الرشكة، يجري إرسالها حاليا إىل قطر للبرتول 

والرشكات التابعة لها وحملة االسهم بقطرغاز وذوي الصفة واملصلحة اآلخرين داخل دولة قطر وخارجها.

تتناول املجلة املوضوعات ذات الصلة بركائز قطرغاز الرئيسية )السالمة، التميز التشغييل، االبتكار، الكوادر 

العاملة و املسؤولية االجتامعية للرشكة(، باإلضافة اىل آخر تطورات املشاريع الحالية واالنشطة/املحافل التي 

تنظمها أو تشارك فيها قطرغاز. كام تهتم أيضا بنرش أخبار عن الفعاليات الخاصة  باملسؤولية االجتامعية 

للرشكة واملؤمترات واملعارض الخاصة بصناعة الغاز الطبيعي املسال و االنشطة املؤسسية مبا فيها االحتفاء 

مثل  موضوعات  عن  تتحدث  مقاالت  وتنرشاملجلة  املختلفة  واالدارات  املوظفون  يحققها  التي  باإلنجازات 

السالمة والبيئة.

مجلة الرائد

عناوين املجلة:

ص.ب: 22666

ت: 44523223  فاكس: 44736628

www.qatargas.com

infos@qatargas.com.qa
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مجلة األفق شهرية اقتصادية انطلقت يف بداية سنة 1995م وكانت 

يف أول األمر مجلة اسبوعية، اال انها وبعد 5 سنوات من صدورها 

القطرية والرتكيز  تقرر أن تكون مجلة شهرية متوسعة يف األخبار 

عىل الجانب القطري املحيل، وأيضا متكني القارئ من مواكبة األخبار 

أبزر  صدورها  منذ  املجلة  تناولت  شهر.  خالل  متر  التي  العاملية 

أن قررت  إال  االقتصادية،  املناحي  والعاملية يف  العربية  الستجدات 

املجلة تقديم ما ميكن من أخبار  تشد القراء من جميع االهتاممات 

املحلية والعاملية.

منذ صدورها وحتى اليوم، شكلت »األفق« رمزاً عربياً ثقافياً متميزاً، 

فقد نجحت يف طرح صيغة جديدة ملعنى املجلة ااإلخبارية املتنوعة. 

كام أنها مل تتوقف عن الصدور منذ التأسيس عدا سبعة أشهر وهي 

فرتة الكساد االقتصادي وبعدها استمرت بالصدور حتى اليوم.

املوضوعات  يف  مستمرة  تحديثات  صدورها  منذ  املجلة  شهدت 

واألبواب بإضافة أبواب جديدة بحسب التطور العلمي. واليوم تأيت مجلة األفق يف إصدارات جديدة كل شهر 

ويندرج تحتها عدد من األبواب مثل :

والرتكيز عىل  اإلعالمية  العناوين  تتصدر  التي  األخبار  الباب  تحت هذا  ويندرج  املحلية:  األخبار  1.ملخص 

األخبار القطرية باملقدمة.

2.اقتصاد وأعامل: حيث يتم تناول مواضيع اقتصادية مهمة مير بها الوطن العريب وقطر.

3.تحقيقات وتقارير: يندرج تحت هدا العنوان العديد من املقاالت والتحقيات املهمة.

4.اتصاالت وتكنولوجيا: التكنولوجيا واحدة من أهم ما مير يف عاملنا ويف هذا الباب نقدم ما هو جديد.

5.سياحة وطريان: باإلضافة إىل األخبار السياحية هناك تسليط الضوء يف كل عدد عىل بلد سياحي.

6.ثقافة واعالم: باإلضافة إىل األخبار الثقافية يتضمن أبرز مقاالت الُكتاب القطريني يف كل شهر.

7.طب وصحة.

8.منوعات: يف هذا الباب يتضمن التسلية واألغاين واألفالم وما هو ترفيهي

يرأس تحرير املجلة األستاذ ابراهيم عبدالرحيم السيد.

مجلة األفق

عناوين املجلة:

www.ufuqmag.com ص.ب: 22922

info@ufuqmag.com ت: 44678894  فاكس: 44678925
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م   مجلة مال واستثامر مجلة اقتصادية شهرية تأسست عام 2009

صدر العدد األول منها يف يناير 2009م.

أقسام املجلة ) أخبار- تقارير – ملف العدد – نفط وطاقة – مصارف 

ومتويل – عامل السيارات – تكنلوجيا – أسواق – من العامل(.عدد 

النسخ املطبوعة 5000 نسخة شهرياً.  وهي نافذة اعالمية يطل 

من خاللها القراء إىل عامل املال واألعامل واالستثامر تحمل يف طياتها 

مواضيع متنوعة وغنية وتواكب آخر األخبار االقتصادية وأحدث 

التطورات يف شتى القطاعات وتطرح التقارير الصحفية املتعددة 

االتجاهات وتتعمق بأخبار الرشكات واألسواق املالية املحلية والعاملية 

وعىل كل جديد من أخبار البالد واملنطقة والعامل بأسلوب عرصي 

ومبستوى رفيع، وتوزع منها يف املؤسسات املرصفية واملالية والوزارات 

والسفارات، رشكات يف قطاعات الصناعة، التجارة واملقاوالت، التأمني 

والسياحة والفنادق واملعارض البارزة والجمعيات املرموقة.رئيس 

تحرير املجلة االستاذ / احمد جاسم الحمر.

مجلة مال واستثمار

عناوين املجلة:

www.moneyinvest-qa.com

info@moneyinvest-qa.com

ص.ب: 7551

ت: 44126444  فاكس: 44126655
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مجلة شهرية اقتصادية تعني بالسياسات االقتصادية واالجتامعية 

والتجارة وعامل األعامل وتعترب مجلة QBusiness املرشد الخاص 

لرجال األعامل يف قطر ودول مجلس التعاون، حيث تحرص عىل 

وتجري  املختلفة   االقتصادية  والفعاليات  األخبار   أهم  توفري 

املقابالت مع صانعي القرار الذين يرسمون  السياسات االقتصادية 

يف بلدانهم. 

ولهذا تعترب مجلة QBusiness املجلة الوحيدة الصادرة باللغة 

العربية التي تجمع بني االقتصاد واألزياء والتكنولوجيا يف العامل 

العريب. حيت تحتوي عىل العديد من الصفحات الخاصة باألزياء 

والسيارات والتكنولوجيا.

ستاذ  اال  تحريرها   وترأس  عام 2012م  منها  االول  العدد  صدر 

محمود دياب من ذلك الوقت إىل اآلن.

مجلة  QBusiness كيو بيزنس

عناوين املجلة:

info@harayer.com.qaت: 44163111  فاكس: 44163222
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مجلة الملتقى

عناوين املجلة:
www.qatarchamber.com

el_k_a@yahoo.com

ص.ب: 402

ت: 44559111  فاكس: 44661639

مجلة شهرية اقتصادية متخصصة تصدر باللغتني العربية واالنجليزية 

عن غرفة تجارة وصناعة قطر قطر معنية بقطاع االعامل الخاص بدولة 

قطر، تستعرض املجلة نشاطات وفعاليات واخبار الغرفة و تلقي املجلة 

الضوء عيل االحداث االقتصادية املحلية واإلقليمية والعاملية حيث تعد 

الخاص  والقطاع  خاص  بشكل  الغرفة  عن  تعرب  شهرية  نرشة  املجلة 

القطري بشكل عام، يرتأس تحريرها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن 

محمد آل ثاين رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، ومدير التحرير السيد/ 

السيد رجب مستشار رئيس مجلس اإلدارة.

وتحقيقات،  اخبارية  متابعات  املجلة  وتتضمن  شهرياً،  املجلة  تصدر 

يعدها  التي  الدراسات  اقتصادية  وملخصات  تحليالت  ايضاً  وتتضمن 

الرشكات  واخبار  الرأي  مقاالت  ايل  باإلضافة  واملتخصصون،  الخرباء 

واملؤسسات يف قطاع االعامل.

تطبع املجلة عرشة آالف نسخة ويرتاوح عدد صفحات املجلة ما بني 70 إيل 

80 صفحة ملونة، وتطبع عيل ورق مصقول بالحجم العادي 28×22 سم 

وتتوجه إيل القطاعات واألوساط التجارية والصناعية وتوزع يف السفارات 

بالخارج،  قطر  دولة  الغرفة وسفارات  منتسبي  قطر وعيل جميع  بدولة 

كام توزع يف كافة املعارض واملؤمترات والفعاليات التي تقام يف دولة قطر.

صدر العدد األول من مجلة الغرفة تحت أسم »غرفة التجارة والصناعة« 

ورق  عيل  مطبوعة  شهرية  نرشة  شكل  عيل  1964م  عام  يناير  شهر  يف 

ستانسيل لتكون من اوائل املطبوعات املتخصصة بعد الجريدة الرسمية 

الحكومية الخاصة بنرش القوانني واملراسيم االمريية التي صدر عددها االول يف يناير عام 1961 م ومجلة املشعل 

التي اصدرتها دائرة العالقات العامة برشكة نفط قطر يف نفس العام، وبعد فرتة توقفت املجلة عن الصدور، ثم 

عاودت الصدور يف شهر فرباير عام 1971 م، وتوقفت مرة اخري يف شهر مايو من نفس العام، وعادت عام 1982 

ايل الصدور كل شهرين، ومل مير وقت طويل حتي انتظمت يف الصدور شهرياً. ويف بداية عام 1994 م صدرت 

املجلة تحت اسم التجارة والصناعة، ويف عام 2007 م اتخذت املجلة اسم »امللتقي« ليكون أعم وأشمل.
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مجلة دورية متخصصة تصدر عن إدارة العالقات العامة واالتصال باملؤسسة العامة 
حق  متلك  والتي  املؤسسة  بلسان  ناطقة  »كهرماء«كمجلة  واملاء  للكهرباء  القطرية 
االمتياز الحرصي كاملك ومشغل وحيد ملنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء واملياه 
يف دولة قطر. وقد أنشئت مؤسسة كهرماء يف سنة 2000 مبوجب القانون األمريي رقم 
10، من أجل تنظيم بيع الكهرباء واملاء للمستهلكني وتأمني حاجة البالد منهام بشكل 
لتتناول  أشهر،  ثالثة  كل  تصدر  فصلية،  مجلة  كهرماء  مجلة  اإلصدار:  دورية  دائم.   
فعاليات ومشاريع وأنشطة املؤسسة خالل هذه الفرتة. وقد تصدر منها أعدادا خاصة 
باللغتني  املجلة: تصدر مجلة كهرماء  يف مناسبات معينة تتطلب تغطية خاصة. لغة 

العربية واإلنجليزية ملخاطبة أكرب فئة من الجمهور املستهدف.
تاريخ املجلة: انطلقت فكرة إصدار املجلة عندما قررت إدارة العالقات العامة بكهرماء 

نرش مجلة تعنى بأنشطة املؤسسة الوليدة، ومشاريعها والتطور الحاصل يف قطاع الكهرباء واملياه يف الدولة مع نشأة 
املؤسسة، مبا يعكس حجم أعامل كهرماء وإسهاماتها يف تطور قطاعه الكهرباء واملياه يف الدولة. وكان أول رئيس تحرير لها 
  . األستاذ حمد راشد الكواري مدير إدارة العالقات العامة بكهرماء أنذاك، وصدر العدد األول من املجلة يف سبتمرب 2000
واملياه واملشاريع  الكهرباء  والعاملية يف قطاعي  املحلية واإلقليمية  املستجدات  أبرز  املجلة منذ صدورها  تناولت  وقد 
الكربى التي تنفذها املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء »كهرماء« يف قطاع الكهرباء واملياه والبنية التحتية وخدمات 
املشرتكني، باإلضافة إىل كل ما يهم القارئ عن قطاع الكهرباء واملياه والبيئة، فكانت املجلة سجالً لقطاع الكهرباء واملياه 
الصحة  مجاالت  يف  ومبادراتها  وفعالياتها  وأخبارها  املؤسسة  ملشاريع  استعراضاً  القارئ  فيها  يجد  كهرماء  نشأة  منذ 
املوجهة لجمهور  املجلة كذلك إعالناتها  املؤسسة. كام تنرش  باإلضافة إىل أخبار  والسالمة والبيئة وخدمات املشرتكني، 

مشرتكييها، أو للرشكات وغريها من املتعاملني مع املؤسسة. 
 رؤساء تحرير مجلة كهرماء: توىل رئاسة تحرير مجلة كهرماء مدير إدارة العالقات العامة واالتصال باملؤسسة، اآلستاذ: 
حمد راشد الكواري )2000 – 2004( األستاذ: عبدالرحمن الخليفي )2009 – 2010( األستاذ: نارص عيل املهندي )2005 
– 2009(، األستاذ: عبداللله عنرب الجاسم )2011 – 2014( . هيئة التحرير :تقوم إدارة العالقات العامة واالتصال بإنتاج 
مجلة كهرماء حيث تتألف هيئة تحرير املجلة من فريق اإلعالم بإدارة العالقات العامة واالتصال كام يعمل عىل تدقيقها 
اللغوي وترجمتها مرتجم اإلدارة، ويقوم موظفو اإلدارة بتقديم كل الدعم الالزم لها.   الجمهور املستهدف: تخاطب مجلة 
كهرماء جميع مشرتيك املؤسسة، كام تخاطب جميع فئات املجتمع من املتعاملني مع املؤسسة واملهتمني والعاملني بقطاع 
الكهرباء واملياه من الخرباء واملتخصصني والدارسني عىل املستوى اإلقليمي والدويل. وتخاطب كذلك األفراد والرشكات 

املحلية واإلقليمية والدولية من أجل أن تستحوذ مشاريع كهرماء عىل اهتامم كربى الرشكات العاملية.
النسخ والتوزيع: تطبع املجلة حوايل 2000 نسخة للتوزيع الداخيل والخارجي.

مجلة كهرماء

عناوين املجلة:

www.km.com.qa

magazine@km.com.qa

ص.ب : 41

ت: 44845555 فاكس: 44845496
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صدر العدد األول من مجلة »أعنـــاب« عن دار الرشق القطرية 

»نوفمرب 2015«.

شتى  طياتها  يف  تحمل  ومنوعة،  جادة  شهرية  ثقافية  املجلة 

صنوف اإلبداع والنقد، من أدب وتشكيل ومرسح ودراما وسينام 

وموسيقى وتراث واعالم وكتب ورحالت.

النصوص  جانب  إىل  والفنية،  الثقافية  الحوارات  إىل  باإلضافة 

العريب  الوطن  اصقاع  شتى  من  النقدية  واملتابعات  اإلبداعية 

والعامل، فضاًل عن املقاالت والزوايا الثابتة بأقالم كوكبة من الكتاب 

واملبدعني من داخل دولة قطر ومن العامل العريب وأيضا من عرب 

املهجر.

التحرير  ومدير   .. الهاجري  حسني  فالح  االستاذ  التحرير  رئيس 

االستاذ عبد الله الحامدي.

مجلــة أعنـــاب

عناوين املجلة:

a3nab@hotmail.comت: 44557777  فاكس: 44557760  
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العمراين  والتخطيط  البلدية  وزارة  تصدرها  سنوية  نصف  مجلة 

بتغطية أهم األخبار والفعاليات والقضايا  العربية، وتهتم  باللغة 

املتعلقة بشؤون العمل يف الوزارة.

فرباير  والزراعة( يف  )البلدية  باسم  املجلة  من  األول  العدد  صدر 

1995م وترأس هيئة التحريرانذاك سعادة الشيخ أحمد بن حمد 

محمد  أحمد  واألستاذ  والزراعة،  البلدية  الشؤون  وزير  ثاين  آل 

السليطي - رئيس التحرير، واألستاذ وليد املانع - مدير التحرير، 

ثم صدر العدد الثاين يف شهر أبريل 1995م.

بعد صدور العدد الثاين، توقف صدور املجلة حتى عادت للصدور 

يف ديسمرب عام 1995م، وظلت مستمرة يف الصدور حتى العدد 

منهم  املسؤولني  من  العديد  التحرير  عىل  اإلرشاف  وتواىل   ،)38(

مدير مرشوع التطوير اإلداري، ومدير مكتب الوزير، ورئيس قسم 

العالقات العامة، وكان يقوم بدور املحرر التنفيذي ثم سكرتري التحرير ثم مدير التحرير حسن الشايب – 

محرر إعالمي بالعالقات العامة.

يف يونيو 2011م صدر العدد )39( من مجلة )البلدية والتخطيط(، بعد تغيري مسمى وزارة الشؤون البلدية 

والزراعة إىل وزارة البلدية والتخطيط العمراين إثر ضم الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراين للوزارة، 

ويتوىل رئاسة التحرير حالياً السيد/ عمر اليافعي مدير إدارة العالقات العامة واالتصال، ويضم فريق التحرير 

السادة: محمد سلامن الشيب )رئيس قسم االتصال(، حسن الشايب ومحمد عثامن حجازي .

تحتوي مجلة البلدية والتخطيط العمراين عىل الفعاليات املختلفة للوزارة وكذلك اخر املشاريع التي تقوم 

بها وتنفذها للجمهور ومقابالت وزير البلدية وتحتوي املجلة عىل بعض األخبار الجانبية للوزارة كاألخبار 

الرياضية واالجتامعية.

مجلة البلدية والتخطيط

عناوين املجلة:

magazine@mmup.gov.qaت: 44348221  فاكس: 44378174  

www.baladiya.gov.qa ص.ب : 22332
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للمجلس  العامة  األمانة  عن  تصدر  سنوية،  ربع  فصلية  مجلة 

البلدي املركزي. 

يرأس تحرير املجلة األستاذة : فاطمة أحمد آل جهام الكواري.

أعامل  عىل  كبري  بشكل  وتركز  البلدية،  بالشؤون  املجلة  تهتم 

أعضاء  والسادة  املختلفة  وأنشطته  املركزي  البلدي  املجلس 

املجلس، والجهات ذات العالقة به، وتتضمن العديد من الفنون 

والتقارير  والتحقيقات  األخبار  مثل:  الثابتة  واألبواب  الصحفية 

والثقافة  ولجان،  وتقارير، وجلسات  الشارع،  والحوارات، ونبض 

والصحة،  والرياضة،  الذكريات،  وحديث  والرتاث،  والفنون 

واإلسالميات.

صدر العدد األول منها يف مارس عام 2009، وكان رئيس التحرير 

البلدي  املجلس  رئيس  نائب  املاليك،  الله  عبد  جاسم  املهندس 

املركزي.

مجلةالبلدي

عناوين املجلة:

www.cmc.org.qa ص.ب : 22234

 cmc@cmc.orgت :44999222  فاكس: 44999466  
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العامة لألوقاف  مجلة أوقافنا مجلة ربع سنوية تصدر عن األدارة 

بوزارة األوقاف 

والشئون اإلسالمية بدولة قطر.

نشأت املجلة:

مسمى  تحت  مستقلة  عامة  هيئة  إىل  األوقاف  إدارة  تحول  مع 

الحاجة  نهاية عام  2006م أصبحت  القطرية لألوقاف( يف  )الهيئة 

وخارجيا  داخليا  الوقفي  بالشأن  تهتم  خاصة  مطبوعة  إىل  ملحة 

مختلف  متابعة  خالل  من  املستقبل  وتسترشف  للمرحلة  وتوثق 

قرار  صدر  أن  فكان  وخارجها  الدولة  يف  الوقفية  الفعاليات  أبعاد 

املوافقة عىل إصدار العدد األول منها من قبل مجلس إدارة الهيئة 

الذي بارك الخطوة ورعاها.     

صدر العدد األول من مجلة »أوقافنا« يف أبريل من عام 2008م . 

وبلغ عدد الصفحات 52 صفحة من النوع املصقول ومع العدد التاسع الصادر يف 2011 بلغ عدد الصفحات 

100 صفحة من بينها 10 صفحات باإلنجليزية. 

نشأتها،وتوىل  منذ  الدورسي  عبدالله جعينث  األستاذ  لألوقاف   العامة  اإلدارة  عام  مدير  املجلة  يرشف عىل 

االستاذمحمد الخلييل مدير التحرير وتعاقب عىل رئاسة تحريرها عدد من النخب اإلعالمية املميزة يف مجال 

العمل اإلعالمي واإلداري. 

تخاطب »أوقافنا« املجتمع القطري مبختلف رشائحه وتهدف اىل تثقيف األفراد واملؤسسات جميعا بأهداف 

األوقاف ورسالتها كام تعتني ببيان أهميه النهج الوقفي والصدقة الجارية وأثرها يف حياة االنسان يف الدنيا 

والكتاب  األعامل  واملثقفني  ورجال  والوجهاء  الخري  اهل  من  املؤثرين  مع  بالتواصل  اعتنت  لذا  واآلخرة 

واالعالميني، كام تقوم »اوقافنا« بالتواصل مع الواقفني وذرياتهم بشكل خاص من أجل اطالعهم عىل مجريات 

العمل الوقفي ومجاالت االنفاق الوقفي طبقا لرشوطهم.

وأهتمت مجلة أوقافنا مبتابعة الشأن الوقفي عىل مستوى العاملني العريب واالسالمي والعمل الوقفي يف العامل. 

بدأت أوقافنا بحوايل 4000 نسخة ومع تزايد الطلب وتلبية لحاجة املشرتكني يف الصحافة املحلية وصلت اىل 

حوايل 15 ألف نسخة لكل عدد حالياً.

نظام التوزيع الداخيل:

توزع املجلة عىل الواقفني وذرياتهم املسجلني لدى اإلدارة. والصحافة ورجال االعالم يف مختلف مواقعهم. 

مجلة أوقافنا
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والباحثني والجامعات واملكتبات العامة وبعض املدارس الثانوية. كام توزع املجلة مع بعض الصحف املحلية 

خاصة جريدة الرشق سواء من خالل صناديق املشرتكني أو شبكات التوزيع املختلفة.

-نظام التوزيع الخارجي:

الجاليات  العريب واإلسالمي عالوة اىل  العاملني  الوقفية ووزارات األوقاف يف  - توزع املجلة عىل املؤسسات 

املسلمة واملهتمني من الباحثني والكتاب والصحفيني وبعض املكتبات العامة والجامعات واملعاهد العلمية.

تحتوي املجلة عىل األبواب الثابتة التالية: 

-أخبار وقفية داخلية )وقفيات جديدة( وأخرى خارجية. 

-املصارف الوقفية - أوقاف نوعية.

- ملف العدد: حيث يتم اختيار قضية أو موضوع وقفي تهم الجمهور العام ويتم االلتقاء مع ذوي االهتامم 

وتطرح آراءهم ووجهات نظرهم.

- فعاليات: سواء داخلية أو خارجية وتكون ذات صلة بالشأن الوقفي.

- الحوارات التي يتم إجراءها مع مسئويل األوقاف والعاملني بها.

- التغطيات اإلخبارية لكل أوقاف جديدة عقارية أو نقدية يتم تسجيلها باإلدارة.

- لقاءات ومقابالت مع العاملني يف األوقاف والجهات واملؤسسات املستفيدة من رصف الريع الوقفي.

- ضيف العدد.

- دراسات وقفية.

- زيارات: سواء زيارات للمسئولني باإلدارة اىل جهات أخرى داخل الدولة أو خارجها أو زواراً من مختلف 

املستويات الرسمية واألكادميية داخلية أو خارجية تستقبلهم اإلدارة يف مقرها.

صفحات  إيجاد  رضورة  املجلة  عىل  القامئون  وجد  وخارجها  الدولة  داخل  للمجلة  املتزايد  للتوزيع  ونظراً 

محدودة باللغة االنجليزية تعرف بأهداف ورسالة األوقاف وترغب ذوي االهتامم مبتابعتها. لذا يتم يف كل 

عدد انتقاء أبرز القضايا واملواضيع وترجمتها اىل االنجليزية.

عناوين املجلة:

www.awqaf.gov.qa ص.ب:2822

ت: 44234464 فاكس: 44135967
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إدارة  يف  الديني  اإلرشاد  قسم  عن  تصدر 

األوقاف  بوزارة  الديني  واإلرشاد  الدعوة 

والشؤون اإلسالمية.

مجلة الدعوة مجلة حائطية تصدر مطلع كل 

للمجلة  إصدار  أول  كان  شهر هجري، حيث 

يف شهر رجب عام 1418هـ  املوافق نوفمرب 

1997م بعنوان »نداء ورجاء« واستمر العمل 

حيث  عاماً،  عرش  اثنا  من  أكرث  املجلة  عىل 

ذو  بشهر  الخاص   183 العدد  إىل  وصلت 

عنوان  يحمل  والذي  1435هـ  لعام  الحجة 

»ثاليث يرفضه اإلسالم ـ اإلرهاب ـ الغلو ـ التطرف«، وما زالت املجلة مستمرة يف الصدور.

ويتم طباعة 1300 نسخة من املجلة الحائطية شهرياً ويتم توزيعها عىل كافة مساجد الدولة وعىل املؤسسات 

والجهات الحكومية والخاصة، وذلك ليتم االستفادة منها عىل أوسع نطاق.

املجلة الحائطية إحدى أهم وسائل الدعوة التي تتبعها إدارة الدعوة بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية منذ 

انشائها وما زالت مستمرة إىل األن حيث ينصب بحث املجلة عىل القضايا الدعوية، واالجتامعية، والرتبوية، 

واملسائل الفقهية العلمية، واملشكالت املعارصة والبحث عن الحلول العلمية والعملية لها يف الرشع اإلسالمي 

ومفاهيمه املعتمدة. 

مجلةالدعوة

عناوين املجلة:

www.awqaf.net

ت: 44700000



70

هي مجلة شهرية دعوية تصدر عن املركز اإلعالمي لجمعية عيد 

الخريية، وتهتم بالشأن الخريي والدعوي والثقايف، بدأ صدورها يف 

عام 1996 م، وصدر منها 106 أعداد حتى مايو 2014م. وقد بدأ 

صدور املجلة كنرشة صغرية، 

والشؤون  األوقاف  وزير  الكواري  غيث  الدكتور  سعادة  وكان 

اإلسالمية بدولة قطر أول رئيس تحرير لها وتعاقب عليها رؤوساء 

تحرير من مقامات معروفة آخرهم املهندس عبد الله النعمة.

وتعد األعداد السابقة ذخرية مهمة حيث تروي مراحل تاريخية 

نادرة،  بها صورا  أن  كام  العامل،  لقطر حول  اإلنساين  العمل  من 

وحوارات متميزة.

وأنشطة  فقهية  ومسائل  دعوية  تقارير  االستقامة  مجلة  تضم 

جمعية عيد الخريية يف مختلف البلدان االسالمية.

مجلة االستقامة

عناوين املجلة:

estiqama@eidcharity.net

www.eidcharity.net ص.ب:22278

ت: 44355555  فاكس: 44860952
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البحوث  وإدارة  القطري  التقويم  دار  عن  يصدر  سنوي  إصدار 

يبني  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  بوزارة  اإلسالمية  والدراسات 

هذا التقويم األيام واألشهر والسنني الهجرية وامليالدية ومواقيت 

الصالة والربوج والطوالع واملوافقات.

مؤسس التقويم هو الشيخ عبد الله بن إبراهيم األنصاري، الذي 

يف  برع  الذي  األنصاري  إبراهيم  الشيخ  والده  عن  العلم  تلقى 

علم  درس  مام  فكان  العلم  طلب  يف  سافر  ثم  وأتقنه  الفلك، 

الفلك يف كل من األحساء، والبحرين، ثم مكة املكرمة، ثم عاد 

يقوم   – الله  يرحمه   – الله  عبد  الشيخ  وكان  قطر.  وطنه  إىل 

بخط هذا التقويم بيده، وينسخ منه عدة نسخ يوزعها عىل أهل 

الكبري)  الجامع  مسجد  يف  منها  نسخة  ويودع  والعلم،  الفضل 

التقويم  الشيوخ(، وكان من يحصل عىل نسخة من هذا  جامع 

يقوم بنسخها عدة مرات ليتم توزيعها مرة أخرى عىل أكرب عدد 

جموع  من  عدد  أكرب  النفع  ويشمل  الفائدة،  لتعم  الناس  من 

املسلمني. 

وصدر أول تقويم قطري مطبوع عام 1377 هـ ، املوافق 1957م 

عىل نفقة الشيخ عيل بن عبد الله آل ثاين يرحمه الله. 

وكان تقومياً دفرتياً، يفتتح مبقدمة، ثم يقدم لكل شهر مبقتطفات 

أو  القرآن الكريم، والحديث الرشيف، وبعض الحكم شعراً  من 

الشهر،  أنباء  أهم  أعالها  فقد كتب يف  الثانية  الصفحة  أما  نرثاً، 

وتركت لحامل التقويم يكتب فيها ما يشاء، ثم يأيت دور حساب 

الشهر فيبدأ من الصفحة الثالثة وهو عبارة عن جدول به ستة 

أنهار األول لعدد األيام حسب تسلسلها الرقمي، والثاين لتسمية 

والخامس  سهيل،  لنجم  والرابع  لألبراج،  والثالث  األسبوع،  أيام 

مواقيت  ذلك  إىل  يضاف  للطالع،  والسادس  امليالدي،  للشهر 

التوقيت  حسب  فقط  والعرص(   – والظهر   – )الفجر  الصالة 

صالة  وقت  أن  اعتبار  عىل  العربية  بالساعة  للشمس  الغرويب 

املغرب ثابت عىل الساعة الثانية عرشة تعقبها العشاء بعد ساعة 

الصفحة  تبدأ  ثم  يوماً،  عرش  خمسة  الصفحة  وتضم  ونصف، 

التقويم القطري
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عناوين التقومي:

www.qatarch.com

draboomr@qatarch.com

ص.ب :140

ت: 44449303 فاكس:44424566

التالية من اليوم السادس عرش، وقد سجل عىل كل صفحة فكرة موجزة عام يوافق أيامها من الطوالع، ثم 

أضيف التقويم الزوايل عام 1380 هـ - 1960م. دار التقويم القطري التي يصدر منها التقويم، قد بدأ العمل 

التقاويم يف  بها بتاريخ 20 من رمضان سنة 1410 هـ املوافق 15 من إبريل سنة 1990 م.  وتصدر الدار 

صور مختلفة تناسب كل األحوال، فتخرج التقويم الدفرتي ملدينة الدوحة ، كام ترشف بإصدار تقويم دفرتي 

أيضا لكل من مكة املكرمة، واملدينة املنورة ومدينة الرياض كام تخرج بتوقيت الدوحة التقويم الجداري، 

والتقويم املكتبي بتوقيت الحرمني الرشيفني وعواصم دول مجلس التعاون، وأجنده دار التقويم القطري. 

التقويم الجداري موسوعة علمية دينية ثقافية يطالعك كل يوم بجديد يف صدره مأثور من القول شعراً أو 

نرثاً، أو اإلشارة إىل مناسبة من املناسبات، أو التذكري مبوعد اآلذان األول لصالة الجمعة. ويتضمن مواقيت 

الصالة وبدايات السنوات ونهايتها ومواعيد الربوج والطوالع وفصول السنة ومواعيد الزراعة وغري ذلك من 

مواده األساسية التخصصية.  أما خلفية التقويم فتكون مابني حكمة غالية من مأثور األقوال والوصايا )نرثاً 

أو شعراً(، أو طرفة علمية، أو ملحة أدبية، أو لغز شيق، أو تعريف بصحايب، أو إضافة طريفة يف اللغة، أو 

تعريف بطالع أو برج أو ميالد شهر هجري، أو إيضاح ملناسبة إسالمية أو محلية أو عربية أو عاملية، كام 

تحتل الفكاهة موضعاً يف خلفية التقويم.

املدير العام لدار التقويم األستاذ الدكتور/ محمد بن عبد الله بن إبراهيم األنصاري.
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مجلة تصدرعن جمعية بيوت الشباب القطرية ومجلة الشبابية 

العربية  وباللغتني  سنوية  ربع  بصفة  الجمعية  تصدرها  التي 

الشباب  بيوت  حركة  نشاط  لتوثيق  وتهدف  واالنجليزية 

الضوء عىل  وتسليط  للجمعية  والداخلية  الخارجية  واملشاركات 

املتميزين  مع  صحفية  لقاءات  وعمل  الشبايب  العمل  إنجازات 

لبيوت  العربية  الجمعيات  بأحد  للتعريف  خاص  ركن  وكذلك 

الشباب مبا يسهم يف رفع الوعي السياحي والثقايف لدى الشباب 

وكذلك ركن لالخبار الطريفة والغريبة.

منوذج  القطرية  الجمعية  تصدرها  التي  الشبابية  مجلة  وتعترب 

املطبوعة  تعترب  حيث  العربية  الجمعيات  قبل  من  به  يحتذى 

بصفة  الشباب  بيوت  حركة  عن  تصدر  التي  واملتميزة  الوحيدة 

مستمرة وتساعد يف نرش  وقيم بيوت الشباب وتعمل عىل تنمية 

بني  والخارجية  الداخلية  السياحة  وتنشيط  السياحي  الوعي 

الشباب وتعريفهم مبعامل بالدهم والبالد العربية وتراثها التاريخي 

والعلمي والثقايف.

املرشف العام: عبدالعزيز العامري.

نائب املرشف العام: سامل سويد.

رئيس التحرير: عبدالله سامل البكري.

مجلة الشبابية

عناوين املجلة:

info@qataryha.netت: 44217157  فاكس: 44864174

www.qataryha.net
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مجلة دورية تعنى بشؤون وقضايا املسنني تصدر عن املؤسسة 

بداية  يف  املجلة  انطلقت  )إحسان(،  املسنني  لرعاية  القطرية 

أمرها كمنشورة ومن ثم تطورت إىل مجلة وكان أول إصدار يف 

أبريل من عام 2007 وذلك باسم )الرباحة( وكانت تصدر باللغة 

العربية فقط وكان يوزع منها 3500 نسخة داخل قطر وكانت 

هذه البداية ومع تدشني شعار املؤسسة القطرية لرعاية املسنني 

)إحسان( والذي تعني أول حروفه إرشاقة حياة سعيدة انطلقنا 

نحوها ارتأت أرسة التحرير أن تصدر املجلة بطابع جديد وباسم 

شعار  مع  يتناسب  مبا  االسم  تغيري  خطوة  أول  فكانت  جديد 

اللغة  إىل  مرتجمة  أصبحت  بأن  املجلة  تطورت  وثم  املؤسسة 

االنجليزية وبدأ هذا االنجاز يف العدد 24 من املجلة والذي صدر 

بتاريخ يناير 2013 كام توسع التوزيع إىل 20 ألف نسخة توزع 

املجلة عىل إعجاب  يف قطر مع جريديت الرشق والراية وحازت 

ضمن  األوقاف  وزارة  قبل  من  شهاده  عىل  وحصلت  الجمهور 

أفضل املطبوعات يف قطر وذلك يف عام 2013. 

العامة واإلعالم  العالقات  يقوم عىل أعامل املجلة موظفو إدارة 

باملؤسسة القطرية لرعاية املسنني. 

رؤساء التحرير: يوسف محمد املفتاح من عام 2007 إىل 2011م.- 

مبارك بن عبدالعزيز آل خليفة من عام 2012 اىل 2013م. - - 

جابر املري عام 2014م.  

تشمل املجلة عدد من األبواب يف عدد من  املجاالت املختلفة 

منها:

1- متابعات وأخبار: باب ينرش جميع فعاليات املؤسسة وأنشطتها 

الداخلية والخارجية.

السن  كبار  من  الالمعة  املجتمع  شخصيات  أحد  مع  حوار   -2

املختصني يف مجال معني أو من املهتمني يف مجاالت تخص كبار 

السن ويكون الحديث معهم حول املايض الجميل وما فيه من 

قصص وعادات وتقاليد ال يعرفها الجيل الجديد.

باب منوع يشمل تحقيقات مختلفة يف مواضيع  3- تحقيقات: 

مجلة إحسان



75

عناوين املجلة:

www.qfepc.gov.qa    

ihsan@qfepc.gov.qa ت: 40121067  فاكس: 40121067

ص.ب: 24353

منوعه فهو يناقش قضيه مهمة ويجد وجهات النظر املختلفة ورأي املسؤولني حولها ويسلط الضوء عليها مبا 

يصب يف مصلحة الخدمات املقدمة لكبار السن.

 4- تقارير: باب يناقش معامل قطر املميزة الحديثة والقدمية وزيارة كبار السن لها.

5- امللف الطبي: يتكلم عن املجاالت الطبية أما حواراً مع طبيب أونصائح طبية أو رشح مرض معني وطرق 

عالجه والوقاية منه أو مقاالً طبياً أو يعرض األسامء القدمية لألمراض وطرق العالجات الشعبية. 

 6- امللف الديني: حوارات مع شيوخ دين أو مقاالت دينية أو يعرض الفعاليات الدينية املقامة لكبار السن 

كاملحارضات التي تنظمها املؤسسة لكبار السن. 

7- براحة إحسان: باب يتضمن األخبار الخفيفة واألخبار الداخلية للمؤسسة كالتعيينات والتهنئات وقصة 

قصرية إلضافة روح من املرح عىل املجلة. 

8- تغريدات: يعرض الباب قضية معينة تم طرحها عىل موقع التواصل االجتامعي )تويرت( الخاص بإحسان 

وردود املغردين وتغريداتهم.

9- مقاالت: توجد باملجلة مقاالت متنوعه والباب مفتوح ملن يحب أن يشارك بطرح مقالته بعد أن متر عىل 

أرسة التحرير.
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مجلة التأمينات االجتامعية مجلة ربع سنوية تصدر عن الهيئة 

العامة للتقاعد والتأمينات االجتامعية.

وتعترب املجلة التي تصدر باللغتني العربية واالنجليزية هي املنرب 

اإلعالمي األول لكل قضايا التقاعد واملتقاعدين من أبناء وبنات 

هذا الوطن والتي تخاطب أكرث من 10 أالف متقاعد ومتقاعدة 

بالدولة وأضعافهم من املقبلني عىل التقاعد واملهتمني بسياسات 

التقاعد والتأمينات االجتامعية.

شهر  يف  االجتامعية‹‹  ›‹التأمينات  مجلة  من  األول  العدد  صدر 

مايو من عام 2013 

وتم اختيار السيد يوسف البنعيل كأول رئيس تحرير للمجلة.

التأمينات االجتامعية عىل جملة من املوضوعات  تحتوي مجلة 

عىل  مقبل  وكل  متقاعد  كل  تهم  التي  الصحفية  والتحقيقات 

هذه املرحة باإلضافة إىل مجموعة من األعمدة الصحفية لعدد 

من كتاب الوطن العريب اللذين ركزوا عىل املواضيع االجتامعية 

والنفسية التي تهم الرشيحة املستهدفة أمثال الربوفسور طارق 

القشعان  حمود  والدكتور  الحمودي  سعد  واملستشار  الحبيب 

جاسم  واألستاذ  التقاعد  أنظمة  يف  املستشار  السعوي  وفهد 

املطوع.

كام يتم استطالع آراء املتقاعدين يف أعداد املجلة حول حياتهم 

الفراغ وشغل واستثامر  التقاعد وكيفية استغاللهم ألوقات  بعد 

طاقتهم بعد مرحلة العمل واالنتاج. 

مجلة التأمينات االجتماعية

عناوين املجلة:

ص.ب  24484 

magazine@grsia.gov.qaهاتف:  44090000 فاكس:  44090009 

www.grsia.gov.qa
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صندوق  عن  تصدر  سنوية  ربع  مجلة  واملجتمع  الزكاة  مجلة 

الزكـاة صدرت أول مرة يف عام 1998م باسم )النامء(، وكان أول 

السيد  الوقت  ذلك  يف  الصندوق  إدارة  مدير  لها  تحرير  رئيس 

صالح املري وكانت تصدر يف )4( صفحات ثم يف )8( صفحات 

ثم يف )12( صفحة ثم يف )18( صفحة واستمرت عىل هذا الحال 

حتى العام 2012 م وعند صدور العدد )14( منها تم تحويلها 

إىل مسمى آخر وهو الحايل )الزكاة واملجتمع( حيث حدث تطور 

نوعي فصارت تصدر يف )60 ( صفحة. 

-الغالف: ويتضمن بالصورة والكلمة أهم ما يشتمل عليه العدد 

من موضوعات تتعلق بأنشطة الصندوق. 

املؤسيس  النشاط  عادة  وتتضمن  الصندوق:  مدير  -كلمة 

للصندوق. 

-افتتاحية: بقلم رئيس التحرير وفيها استعراض كامل للموضوعات 

الواردة يف العدد. 

-لقاء: ويتم عادة مع إحدى الشخصيات املجتمعية للحديث عن 

فريضة الزكاة ودور الزكاة يف تحقيق التوازن االجتامعي.

املشفوعة  املالية  البيانات  لبعض  عرض  خاللها  ويتم  -تقارير: 

الصندوق  ومرصوفات  بإيرادات  املتعلقة  الحسابية  بالجداول 

هذه  بعمل  املتعلقة  الكاملة  الشفافية  مببدأ  التزاماً  وذلك 

يف  العمل  مستجدات  ألهم  استعراض  وفيها  املؤسسة.أخبارنا: 

الصندوق وعرض لبعض املشاريع التي تم تنفيذها.

الصندوق  استقبال  عىل  الضوء  تسليط  خاللها  ويتم  -زيارات: 

لبعض الشخصيات العربية واإلسالمية، يف إطار التنسيق املشرتك 

لخدمة ركن اإلسالم الثالث.

الزكاة  فريضة  عن  تحقيقني  نرش  يتم  عدد  كل  يف  -تحقيقات: 

األمن  تحقيق  يف  الفريضة  دور  عن  الحديث  فيها  ويكون 

الصحة وبركة  الزكاة عىل  تأثري  الحديث عن  االجتامعي وكذلك 

املال وغري ذلك .

األنشطة  استعراض  الصفحة  خالل  ويتم  إلكرتونية:  -متابعات 

مجلة الزكاة والمجتمع
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عناوين املجلة:

A.Kamel@zakat.gov.qa 44011112 : ت : 44011111 فاكس

www.zf.org.qaص.ب : 2535

اإللكرتونية للصندوق عىل مواقع التواصل االجتامعي وتطبيقات الهواتف الذكية .

-مصطلحات زكوية معارصة: ينرش يف هذه الصفحة فصل من كتاب املوسوعة األبجدية امليرسة ألحكام الزكاة 

الرشعية املعارصة.

 ومنذ صدور العدد 17 من الدورية طرأ جديد متثل يف ترجمة مللخص ما ورد يف األعداد إىل اللغة االنجليزية، 

إىل هذا وذاك تشتمل الدورية عىل عدد من اإلعالنات الخاصة بالصندوق وكذلك أخرى مدفوعة األجر.وقد 

توىل السيد عبد املعز يونس عوض الله رئيس شعبة العالقات العامة واإلعالم منذ العدد األول حتى الرابع 

عرش أمر تحرير الدورية، ليقوم السيد عامر كامل الباحث اإلعالمي بالصندوق ومنذ صدور العدد الخامس 

عرش بهذه املهمة.
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سلسلة دورية فكرية ثقافية تصدر كل شهرين من الدوحة عن وزارة 

األوقاف والشوون اإلسالمية -وقفية الشيخ عيل بن عبد الله آل ثاين 

بلد،  من  أكرث  يف  نفسه  الوقت  يف  وتطبع  والدراسات،  للمعلومات 

وتوزع يف العامل اإلسالمي والغرب، كام يتم اإلطالع عليها من خالل 

شبكة اإلنرتنت.

مىض عليها أكرث من ثلث قرن من الزمان، حيث صدر الكتاب األول 

ويبلغ مجموع  )مارس 1982م(،  آذار  اآلخرة 1402هـ-)  يف جامدى 

2014م(:  )أغسطس/سبتمرب  1435هـ  القعدة  ذي  حتى  إصداراتها، 

)164( كتاباً، يف موضوعات ثقافية معارصة متنوعة، لكتاب وباحثني 

من مناطق جغرافية مختلفة ومدارس فكرية متعددة؛ وترجم بعضها 

إىل لغات عاملية مثل: اإلنجليزية والفرنسية، وإىل بعض لغات العامل 

لتحقيق  تعمل  وغريها.وهي  واإلندونيسية،  الرتكية  مثل:  اإلسالمي 

مجموعة من األهداف، منها: معالجة قضايا الحياة املعارصة يف ضوء 

القيم اإلسالمية؛ تأصيل الرؤية الرشعية للقضايا واملشكالت املعارصة، والعودة باألمة إىل ينابيع التلقي األوىل يف 

الكتاب والسنة، وفهم القرون املشهود لها بالخريية؛ املساهمة يف تجديد أمر الدين، ونفي نوابت السوء، وتنقية 

الباطل، واعتامد منهج  الغلو والتشدد واالنتحال  أسباب  التدين مام شابه من بدع وانحرافات؛ معالجة  واقع 

الرسايل  بدوره  وتبصريه  اإلسالمية،  القيم  املعارص يف ضوء  املسلم  تشكيل شخصية  إعادة  واالعتدال؛  الوسطية 

الروحية  طاقاته  استثامر  عىل  قادراً  ليكون  فاعليته  وشحذ  االستخالف،  متطلبات  لتحقيق  وتأهيله  واإلنساين، 

والفكرية واملادية يف ضوء هدايات الوحي واجتهادات العقل، ويف ظل اإلمكانات املتاحة والظروف املحيطة؛ 

التعريف بأهم مقومات النهوض، التي متتلكها األمة، وتحقيق الوعي الحضاري والحصانة الثقافية؛ إحياء املنهج 

السنني، وإشعار األمة بأهمية التوغل يف التاريخ، والسري يف األرض، والنظر يف العواقب واملآالت، وإدراك السنن 

عىل  والتأكيد  املعارصة،  الحضارة  أزمة  معالجة  يف  اإلسهام  واألحياء؛  الحياة  تحكم  التي  االجتامعية  والقوانني 

حاجتها إىل الهدي اإللهي.

ويرشف عىل تحرير كتاب األمة الدكتور عمر عبيد حسنة منذ صدوره وحتى اآلن.

كتاب األمــة

عناوين املجلة:

ت : 44473000

ص . ب 893 

skeikhali-waqifa.org.qa
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مجلة غراس مجلة فصلية تصدر كل ثالث أشهر عن جمعية قطر 

العمل  ثقافة  تعزيز  يف  وتسهم  اإلنساين  بالعمل  تهتم  الخريية 

الخريي، وتعرّف بربامج ومشاريع وأنشطة وخدمات جمعية قطر 

الخريية وتنطق باسمها.

النشأة :صدر العدد التجريبي » صفر« من »غراس« يف شهر فرباير 

2012 ، وكان باللغة العربية فقط، وبلغ عدد صفحاتها 36 صفحة 

ملونة، وشغل رئيس تحريرها آنذاك األستاذ/غانم جابر الكبييس. 

إدارة  األخري، حرصت  العدد  وحتى  التجريبي  العدد  بعد صدور 

باللغة  قسم  وإضافة   واملضمون  الشكل  يف  التطوير  املجلة عىل 

 120 إىل  ليصل  الصفحات  عدد  ازداد  وقد  للمجلة،  االنجليزية 

صفحة ملونة يف العدد الواحد، وحجم الصفحة ) 29.5 * 21 سم ( 

أهداف املجلة : 

ـ التعريف بثقافة العمل الخريي والتطوعي بأبعادها الرتاثية واملعارصة، وإبراز جوانبها الحضارية.

ـ اإلسهام يف تعزيز قيم العمل الطوعي، وتشجيع العمل التطوعي واإلغايث السيام يف أوساط الناشئة والشباب.

ـ اإلسهام يف تعزيز الرشاكات والتعاون بني املنظامت واألشخاص والجهات االعتبارية املهتمة بالعمل الخريي 

واإلنساين.

ـ التعريف بـ »قطر الخريية« وتوجهاتها االسرتاتيجية، ومشاريعها وإنجازاتها، وإسهاماتها التنموية، ورؤاها 

املستقبلية، والتعبري عن مواقفها.

ـ اإلسهام يف تحقيق تواصل فعال مع جمهور قطر الخريية، وخلق صورة ذهنية جديدة عن الجمعية.

ابواب املجلة  : ـ  مقاالت ـ حوارات ـ ترجامت ـ عرض كتب ـ صفحات من الرتاث القطري ـ  سفراء الخري،  

استطالع رأي ، من األدب اإلنساين، صفحة تطوع ـ أعمدة ) إحصاءات وارقام ، تعريفات إنسانية ، خرينت 

ـ منظامت إنسانية، اسرتاحة العدد ( - ملف العــدد ـ مشاريــع تنتظر التمويــل ـ بطاقة تعريفية ملكتب 

ميداين ـ تقارير ـ حوارات ، قصة نجاح ، من امليدان.

املرشف العام للمجلة االستاذ يوسف أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخريية، رئيس التحرير 

جاسم ابراهيم املنصوري، ومدير التحرير االستاذ عيل الرشيد.

مجلـة غـراس

عناوين املجلة:

ت : 44667711 فاكس : 44667733

www.qcharity.orgص . ب 1224 

 ghiras@qcharity.org



81

التطوعي وهي  للعمل  مجلة ربع سنوية تصدر عن مركز قطر 

عىل  التطوع  قضايا  ودعم  بتعميق  معنية  اجتامعية،  مجلة 

املستويني املحيل والعريب. 

من  يعمل  الذي  الشباب،  من سواعد  مستوحاة  السواعد  كلمة 

أجل تقديم الخدمة إىل محتاجيها من أفراد املجتمع دون انتظار 

ملقابل مادي، وبدون هذه السواعد املتطوعة لن نبني مجتمعنا 

ولن نطوره.

املجلة  تقوم  حيث  الجنسني،  من  الشباب  املجلة  تستهدف 

بتشجيع الشباب عىل االنخراط يف العمل التوعوي، بإشعال رشارة 

املساعدة  تقديم  نحو  رغباته  وتطويع  فرد،  كل  داخل  التطوع 

والدعم لآلخرين، فضالً عن محاولة رد الجميل للمجتمع وذلك 

يوصل  ما  قطر، وهو  أرض  يعيش عىل  لكل من  العون  بتقديم 

االحساس باملسؤولية والواجب العام تجاه بلدنا الحبيب.

كل ذلك من خالل املقال والخرب والتحقيق والحوار والكاريكاتري، 

وغريها من القوالب الصحفية األخرى.

تصدر املجلة باللغة العربية وتصدر أربع مرات يف العام .

برئاسة   ،2003 ديسمرب  يف  مرة  ألول  السواعد  مجلة  انطلقت 

تحرير السيد يوسف الكاظم.

مجلة السواعد

عناوين املجلة:

www.qatarvoluntary.orgص.ب: 227771

qcfva@qatar.net.qa 44650777:ت:44675999  فاكس
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باللغة  القطري  األحمر  الهالل  عن  تصدر  سنوية  نصف  مجلة 

العربية واالنجليزية، وتقوم إدارة االتصال العام بالهالل االحمر 

بتويل إصدارها وتصميمها وطباعتها .

تركز نرشة العطاء يف كل عدد عىل موضوع رئييس مثل )التدريب، 

الهالل  إنجازات  عن  أخباراً  ايضاً  وتتناول  املشاريع(،  الرشكاء، 

األحمر القطري عىل املستوى املحيل والدويل، كام تشمل املجلة 

بعض اللقاءات واإلعالنات .

أول رئيس  املجلة  يف عام 2005م وكان  األول من  العدد  صدر 

ذلك  قبل  النرشة  تصدر  وكانت  جرّاد  عدنان  فريد  لها:  تحرير 

بشكل غري منتظم. 

أبواب املجلة :

1 - كلمة لرئيس مجلس إدارة الهالل األحمر الدكتور محمد بن 

غانم العيل املعاضيد.

2 - تأهيل ومتكني.

3 - حوار مع شخصيات يف العمل االنساين.

4 - الهالل محليا - الهالل دوليا.

املرشف العام للمجلة صالح عيل املهندي .. مدير التحرير رجاء 

صالح.

مجلة العـطـاء

عناوين املجلة:

www.qrcs.org.qa

info@qrcs.org.qa ت: 4424 7777  فاكس: 4424 7779

ص.ب:5449
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توعوية تصدر فصليا كل  تثقيفية  مجلة »مودة » مجلة أرسية 

ثالثة اشهر عن »مركز االستشارات العائلية«، تهتم بالشأن األرسي 

من خالل مجايل االرشاد واالصالح األرسي، من وجهة نظر علمية 

متخصصة.

وعالقات  اإلعالم  إدارة  )مدير  تحريرها  :يرأس  التحرير  رئيس 

املجتمع( مبركز االستشارات العائلية.

متابعة  يف  متخصصة  مجلة  أول  هي  »مودة«  :مجلة  املضمون 

العربية  باللغة  تصدر  القطري،  املجتمع  يف  األرسية  القضايا 

تحليالت  متضمنة  ديسمرب2011م،   يف  منها  األول  العدد  صدر 

االرشاد  يف  واالتجاهات  والقضايا  األحداث  عىل  وتركز  متقدمة، 

واالصالح األرسي، استنادا عىل أقىص معايري املهنية، مبشاركات من 

االكادمييني واملامرسني يف قطر واملنطقة العربية، بهدف: 

1.توعية وتثقيف قرائها يف قضايا االرشاد واالصالح األرسي بشكل 

موضوعي 

2.االهتامم بقضايا األرسة يف املجتمع القطري.

الفئات املستهدفة )تربويا ونفسيا ورشعيا وقانونيا( يف  3.تبصري 

مجال االرشاد واالصالح األرسي.

4.احداث تأثري ايجايب يف الصورة الذهنية للمركز لدى الجمهور 

املستهدف.

5.تدعيم سبل التواصل وايصال دور املركز اىل اكرب رشيحة ممكنة 

من افراد املجتمع. 

6.املساهمة يف تعريف الجمهور بالدور الذى يقوم به املركز.

بالشأن  املتعلقة  والفعاليات  األحداث  من  قدر  أكرب  7.تغطية 

األرسي يف دولة قطر.

مجلة مودة

عناوين املجلة:

www.fcc.goc.qa

info@fcc.gov.qa

ص.ب: 22877

ت: 44892888  فاكس: 44878360
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مجلةالدانة

مجلة الدانة مجلة  أسبوعية  منوعة تصدر مؤقتا بصفة شهرية 

من العاصمة القطرية الدوحة لتوزع يف العامل العريب كله باحدث 

تقنيات الطباعة واإلخراج الصحفي. وعىل ايدى نخبة من أميز 

الصحفيني العرب والخليجيني.

العدد  موضوع   : منها  األبواب  من  العديد  عىل  املجلة  تحتوي 

الفنون - مال وأعامل  الدانة - كل  الدانة - طبيب  - تحقيقات 

- سياحة وسفر - ثقافة وابداع - املرأة واألرسة - الدين والحياة.

تصدر عن مؤسسة الدانة للطباعة والنرش.

رئيس التحرير السيد محمد العطية.

مدير عام التحرير األستاذ ارشف العوىض.

صدر العدد األول يف يناير 2012.

عناوين املجلة:

ت: 30280080  

ص.ب.: 366

info@al-dana.net 

www.al-dana.net
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مجلــة بــــروق

عناوين املجلة:

brooq1@hotmail.com

www.brooq.org ص.ب: 205291

فاكس:44081181هاتف: 44081166

مجلة شهرية منوعة تصدر باللغة العربية وتعني بالشعر واألدب 

كام تهتم بالرتاث والفنون وقضايا املجتمع. 

انطلقت املجلة يف أول إصداراتها يف يوليو من عام 2003م.

ومنطقة  بروق  رأس  اىل  نسبة  االسم  بهذا  بروق  مجلة  سميت 

بروق القطرية األثرية العريقة التي تقع يف غرب قطر.

تعترب مجلة بروق رشيكاً إعالمياً أساسياً للمؤسسة العامة للحي 

الثقايف »كتــارا« لرسم لوحة ثقافية إعالمية فريدة. 

أفضل  مع  التعاون  وتوظيف  استقطاب  إىل  املجلة  سعت 

الصحفيني والكتاب اإلعالميني وأكرثهم مهارة كام تسعى لتقديم 

قيمة ثقافية عالية يف كل ما تتناوله وتقدمه للقراء مع الحرص 

عىل إيجاد بيئة عمل تقوم عىل العمل الجامعي والتميز يف األداء 

لتحقيق العديد من اإلنجازات وفق الرؤية الوطنية لدولة قطر.

لإلعالم  إيجابية  صورة  وعكس  اإلعالمي  العمل  تنمية  رسالتها 

القطري من خالل رفع جودة الطرح وتحسني املواءمة.

والدينية  والفنية  األدبية  الصفحات  من  العديد  املجلة  وتضم 

والصحية والرياضية.

وكذلك تسعى املجلة إىل تحقيق مجموعة من القيم مثل:

املنطقي،  التنوع  القارئ،  احرتام  الصحفية،  األمانة  أوالً،  قطر 

التواصل مع اآلخرين، املشاركة يف البناء واإلنجاز.

السيد/  اليوم  إىل  التأسيس  منذ  املجلة  التحرير وصاحب  رئيس 

مقيم راشد الخيارين الهاجري.
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مجلـــة جميلـــة

عناوين املجلة:

 مجلة »جميلة« مجلة شهرية تصدر عن  قطر لإلعالم والتسويق، 

أن  –يف  وهدفا  سبيال  وتنمية«  »تنوير  شعارها  من  تتخذ  التي 

معا- ويرأس تحرير املجلة عضو مجلس اإلدارة املنتدب  السيد 

عادل عيل بن عيل. 

والثقافية  االنسانية  القيمة  تقديم  يف  وتجتهد  تأمل«جميلة« 

يف  انطلقت  التي  »جميلة«  مجلة  و  والتنموية  واالجتامعية 

ومنذ  املجلة  سعي  يف  الهادفة   1998 العام  يف  األوىل  نسختها 

مع  قطر،  يف  الواسع  الثقايف  بالحراك  لإلحاطة  األوىل  انطالقتها 

إطاللة عربية وإقليمية، وعاملية  . 

»جميلة« يف قطر ومكاتبها يف الدول العربية تسعى  لتقديم كل 

ما هو ثري بالتجارب اإلنسانية، وتقديم كل جديد ومعارص عرب 

إضافة  امليدانية،  والتحقيقات  الخاصة،  الحوارات  من  مجموعة 

إىل األبواب الثابتة عن الصحة والجامل والرشاقة وجديد املوضة، 

وجديد األسواق، وديكور البيوت والكتب واألفالم الحديثة.

جميلة..  »الحياة  شعارها  من  رسالتها  »جميلة«  وتستوحي 

عيشها«.. 

مديرة التحرير سمرية عوض.

ص. ب. 22345 

magazine@jamila-qatar.com ت:  40002255 فاكس : 40002223

www.jamila-qatar.com
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مجلة هي وهو

عناوين املجلة:

والطباعة  للنرش  الخليج  تصدر عن رشكة  متنوعة  مجلة شهرية 

املجلة  تضم  الكواري  عفصان  صالح  تحريرها  يرأس  »الرايـــة« 

 – ثقافة   – مجوهرات   – وهناك  هنا  منها  األبواب  من  العديد 

 – رشاقة   – أزياء  ودنيا-  دين   – تحقيق   – استشارات  حوار- 

وغريها من األبواب.

كام تهتم املجلة بشئون املرأة والصحة والجامل

ارسة التحرير

مدير التحرير صادق العامري

املرشف العام عىل التحرير محمد عبد املقصود

www.hwawhaya.com

she_he@raya.com

ص.ب: 3643 

ت: 44466539 فاكس: 44357561
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تصدر مجلة أجيال الشهرية عن » قطر لإلعالم والتسويق«وهي 

املطبوعة  الصحفية  اإلصدارات  يف  الرائدة  اإلعالمية  املجموعة 

بن  حمد  الشيخ  سعادة  إدارتها  مجلس  يرتأس  والتي  والرقمية 

سحيم آل ثاين ويشغل السيد عادل عيل بن عيل منصب العضو 

اول  لتكون   2008 عام   « أجيال   « مجلة  .وقد صدرت  املنتدب 

اسايس،  بشكل  تعنى  منوعة  اجتامعية  تربوية  قطرية  مجلة 

جوانب  مختلف  اىل  .باإلضافة  الناشئة  األجيال  وشؤون  بقضايا 

الحياة التي تتناول املجتمع القطري وتتناول امتداداته الخليجية 

املناهج  وتتبنى  رؤيوية  روحا  أجيال  والعاملية.تحمل  والعربية 

الحديثة يف استقاءاملعرفة ونرشها، وأولها تحرير العقل وتدريبه 

عىل  الحكم  يف  املسيطر  الحكم  وجعله  النقدية  الذهنية  عىل 

تعتنق  كام   ، ندرك  أو  نشاهد  أو  نسمع  او  نقرأ  مام  األشياء، 

حفلت  السبيل  هذا  .ويف  أيضا  والشكل  املحتوى  وإغناء  األداء  وتجويد  والتحديث  التطوير  منهج  أجيال 

أعداد مجلة أجيال بسلسلة من الحوارات والتحقيقات مع كوكبة من خرباء البحث العلمي وخرباءالتعليم 

الحديث، ونقلت اىل قرائها تجارب مجتمعات عربية وعاملية يف التعليم والبحث والرتبية واستنهاض املجتمع 

وبخاصة ما يتعلق باملرأة والطفل.وفتحت يف كل عدد من اعدادها تقريبا ، ملفات خاصة بقضايا املجتمع 

املحيل والعريب ، تعرض واقعه وترصد تحوالته الحضارية ، وبناء قدراته الذاتية وتستعني باملصادر املوثوقة، 

أجيال عىل حضورها  امللف. وتحرص  يتناولها  التي  القضية  األضواء عىل  املزيد من  التي تيضء  والرتجامت 

املميز والقوي يف ملفات الشأن املحيل وعىل رأسها ملف احتفاالت قطر باليوم الوطني وبيوم التميز العلمي 

وباليوم الريايض، ونشاطات جامعات املدينة التعليمية  واملؤسست التعليمية األخرى كاملدارس وغريها .وقد 

انفردت أجيال مبجموعة من الحوارات مع رموز بارزة يف مختلف القطاعات، والعديد من الرموز االجتامعية 

الثابتة يف التعليم  والثقافية والعلمية والرياضية .وعرب صفحات أجيال يجد القاريء مجموعة من األبواب 

والصحة والتكنولوجيا والرتاث والفنون والرياضةوتوزع املجلة يوم صدورها مع صحيفة الوطن يف كافة منافذ 

البيع والتوزيع ،كام ميكن اإلطالع عىل محتوياتهاعرب موقعها األلكرتوين.

مجلة اجيال

عناوين املجلة:

www.ajyalqatar.com

director@qimqatar.comت: 44554333 فاكس: 44654975
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مجلة مسارات

عناوين املجلة:

 www.imasarat.com

info@imasarat.com 4588844  :ت: 4588588  فاكس

ص.ب: 1186

مجلة مسارات هي املطبوعة الرسمية لوزارة املواصالت. 

وزارة  لصالح  مسارات  مجلة  إنتاج  حالياً  مواصالت  تتوىل رشكة 

املواصالت.

الخاضعة  الهيئات  الوزارة وجميع  و تقوم املجلة بتغطية أخبار 

لها، مبا يتضمن ذلك من فعاليات ومرشوعات ولقاءات وغري ذلك 

من املوضوعات ذات الصلة. 

رشكة  خالل  من   2007 العام  بداية  يف  مسارات  مجلة  صدرت 

الرشكة  داخل  من  ومصممني  محررين  عرب  )كروه(،  مواصالت 

يتوزعون يف مجاالت العالقات العامة والتسويق واإلعالم .

رئيس التحرير: السيد/ خالد كافود - مدير إدارة العالقات العامة 

واإلتصال.

وكذلك  والوزارة  الرشكة  أخبار  من  العديد  عىل  املجلة  تحتوي 

تضم املجلة أبواباً ثقافية ودينية وتراثية وصحية وبيئية. 

تصدر مجلة مسارات يف نسختني احداها باللغة العربية واألخرى 

باللغة االنجليزية.
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بريوت  يف  منها  األول  العدد  صدر   ، اجتامعية  شهرية،  مجلة 

عام 2001. تغطي املجلة أهم االحداث والفعاليات وانطالقات 

املشاريع املختلفة سوء منها الصغرية، املتوسطة والكبرية، باإلضافة 

والرحالت  كالطبخ  منوعة  ومواضيع  فنية  مواضيع  لتغطية 

وغريها. تغطي املجلة سبع دول هي: اإلمارات العربية املتحدة، 

السعودية، الكويت،قطر، البحرين، لبنان، األردن و سوريا. تصدر 

املجلة بتسع نسخ متخصصة لعدد من املدن الرئيسية: ديب، أبو 

لبنان،  البحرين،  الدوحة،  الكويت،  عاّمن،  الرياض،  ظبي، جدة، 

بأنها تصدر عدد  باقي مثيالتها  سوريا. تتميز املجلة عن جميع 

خاص يف كل مدينة عربية، فالعدد الذي يتم نرشه يف ديب يختلف 

عن العدد املنشور يف أبو ظبي وهكذا لباقي املدن املستهدفة. 

باإلضافة  نفسها  املدينة  وحفالت  أحداث  املجلة  تحتوي  حيث 

لعدد من االحداث الجامعة للدولة او للعرب بشكل عام 

حوار   - الشهر  :حدث  منها  االبوب  من  العديد  املجلة  وتضم 

 – – جامل  عاملي  نجم   – ذهبية  انامل  قطرية  معامل   – رصيح 

ديكور – تغذية – سياحة 

مجلة ليالينا

عناوين املجلة:

www.layalina.com
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العلوم  يف  املتخّصصة  املحّكمة  الفصليّة  »عمران«  مجلّة  ُولدت 

والوظيفّي  املنهجّي  املأزق  وإشكاليات  أسئلة  من  االجتامعيّة 

مرحلة  يف  العربيّة  واإلنسانيّة  االجتامعيّة  العلوم  تواجهه  الذي 

التغيريات االجتامعيّة الكربى الجارية يف الوطن العريّب. ويستوحي 

وإشعاعاته  األصيلة  مبّدخراته  الخلدويّن  »العمران«  مفهوم  اسمها 

املتجّددة. وتصدر املجلة منذ صيف 2012.

االجتامعيّة  العلوم  دوريّات  سلسلة  يف  نفسها  املجلّة  وتُدرُج 

واإلنسانية يف الوطن العريّب والعامل، لكّنها تحاول - يف إطار التكامل 

لُهويّتها  بطرحها  عنها  تتميّز  أْن   - أنجزته  مبا  واالعرتاف  معها 

والدوريّات  املجاّلت  تقاليد  مستعيدًة  كمجلٍّة/ مرشوٍع،  األساسيّة 

التي أنتجت اتّجاهاٍت وحركاٍت ومدارساَ علميًّة وفكريًّة. وتطمح 

يف ذلك إىل أن تشّكل نقلًة نوعيًّة يف مناهج هذه العلوم، تقوم عىل 

مقاربة اختصاصات العلوم االجتامعيّة ومناهجها كوحدٍة متكاملٍة 

يف ما هو قريٌب من »املنهج التكاميّل« و«املركّب«، العابر لالختصاصات مثل علم االجتامع واألنرثوبولوجيا 

والتأريخ، والتأريخ االجتامعّي، وما يندرج يف إطار علم السياسة واالقتصاد السيايّس والسّكان والبيئة والتنمية.

تلك  تعتمد  التي  املرجعيّة  األهميّة  ذات  واألصيلة  اإلبداعيّة  والدراسات  للبحوث  صفحاتها  املجلّة  وتفتح 

وثوراتها  االجتامعيّة  العلوم  اكتشافات  وتستوعب  العريّب،  »العمران«  دراسات  املركّبة يف  املنهجيّة  املقاربة 

املنهجيّة يف العامل، ومنجزات الجامعة العلميّة العربيّة يف ميادين العلوم االجتامعيّة منذ عرص النهضة العربيّة 

وحتّى اآلن، وتحاول تجديدها وتطويرها. وتجمع يف املؤرّشات التي تعتمد عليها - باملعنى الواسع للمؤرّش- 

التغيري  عمليّة  وموضوعاته يف صلب  العريّب  الباحث  اختصاص  واضعًة  والكميّة،  النوعيّة  املقاربات  بني  ما 

االجتامعّي الكربى الشاملة والجارية يف إطار الغاية العليا للعلوم االجتامعيّة وهي »الحريّة« بصفتها جوهر 

التفكري، وبصفة هذا األخري جوهر اإلنسان.

يرأس تحرير املجلة الدكتور عزمي بشارة، ولها هيئة تحرير متكاملة وهيئة استشارية.

مجلة عمران

عناوين املجلة:

www.dohainstitute.org

omran@dohainstitute.org 

ص.ب: 10277

ت: 44199777  فاكس: 44831651
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االجتامعي  الثقايف  القطري  املركز  عن  ناطقة  عيون  مجلة  تصدر 

للصم وهي مجلة نصف سنوية تصدر باللغتني العربية واالنجليزية 

الفئة من  بهذه  القطري  املجتمع  الصم وتعريف  انشطة  وتتناول 

املجتمع، صدر العدد االول من املجلة عام 2009م. 

ومن خالل سعى القامئني عىل املركز إىل تعريف املجتمع بإنجازات 

منتسبي املركز من الصم فكان اصدار مجلة ناطقة باسمهم تحمل 

عنوان » عيون ناطقة« كإشارة رمزية عىل اعتامدهم يف لغتهم عىل 

العيون وأن سمعهم من خالل رؤيتهم.

عىل  معتمدين  الصم  وبرامج  انشطة  تنقل  ناطقة  عيون  مجلة 

الصورة يف إخراجها، يرشف عليها إدارة تحرير متخصصة يف مجال 

والذي  السناري  عيل  السيد  هو  العام  ومرشفها  السمعية  اإلعاقة 

يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة كام يرأس تحريرها اإلعالمي 

السمعية والذي يعمل مذيع لغة اإلشارة يف قناة  الخبري يف مجال اإلعاقة  الدكتور سمري سمرين  املعروف 

الجزيرة، ويشارك يف التحرير مجموعة من املهتمني واملختصني يف مجال اإلعاقة السمعية.

تتعدد مواضيع املجلة وأبوابها لتتوافق مع ميول الجميع وخاصة الصم وخصصت أبواب خاصة بهم لتسليط 

الضوء عىل املبدعني واملميزين منهم والتعريف بقدراتهم ومواهبهم، كام دأبت املجلة عىل استضافة أحد 

األفراد الصم لينقل ما يجول بخاطره من خالل املجلة وإيصال صوته للجميع.

كام تضم املجلة أخبار وفعاليات وأنشطة املركز املختلفة.

وباختصار فإن مجلة »عيون ناطقة« تنقل بالكلمة والصورة أهم أنشطة وبرامج املركز التي ينفذها وتعترب 

لسان حال الصم للتواصل مع املجتمع.

مجلة عيون ناطقة

عناوين املجلة:

www.qdeaf.org

q_deaf_2006@hotmail.com

ص.ب: 45649

ت: 44697700  فاكس:44697711
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صحيفة استاد الدوحة

عناوين املجلة:

estad-aldoha4@hotmail.com

ص.ب: 96204

ت: 44999614  فاكس: 44999641

www.estadaldoha.com

صحيفة استاد الدوحة صحيفة رياضية متخصصة يف كرة القدم 

مطبوعة  كأول   2005 سبتمربعام  يف  منها  األول  العدد  صدر 

تحريرها يف ذلك  وترأس  القدم تصدر يف قطر.  بكرة  متخصصة 

الوقت د. أحمد سعيد املهندي.

تصدر املجلة مرتني يف األسبوع باللغة العربية وتتناول أخبار كرة 

القدم املحلية والخليجية والعربية والعاملية. 

وسميت مجلة استاد الدوحة بهذا األسم نسبة إىل ملعب أستاد 

عام  يف  أنشأ  الذي  الدوحة  مدينة  وسط  يف  يقع  الذي  الدوحه 

1962م ويعترب أقدم ملعب عشبي يف الخليج العريب وكانت تقام 

عليه مباريات األندية واملنتخب القطري.

انها  اال  أسباير  أكادميية  عن  تصدر  البداية  يف  املجلة  كانت 

للطباعة  بأسباير  ثم  زون  أسباير  مبؤسسة  بعد  فيام  التحقت 

والنرش والتوزيع .

أعالم  يف  القطري  الطموح  تكريس  عىل  صدورها  منذ  عملت 

القطري  الشباب  لتطلعات  املرشق  الوجه  عن  يعرب  متخصص 

وقيمه الجديدة واملتوافقة مع الرؤية الوطنية لعام 2030.

العربية  الرياضية  االعالمية  الساحة  مميز عىل  للجريدة حضور 

وتوجت ذلك بحصولها عىل لقب أفضل مطبوعة رياضية عربية 

األهرام  صحيفة  أقامته  الذي  السنوي  االستفتاء  يف   2013 لعام 

املرصية واسعة االنتشار.

 )13( من  اكرث  يف  والكتاب  املراسلني  من  شبكة  الدوحة  الستاد 

دولة عربية وتوزع يف معظم الدول العربية ويرأس تحريرها اآلن 

األستاذ ماجد محمد الخليفي.
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هي مجلة فصلية تصدر ثالث مرات يف العام، عن القوات املسلحة 

القطرية، متمثلة يف األتحاد الريايض العسكري. 

صدر العدد األول منها يف يناير من عام 2009م.

يف  الريايض  بالنشاط  تعني  رياضية  مجلة  العسكري  االستاد  مجلة 

الرياضية  اإلنجازات  تعكس  مرآة  وهي  القطرية  املسلحة  القوات 

التي تحققها الفرق الرياضية العسكرية والتي متثل القوات املسلحة 

القطرية يف املحافل الرياضية التي تشارك فيها هذه املنتخبات سواء 

عىل املستوى الخليجي والعريب والعاملي، وكذلك تقوم املجلة بإبراز 

النشاطات الرياضية التي تقوم بتنظيمها االتحاد الريايض العسكري 

لفرق القوات واألسلحة والوحدات بالقوات املسلحة القطرية باعتبار 

الرياضية يف  املنافسات  تنظيم مختلف  الجهة املرشفة عىل  االتحاد 

الفردية  واأللعاب  الجامعية  األلعاب  رياضات  املسلحة من  القوات 

باإلضافة إىل الرياضيات ذات الطابع العسكري.

التي حققها رياضيوا  الكثرية  الرياضية  العسكري إلبراز االنجازات  جاءت فكرة مجلة إصدار مجلة االستاذ 

التي  الرياضية  األنشطة  إبراز  وكذلك  الخارجية  البطوالت  يف  مشاركاتهم  خالل  القطرية  املسلحة  القوات 

هذه  لتوثيق  القطري  الجندي  كفاءة  رفع  يف  تساهم  والتي  الداخلية  املنافسات  يف  العسكريون  ميارسها 

اإلنجازات والنشاطات الرياضية حتى تكون مرجعاً لألجيال القادمة.

 وتتمثل اهمية هذه املجلة التي تقوم بتعريف أهمية الرياضة بالنسبة للعسكري يف قواتنا املسلحة وكذلك 

إبراز الدورالحضاري الذي تلعبه الرياضة يف مختلف قطاعاتها يف حياة الشعوب.

رئيس مجلس اإلدارة سعادة اللواء الركن/ دحالن جمعان الحمد.

املدير العام سعادة العميد الركن/ خليفة مبارك الخليفي.

رئيس تحرير املجلة النقيب مدين/ رستم حاجي باقر منذ العدد األول وحتى اآلن.وبالرغم من أنها مجلة 

القطرية  الرياضة  تحققها  التي  الكربى  الرياضية  باإلنجازات  وتهتم  تواكب  أنها  إال  بحتة  رياضية عسكرية 

بصفة عامة.

مجلة االستاد العسكري

عناوين املجلة:

ج: 55508513
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مجلة الرياضة في قطر

األوملبية  للجنة  الرسمية  املجلة  قطر‘  يف  ’الرياضة  مجلة  تعترب 

العربية  باللغتني  أشهر  ثالثة  كل  تصدر  مجلة  وهي  القطرية، 

وتقّدم  السابقة،  الفرتة  يف  األحداث  أهم  لتغطي  واإلنجليزية، 

ألهم األحداث املنتظرة يف الفرتة التالية وقد صدر العدد األول 

منها يف بداية عام 2008 لتكون نافذة عىل الرياضة يف دولة قطر 

القطرية يف  الرتكيز بشكل خاص عىل املشاركات  العامل، مع  ويف 

األوملبية  األحداث  أهم  إىل  إضافة  للدولة،  الرياضية  األحداث 

الذي  الدور  تنوع  قطر‘  يف  ’الرياضة  مجلة  والعاملية.تعكس 

تلعبه اللجنة القطرية يف النهوض مبختلف الرياضات والتعريف 

املختلفة يف  الظواهر  والتحليل  بالبحث  وتتناول  وبأخبارها،  بها 

املجال  ما يحدث من تطورات يف  تفاعلها مع  الرياضة، يف  عامل 

املجتمعي، والعلمي، والتكنولوجي والبيئي، وغريها من املجاالت.

وتبدأ املجلة بعد صفحات الغالف، بكلمة لسعادة األمني العام 

املاضية  األحداث  أهم  فيها  يستعرض  القطرية،  األوملبية  للجنة 

والقادمة يف الفرتة الفاصلة بني العددين السابق والالحق لصدور 

املجلة.

وتضم املجلة إىل جانب األحداث املستجدة مثل بطوالت العامل، 

واأللعاب األوملبية، واملؤمترات ذات الصلة بالرياضة، أخبار قادة 

املنظامت والهيئات الرياضية الدولية. 

كام تضم املجلة أركانا ثابتة منها: 

تحت املجهر: وهو عبارة عن استعراض من خالل عدسات أشهر 

املصورين ألهم األحداث يف فرتة الشهور القليلة السابقة لصدور 

املجلة.

الساحة  يف  املستجدات  آخر  استعراض  فيه  يتم  األخبار:  آخر 

الرياضية املحلية والعاملية.

والعاملية  املحلية  البطوالت  أجندة  األحداث:  من  القادم  يف 

وتسليط الضوء بالصورة والتعليق عىل أهمها.

لياقة مدى الحياة: يتناول مسألة اللياقة بشكل عام من عدة زوايا 
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عناوين املجلة:

ت : 44944646 - 44943173 

www.olympic.qa ص ب: 7494

qoc@olympic.qa

وعالقتها بحياتنا اليومية بحثا عن طيب العيش.

قادة - رأي ثاقب ونقاش حي يتاح فيه املجال للشخصيات الرياضية واملسؤولني الرياضيني للتعبري عن آرائهم 

يف شتى القضايا املتعلقة بالرياضة والصحة واملجتمع.

الساحة  يف  والبطوالت  الرياضيني  أبرز  العامل«:  حول  الرياضة  يف  العناوين  يصنع  من  اإلنجازات:  سجل  يف 

الدولية، وإنجازات وأرقام قياسية، بالتعليق والصورة والجداول البيانية.

اتجاهات جديدة: يتم فيه تسليط الضوء عىل أهم االبتكارات والحلول اإلنشائية أو التكنولوجية أو غريها 

يف املجال الريايض.

أرسة تحرير املجلة: يتم تحرير املجلة من قبل مؤسسة إعالمية بريطانية بالتعاون مع قسم اإلعالم باللجنة 

األوملبية القطرية التي متد أرسة التحرير باملواد الالزمة فيام يتعلق بالرياضة املحلية، وبعد رسم الخطوط 

الكربى ملحتويات العدد.

بتصميم صفحات  ثم  الثانية،  اللغة  إىل  اللغتني وترجمتها  بإحدى  املادة  إعداد  الربيطانية  املؤسسة  وتتوىل 

املجلة قبل الحصول عىل املوافقة النهائية من اللجنة األوملبية القطرية ومن ثم تقوم بطباعة املجلة وتوزيع 

أعداد منها حول العامل، وإرسال باقي األعداد لتقوم اللجنة األوملبية القطرية بتوزيعها يف الدوحة.

منذ عام 2013، قامت املؤسسة املعنية بإنتاج املجلة، بالرتتيب لبثها عن طريق تطبيق عىل الـ: آيباد، مام 

يزيد من سعة انتشار املجلة ومن فرص اطالع املستخدمني للتطبيقات الذكية عىل محتوى املجلة وعىل أخبار 

قطر وأخبار العامل من زاوية قطرية. 
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)Aspire Zone( مجلة أسباير زون

عناوين املجلة:

www.aspirezone.qa

newsletter@aspirezone.qa

ص.ب : 23833

ت: 44476786

العربية  باللغتني  تصدر  سنوية  ربع  مجلة  زون  أسباير  مجلة 

واإلنجليزية، صدر العدد األول منها يف أبريل 2012م. 

ترصد مجلة أسبايرزون أخبار مؤسسة أسباير زون الرائدة يف قطاع 

الرياضة مبا تقدمه من خدمات وبرامج دراسية متكاملة ومباٍن 

ملساعدة  عامليني  ومدربني  متطورة  رياضية  ومختربات  عرصية 

يف  للتفوق  رموزاً  يصبحوا  أن  عىل  الواعدة  الرياضية  املواهب 

تأهيل  وإعادة  الريايض  الطب  خدمات  وبتقديم  املستقبل، 

ومن  التام  الشفاء  مرحلة  إىل  بهم  للوصول  املصابني  الرياضيني 

يساهم  مام  العاملية،  املنشآت  تنافس  تحتية  بنًى  تطوير  خالل 

املجاالت،  كثري من  لدولة قطر يف  االقتصادية  الحركة  إنعاش  يف 

وذلك عن طريق الخدمات التي تقدمها كل من أكادميية أسباير 

وسبيتار وأسباير لوجستيكس.

تتحدث املجلة عن أهم األخبار التي حدثت خالل األشهر الثالثة 

األشهر  ستقام خالل  التي  الفعاليات  أهم  إىل  باإلضافة  املاضية، 

القادمة للرتويج لها، كام يتم عمل مقابالت حرصية مع املسؤولني 

للكشف عن الجهود الجبارة التي تقوم بها املؤسسة، وللحديث 

عن إنجازات املؤسسة والتعريف بدورها يف دعم قطاع الرياضة.



98

االتحاد  عن  تصدر  واإلنجليزية  العربية  باللغتني  فصلية  مجلة 

 /5/1 بتاريخ  منها  األول  العدد  صدر  القوى  اللعاب  القطري 

2007م .

تهتم مجلة أم األلعاب بنرش اخبار العاب القوى املحلية والدولية 

العلمية  واملقاالت  الصحفية  واملقابالت  والتحقيقات  والعاملية 

ونتائج املنتخبات القطرية املشاركة يف البطوال الدولية .

املجلة تتبع إالتحاد القطري إللعاب القوى.. وتوزع عىل جميع 

تابع  إتحاد   )210( وعددها  العاملية  القوى  العاب  إتحادات 

العربية  باللغتني  املجلة  وتصدر  القوى.  إللعاب  الدويل  لإلتحاد 

واالنجليزية. 

ويرشف عىل املجلة 

•سعادة/ دحالن جمعان الحمد رئيس مجلس اإلدارة 

•السيد/ محمد جاسم آل جهام الكواري رئيس التحرير.

مجلة أم االلعاب

عناوين املجلة:

www.qatarathletics.com

president@qatarathletics.com

ص.ب: 8139

فاكس: 44944509



99

عن  تصدر  دورية  مجلة  هي  قطر  نجوم  دوري  مجلة 

مؤسسة دوري نجوم قطرتأسست مؤسسة دوري نجوم 

قطر يف ديسمرب 2006 تحت مظلة اإلتحاد القطري لكرة 

القدم تحت مسمى )لجنة دوري املحرتفني( سعياً لإلرتقاء 

باألداء الفني للكرة القطرية و تطويرها عىل أسس عالية 

و معايري تتناسب مع معايري اإلتحاد األسيوي، و يف عام 

الحايل وتحميلها  املؤسسة ملسامها  أسم  تغري  تم   2008

مسئولية تسويق لعبة كرة القدم .

لتغطية   2013 ديسمرب  يف  للمجلة  األول  العدد  صدر 

رئيس  أول  وكان   2014/2013 الكروي  املوسم  أحداث 

قسم  مرشف  الحامدي  السيد/يوسف  للمجلة  تحرير 

اإلعالم العريب – سابقاً باملؤسسة،

ويعمل عىل أصدار املجلة مجموعة من موظفي املؤسسة املختصني يف مجال اإلعالم و العالقات العامة و 

مصممي الجرافيك فضالً عن التعاون مع صحفيني مميزين لهم بصمة يف الصحافة الرياضية يف قطر، كام أن 

املجلة تصدر باللغتني العربية و اإلنجليزية لتصل مبحتواها لجميع عشاق كرة القدم .و تغطي املجلة أحداث 

الدوري العام لكرة القدم القطري ونتائجه و ترتيب فرقه وتتناول أبرز املباريات و أكرثها إثاره ، كام يشمل 

املحتوى عىل تقرير يختص بتقييم الفرق و الالعبني من خالل نظام »بروزون« النظام األكرث دقه فالعامل و 

الذي يجد فيه املختصون و املحللون الرياضيون غايتهم يف توقعات مسبقة لسري الدوري العام والبطوالت 

األخرى.

من جهة أخرى حرصت مجلة دوري نجوم قطر عىل مالمسة الجوانب االخرى من حياة نجوم الكرة وتقدميها 

للجامهري املتابعه و املعجبني حيث قدمت حوارات خاصة مع مجموعة من النجوم الذين يتمتعون بشعبية 

الذين  و  القطرية  الكرة  الجميل ألساطري  املايض  املجلة  تغفل  مل  و   ، الدويل  و  املحيل  املستوى  كبرية عىل 

خصتهم مبوضوع يف كل عدد لتسرتجع مع القراء أحداث مضت جديرة باإلعادة للجيل الجديد .

مجلة دوري نجوم قطر

عناوين املجلة:

ت: 44754000  فاكس: 44754001

www.qsl.com.qa

nfo@qsl.com.qa

ص.ب: 7277 
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مجلة أطفال بدأت كصفحًة أسبوعية ضمن صفحات جريدة الراية 

التي تُصدرها رشكة الخليج للنرش والطباعة يف قطر.

أكتوبر من سنة   15 يوم  « يف  ونورة  راشد   « أول عدد من  صدر 

1980م.

اختار لها االسم األستاذ الفاضل نارص العثامن ) وكان رئيس تحرير 

جريدة الراية يف ذلك الوقت ( وكان الداعم واملُشجع األول لها.

 قام الصحفي والرسام: عالء السعيد بتبويبها وإعداد مادتها، وكذلك 

برسمها، كام قام بتأليف القصص والنوادر واملواد الدينية والرتبوية 

والعلمية واملسابقات التي ترد بها، وهو يقوم أيضاً باإلخراج الفني، 

والتنفيذ، وجمع املادة، والتصوير الفوتوغرايف،واملسح الضويئ.وغري 

ذلك مام يتطلبه هذا العمل، إىل جانب دعم املجلة مبا يقرب من 6 

صفحات من الخارج لفنانني وأدباء كبار يف هذا املجال.

ونظراً إلقبال القراء الصغار ) والكبار أيضاً ( فقد تقرر فصل » راشد 

ونورة « عن الجريدة اليومية لتصدر يف ُملحق ُمنفصل من أربع صفحات ُملونة، وقد أُصدر العدد األول 

ل السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة  ضَّ منه يف 6 مارس 1996م واستمر طوال ما يقرب من 6 سنوات. ثم تاَفاَ

الرشكة واملدير العام باإليعاز بتطوير » راشد ونورة « بعد ذلك لتُصبح مجلة ُمستقلة من 52 صفحة ُملونة، 

مساهمًة من الرشكة يف تربية وتثقيف أطفال قطر واملقيمني فيها وإسعادهم والرتفيه عنهم وقد أُصدر أول 

عدد من املجلة يف 13 فرباير سنة 2002م، وكان يحمل رقم 1186 من حيث الرتتيب.

يف 21 أبريل سنة 2009م فازت مجلة » راشد ونورة « بجائزة مجلس التعاون لإلعالم البيئي عن عامي 2007 

و 2008م ممثِّلة لصحافة الطفل عن دولة قطر، وقد تسلم الجائزة ) يف سلطنة عامن ( األستاذ عالء السعيد 

الذي كان رئيس التحرير التنفيذي للمجلة يف ذلك الوقت.

وما زالت مجلة » راشد ونورة « تصدر حتَّى اآلن، وهي يف السنة الخامسة والثالثني من ُعمرها، وقد أُصدر 

منها مؤخراً العدد رقم 1307 وهي بذلك تُعترب أعرق مجلة أطفال يف قطر.

مجلة راشد ونورة

عناوين املجلة:

ص.ب: 533

ssaeed@hotmail.comت: 44466670

www.raya.com
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مجلة تجوري مجلة أطفال شهرية وهي أحدى إصدارات املركز 

والنشء  الطفل  ثقافة  تنمية  يف  تساهم  حيث  للطفولة  الثقايف 

وتقدم له مواضيع تهمه وتفتح له املجال لإلبداع يف كل املجاالت 

وأولها املجال األديب يف ظل ندرة املطبوعات املقدمة للطفل. 

خزنة  لكلمة  مرادف  شعبي،  مصطلح  تجوري:  تجوري:  معنى 

االحتفاظ  فيه  يتم  الذي  املكان  وهو  الفصحى،  العربية  باللغة 

كلمة  اعتامد  تم  الفكرة  هذه  خالل  ومن  الثمينة،  باملقتنيات 

تجوري ملا تحتويه من معلومات ومواضيع مهمة ومثينة مقدمة 

بصبغة تراثية تحايك الطفل والنشء واملجتمع.

تحقيق  يساعد يف  إعداد جيل مثقف وواعي  إىل  املجلة  تهدف 

ما  مع  متفاعلة  ثقافية  بيئة  توفري  خالل  من   2030 قطر  رؤية 

الطفل  وجذب  املجاالت  شتى  يف  الدولة  وطموحات  يتناسب 

يف  ينرش  ما  مع  التفاعل  خالل  من  وذلك  القراءة   خانة  إىل 

اإللكرتونية  األلعاب  عىل  الطفل  اعتامد  لتقليل  والسعي  املجلة 

ثقافيا  بالنفع  عليه  يعود  مبا  فراغه  أوقات  وشغل  والفضائيات 

وأدبياً.

خالل  من  قطر  يف  والنشء  الطفل  إبداعات  تنمية  اكتشاف 

تخصيص مساحات لطرح أفكارهم والتعبري عن مواهبهم.

املركز  نشاطات  لتسويق  املركز(  )أخبار  إعلومنا  املجلة:  أبواب 

وتزويد القراء بالفعاليات.

لـتعريف األطفال  أو مثل و معناه(  العودة )قصة  حزاوي أمي 

والنشء باملوروث الشعبي املحيل والخليجي والعاملي.

الحافلة  بنشاطات  القراء  لتعريف  املتنقلة(  )املكتبة  ألوان 

وزياراتها والتسويق لها ومقابالت مع زوار الحافلة.

شعبيات : لتثقيف القارئ باأللعاب الشعبية بعيداً عن األلعاب 

األلكرتونية وإحياء للموروث الشعبي. 

مواهب)املركز الثقايف للطفولة بوك( لتعزيز ثقة الطفل بنفسه 

وتعريف القراء عن املواهب املختلفة لتحفيزهم عىل اإلبداع و 

تنمية مواهبهم.

تجــــوري
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عناوين املجلة:

ص.ب : 24546

tjory@ccc.org.qaت: 44596801  فاكس: 44472227

www.ccc.org.qa

كُتاب الغد لتشجيع األطفال والنشء عىل الكتابة والتأليف .

مغامرات )حمد وحصة ( لتقديم مجموعة من القيم واألخالقيات والسلوكيات من خالل املواقف اليومية بني 

أفراد العائلة الواحدة ليتعرف الطفل والنشء عىل السلوكيات السلبية ومحاولة تداركها. 

الشاعر الواعد: لتنمية املواهب الشعرية وتشجيع األطفال والنشء عىل كتابة القصائد.

بلغة سهلة  والنشء  اإلسالمية لألطفال  الثقافة  السمحة ونرش  اإلسالم  تعاليم  املساهمة يف نرش  إسالميات: 

ومحببة لهم.

أحلم مبهنتي: لتمكني الطفل من اختيار وظيفته املهنية املستقبلية.

وأبواب أخرى منوعة مثل /علوم وتكنولوجيا - نجوم ومشاهري – بالدنا )معلومات عن املناطق والدول( - 

السوق - الطباخ الصغري - الباحث الواعد - فنون - وناسة )ألعاب وألغاز( - أكمل قصتك - حوش الرياضة 

- العّكاس)صور( - كاريكاتري.

فريق عمل )تجوري(: رئيس التحرير: أ. أمل عبدامللك مدير إدارة الربامج باملركز.  

مدير التحرير: أ. العنود أل ثاين املحرر اإلعالمي بإدارة العالقات العامة واالتصال.

سكرتري التحرير : أ. عبد العزيز االنصاري. باإلضافة لفريق عمل إعالمي وفني متخصص.
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واعدون مجلة دورية تصدر كل ثالثة أشهر يصدرها املركز الثقايف 

للطفولة وهي ضمن سلسلة اإلصدارات التي دأب عليها املركز يف 

سبيل تعزيز تواصله مع الجمهور ومختلف رشائح املجتمع القطري.

واملؤسسات  واملجتمع  واألرسة  الطفل  تخاطب  »واعدون«  مجلة 

واملجتمع املدين والفاعلني يف شتى املجاالت والتخصصات. وهي تصدر 

بهدف تلبية احتياجات وطموحات الجميع وتحقيقاً ألهداف املركز 

التي من أهمها خدمة ثقافة الطفل يف دولة قطر وتنميتها، وإعداده 

لحياة تستشعر املسئولية يف مجتمع حر يسوده روح التفاهم والسلم 

والتسامح واملساواة والصداقة بني جميع الشعوب«.

احتفاءاً  املجلة  عىل   » واعدون   « اسم  :أطلق  املجلة  اسم  اختيار 

برصيد املركز يف تنفيذ عدد من الربامج الواعدة كالخطيب الواعد 

هنا  ومن   ، املستقبل  وإعالمي  الواعد  والشاعر  الواعد  والباحث 

جاءت » واعدون « للتعريف بحصيلة إنجازات املركز يف تخريج جيل من الواعدين. 

تتضمن املجلة فعاليات وأنشطة وبرامج املركز خالل الفرتة التي تصدر فيها املجلة، وعىل )4( فرتات سنوية. 

تشتمل موضوعات مختلفة ومنوعة خاصة بثقافة الطفل واألرسة. تحتوي عىل نبذة مخترصة من أخر إصدارات 

باملركز. كام تتضمن املجلة دراسات وإحصائيات وتقارير خاصة يقوم بها املركز يف مجال الطفولة.

أهدافنا:-تهدف املجلة إىل إعداد جيل مثقف و واعي يساعد يف تحقيق رؤية قطر 2030 من خالل توفري بيئة 

ثقافية متفاعلة مع ما يتناسب و طموحات الدولة يف شتى املجاالت.-مشاركة الجمهور بفعاليات وأنشطة 

وبرامج املركز.-السعي لتثقيف األرس باملواضيع املتعلقة بثقافة الطفل.-نرش الدراسات واإلحصائيات الخاصة 

التنفيذي.- املدير  املفتاح  هند  د.  التحرير:  :-رئيس  العمل  الطفولة.فريق  مجال  يف  املركز  بها  يقوم  التي 

اإلرشاف العام : أ. عبدالله حامد املال مدير إدارة العالقات العامة واإلتصال.-مدير التحرير: أ. العنود أل ثاين 

املحرر اإلعالمي بإدارة العالقات العامة واإلتصال.-وكان أول رئيس تحرير : -أ. عامر محمد خالد : رئيس قسم 

اإلعالم السابق يف 2013.

مجلة واعدون 

عناوين املجلة:

ت : 44596801 فاكس: 44472227

ص.ب : 24546

media@ccc.org.qa

www.ccc.org.qa
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هي مجلة نصف سنوية، تثقيفية موجهة ألولياء األمور واملهتمني 

مبجال تربية األبناء وتطوير قدراتهم اللغوية والعقلية واالجتامعية 

والثقافية بشكل عام. وتتلخص النرشة إىل ما توصلت اليه الدراسات 

مشوق  بأسلوب  عرضها  ويتم  الطفولة  تنمية  مجال  يف  الحديثة 

ومبسط ليكون يف متناول الجميع.

تخاطب أولياء األمور والرتبويني  بشكل مبارش وتواكب منو الطفل 

وتقدم األفكار واملقرتحات املتميزة التي تساهم يف الرتبية الحديثة 

املركز  الطفل.وينفرد  ومهارات  ومدركات  معارف  وتنمية  وتطوير 

الدراسات  محصلة  بإصدار  وثقافته  بالطفل  معنية  كمؤسسة 

املوضوعات  النرشات  -تضمني  دوري.  بشكل  والعربية  العاملية 

ونتائج الدراسات الحديثة عن الطفل وثقافته.

الفئة املستهدفة من النرشة:1.األطفال منذ الوالدة حتى املراهقة.

املعنية  بالطفل.3.املؤسسات  واملهتمون  األمورواملربون  2.أولياء 

بالطفولة.

1 - السلسة األوىل من النرشة )تشجيع الطفل عىل القراءة( 

-ملاذا يجب أن يقرأ .-كيف اختار الكتاب لطفيل.-كيف أشجع طفيل عىل القراءة.-دور املؤسسات وأصحاب 

القرار يف تشجيع االطفال عىل القراءة.

-القراءة  وتنمية مهارات  الطفل الحياتية. -القراءة والكتابة .. مهارتان بوزن الذهب.-مكتبة الطفل .. عامل 

خاص

2 - السلسة الثانية من النرشة )تنمية القدرات العقلية للطفل وكيفية تطوير ذكاءه والتعرف عىل نوع الذكاء 

عند الطفل(-الحصاد املعريف للطفل.

-تنمية املهارات العقلية للطفل.-تطبيقات عملية لذكاء طفلك.

أريده مثقفًا

عناوين املجلة:

www.ccc.org.qa

info@ccc.org.qa ت: 44596801  فاكس: 44472227

ص.ب: 24546
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بوزارة  العامة  العالقات  إدارة  عن  تصدر  شهرية  أطفال  مجلة 

الداخلية  تتناول كافة املوضوعات التي تهم األطفال مبا يحقق 

اهداف نرش التوعية االمنية بني الصغار وتعزيز التواصل معهم 

لهم  تقدم  االعامر  مختلف  تناسب  صحفية  مواد  خالل  من 

الجرعة التوعوية بأسلوب مبسط وسهل منها القصص، والتعليم، 

والصفحة العلمية، والتلوين، والصحة واملعارف.

العامة  العالقات  إدارة  اهتامم  تنال  التي  اإلصدارات  من  وهي 

حيث يتم إعداد املجلة وتجهيزها يف اإلدارة وتطبع وتوزع مع 

مجلة الرشطة معك.

عــدد صفحــات املجلة 24 صفحــة.

مجلة الشرطي صديقي

عناوين املجلة:

kids@moi.gov.qa

www.moi.gov.qa

ت: 2342540  فاكس: 44322927

 ص.ب: 8895
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مجلة شهرية تصدر عن مركز عيد الثقايف لجمعية عيد الخريية 

حيث  اإلسالمية،  الناحية  من  الطفل  بشؤون  تهتم  مجلة  وهي 

التي  مواضيعها  الختيار  الهوية  عىل  الحفاظ  فكرة  من  تنطلق 

تنقسم إىل قصص ثقافية ودعوية ومواضيع علمية وترفيهية.

والرتاث  والسنة  القرآن  من  تنطلق  بأنها  املجلة  قصص  وتتميز 

واملعالجة بأحدث التقنيات الفنية لتناسب الدراما ولغة الطفل 

يحرص  الذي  القطري  املجتمع  يف  صدى  وجدت  وقد  وعقله، 

باستمرار عىل اقتنائها، وقد صدر منها 14 عددا حتى أبريل من 

عـــام 2014م.

املرشف العـام: الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاين.

رئيس التحرير: هاشم محمد العويض

مدير التحرير: د.نعيم عبدالغني.

مجلة نسائم لألطفال

عناوين املجلة:

www.eidcharity.net
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عناوين املجلة:

مجلة علمية تصدر باللغة االنجليزيه عن املركز الثقايف للطفولة.

كلمة دربيل يف اللهجة القطرية تعني املنظار، وتم اختيار هذا 

االسم للمجلة وذلك ألن الدربيل يرمز للبحث واالستكشاف لدى 

الناشئة من عمر 10- 19 سنة.وهي مجلة تصدر سنوياً. ودربيل 

مرشوع علمي وطني كبري يحث عىل االكتشاف والتفكري ويسعى 

املنهج  وفق  األطفال  لدى  وملكته  العلمي  البحث  روح  لتنمية 

العلمي الصحيح واكتشاف الطاقات املبدعة ودعمها تبعاً لرؤية 

قطر واالسرتاتيجية العامة لألرسة يف تفعيل دور الطفل وتنمية 

ثقافته وقدراته عىل اإلبداع يف املجاالت التالية: 

1- البحوث والدراسات االجتامعية النظرية. 2- املقاالت العامة.

الثقايف  املركز  إنجازات  أهم  عن  ملخص   -4 بحثية.  تقارير   -3

للطفولة.  

تسعى املجلة اىل تحقيق: الرؤية الطموحة لإلرادة السياسية يف قطر واملتمثلة يف االسرتاتيجية العامة لألرسة 

يف قطر ورؤية 2030. الحاجة لدفع األطفال للمنهج البحثي واملساهمة يف التنشئة البحثية لهم .التكامل مع 

مؤسسات املجتمع املدين يف تشجيع األطفال عىل املنهج البحثي. تعزيز وتنمية ثقافة القراءة واالطالع عند 

االطفال يف قطر.

الفئة املستهدفة: أطفال 10- 16 سنة.اولياء األمور واملعلمني والرتبويني.

) سام  التحرير:  (. مدير  والدراسات  البحوث  ادارة  الهيل، مدير  ) حنان  التحرير:  التنفيذي: رئيس  الجهاز 

الهاجري، رئيس قسم البحوث والدراسات (. سكرتري التحرير : ) منال عرايب(. اشتملت املجلة عىل األبحاث 

والتقارير التالية:  أسباب العنف ضد األطفال. تأثري عالقة الوالدين باملراهق.  اسباب عزوف الشباب القطري 

عن العمل التطوعي. تأثري اللغة اإلنجليزية عىل تعلم مادة العلوم عند طالب الصف التاسع يف مدرسة الرازي 

املستقلة. العادات الدخيلة عىل لبس الفتاة القطرية يف املجتمع القطري. تحصييل الريايض اىل أين ؟؟؟ أثر 

املشاكل املنزلية عىل التحصيل األكادميي والسلويك.  أثر التغري االجتامعي عىل األرسة الخليجية ومدى تأثريه 

عىل الطفل.رعاية املسنني بني عقوق الوالدين والرعاية املتكاملة يف دولة قطر - دراسة استطالعية.

مجلة دربيل للبحوث االجتماعية

ت: 44596834   فاكس: 44472227

www.ccc.org.qaص.ب: 24546

info@ccc.org.qa
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العدد  صدر  الرتبوية  عيالنا  مجلة  تتبع  )عيالنا(  اطفال  مجلة   

األول منها يف األول من مايو عام 2014م وصدرت يف بادى األمر 

ضمن مجلة عيالنا ثم استقلت عنها  تحتوي املجلة عىل العديد 

العلوم ومن قصص الشعوب ومغامرات  من األبواب منها أرض 

عيالنا  ومواهب  الصغري  واملؤمن  لالطفال  واشعار  وحسن  خالد 

ومغامرات مشاكس.  

عبدالرحمن  التحرير:  ومدير  أحمد  يوسف  التحرير:  رئيس 

الحرمي.

مجلـة أطفـال )عيـالنـا(

عناوين املجلة:

info@ayalna.cm

ص.ب: 16655

ت:44144040 فاكس: 44144343
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مجلة أطفال تصدر عن القوات الربية األمريية القطرية، ثلث سنوية، 

تتبع مجلة القناص الرائدة يف تقديم املعلومات الثقافية والعسكرية 

االهتامم  من  الصغري  القناص  مجلة  فكرة  انبثقت  والبيئية.  واألدبية 

بكل  باألطفال  لألرتقاء  الدائم  توليه دولة قطرللطفولة وسعيها  الذي 

التثقيف  بني  وتتتنوع  وتعليم،  وإرشاد  توعية  من  املمكنة  السبل 

والرتفيه واملعلومة املبسطة لتناسب كل األعامر بحيث ميكن للصغار 

أن يقرؤوها برفقة الوالدين واألرسة. 

مجلة القناص الصغير

يف  منها  األول  العدد  صدر  شهرية  أطفال  مجلة  العرب  أبناء  مجلة 

أغسطس 2011 تصدر عن دار العرب تحتوي املجلة عىل العديد من 

املوضوعات منها معلومات منوعة ومفيدة للطفل بشكل رسوم وصور 

مفيدة  املجلة عىل  قصص  تحتوي  كام  الطفل  تجذب  ملونة  جذابة 

لألطفال. 

من  العديد  عىل  تحتوي  األطفال  وتوعية  بتثقيف  تهتم  مجلة  وهي 

القصص الشيقه لألطفال وكذلك مسابقات عن دولة قطر كام تحتوي 

املجلة عىل العديد من املواضيع الثقافيه والعلمية. 

عدد  توزيع  ويتم  العام  يف  أعداد  مثانية  العرب  أبناء  مجلة  تصدر 

12.000 نسخه من املجله مجاناً مع جريدة العرب ويرأس تحريرها 

االستاذ حمدي جودت.

مجلة أبناء العرب

عناوين املجلة:

abnaa@alarab.qaت: 44553584 فاكس: 44677879
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والتفاعالت  باآلمال  يزخر  استثنائياً  مرشوعاً  الثقايف  الحي  يعد 

اإلنسانية، باعتبار الحي الثقايف )كتارا( أحد أكرب املشاريع يف قطر 

ذات األبعاد الثقافية املتعددة، حيث أنه مكان يزوره الجمهور 

وقاعات  الرائعة  مسارحه  عرب  العامل،  ثقافات  عىل  للتعرف 

االحتفاالت املوسيقية، وقاعات العرض ومرافق أخرى متطورة.

وتصبو اىل تحقيق األهداف التي تم التخطيط لها مبا يوافق الرؤية 

الوطنية لقطر 2030م، لهذا تقوم كتارا بإحياء تراث وتقاليد قطر، 

تستضيف  حيث  وحضارة،  ثقافة  كل  بأهمية  للتوعية  وتسعى 

والفعاليات  واملعارض  املختلفة  العمل  وورش  املهرجانات  كتارا 

عىل املستوى العاملي واإلقليمي واملحيل.

تصدر  شهرية  مجلة  وهي  كتارا  مجلة  صدرت  ذلك  أجل  من 

إدارة  وتعدها  عليها  وترشف  واالنجليزية  العربية  باللغتني 

العالقات العامة واالتصال يف املؤسسة العامة للحي الثقايف كتارا.

مايو  مايو 2012م، ووصلت يف شهر  األول منها يف  العدد  صدر 

2014م إىل العدد رقم 25.

العامة  املؤسسة  تنظمها  التي  األنشطة  مختلف  املجلة  ترصد 

واملحارضات  كاملرسحيات  الفعاليات  وأبرز  كتارا  الثقايف  للحي 

أيضاً  وتقدم  والرياضية,  الرتاثية  والفعاليات  واألفالم  والندوات 

تقارير تفصيلية لهذه الفعاليات وتاريخ نشاطها. 

كام تُعرف املجلة بالحي الثقايف وأروقته ومحتوياته. 

يرشف عىل اصدار املجلة إدارة العالقات العامة واالتصال بالحي 

الثقايف )كتارا(.

مجلة كتارا

www.katara.net

info@katara.net

ص.ب: 22899

ت:  0000 4408 الفاكس: 1000 4408 

عناوين املجلة:
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تعرض مجلة املها ومجلة املها برمييم عىل منت رحالت الخطوط 

الجوية القطرية. 

مجلة املها خاصة بركاب الدرجة السياحية. 

رجال  ودرجة  األوىل  الدرجة  بركاب  خاصة  برمييم  املها  مجلة 

األعامل.

رشكة  حالياً  بنرشها  وتقوم  سنوات،  منذ  املجلتان  هاتان  تصدر 

الخطوط  عن  بالنيابة  أسرتاليا  بريث،  مقرها  فيشو(  )إيجينيس 

الجوية القطرية. 

تتوىل مسؤولية تحرير املجلة السيدة سالم الشّوا، نائب الرئيس 

الذي  التنفيذي  واملحرر  القطرية،  الجوية  للخطوط  التنفيذي 

يعمل لدى رشكة )إيجينيس فيشو( يف الخارج. 

و8  املها  ملجلة  نسخة  ألف   55  – شهرياً  تصدران  املجلتني  كلتا 

آالف نسخة ملجلة املها برمييم.

يف كل شهر، تضم مجلة املها نحو 148 صفحة فيام تضم مجلة 

املها برمييم 80 صفحة.

وجهات  حول  تدور  املواضيع  من  مزيجاً  تضامن  املجلتني  كلتا 

السفر والرتفيه 

مجلة المها القطرية

عناوين املجلة:

www.oryxinflightmagazine.com
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عن  االنجليزية  باللغة  تصدر  سياحية  MarhaBaمجلة  مجلة   

رشكة دانة للعالقات العامة وتصدرثالث مرات يف السنة. وصدر 

العدد االول منها يف منتصف عام 1994م.

قطر  يف  السياحة  معامل  بأهم  السائح  بتعريف  املجلة  تهتم   -

وتقدم نبذة عن املتاحف كمتحف الفن األسالمي ومتحف الشيخ 

فيصل واملتحف العريب للفن الحديث وسوق واقف واملجمعات 

والصحة  والتعليم  والرياضة  الطقس  وحالة  واألسواق  التجارية 

األماكن  هذه  لكل  خرائط  وكذلك  والتجارة  واملصارف  والجامل 

ومعلومات  السيارات  وتأجري  الفنادق  حول  معلومات  وتقدم 

عامة عن النفط والغاز والبرتوكيامويات.

-توزع املجلة عىل الرشكات والفنادق والسفارات يف دولة قطر.

-تحتوي املجلة عىل تغطية للفعاليات املقامة يف دولة قطر مع 

أقسام عن التعليم والضيافة والرياضة وما يستجد من فعاليات.

عن  الصحفي:  الفريق  قبل  من  املجلة  يف  كتب  ما  أبرز  -من 

املتحف اإلسالمي- املبادرة الخرضاء للمحافظة عىل البيئة- بطولة 

التجاري  البنك  جائزة  الرياضية-  املفتوحة  موبيل  اكسون  قطر 

للجائزة املعامرية- سوق واقف- حياة الطيور- الخ.

-عدد صفحات املجلة 450 صفحة من الورق املصقول.

موقعها  عىل  يومياً  زائر   2500 من  أكرث  مرحبا  مجلة  -تستقبل 

وحوايل 9500 زائر يف العطلة األسبوعية.

MarhaBa مجلة

عناوين املجلة:

ت: 44655533 فاكس:44655588

www.marhaba.qa

editorial@marhaba.com.qa

ص.ب: 3797
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مجلة سالم السياحية

املتعلقة  املحلية  األحداث  جميع  بتغطية  سالم  مجلة  تقوم 

إصدارها  خالل  من  هادفة  بصورة  والثقايف  السياحي  بالقطاع 

بشكل دوري )كل شهرين( باللغتني العربية واالنجليزية.

املرشف العام للمجلة هاشم محمد العويض، ومدير تحرير املجلة 

شفيق عيل الصبح وأول اصدار للمجلة كان بتاريخ 2012/2/1م، 

األحداث  تغطي جميع  بحيث  عدد  كل شهرين  املجلة  وتصدر 

املحلية املتعلقة بالقطاع السياحي والثقايف يف قطر بصورة هادفة 

بطابع محافظ.

تحتوي املجلة عىل :

1 - محليات .. يعرض ألبرز الفعاليات السياحية يف قطر.

2 - رحلة عرب الزمن .. عرض وثائقي ملتحف أو بلدة تاريخية.

أو  عريب  بلد  عن  سياحي  تقرير  ويتضمن   .. العدد  ملف   -  3

اسالمي.

4 - دليلك يف السفر .. أهم ما يحتاجة املسافر يف سفره.

والجهة املسؤولة عن اصدار املجلة هي رشكة رتاج.

عناوين املجلة:

ج: 55809019  ت:44995555

www.retaj.comص.ب: 24595

shafiq_ali6@yahoo.com
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عناوين املجلة:

املوضة واألزياء  مجلة “ISOLA” هي مجلة متخصصة يف عامل 

وأسلوب الحياة الراقي، تصدر كل شهرين باللغة االنجليزية عن 

الرشكة املتحدة للتنمية، صدر العدد األول منها يف اوائل 2009م. 

العاملية  املوضة  بيوت  إليه  توصلت  ما  أحدث  املجلة  وتقدم 

مجموعة  خالل  من  األناقة،  عامل  يف  شهرة  األكرث  واملصممني 

القارئ  يدي  بني  لتضع  املجال،  املتخصصني يف هذا  الكتاب  من 

الراقية مادة دسمة لكل ما هو  الرفاهية والحياة  والباحث عن 

جديد وأنيق.

يف  الوعي  مستوى  تنمي  التي  والتثقيفية  التنويرية  رسالتها 

اإلنسان بإتباع منط حياة راقي يشمل كل الجوانب التي تهمه، 

كاالهتامم بالصحة والجامل. 

تقدم مجلة “ISOLA” مجموعة متميزة من امللفات التي تهتم 

مبستجدات عدد من القطاعات مثل العالمات التجارية العاملية 

الراقية يف املوضة واألزياء والضيافة، وملفات خاصة بصور آخر الصيحات يف املوضة، وأشهر املطاعم واملقاهي 

والفنادق واملنتجعات، إضافة إىل ملفات أخرى مثل املقابالت الصحفية مع املشاهري من حول العامل ، بحيث 

امست املجلة ملتقى للمشاهري واملبدعني ليوصلوا رسالتهم الفنية إىل جمهورهم يف قطر.

وقد تم تصميم موقع خاص للمجلة عىل شبكة املعلومات العاملية »اإلنرتنت«، به مساحة مخصصة ألكرب قدر 

ممكن من املعلومات والصور الفوتوغرافية واالعداد السابقة للمجلة. إضافة إىل صفحات خاصة باملعلنني مع 

توفري تقنية تقود املتصفح مبارشة إىل صفحة املعلن، أو إىل وسيلة االتصال الخاصة به ، وكذلك نرش أحدث 

يتم تحديثه بشكل دوري. باملعلن يف ملف خاص أو عىل رشيط إخباري  الخاصة  الكتالوجات واملنتجات 

وتطبع من هذه املجلة أكرث من 12 ألف نسخة، يتم توزيعها داخل قطر، مع االلتزام بأخالقيات املجتمع 

العريب بشكل عام واملجتمع القطري بشكل خاص.

رئيس التحرير للمجلة منذ انطالقها وإىل الوقت الحارض د. روجر داغر.

مجلة ايسوال

www.isolamagazine.com

editor@isolamagazine.com

ص.ب: 7256

ت: 44098502  فاكس: 44098503
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مجلة »أديان« هي دورية علمية محكمة يصدرها مركز الدوحة 

الدويل لحوار األديان،  مرتني يف العام باللغتني اإلنجليزية والعربية 

حول البحوث والدراسات املتعلقة باالديان، و ذلك برعاية مركز 

بني  الحوار  عىل  املجلة  وتركز  األديان،  لحوار  الدويل  الدوحة 

األديان، والعالقات بني  اإلسالم والديانات األخرى.

- اإلصدار األول للمجلة كان يف عام 2009 

-  أول رئيس تحرير و حتى يومنا هذا، هو الدكتور باتريك دينس  

لود، أستاذ يف جامعة جورج تاون -الدوحة.

الهيكل التنظيمي للمجلة: 

- هيئة التحرير

-  الهيئة االستشارية والتي  تتكون من أساتذة محليني ودوليني 

متخصصني أو ذات صلة بحوار األديان.

مجلــة أديــان

عناوين املجلة:

ت: 44864666  فاكس:44863222

www.dicid.orgص.ب:19309

adyan_eng@dicid.org
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لألبحاث  العريب  املركز  يصدرها  املحّكمة  الفصليّة  »تبنّي«  مجلة 

والنقد، وكّل  والفلسفة  الفكر  تعني بشؤون  السياسات  ودراسة 

ما ميكن أن يدخل يف ذلك املجال العابر للتخّصصات الذي يُطلاَق 

عليه يف بعض الجامعات اسم »الدراسات الثقافية«. وهي بذلك 

االجتامعيّة  بالعلوم  تُعنى  التي  »عمران«  زميلتها  مهّمة  تكّمل 

واإلنسانيّة. وتصدر املجلة باللغة العربية منذ صيف 2012.

وتتعامل املقاالت التي تنرش يف »تبنّي« مع القضايا التي تناقشها 

هذه  مثل  وتحلّل  وشموليٍّة.  عاّمٍة  أو  ونظريٍّة  فكريٍّة  مبقاربٍة 

الثقايّف  بالنقد  وتُعنى  والتاريخ،  للمجتمع  الفكريّة  املقاربات 

األكادميّي  التحكيم  عملية  تجتاز  لكّنها  عاّمٍة.  بصورٍة  واألديّب 

مثل مقاالت مجلّة العلوم االجتامعية واإلنسانية »عمران«، ألّن 

معالجة قضايا الفكر املقصودة هنا ليست شطحاٍت وتأّمالٍت ال 

يحكمها منهٌج أو عقٌل.

تحرير  هيئة  ولها  بشارة،  عزمي  الدكتور  املجلة  تحرير  يرأس 

متكاملة وهيئة استشارية. 

تبيــن

عناوين املجلة:

tabayyun@dohainstitute.org 44831651:ت: 44199777  فاكس

www.dohainstitute.orgص.ب: 10277
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منها  األول  العدد  صدر  منوعة  ثقافية  تربوية  شهرية  مجلة 

الشباب  فئة  إىل  موجهة  املجلة  2014م  عام  مايو  من  األول  يف 

من  العديد  وتحتوي  مايهمهم  وكل  اخبارهم  وتتناول  والطالب 

األبواب مثل  أخبار الجامعة ومنتدى املدارس واستشارة تربوية 

واملناسبات وفنون وقصص اآلخرين وثقافات وتقاليد وقرأت لك 

ومنوعات وقصص النجاح باالضافة اىل التحقيقات املختلفة.

عبدالرحمن  التحرير:  ومدير  أحمد  يوسف  التحرير:  رئيس 

الحرمي.

 

مجلة عيالنــا

عناوين املجلة:

info@ayalna.cm

ص.ب: 16655

ت:44144040 فاكس: 44144343



118

القطاع  عن  تصدر  سنوية   ربع  مجلة  القطري  املزارع  مجلة 

الزراعي )مكتب الوكيل املساعد لشؤون الزراعة والرثوة السمكية 

بوزارة البيئة (.

الحيوانية  الرثوة  وقطاعي  الزراعي  القطاع  بشؤون  تعني 

والسمكية.

صدر العدد األول عن اإلدارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية 

والتي كانت تتبع لوزارة الشؤون البلدية والزراعة  وذلك  قبل 

العمراين  والتخطيط  البلدية  وزارة  عن  الزراعي  القطاع  انفصال 

)وزارة الشؤون البلدية والزراعة سابقا( وضمه  لوزارة البيئة . 

وكان السيد / عيل النعمة هو املسؤول واملرشف عىل املجلة منذ 

اصدار العدد االول .

أوكلت   2008 عام  بإبريل  صدر  والذي  الثالث  العدد  من  بدءا 

الفيحاين  فهد  بن  السيد/محمد  إىل  املجلة  عىل  االرشاف  مهمة 

استشاري الشؤون الزراعية مبكتب الوزير  وذلك لتوزيع املجلة 

عىل اصحاب املزارع  والصيادين ومريب الرثوة الحيوانية يف قطر 

باإلضافة اىل الجهات الحكومية والجهات االخرى ذات العالقة .

مجلة المزارع القطري

عناوين املجلة:

ت: 44207224  فاكس: 44207427



119

عناوين املجلة:

tqatar@omsqatar.com

www.omsqatar.com ص.ب: 3272

ت: 44672139  فاكس: 44550982

مجلة »يت قطر«: مجلة عاملية تصدر كل شهرين باللغة اإلنجليزية 

الراقي وأسلوب الحياة العرصية صدرت  تعني بالرفاهية والفن 

ألول مرة سنة 2009م.

T Qatar مجلــــة
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واالعالن  للدعاية  املها  رشكة  عن  تصدران  شهريتان  مجلتان 

باللغتني العربية واإلنجليزية وصدرتا للمرة األوىل يف سنة 1973م 

وهي  2002م  سنة  جديد  من  لتصدران  هيكلتهام  أعيدت  ثم 

مجلة اقتصادية تخصص حيز منها لألخبار العامة .

يرأس تحريرها األستاذ يوسف الدرويش.

Qatar Today

عناوين املجلة:

www.omsqatar.com

qtoday@omsqatar.com

ص.ب: 3272

ت: 44672139  فاكس: 44550982

مجلـــة قطر اليــوم
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Qatar Today

باللغة  وتعني  اإلنجليزية  باللغة  تصدر  شهرية  أعامل  مجلة 

التجاري  النشاط  من  واسعة  مساحة  وتغطي  )الحافة(  العربية 

كل  يف  قطر،  يف  والرسيعة  واملزدهرة  الدينامكية،  الطبيعية  ذو 

القطاعني الخاص والعام وقد صدر العدد األول من هذه املجلة 

يف يوليو 2009م لتوفري املعلومات ملجتمع األعامل وايجاد أحدث 

االتجاهات والتطورات يف 

السوق يف البالد وبقية العامل.

وتوزع مجلة الحافة شهريا عىل أكرث من 12000 من كبار املديرين 

واملديرين التنفيذيني ذوى النفوذ والرثاء يف الدوحة وجميع أنحاء 

التي  التجارية  للعالمة  مثالياً  حالً  يجعلها  مام  األوسط،  الرشق 

ترغب يف الوصول إىل هذا السوق املهم والوافر 

االقتصادية والتحليل واملقابالت يف  املجلة حول األخبار  وتكتب 

جميع القطاعات يف قطر.

THE  edge مجلـــة

عناوين املجلة:

www.edgemagazine.net
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العربية واالنجليزية تنرش املعلومات  اللغة  ثنائية  مجلة شهرية 

الرشكات  بني  التجارية  والعالقات  األعامل،  ورجال  الرشكات  بني 

والسياسات املحلية لالستثامرات الدولية، ومن خدمات املعلومات 

التجارية التجاهات الصناعة، ومن البحوث والتكنلوجيا للرياضة 

والثقافة. 

واملجلة تلتزم بإثراء القراء مع تحاليل متعمقة للقضايا التجارية 

يف املنطقة.

وتهدف مجلة bq لجلب األعامل للرشكات، واملستثمرين، وبالتايل 

جلب فرص أكرب لدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.

كام تطمح bq يف أن تكون قادرة عىل دعم رؤية قطر االقتصادية 

2030م القامئة عىل املعرفة واالبتكار، وروح املبادرة، وأن تكون 

عموداً فقرياً لبنية تحتية عىل مستوى عاملي.

املتنامية واملستثمرين يف  كام تهدف إىل دعم كل من الرشكات 

قطر إلصدار دليالً لألعامل يعتمد عليه الناس لدقتنا ومعلوماتنا 

املحدثة واملبارشة والتي سنحصل عليها مبارشة من عمالئنا الكرام 

يف قطر، ودول مجلس التعاون الخليجي. 

 bq مجلـــة

عناوين املجلة:

reachus@bqdoha.com ت: 4491 3761  فاكس: 4491 3778

www.bqdoha.com
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عناوين املجلة:

Glam@omsqatar.comت : 44550983 فاكس: 44550982

عام  يف  منها  األول  العدد  صدر  متخصصة،  نسائية  شهرية  مجلة  حراير  مجلة 

2010م تستهدف الفتاة واملرأة املتعلمة واملثقفة ما بني 20- 45 سنة. أول رئيس 

تحرير: السيدة/ مرفت غانم. هويتها املوضة واملجوهرات والفن وعامل التجميل، 

حيث تلقي الضوء عىل أحدث صيحات األزياء يف كربى عواصم العامل انطالقاً من 

)باريس – ميالن – لندن – برلني – نيويورك( و تفتح الطريق للمصّممني العرب 

مقابالت خاصة وحرصية  املجلة  تضم  العاملية.  إىل  إيصالهم  نهجها  يف  لتكمل 

لكبار املصّممني حول العامل وتعرض آخر إبداعاتهم بأسلوب راٍق يراعي األخالق 

التأثري  ولزيادة  األصيل.  العريب  الرتاث  ويحافظ عىل  والتقاليد  والعادات  العامة 

وأشهر  أهم  من  املتخصص  »حراير«  مجلة  عمل  فريق  استقدام  تم  املطلوبة  املهنية  كامل  يف  العمل  وجعل 

املجالت العاملية ممن لهم باع يف هذا املجال مع متخصصني من أوروبا يف التصوير واإلخراج والتصميم، كام تم 

إدخال الحرفية العربية عىل إخراجها لتدل بوضوح عىل مالمحها العربية املمزوجة بروح غربية. 

مجلة حــرايـر

مجلة تصدر باللغة االنجليزية تعني بأمور املوضة واألزياء واملرأة 

صدرت للمرة األوىل عام 2008م.

Glam

عناوين املجلة:

ت: 40055170  فاكس: 40055171

www.harayermagazine.com

mahmoud.diab@harayer.com.qa

www.glamqatar.com ص.ب: 3272
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صحيفة العربي الجديد

الجديد ومقرها  العريب  النسخة املحلية لصحيفة  هي 

سياسية  هي صحيفة  الجديد  والعريب  لندن،  الرئييس 

يف  قنديل.تطبع  وائل  االستاذ  تحريرها  يرأس  شاملة 

عىل  الصحيفة  م.تحتوي   2013 سبتمرب  من   الدوحة 

ورياضية،  واقتصادية  واجتامعية  سياسية  صفحات 

والكتاب  الصحفيني  كبار  تحريرها  هيئة  يف  وتضم 

العرب.

)gulf thejas( صحيفة

قطر  يف  تطبع  امللبارية  باللغة  يومية  هندية  صحيفة 

سياسية  صحيفة  وهي  كريال  الرئييس  الصحيفة  ومقر 

اجتامعية اقتصادية رياضية.

عناوين ال�سحيفة:

عناوين ال�سحيفة:

www.thejasnews.com

www.alaraby.co.uk
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عناوين ال�سحيفة:

عناوين ال�سحيفة:

)international new York( صحيفة انترناشونال نيويورك تايم

صحيفة يومية  أمريكية تطبع يف قطر من عام 2005م.

)ngayon( صحيفة نياغون

دار  عن  تصدر  الفلبينية  باللغة  تطبع  يومية  صحيفة 

الرشق القطرية صدرت مارس 2006م.

www.philstar.com

www.international.nytimes.com
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عناوين ال�سحيفة:

عناوين ال�سحيفة:

)varthamanam( صحيفة فارتمانام

الرشق  دار  عن  تطبع  الهندية  باللغة  يومية  صحيفة 

القطريةعدد الصفحات 16 صفحة صدرت يناير 2003م.

)Malayala manoama( صحيفة مالياال مانواما

الرشق  دار  من  تطبع  امللبارية  باللغة  يومية  صحيفة 

القطرية عدد الصفحات 16 صفحة صدرت ابريل 2009م.

www.manoramaonline.com

www.varthamanam.com
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عناوين ال�سحيفة:

عناوين ال�سحيفة:

)lankadeeba( صحيفة  النكيديبا

صحيفة اسبوعية سريالنكية باللغة السنهالية تطبع عن 

دار الرشق القطرية عدد الصفحات 16 صفحة صدرت 

يناير 2007م.

)Rajdhani( صحيفة راجداني

صحيفة أسبوعية تطبع باللغة النيبالية من دار الرشق 

القطرية عدد الصفحات 16 صدرت يونيو 2007م.

www.lankadeepa.lk

www.rajdhani.com.np
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عناوين ال�سحيفة:

عناوين ال�سحيفة:

)TAMIL TIMES( صحيفة تاميل تايمز  

الرشق  دار  من  تطبع  سريالنكية  اسبوعية  صحيفة 

القطرية باللغة التاميلية صدرت ابريل 2012م.

)siyasat( صحيفة سياست 

 صحيفة باللغة االردية تطبع يف قطر من مارس 2013م 

تستهدف  رياضية  اجتامعية  سياسية  صحيفة  وهي 

الجالية الهندية والباكستانية.

www.siasat.com

www.tamil.oneindia.com
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عناوين ال�سحيفة:

عناوين ال�سحيفة:

)KANTIPUR( صحيفة كانتبور

)middleeast Chandrika( صحيفة غادركا

مارس  من  تطبع  النيبالية  باللغة  أسبوعية  صحيفة 

2003م عن دار الرشق.

 صحيفة يومية باللغة امللبارية الهندية عدد الصفحات 

16 صفحة تطبع من أبريل 2009م.

www.chandrikadaily.com

www.ekantipur.com
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عناوين املجلة:

عناوين ال�سحيفة:

)SUR.LA.TERRE( )مجلة )على اليابسة  

صحيفة بروثوم الو )الشمس المشرقة(

رشكة   عن  االنجليزية  باللغة  شهور  ثالثة  تصدركل  مجلة  هي 

متيزا  األكرث  الشاملة  التغطية  تقدم  حيث  لالتصاالت   FIREFLY

يف آخر صيحات املوضة والسفر)من فئة الخمس نجوم( والفنون 

الجميلة والسيارات الراقية واليخوت الفاخرة واملنتجات األكرثرواجا 

ذات العالمة املمتازة األصلية. وحيث تقدم مجموعة واسعة من 

املواد والسلع الفريدة والحرصية التي تنقسم إىل املحتوى الدويل 

عام  اوائل  قطر  يف  العربية  تري  ال  سور  أطلقت  وقد  واإلقليمي، 

2008م،وعىل موقع شبكة االنرتنت التي أطلقها مؤخرا عام2014.

دار  من  تطبع  اسبوعية  صحيفة  الو  بروثوم  صحيفة 

املرشقة  الشمس  تعني  وهي  البنغالية  باللغة  الرشق 

صدرت أغطسس 2014م.                                                                        

www.prothom-alo.com

www.surlaterre.com
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عناوين ال�سحيفة:

قطر  يف  تطبع  امللبارية  باللغة  يومية  هندية  صحيفة 

صحيفة  وهي  كريال  الهند  الرئييس  الصحيفة  ومقر 

سياسية اجتامعية اقتصادية رياضية.
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   - واامثانينيات  السبعينيات  فرتة  الستينيات وقد شهدت  إىل مطلع  قطر  للدوريات يف  أول صدور  يعود 

مقارنة بالستينيا ت - طفرة يف اصدار الدوريات ، وكان من اهم عوامل اصدارها يف ذلك الوقت ان الصحف 

واملجالت تعد من اهم وسائل نقل الخرب واملعرفة ونرش الثقافة .

لقد اكتشف املجتمع القطري اهمية الدوريات وانبهر بدورها فحرص عىل اصدار الدوريات 

ومع تزايد األنشطة املتنوعة السياسية واالقتصادية والثقافية والرياضية واإلجتامعية واملدرسية كل ذلك 

اسهم  ليس يف زيادتها فقط وإمنا يف تنوعها 

وتقبل املجتمع تلك الدوريات حتى لوكانت متواضعة يف اخراجها )  اسود وابيض مثال ( النها متثل جهدا 

وطنيا ومادة معرفية غنية يطلع القارئ من خاللها عىل اهم واحدث االخبار ، وخالل فرتة التسعينيات استمر 

واالذاعية  التلفزيونية  الفضائية  القنوات  الفرتة شهدت ظهور  تلك  ولكن  الوترية  وبنفس  الدوريات  اصدار 

ووصول اول خيوط الشبكة العنكبوتية فاصبحت منافسا قويا للصحف واملجالت حتى أن بعض الدوريات 

لجات اىل النرش االلكرتوين وابتعدت عن الورقي كام آعادت املؤسسات الحكومية  حساباتها يف الدوريات 

التي تدعمها  فلم تكن هناك جدوى من اصدار دوريات جديدة بل وتم التوقف عن دعم بعض الصحف 

واملجالت التي التستطيع أن تحقق االهداف التي انشئت من أجلها والتستطيع أداء رسالتها يف املجتمع عىل 

اكمل وجه فتوقفت العديد من الدوريات لألسباب املذكورة وإن كان بعضها توقف لفرتة محدودة وعاودت 

اليصال  االجتامعي  التواصل  بوسائل  اكتفى  او  االلكرتوين  النرش  إىل  تحول  والبعض  جديد  بثوب  الصدور 

املعلومة او الخرب اىل املجتمع

ويف هذا الفصل نعرض ملجموعة من الدوريات التي توقفت مبينني سنة اإلصدار وسنة التوقف ورؤساء 

التحرير ومضامني الدورية .

الدوريــات المتوقفـــة
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صدرالعدد األول من مجلة العروبة  يف فرباير 1970م عن دار العروبة للطباعة والصحافة 

تهتم   أهلية  قطرية  مجلة  أول  وهي  نعمه  حسني  عبدالله  السيد/  ملؤسسها  والنرش 

بالشؤون املحلية والخليجية والقضايا العربية كام اتسعت اهتاممات املجلة فغطت مجاالً 

كبرياً من املوضوعات السياسية واالقتصادية والعلمية واألدبية والفنية. وعملت املجلة 

عىل تشجيع الشباب وإتاحة الفرصة لهم للكتابة يف أبوابها وكانت تقوم بتدريب الشباب 

عىل العمل الصحفي وتوقفت املجلة عن الصدورمنذ منتصف عام 1995م. 

مجلة العروبة

مجلة المشعل

مجلة شهرية صدرت عام 1961م  باللغتني العربية واالنجليزية،عن الهيئة 

عليها  وأرشف  الرشكة  وأخبار  بامور  تهتم  وهي   البرتول  إلنتاج  القطرية 

محرر عام هو أحمد محمود مصطفى وساعده مراسلون يف مواقع الرشكة 

وتضمنت مادتها التحريرة اخباراً مصورة حول رشكة النفط ومواد ثقافية 

خاصة  داخلية  عامة  عالقات  كنرشة  املجلة  بدأت  للتسلية،وهكذا  ومواد 

مبوظفي رشكة النفط وبعد تويل الدولة الكامل لعمليات النفط وتأسيس 

لها  عني  إذ  جديدة  مرحلة  املجلة  دخلت  البرتول  إلنتاج  القطرية  الهيئة 

رئيس تحرير مسئول هو فايز صباغ واعتربت هذه املرحلة مبثابة صدور 

رقم  1977هو  ابريل  شهر  نهاية  يف  الصادر  عددها  فأخذ  للمجلة  جديد 

)1( ويطبع من كل عدد 3000 نسخة توزع عىل الوزارات  واإلدارات واملؤسسات الحكومية داخل الدولة 

باالضافة إىل املؤسسات والرشكات خارج الدولة التي تربطها عالقات عمل بالهيئة ويف يونيو من عام  1983م 

توقفت املجلة عن الصدور  أربعة أشهر ثم عاودت  االصدار من نفس العام يف نوفمرب  1983. ويف عام 

ثابتة : عامل النفط والغاز،  1988م عني رئيس تحرير جديد هو أحمد عيل البوعنني واتخذت املجلة ابواباً 

أحداث وأخبار وقضاية ثقافية ، سالمتك ، املشعل يف املواقع، واسرتاحة وأخبار العاملني.

توقفت مجلة املشعل عن الصدور يف عام 2004م.
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سياسية،  أسبوعية  مجلة  وهي  1974م  يوليو  يف  العهد   مجلة  من  االول  العدد  صدر 

لخدمة  املجلة  الحسيني صدرت  عبدالله  السيد/  لصاحبها  العهد  صدرت عن مؤسسة 

الوطن واملواطن و تنوعت ماده املجلة و غطت مجاالت متعدده من سياسة و اقتصاد 

اىل اآلداب و الفنون إىل املواد الدينية إىل األبواب االجتامعية و أبواب التسلية والرتفيه 

و تبنت املجلة مرشوعاً ادبياً ملساعدة املواهب األدبية و تشجيعها و ذلك خالل قيامها 

بنرش إنتاج هؤالء األدباء يف كتاب دوري اسمته )) كتاب العهد (( كام اهتمت املجلة يف 

الدراسات و البحوث الشامله التي تتناول موضوعات سياسية و اقتصادية و علمية من 

جميع الجوانب  توقفت مجلة العهد عن الصدور عام 1994م.

مجلة العهد

صدر العدد األول منها يف يناير 1976عن وزارة املالية والبرتول وهي تعني بشؤون النفط 

واملال واالقتصاد باللغة العربية )وكان الشيخ عبدالعزيز بن خليفة آل ثاين( وزير املالية 

والبرتول وراء فكرة إصدار املجلة وقد ترأس تحريرها يف البداية فاروق منجونه ، تغطي 

املجلة مختلف الفعاليات العلمية واالقتصادية والثقافية  ويف شهر يوليو 1977 صدر جزء 

من املجلة باللغة االنجليزية  وذلك إلتاحة الفرصة للمقيمني بالدولة من الجانب لإلطالع 

عىل انشطة وزارة املالية والبرتول وإلطالعهم عىل املواضيع املتعلقة بالنفط واملال والطاقة، 

توىل بعد ذلك   رئاسة التحريراألستاذ  بسام طالب ويف ديسمرب 1980م تم إصدار ملحق 

خاص بالدول املنتجة للنفط وهو ملحق يصدر باللغتني العربية واالنجليزية  وتوقفت 

املجلة عن الصدور يف أغسطس 1986م.

مجلة ديارنا والعالم

الرشعية  املحاكم  رئاسة  عن  تصدر شهرياً  كانت  فكرية جامعة  ثقافية  إسالمية  مجلة 

عند  تحريرها  وترأس   ، 1980م  نوفمرب  يف  منها  األول  العدد  صدر  الدينية،  والشئون 

الصدور وكيل رئاسة املحاكم الرشعية ثم األستاذ يوسف عبدالرحمن املظفر، تهتم املجلة 

العامل اإلسالمي من  التي يعاين منها  الثقايف اإلسالمي ومعالجة املشكالت  الوعي  بنرش 

خالل كتابات عدد من العلامء مثل الدكتور يوسف القرضاوي ومحمد الغزايل وأحمد 

ديدات وعامد الدين خليل وغريهم أصدرت املجلة سلسلة أسمتها« كتاب األمة » قام 

بتأليفه عدد من كبار علامء املسلمني ،واستمرت عىل مدى سنوات صدر خاللها 72 عدداً  

وتوقفت عن الصدور يف عام 1986م.

مجلـة األمــة
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مجلة أسبوعية رياضية متخصصة صدرالعدد األول منها يف شهر مارس 

عام  1977م عن وزارة الدفاع القطرية ورأس تحريرها الثالث السنوات 

بصفة  األمر  بادىء  املجلة  لقد صدرت  و  كاظم،  األستاذ محمد  األوىل  

شهرية و استمرت عىل هذا املنوال خمس سنوات و تضمن العدد األول 

أرشيف  ومن  العامل  حول  الرياضة  مثل  الثابتة  الرياضية  األبواب  بعض 

ثقافية  مواد  اىل  باالضافة  ومعارك.  ورجاٌل  الشهر  كتاب  و  الرياضة، 

اإلنسان  صحة  عىل  وأثرها  الرياضات  بعض  حول  مفيدة  ومعلومات 

ونرشت مسابقات فكرية ورياضية لتنشيط األذهان وأعامل الفكر. طبع 

يونيو1978م  ويف  نفدت جميعها،  نسخة  آالف  العدد خمسة  ذلك  من 

كافة  عىل  احتوى  صفحة   16 يف  لها  ملحق  أول  الصقر  مجلة  أصدرت 

املعلومات املتعلقة بالبطولة العاملية، وابتداء من شهر نوفمبــر عام 1980م تم تعني األستاذ سعد الرميحي 

رئيس تحرير ملجلة الصقر فاصبحت املجلة يف ذلك الوقت رصحاً إعالميا رياضياً عربيا كبريا، يطبع منها 75 

ألف نسخة كل شهر. ولقد فتحت املجلة املجال أمام األقالم القطرية للمشاركة يف أقسام التحرير والتصوير 

واإلخراج وطورت يف مادة رسائلها من العواصم العربية واألجنبية وبدأ التخطيط ألصدار املجلة أسبوعياً، لكن 

قبل االقدام عىل هذه املرحلة من التطوير تم تعزيز ارسة املجلة مبحررين جدد، يف اكتوبر من عام 1981م 

وبدأت أرسة التحرير تكرب وعددها يزداد وأكملت االستعداد للحدث الجديد، قالصقر عليها أن تتحول إىل 

مجلة رياضية أسبوعية ويف يناير من عام 1982م تحولت املجلة من االصدار الشهري اىل اإلصدار األسبوعي 

أزداد عدد صفحاتها اىل 100 صفحة ويف مارس سنة 1984 م  التطوير يف املجلة، حيث  وتواصلت مراحل 

أصدرت املجلة جريدة يومية رياضية لتغطية أحداث دورة الخليج العريب يف مسقط وأطلق عىل الجريده 

اسم »صقر الخليج« و حظيت مجلة الصقر بشعبية واضحة عىل املستوى العريب اذ بلغ معدل توزيعها مائة 

ألف نسخة، وكان لها مراسلني يف أنحاء العامل ملتابعـة األحداث الرياضيـة والبطوالت العاملية بينهم عرب 

وأجانب وقراء ينتظرونها كل يوم ثالثاء.

كان اخر عدد صدر من مجلة الصقر يحمل رقم 285 يف 5 أغسطس سنة 1986م، وبدعم املسؤولني عادت 

مجلة الصقر اىل صدورها بتاريخ 6 يونيو 2000 بالعدرقم286.

لكنها توقفت بعد ذلك يف العام 2007.

مجلة الصقر
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مجلة أرسية نسائية قطرية تقوم بدور هادف يف توعية املرأة و تثقيفها و تهتتم بشؤون 

مؤسسة  عن  شهرية  كمجلة  1977م  يناير  يف  منها  األول  العدد  صدر  والطفل  األرسة 

العهد للصحافة والنرش لصاحبها عبالله يوسف الحسيني وترأس تحريرها االستاذ خليفة 

الحسيني و قد توقفت املجلة عن الصدورعام  1979م عده اشهر و عادت اىل الصدور 

املرأة  ثقافيه صحية خاصه بشؤو ن  تربويه و  املجلة موضوعات  عام 1980م ،شملت 

وتربية األطفال وتوسعت املجلة يف متابعة األنشطة النسائية املحلية وأصدرت فيام بعد 

وقصصاً  وملونة  مصورة  حكايات  تضمن  وزهور  زهرات  بعنوان  لألطفال  خاصاً  ملحقاً 

مسلية.ويف عام 1985م بدأت تصدر بصفة أسبوعية بدأل من شهرية ، ثم عاودت االصدار 

الشهري يف عام 1995م حتى توقفت عن الصدور عام 1998.

مجلة الجوهرة

مجلة أسبوعية سياسية صدرت يف 25 يناير 1975م ، عن مؤسسة قطر الوطنية للصحافة 

خالد  سلطان  السيد/  املؤسسة  صاحب  هو  تحريرها  رئيس  وكان   ، والنرش  والطباعة 

السويدي، ومدير تحريرها حلمي سالم ، وتوقفت عن اإلصدار يف 6 ديسمرب 1976م و 

صدر منها 97 عدداً فقط.

مجلة الفجر

مجلة سياسية ثقافية جامعة صدر العدد األول منها يف أبريل 1986م عن مؤسسة عيل بن 

عيل، كانت تصدر أسبوعياً ترصد األخبار املحلية واألقليمية والعربية عىل مدار األسبوع 

خاص  تصدرملحق  وكانت  املجاالت  شتى  يف  واملقاالت  واألحاديث  بالتحقيقات  وتهتم 

بالنساء ومنفصل عن املجلة مع كل عدد بعنوان »ندى« يهتم بقضايا املرأة وشؤون األرسة 

وتوقفت املجلة عن الصدور يف يونيو 1995م بعد أن صدر منها 465 عدداً. 

مجلة أخبار األسبوع
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، وكانت تصدر مرة من كل فصل  التابع لجامعة قطر  الخريجات  صدرت عن مكتب 

درايس جامعي يف 52 صفحة وقد صدر العدد األول منها يف مايو 1981وتهتم املجلة 

وتناقش  للطالبات،  األديب  اإلنتاج  من  مناذج  وتنرش  قطر،  جامعة  الطالبات يف  بشئون 

بعض املشكالت الجامعية.

مجلــة الجامعيــة

القسم  بشؤون  تهتم  والتعليم  الرتبية  وزارة  عن  صدرت  متنوعة  مجلة  

الداخيل التابع للوزارة وكان يرأس تحريرها مجموعة من الطالب.

مجلة القسم الداخلي 

جريدة أهلية اسبوعية رياضية ترأس تحريرها الشيخ راشد بن عويضة آل ثاين، صدر 

العدد األول منها يف ابريل 1978م وتعمل الجريدة عىل خدمه الرياضة يف قطر و تربز 

النشاطات الرياضية و تكشف من خالل النقد الهادف و البناء السلبيات و املشكالت 

التي تعوق تطور الحركة الرياضية يف البالد و تهدف الجريدة اىل رفع مستوى الرياضة 

يف الوطن عن طريق تنوير الطريق و تبني األراء السديدة و طرح االستفتاءات و تقبل 

و توجيه النقد البعيد عن التعصب، ويف عام 1981م توىل منصب نائب رئيس التحرير 

الوقائع  القراء عىل  اليومية إلطالع  املالحق  العديد من  الجريدة  وأصدرت  أحمد عيل 

األلعاب اآلسيوية  و يف عام 1991م توقفت  الخليج ودورة  التفصيلية لكل من دورة 

الجريدة عن الصدور وبعد عدة شهور عاودت الصدور من جديد يف شكل مجلة تطبع 

يف القاهرة وتوزع يف الدوحة كل أسبوع ثم توقفت بعد ذلك.

جريدة الدوري
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مجلة فصلية كانت تصدرعن معهد التنمية االدارية .

مجلة التنمية االدارية

املجلة الرسمية ملطار الدوحة الدويل تنرشها عن املؤسسة العامة ملطار الدوحة الدويل 

العربية للنرش وكان يرأس تحريرها عبدالله بن أحمد آل ثاين ومدير تحريرها جرب النعيمي 

وهي مجلة متنوعة تشمل أخبار املطار وأخبار ومشاهد عاملية وملف قطر ومقاالت وآثار 

وغريها وكانت تصدر باللغتني العربية واالنجليزية.

مجلة ياهال

مجلة فكرية ثقافية دورية صدرت عن مركز قطر لدراسات استرشاف املستقبل صدر العدد 

األول منها يف ديسمرب 1998م  وكان يرأس تحريرها الدكتورة كلثم جرب الكواري وتعني 

بنرش األبحاث والدراسات واإلبداعات واألخبار ذات العالقة باسترشاف املستقبل .

مجلة استشراف المستقبل
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مجلة اقتصادية شهرية جامعة  صدرت يف يناير 1980م عن دار النبأ للصحافة  والطباعة 

والنرش  وكان يرأس تحريرها االستاذ محمد سامل الكواري وتعني بشؤون املال واالقتصاد 

والطاقة والتجارة واإلدارة والتكنولوجيا  وتهدف املجلة اىل التعريف الصحيح من خالل 

الحقائق املجردة بالجهود الرسمية والغري الرسمية يف كافة األنشة االقتصادية. ويف عام 

شكل  اتخذت  اذ  وطباعتها  شكلها  يف  وغريت  أسبوعيا  بالصدور  املجلة  بدأت  1983م 

الجريدة  وأصبح جمعها نصفياً وطبعت عىل ورق جرائد من النوع العادي يف 16 صفحة 

وقد توقفت املجلة منذ مايو 1994م.

مجلة علمية عامة  كانت تصدر فصلياً مؤقتاً عن النادي العلمي القطري وكان يرأس 

تحريرها م.محمد يعقوب السيد ومدير تحريرها عيل سعد النعيمي سعت املجلة لنرش 

الثقافة العلمية  ومواكبة التطورات يف كافة املجاالت العلمية والتكنلوجية كام اهتمت 

املجلة بقضايا البيئة املحلية والعاملية إضافة اىل املوضوعات العلمية املتخصصة.

صدرالعدد  الثانوي  الديني  املعهد  طالب  أصدرها  جامعة  اسالمية  مجلة 

األول منها  يف شهر رمضان 1383ه املوافق شهر فرباير 1964م أرشف عليها 

مدير املعهد الديني يف ذلك الوقت الدكتور يوسف القرضاوي وساهم يف 

تحريرها مجموعة من طالب املعهد يف ذلك الوقت وتعترب مجلة الحق  من 

اول الدوريات التي صدرت يف قطر .

مجلة أسواق الخليج

مجلة المنتدى العلمي

مجلة الحق
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مجلة شهرية ثقافية اجتامعية صدرالعدد األول منها يف يناير 1994م صدرت 

عن وحدة الدراسات والبحوث مبركز شباب الدوحة وكان يرأس تحريراملجلة 

عبدالعزيزآل محمود  املهندس  التحرير  ويدير  العامدي  عبدالله  املهندس 

ويف أبريل من عام 1995 م بدأت مرحلة جديدة يف حياة  مجلة املرايا إذ 

تحولت من مجلة شهرية إىل صحيفة أسبوعية تؤدي نفس الرسالة وتسعى 

إىل تحقيق نفس األهداف التي تصبو إليها منذ الصدور حتى توقفت.

مجلة علمية دورية صدرت عن الجمعية الكيميائية بكلية العلوم بجامعة 

دكتور  تحريرها  يرأس  وكان  1994م  يناير  يف  منها  األول  العدد  قطرصدر 

إبراهيم أحمد األنصاري .

قطر  بدولة  عامن  سلطنة  طلبة  اصدرها  دورية  اجتامعية  ثقافية  مجلة 

الثقافية وأرشف عىل تحريرها سعيد محمد  اللجنة  وأرشف عىل اصدارها 

النبهاين وأحمد سامل ويوسف إبراهيم الرسحني.

مجلة المرايا

آفاق العلوم

الشبيبة
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الصناعية  الخليج لالستشارات  مجلة ربع سنوية وكانت تصدرعن منظمة 

ورأس تحريرها الدكتور عبدالله املعجل.

مجلة من تحرير الطلبة  صدرت عن إدارة الرتبية االجتامعية كانت تهدف 

اىل تشجيع الهوايات الفنية واألدبية.

أصدرتها مدرسة الشامل الثانوية بنني مجلة متنوعة وكانت تهتم بانشطة 

املدرسة وكان يرشف عليها األخصايئ االجتامعي محمد عبداملعطي وشارك 

يف تحريرها  مجموعة من طالب املدرسة.

مجلة الشمال الثانوية بنين

الشباب والمجتمع المدرسي للمرحلة الثانوية

التعاون الصناعي في الخليج العربي
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صدر العدد األول منها عام 1980م ورأس تحريرها األستاذ صالح شحاته واألستاذ يوسف 

عاميري ومجموعة من الطلبة.

مجلة علمية ثقافية أدبية فنية اجتامعية رياضية من تحرير طلبة مدرسة 

دخان للبنني.

أصدرتها مدرسة الدوحة الثانونية للبنني وكان يرأس تحريرها أحمد عبدالعزيز الطويل 

وعدنان سعد الدين.

مجلة الدوحة الثانوية

مجلة مدرسة الريان القديم االعدادية الثانوية للبنين

مجلة مدرسة دخان للبنين
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مجلة صدرت عن مدرسة ابن خلدون االعدادية املستقلة للبنني.

مجلة قناديل خلدونية

العربية  األكادميية  اإلدارة  كلية  طالبات  عن  صدرت  سنوية  نصف  مجلة 

للعلوم والتكنلوجيا وكان يرأس تحريرها عبدالخالق صالح.

مجلة دورية للعاملني يف املؤسسة العامة القطرية للبرتول كانت تصدرها 

إدارة العالقات العامة واإلعالم صدر العدد األول منها يف أبريل 1986م.

أضواء إدارية

المنار
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كانت تصدرعن املؤسسة العامة للربيد كل ثالث شهور وهي مجلة دورية تهتم بأخبار 

املؤسسة تصدر باللغتني العربية واالنجليزية.

مجلة كيوبوست

مجلة أطفال صدرت باللغتني العربية واالنجليزية  يف الدوحة  12 مايو 2011م 

أول مجلة لألطفال تستهدف املواطن واملقيم،  والهدف من املجلة هو تنمية 

عقول الشباب بعيدا عن وسائل اإلعالم اإللكرتونية. 

مجلة الولد الذكي

صدرت من املجلس األعىل للتعليم وهي مجلة سنوية تربوية باللغتني العربية واالنجليزية.

رؤى عالمية للقيم التربوية
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كانت تصدر عن وزارة األوقاف كل ثالث شهور وهي مجلة متنوعة تصدر باللغة االنجليزية.

مجلة شهرية صدرت عن ديوان الخدمة املدنية صدر العدد األول منها يف ديسمرب 1995م 

تابعت املجلة آخر املستجدات يف التطور الوظيفي العاملي.

مجلة الخدمة المدنية

)Baseera( بصيرة

صدرت عن إدارة التدريب والتطوير الفني واملهني بوزارة الرتبية والتعليم، 

صدر العدد األول منها يف يوليو من عام 1991م  يف 32 صفحة ويوزع منها 

اإلدارة  نشاطات  عن  املعلومات  إتاحة  صدورها  من  والهدف  نسخة   500

ومركز التدريب اإلقليمي امللحق بها ترأ س تحريرها االستاذ صباح بن سعيد 

الكواري ومدير التحرير االستاذجرب عبد الله النعيمي .

مجلة التقني
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تحريرها  عام 1990م ورأس  فرباير  منها يف  األول  العدد  رياضية متخصصة صدر  مجلة 

عبدالعزيز عبدالرحمن الرميحي كانت تصدر كل شهرين اوأحياناً كل أربعة اشهر.

مجلة قوس قزح

مجلة تصدر من املجلس األعىل للتعليم وهي مجلة دورية تربوية تعني بشؤون تطوير 

التعليم تصدر باللغتني العربية واالنجليزية.

مجلة تعلم لمرحلة جديدة

مجلة دورية متنوعة صدرت من الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراين وكان يرأس 

تحريرها محسن عبدالله املاليك. 

المستقبل
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مطبوعة سياحية فصلية كان يصدرها مكتب الخليج للعالقات العامة باللغة االنجليزية 

صدر العدد االول منها يف يناير 1978م بهدف اعطاء الزائرين لدولة قطر معلومات عامة 

عنها وللتعريف مبظاهر الحياة املختلفة يف البالد  ويرأسها مجلس إدارة مكتب الخليج 

للعالقات العامة يوسف قاسم درويش وتتنوع مادة املطبوعة إذ تشمل موضوعات تجارية 

والخليج  قطر  يف  والشعبي  الفني  الرتاث  عن  ومقاالت  وسياحية  وتاريخية  واقتصادية 

العربية، واجراءات السفر والسياحة والعملة وأسامء الوزارات الحكومية واملؤسسات وغري 

ذلك من املوضوعات التي تهم رجال األعامل والشخصيات الرسمية .

مجلة صدرت عن مركز شباب الدوحة وهي مجلة متنوعة تصدر باللغة العربية وتعترب 

امتداد ملجلة مرايا بعد ان توقفت ثالثة عرش عاماً.

 )This is Qatar(  مجلة هذه قطر

مجلة مرايا شبابية

يرأس  وكان  بالهجن  تختص  مجلة  وهي  للهجن  لربقة  موقع  من  دورية صدرت  مجلة 

تحريرها عبدالله مطر الضابت الدورسي.

مجلة لبرقة
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مجلة نصف فصلية صدرت عن عامدة شئون الطالب بجامعة قطروكانت تهتم بكافة 

األنشطة لطالب الجامعة وكان يرأس تحريرها نورة البلم.

مجلة تراثية ثقافية فنية جامعة أسبوعية )صدرت  شهرياً  مؤقتاً( صدر العدد األول منها 

يف أبريل 1995م عن مؤسسة األرشعة للخدمات يف 48 صفحة يراس تحريرها أحمد املسند 

ومدير التحرير خالد الدرويش وتكونت أرسة التحرير من: صالح غريب، خالد عبيدان، 

نارص الداوي،عبدالله العمري. 

مجلة شموخ

األنشطة

 صدرت عن مؤسسة قطر وهي مجلة فصلية ثقافية باللغة العربية واللغة االنجليزية.

)Think(  تفكر
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مجلة صدرت عن رشكة قطر لإلضافات البرتولية املحدودة )كفاك( تصدر باللغتني العربية 

واالنجليزية كل ثالث شهور وكان اسمها سابقاً الرشوق.

مجلة صدرت عن قسم اللغة العربية بجامعة قطر باللغة العربية وهي مجلة ثقافية 

متنوعة.

مجلة كفاك

مجلة الورد

مجلة شهرية صدرت عن وزارة اإلعالم  ، صدر العدد األ ول منها يف مارس 1976م وهي 

مجلة سياسية، تحمل شعار )مرآة الخليج يف الوطن العريب( ترأس تحريرها محمد الكعبي ،  

أحتوت املجلة عىل أخبار الدولة باإلضافة للتحقيقات املحلية ودراسات عن الخليج وأبواب 

ثابتة يف العلوم والشئون اإلسالمية واألرسة والشئون الثقافية والرياضية  والشباب وغريها، 

استمرت يف الصدور سبعة أعوام ومن ثم توقفت  عن الصدور يف فرباير 1983م .

مجلة الخليج الجديد
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املتخصصة يف نرش البحوث التي لها صلة بأقسام الكلية وتويل االهتامم باملوضوعات التي 

لها صلة بالخليج العريب والجزيرة العربية. 

حولية كلية اإلنسانيات والعلوم االجتماعية

صدرت عن قسم اإلعالم الرتبوي يف وزارة الرتبية والتعليم تبني أنشطة الوزارة املختلفة، 

صدر العدد األول منها يناير 1993م وتقع يف 26 صفحة.

النشرة التربوية

مجلة أطفال صدر العدد األول  منها  يف مارس 1987م عن املؤسسة القطرية للصحافة 

والطباعة والنرش وتوىل منصب  رئاسة التحرير حمد بن عبدالرحمن آل ثاين اهتمت املجلة 

بقصص األطفال ونرشت العديد منها مدعومة بالصور والرسومات،  كام تضمنت  أبواباً 

لأللعاب والتسلية بهدف تنمية املواهب لدى قراءها. 

مجلة مشاعل



155

صدرت هذه املجلة باللغة االنجليزية عن مؤسسة دار العروبة للصحافة والطباعة والنرش 

لصاحبها عبدالله حسني نعمه الذي ترأس تحريرها وبدأت نصف شهرية منذ يوليو 1970م 

وتعترب اول مجلة باللغة االنجليزية تصدر يف الدوحة و صدرت بهدف التعريف بقطر 

و العامل العريب لالجانب العاملني يف الدولة،  تنرش األخبار واألحداث املحلية إىل جانب 

األهتامم باألخبار العربية والعاملية و قد صدر منها 35 عدداً، ثم توقفت عن الصدور يف 

20 ديسمرب 1971م .

Gulf news   مجلة جلف نيوز

مجلة لمسة

مجلة شهرية اجتامعية فنية منوعة  )صدر العدد االول يف فرباير2009 ( 

وهي تهتم باألرسة العربية بشكل عام وتناقش العديد من املواضيع التي 

تهم األرسة .

عدد  توزيع  يتم  كان  حيث  القراء  لدى  متميزة  مكانة  ملسة  مجلة  تحتل 

12.000 نسخه شهرياً مجاناً مع جريدة العرب .

تتألف مجلة ملسة من تبويب متميز يشمل عىل ديكورات وأزياء ومجوهرات 

وتبويب خاص بلقاء مع شخصية عامه قطرية وكذلك تبويب عن األحداث 

العامليةوأحدث  للسينام  خاص  تبويب  يوجد  كام  قطر  دولة  يف  املحلية 

خطوط املوضة الرجالية وغريها من املواضيع العامة .

عن  1991م  سبتمرب   15 يف  منها  األول  العدد  صدر  الصدور  منتظمة  غري  فئوية  مجلة 

أحدى رشكات الكمبيوتر وتهتم مبواكبة التطور التكنلوجي يف مجال هندسة الكمبيوتر 

ومستلزماته.

مجلة الكمبيوتر للجميع
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صدر العدد األول منها 1989م عن رشكة املهنا للتجارة واملقاوالت وتوىل منصب رئيس 

التحرير جابر نارص مهنا النعيمي تهتم املجلة بأخبار املقاولني واألشغال العامة والدراسات 

الهندسية واملعامرية.

مجلة قطر لإلنشاء

مجلة عربية أرسية شاملة صدر العدد األول منها يف نوفمرب 1993م عن دار الرشق للطباعة 

والنرش والتوزيع وتقع يف 98 صفحة وكان املرشف العام للتحرير الصحفي نارص محمد 

العثامن والصحفي معتز ميداين مديراً للتحرير.

مجلة سيدة الشرق

مجلة دورية ربع سنوية صدرت عن إدارة الربيد بوزارة املواصالت والنقل تحتوي عىل 

أنشطة إدارة الربيد.

البريد القطري
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اإلدارة واالقتصاد بجامعة قطر:وهي مجلة علمية سنوية محكمة صدر  كلية  اصدرتها 

العدد األول منها يف عام 1990م وهي متخصصة يف مجال املحاسبة واإلدارة العامة وإدارة 

األعامل واالقتصاد وتقبل البحوث األصلية املكتوبة باللغتني العربية واالنجليزية والتي 

تتوفر فيها رشوط البحث العلمي من حيث االجراءات املنهجية.

المجلة العلمية

مجلة نصف سنوية متخصصة محكمة أصدرتها مركز البحوث الرتبوية بجامعة قطرتقترص 

مادتها عىل البحوث األكادميية  يف مجاالت الرتبية وعلم النفس املكتوبة باللغة العربية 

واالنجليزية وكان يرأس تحريرها عبدالعزبز عبدالرحمن كامل وكان يوزع منها 1500 

نسخة توزع عىل الدارسني والباحثني واملؤسسات العلمية واألكادميية ودور الصحف.

مجلة مركز البحوث التربوية

صحيفة يومية صدر العدد األول منها يف ديسمرب 1987م  باللغة االنجليزية وكانت تصدر 

االنجليزية هو رجل  باللغة  اصدار صحيفة  فكرة  انطالقتها وصاحب  بداية  يف  أسبوعياً 

األعامل األستاذ يوسف درويش ليتعرف املقيمون يف قطر عىل أهم األحداث الجارية يف 

الدولة  ويف تاريخ 22 فرباير من عام 1981م  بدأت الصحيفة بالصدور اليومي ثم توقفت 

عن الصدور يف 20 ديسمرب 1981م.

)Daily Gulf times(
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مجلة متخصصة صدرت عن وزارة الشئون البلدية . صدر العدد األول منها  يف فرباير 

1983م وكانت تصدر كل ثالثة أشهر ويرأس تحريرها الشيخ حمد بن جاسم آل ثاين ويبلغ 

عدد صفحاتها 36 صفحة أهتمت املجلة بأخبار الوزارة والعاملني فيها والقاء الضوء عىل 

أنشطة اداراتها املختلفة ظلت املجلة متوقفة ملدة عرش سنوات إىل أن عاودت الصدور 

عام 1993م باسم البلدية والزراعة.

مجلة الشؤون البلدية

صحيفة رياضية صدر العدد التجريبي يف شهر سبتمرب من عام 1991م عن دار الرشق 

للطباعة والنرش والتوزيع يف 40 صفحة، تصدر أسبوعياً كل أربعاء إىل أن توقفت يف 28 

فرباير 1994م بعد أن استمرت ملدة عامني ونصف أصدرت خاللها 127 عدداً.

صحيفة شباب اليوم

صدرت هذه املجلة عن وزارة الصحة العامة وهي مجلة فصلية صدر العدد األول منها يف 

أكتوبر1980م باللغة االنجليزية  تهتم بالشؤون الطبية الفعاليات املختلفة  لوزارة الصحة  

كام تعرض األخبار العلمية والبحوث والدراسات التي تهم األطباء.

مجلة قطر الطبية



159

صدرت عن طلبة شعبة الصحافة التابعة لقسم اللغة العربية بكلية اإلنسانيات  بجامعة 

قطر، صدر العدد األول منها يف مارس 1981م وهي شبه شهرية حيث تصدر يف كل فصل 

درايس جامعي ثالث مرات. ويقوم بإعداد مادتها وتحريرها طلبة شعبة الصحافة تحت 

إرشاف الدكتور محمود الرشيف.

مجلة صوت الجامعة

مجلة دورية ثقافية اجتامعية صدرت عن املركز الثقايف االجتامعي للمعاقني متخصصة يف 

مجال اإلعاقة واملعاقني بارشف االستاذ عبد الرحمن العقييل  وكان يرأس تحريرها محمد 

عبدالرحمن السيد صدر العدد االول منها يف 1996م

مجلة الحياة

مجلة شهرية جامعة صدرت يف مطلع كل شهر ميالدي عن اللجنة الثقافية بنادي السد 

الريايض صدر العدد التجريبي منها رقم صفر يف شهر اكتوبر 1991م أما العدد األول فقد 

صدريف نوفمرب من نفس السنة وترأس تحريرها عبدالله اسامعيل العامدي ،تحتوي املجلة 

عىل أبواب متنوعة كالطب واألرسة والسياسة واإلجتامع والبيئة واملشاكل كذلك اهتمت 

املجلة بالقضايا العربية والعاملية. 

مجلة السد
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صدر العدد االول منها يف يناير 2013م تحتوي املجلة عىل املوضوعات الخاصة مبكافحة 

االتجار بالبرش وقد توقفت املجلة بسبب دمج املؤسسة القطرية ملكافحة االتجار للبرش 

مع املؤسسة القطرية لحامية املراة والطفل ومركز التأهيل االجتامعي )العوين( يف مؤسسة 

واحدة باسم املؤسسة القطرية للحامية والتأهيل االجتامعي. 

مجلة شهرية فنية صدرت عن رشكة قطر اإلعالمية املحدودة للصحافة والنرش

صدر العدد األول منها يف أكتوبر 1988 وكان يرأس تحريرها راشد املفتاح.

مجلة خيارات حقوقية

مجلة حياة



الفصل الثالث

إحصائية الدوريات المستمرة
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اإلحصـــائيـــــة

تعد البيانات و اإلحصائيات العنرص األسايس يف أي تخطيط تنموي، حيث تظهر اإلحصائيات الواقع الحقيقي 

لكل قطاع وبالتايل يسهل وضع الخطط والربامج الكفيلة بتنمية هذا القطاع، ومن خالل مرشوع اسرتاتيجية 

التنمية الوطنية اتضح ان هناك حاجة ماسة لوضع إطار ومؤرش يقيس مستوى النشاط الثقايف يف قطر، يهدف 

اىل تشجيع االهتامم بالثقافه من خالل إصدار نرشات إحصائية تعرب عن الحراك الثقايف يف قطر،  ويؤسس 

لقاعدة بيانات ثقافية لتكون مرجعا للباحثني والدارسني ولواضعي الخطط التنموية. 

ال شك أن للدوريات ) املجالت والصحف ( اهميه ثقافية كبرية حيث تعد رافدا من روافد الثقافة والوسيلة 

ونرشها،  والخرب  املعرفة  صنع  يف  الكبري  تاثريها  ولها  املجتمع  من  كثرية  فئات  لدى  رواجا  األكرث  اإلعالمية 

وألهمية هذا املرشوع قامت وزارة الثقافة والفنون والرتاث – إدارة البحوث والدراسات الثقافية – وضمن 

اسرتاتيجية التنمية الوطنية – قطاع الثقافة – بتنفيذ مرشوع املعلومات الثقافية، الذي يهدف إىل تشجيع 

اإلهتامم بالثقافة من خالل توفري نرشات إحصائية تغطي املشهد الثقايف يف قطر ،ليك يتعرف القامئون عىل 

الفعاليات الثقافية  عىل الواقع الحقيقي لهذا الحراك،  ولتكون هذه اإلحصائية ضمن منظومة متكاملة من 

البيانات التي متكن الباحثني والدارسني من االنطالقة الصحيحة والسليمة نحو مخرجات ثقافية متميزة.  

يف هذه النرشة تم إحصاء جميع الدوريات التي تصدر يف قطر يف هذا العام 2015 م وتم تصنيفها حسب 

الجداول امللحقة إىل التصنيفات التالية : الدوريات حسب التوجة ، – الدوريات حسب اللغة –الدوريات 

حسب األعداد السنوية – ، وضمت  النرشة أيضا دراسة مقارنة بني الصحف الصادرة باللغة العربية ومثيالتها 

الصادرة واملطبوعة باللغات األجنبية.

وقد تبني من نتائج الدراسة أن الدوريات املتنوعة تتصدر قامئة الدوريات الصادرة يف قطر تليها الدوريات 

الصحية واإلرشادية، وتليها  ثم  األطفال ومن  األمنية ودوريات  ،ثم  الثقافية،  ثم  اإلجتامعية  ثم  اإلقتصادية 

الدوريات الدينية والتعليمية، ثم القانونية والسياحية والرياضية والعسكرية ثم النسائية، والسياسية، وتليها 

العلمية واإلدارية والفنية.

وتوجد اليوم يف دولة قطر  31 دورية متنوعة )منها 20 صحيفة تصدر 5735 عددا سنويا و 11 مجلة تصدر 

96 عددا سنويا(، و 12 دورية اقتصادية تصدر 130عددا، وتليها 10 دوريات اجتامعية التي يبلغ مجموع 

اعدادها السنوية 46 عددا . أما املجال الثقايف فهناك تسع دوريات ثقافية يبلغ مجموع اعدادها السنوية 

48 ، وأيضا هناك حضور ملحوظ للدوريات األمنية،  فمن خالل سبع دوريات يتم اصدار 46 عددا سنويا. 

كذلك هناك ست دوريات صحية تصدر 40 عددا سنويا وتليها الدوريات اإلرشادية التي يتم إصدار 20 عددا 

منها سنويا، وسبع مجالت اطفال يبلغ مجموع أعدادها السنوية 56 عددا، بينام تصدر الدوريات الدينية 

35 عددا سنويا من خالل 5 دوريات. باإلضافة اىل ذلك توجد 4 دوريات قانونية تصدر ميا يقارب 41 عددا 

سنويا  وتليها  الدوريات التعليمية التي تصدر 53 عددا سنويا من خالل 5 دوريات ، ثم الدوريات السياحية 

والتي يبلغ عددها 4 دوريات حيث تصدر 32 عددا سنويا .وبالرغم من قلة عدد الدوريات الرياضية والتي 
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 عدد
الدوريات

 تصنيف
الدوريات

31 متنوع

12 اقتصادي

10 اجتامعي

9 ثقايف

7 أمني

7 أطفال

6 صحي

6 إرشادي

5 ديني

5 تعليمي

4 قانوين

4 سياحي

4 ريايض

4 عسكري

3 نسايئ

2 سيايس

1 علمي

1 إداري

1 فنون

122 املجموع

يبلغ عددها اربع دوريات فقط إال ان مجموع اعدادها 

السنوية يبلغ 116 عددا .

اما الدوريات العسكرية فتصدر 12 عددا سنويا من خالل 

4 دوريات، كذلك هناك 3 دوريات نسائية تصدر 32 عددا 

يف السنة، ثم تليها الدوريات السياسية والتي يبلغ عددها 

دوريتان حيث تصدر 8 اعداد يف السنة، بينام هناك دورية 

واحده إدارية وتصدر 4 اعداد سنويا، واتضح ان الدوريات 

تصدر  حيث  اصدارا  الدوريات  اقل  من  والفنية  العلمية 

عددا واحدا سنويا.ومن هنا نرى أن الدوريات اإلقتصادية 

)اذا استثنينا الصحف( تتصدر الدوريات من حيث األعداد 

السنوية،

النرشة،  هذه  يف  بالصحف  خاصة  دراسة  هناك  أن  كام 

واملطبوعة  الصادرة  اليومية  الصحف  عدد  يبلغ  حيث 

باللغة العربية 5 صحف  بنسبة 25% من مجموع الصحف 

الصحف  عدد  يبلغ  بينام  صحيفة  عددها عرشون  البالغ 

الصادرة واملطبوعة باللغات األجنبية يف قطر 15 صحيفة 

مبعدل 75% من  مجموع الصحف.  مع العلم بأن الصحف 

السنوية  اعدادها  مجموع  يبلغ  العربية  باللغة  الصادرة 

1825 عددا بنسبة 32% بينام يبلغ مجموع اعداد الصحف 

بنسبة  األجنبية 3910 عددا  باللغات  واملطبوعة  الصادرة 

68%. واملالحظ يف هذة النرشة ان هناك تنوعا يف توجهات 

تسعة  بلغت  حيث  قطر  يف  الصادرة  الدوريات   ولغات 

عرش نوعا من أنواع الدوريات كتبت بثامن لغات تعكس 

الثقافات املختلفة التي تقيم عىل ارض قطر.

تعريف الدوريات:
فرتات  يف  مستمر  بشكل  تصدر  مطبوعة  هي  الدورية: 

وأرقاما  أعدادا  وتحمل  عنوان،  ولها  محددة،  زمنية 

وتصدر يف  متنوع  أو  واحد  معريف  ذات طيف  متسلسلة 

قطر  122دورية بثامن لغات تم احصاؤها يف عام 2015 م 

يف مختلف املجاالت وميكن تصنيفها كالتايل:

الدوريات حسب التوجه
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مجموع

االعداد السنويه

 تصنيف

الدوريات

130 اقتصادي

116 ريايض

96 متنوع

56 أطفال

53 تعليمي

48 ثقايف

46 اجتامعي

46 أمني

41 قانوين

40 صحي

35 ديني

32 سياحي

32 نسايئ

20 إرشادي

12 عسكري

8 سيايس

4 إداري

1 علمي

1 فنون

817 املجموع

الدوريات حسب األعداد السنوية باستثناء الصحف

تتصدر الصحف الصادرة يف قطر التصنيف االحصايئ لعدد الدوريات الصادرة يف السنة الواحدة حيث يبلغ 

عدد الصحف الصادرة 5735  عدداً سنوياً . 

الطيف  ذات  الدوريات  ماتصدرة  مجموع  البياين  الرسم  هذا  يوضح 

املعريف الواحد من اعداد يف السنة.مثال : )يبلغ عدد ماتصدره جميع 

الدوريات اإلقتصادية يف السنة 130 عددا(
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عدد الدوريات تصنيف الدوريات

63 اللغة العربية

26 اللغه العربيه واالنجليزية

22 اللغة االنجليزية

5 ملباري

2 نيبايل

1 أوردو

1 فلبيني

1 سريالنيك

1 تامييل

122 املجموع

تصنيف الدوريات  حسب اللغة
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مقارنة مجموع الصحف الصادرة باللغة العربية بغيرها من اللغات االخري:

النسبة 
املئوية

عدد 
الصحف

التصنيف

%25 5

الصحف 

الصادرة 

باللغة العربية

%75 15

الصحف 

الصادرة 

باللغات 

االخرى

النسبة 
املئوية

مجموع 
االعداد 
السنوية

التصنيف

%32 1825

الصحف 

الصادرة باللغة 

العربية

%68 3910

الصحف 

الصادرة 

باللغات 

االخرى

تصدر وتطبع  5 صحف يومية باللغة العربية بينام تصدر وتطبع  15 صحيفة اجنبية يف قطر.

تصدر الصحف اليومية باللغة العربية 1825 عدداً سنويا بينام تصدر الصحف األجنبية 3910 عدداً سنوياً.
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تصنيف الصحف حسب اللغة واالعداد السنوية:

النسبة املئوية  مجموع اإلعداد

السنوية

اإلصدار الزمني عدد الدوريات التصنيف

%31.82 1825 يومية 5 اللغة العربية

%31.82 1825 يومية 5 ملباري

%25.46 1460 يومية 4 اللغه االنجليزية

%6.36 365 يومية 1 فلبيني

%1.81 104 اسبوعية 2 نيبايل

%0.91 52 اسبوعية 1 تامييل

%0.91 52 اسبوعية 1 رسالنيك

%0.91 52 اسبوعية 1 أوردو

100 5735 20 املجموع
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الفهـــرس

• تقديم	
• املقدمة	

الدوريــات املستمـــرة
الجريدة الرسمية• 

صحيفة الراية• 

صحيفة الرشق• 

صحيفة الوطن• 

صحيفة العرب• 

 •GULF TIME  صحيفة جلف تاميز

 •Qatar tribune صحيفة قطر تريبيون

 •peninsula صحيقة البنسوال

مجلة الدوحة• 

مجلة املأثورات الشعبية• 

مجلة الريان• 

مجلة الجرسة الثقافية• 

مجلة برزان• 

مجلة القوات البحرية• 

مجلة القناص• 

مجلة الكلية• 

مجلة القرناس• 

مجلة الرشطة معك• 

مجلة املرور• 

مجلة الدفاع املدين• 

مجلة الوقاية• 

مجلة دراسات أمنية• 

مجلة الدبلومايس• 

مجلة األدعم• 

مجلة الصحيفة• 

مجلة سياسات عربية• 

مجلة درة قطر• 

مجلة الرتبية• 

مجلة الجامرك• 

مجلة املؤسسة• 

مجلة التشكييل العريب• 

مجلة الرشيعة والدراسات اإلسالمية• 

 •campus

مجلة تليجراف مؤسسة قطر• 

املجلة القانونية والقضائية• 

مجلة صحة قطر• 

مجلة الصحة• 

مجلة مثار الصحة• 

مجلة األمل• 

مجلة القلب• 

مجلة سبيتار• 

مجلة الصناعة القطرية• 

مجلة الرائد• 

مجلة األفق• 

مجلة مال واستثامر• 

مجلة Q BUSINESS كيو بزنس• 

مجلة امللتقى• 

مجلة كهرماء• 

مجلة أعنــاب• 

مجلة البلدية والتخطيط• 

مجلة البلدي• 

مجلة أوقافنا• 

مجلة الدعوة• 

مجلة االستقامة• 

التقويم القطري• 

املجلة الشبابية• 

مجلة إحسان• 
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69
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مجلة التأمينات االجتامعية• 

مجلة الزكاة واملجتمع• 

مجلة األمة• 

مجلة غراس• 

مجلة السواعد• 

مجلة العطاء• 

مجلة مودة• 

مجلة الدانة• 

مجلة بروق• 

مجلة جميلة• 

مجلة هي وهو• 

مجلة أجيال• 

مجلة مسارات• 

مجلة ليالينا• 

مجلة عمران• 

مجلة عيون ناطقة• 

مجلة استا د الدوحة• 

مجلة األستاد العسكري• 

مجلة الرياضة يف قطر• 

 •ASPire  ZOne مجلة اسباير زون

مجلة أم االلعاب• 

مجلة دوري نجوم قطر• 

مجلة راشد ونوره• 

مجلة تجوري• 

مجلة واعدون• 

مجلة أريده مثقفا• 

مجلة الرشطي صديقي• 

مجلة نسائم األطفال• 

مجلة دربيل للبحوث االجتمتعية• 

مجلة أعيالنا أطفال• 

مجلة القناص الصغري• 

مجلة أبناء العرب• 

مجلة كتارا• 

مجلة املها القطرية• 

 •Marhaba مجلة

مجلة سالم السياحية• 

مجلة ايسوال• 

مجلة أديان• 

مجلة تبني• 

مجلة أعيالنا• 

مجلة املزارع القطري• 

 •T Qatar  مجلة

 •Qatar  Today  مجلة

 •THE edge مجلة

 •bq مجلة

مجلة حراير• 

 •GLam مجلة

صحيفة العريب الجديد• 

 •gulf thejas صحيفة

صحيفة انرتناشونال نيو يورك تايم• 

 •ngayon صحيفة نياغون

 •varthamanam صحيفة فار متانام

 •Malayala manoama صحيفة مالياال مانواما

 •Lankadeeba  صحيفة النكيديبا

 •Rajdhani صحيفة راجداين

 •Tamil Time صحيفة تاميل تاميز

 •SIYASAT صحيفة سياست

 •KANTIBUR صحيفة كانتبور

 •middleeast  chandrika  صحيفة غادركا

 •SUR.LA.TERRE مجلة عىل اليابسة

صحيفة بروثوم الو )الشمس املرشقة(• 

 •GULF madhyamam daily صحبفة
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الـدوريــات املتــوفقـــة
مجلة املشعل• 
مجلة العروبة• 
مجلة العهد• 
مجلة ديارنا والعامل• 
مجلة األمة• 
مجلة الصقر• 
مجلة الجوهرة• 
مجلة أخبار األسبوع• 
مجلة الفجر• 
جريدة الدوري• 
مجلة القسم الداخيل• 
مجلة الجامعة• 
مجلة استرشاف املستقبل• 
مجلة ياهال• 
مجلة التنمية اإلدارية• 
مجلة أسواق الخليج• 
مجلة املنتدى العلمي• 
مجلة الحق• 
مجلة املرايا• 
مجلة آفاق العلوم• 
مجلة الشبيبة• 
مجلة التعاون الصناعي يف الخليج العريب• 
مجلة الشباب واملجتمع املدريس للمرحلة الثانوية• 
مجلة الشامل الثانوية بنني• 
مجلة مدرسة دخان للبنني• 
مجلة مدرسة الريان القديم االعدادية الثانوية للبنني• 
مجلة الدوحة الثانوية• 
مجلة قناديل خلدونية• 
مجلة أضواء إدارية• 
مجلة املنار• 
مجلة كيوبوست• 
مجلة الولد الذيك• 
مجلة روى عاملية للقيم الرتبوية• 
مجلة الخدمة املدنية• 

مجلة بصرية• 
مجلة التقني• 
مجلة قوس قزح• 
مجلة تعلم ملرحلة جديدة• 
مجلة املستقبل• 
مجلة لربقة• 
 •THIS IS QATAR مجلة هذه قطر
مجلة مرايا شبابية• 
 •THINK مجلة تفكر
مجلة شموخ• 
مجلة االنشطة• 
مجلة الخليج الجديد• 
مجلة الورد• 
مجلة كفاك• 
حولية كلية اإلنسانيات والعلوم االجتامعية• 
النرشة الرتبوية• 
مجلة مشاعل• 
مجلة ملسة • 
 •GULF NEWS مجلة جلف نيوز
مجلة الكمبيوتر للجميع• 
مجلة قطر لإلنشاء• 
مجلة سيدة الرشق• 
مجلة الربيد القطري• 
املجلة العلمية• 
مجلة مركز البحوث الرتبويه• 
 •Daily Gulf Times مجلة
صحيفة شباب اليوم• 
مجلة الشؤون البلدية• 
مجلة قطر الطبية• 
مجلة صوت الجامعة• 
مجلة الحياة• 
مجلة السد• 
مجلة خيارات حقوقية• 
مجلة حياة• 

اإلحصـــائيـــــة
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