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في العلمي  البحث  لرعاية  القطري  للصندوق  عشر  الرابعة  الدورة  بمنحة   الفوز 
العلمي للبحث  الوطنية  ا�ولويات  برنامج 

في القطرية  المرأة  مشاركة  وزيادة  تمكين  على  المدمج  العمل  نماذج  تأثير  المشروع  يقيس   كما 
الدكتور ا�ستاذ  بقيادة  بحثي  فريق  مع  بالتعاون  المشروع  إعداد  تم  المختلفة.  االقتصادية   ا�نشطة 
السياسات إدارة  مدير   – الري  نورة  والدكتورة  قطر،  جامعة  في  واالقتصاد  ا�دارة  كلية  في  فيصل   محمد 

الباحثين من  وعدد  عبدالسالم  أمنية  الدكتور  وا�ستاذ  المعهد،  في 

لرعاية القطري  الصندوق  منحة  على  بحثي  مقترح   حصل 
"نموذج بعنوان  عشر  الرابعة  الدورة  في  العلمي   البحث 
بعد ما  منظور  الرقمية:  والتكنولوجيا  المدمج   العمل 

المرأة في قطر كوفيد  19  لتمكين 
والفرص التحديات  في  البحث  الى  المشروع   يهدف 
والمرن المدمج  العمل  أنماط  بتعميم   المتعلقة 
النماذج هذه  تسهيل  في  الرقمية  التكنولوجيا   واستخدام 

المستدامة التنمية  أهداف  إلى   استناًدا 

أبوسن سناء  للدكتورة  علمية  ورقة  ملخص   ُقبل 
لكيمياء الثامن  الدولي  المؤتمر  في   للمشاركة 
من 12 الفترة  في  سيعقد  الذي  ا�غذية   وتكنولوجيا 
هذا يأتي  بإيطاليا.  روما  في   2022 أكتوبر   14  إلى 
الباهر النجاح  بعد  السلسلة  في  الثامن   المؤتمر 
سان في  عقدت  التي  السابقة   لالجتماعات 
،2016 عام  فيغاس  الس   ،2015 عام   فرانسيسكو 
لوس  ،2018 عام  برلين   ،2017 عام   بالتيمور 

أنجلوس عام 2019، وعبر ا�نترنت في عام

ا�قليمية الخبراء  مشاورة  في  المعهد   شارك 
الفاقد من  الحد   - والزراعة  ا�غذية   لمنظمة 
أنظمة تحويل  أجل  من  ا�غذية  من   والمهدر 
إفريقيا وشمال  ا�دنى  الشرق  في  الزراعية   ا�غذية 
جميع وانضم   .2022 أبريل   19 في  ُعقدت   التي 
إلى المناطق  جميع  من  ا�غذية  قطاعات   خبراء 
للتوصل مختلفة  جماعية  مناقشات  في   االجتماع 
وهدرها ا�غذية  فقد  من  للحد  استراتيجيات   إلى 
الدكتورة مثلت  وقد  مستدامة.  بطريقة   وإدارتها 

االجتماع هذا  في  المعهد  أبوسن  سناء 

.

ا�قليمية المشاركة في مؤتمر الغذاء والتكنولوجيا الخبراء  مشاورة  في   المشاركة 
والزراعة ا�غذية  لمنظمة 

ا�خبارية أبريل  النشرة 

المسحية واالقتصادية  االجتماعية  البحوث  معهد  تدعو  قطر    مؤسسة 
العالم كأس  جهود  لمناقشة 

واالقتصادية االجتماعية  البحوث  معهد   يهدف 
المساهمة إلى  مهمته  من  كجزء   المسحية 
دور ولعب  قطر  لدولة  الوطنية  التنمية   في 
إجراء خالل  من    2030 قطر  رؤية  في   حاسم 
القضايا حول  النطاق  واسعة   أبحاث 
المعهد ركز  الهامة.  واالقتصادية   االجتماعية 
من عدد  على  الماضية  العشر  السنوات   في 

المتعلقة البحثية  االستقصائية   الدراسات 

الوافدة     العمالة      المواقف القطرية تجاه 
 2022 القدم  لكرة  العالم  كأس  باستضافة  يتعلق  فيما  والمقيمين  القطريين  آراء  دراسة 

الوافدة  العمالة  رفاه   مؤشر 
الفيفا  ألعاب  – ما قبل وبعد   دراسة جامعة قطر 

وا�رث للمشاريع  العليا  باللجنة  العمال  رفاه  مسح 
قطر فيفا  العالم  وكأس  وا�رث  للمشاريع  العليا  اللجنة  تجاه  والمواقف  التصورات   مسح 

ذلك في  بما  وا�رث،  للمشاريع  العليا  اللجنة  مع  مستمرة  دراسات  على  المعهد  يعمل  كما 

المعرفة واالهتمام بكرة القدم     
التطوعي  والعمل  المشاركة 

التذاكر  
المواصالت  

ا�قامة   
والتصورات  المشاعر 

وا�رث  المحتمل  التأثير 

رئيسية مجاالت  سبعة  على  المسوحات  ركزت 

الفصام لبحوث  الدولية  الجمعية  مؤتمر  في   المشاركة 

أستاذ خالد،  سلمى  الدكتورة   شاركت 
البحوث معهد  في  مشارك   باحث 

بجامعة المسحية  واالقتصادية   االجتماعية 
"توسيع بعنوان  محكمة  ندوة  في   قطر 

السريري وا�ثر  الخطر  عوامل  حول   الرؤية 
من كجزء  الشباب"  لدى  الذهنية   للتجارب 
الفصام لبحوث  الدولية  الجمعية   مؤتمر 

10 6 إلى   2022، الذي عقد في الفترة من 
فلورنسا-إيطاليا في  أبريل 

االجتماعية البحوث  معهد  إلى  بيرياناياغام"  أروكياسامي   " البروفيسور   انضمام 
قطر جامعة  في  المسحية  واالقتصادية 

إدارة إلى  مؤخًرا  بيرياناياغام"  أروكياسامي   " البروفيسور   انضم 
المسحية واالقتصادية  االجتماعية  البحوث  معهد  في   السياسات 

الديموغرافيا، في  المبكرة  البروفيسور  خلفية  تعد  قطر.  جامعة   في 
من واسعة  مجموعة  تغطي  وإنجازاته  الحالية  خبرته   لكن 

وعلم العامة،  والصحة  المسحية،  ا�بحاث  ذلك  في  بما   المجاالت 
جامعة قائمة  على  البروفيسور  إدراج  تم  التنمية.  ودراسات   ا�وبئة، 
وفي البحثية،  االقتباسات  في  العلماء  من   ٪  2 �فضل   ستاندفورد 
واسعة المسوحات  إدارة  في  الخبرة  من  عقدين  من  أكثر   حصيلته 

الصحة منظمة  مثل  الدولية  المنظمات  من  العديد  مع  بالتعاون  الوطني  الصعيد  على   النطاق 
 وشبكة ، Rand ، HSPH ، USC ، UCLA ، UM ، LSE ،العالمية، صندوق ا�مم المتحدة للسكان
البروفيسور عمل  الدخل.  والمتوسطة  المنخفضة  البلدان  وفي  الهند  في  الوطنية  المؤسسات   من 

ومسح العالمية  للصحة  قطر  مسح  لتنفيذ  قطر  بحكومة  العامة  الصحة  لوزارة  دولي   كمستشار 
خة لشيخو ا

الصحة مجال  في  التخصصات  متعددة  العلمية  الجمعيات  أكبر  من  واحدة  قبل  من  المؤتمر  تنظيم   تم 
بالفصام المصابين  ا�شخاص  وعالج  والوقاية  لتحديد  وا�طباء  الباحثين  بين  الجمع  بهدف   النفسية، 
ا�جهاد فعل  "رد  هو  سلمى  للدكتورة  التقديمي  العرض  عنوان  كان  الصلة.  ذات  ا�خرى   واالضطرابات 
دراسة التطور:  سريع  بلد  في  الشباب  لدى  الذهانية  للتجارب  للتأثر  القابلية  سمة  باعتباره   االجتماعي 
تحت لÏعراض  التعرض  زيادة  في  المتزايد  ا�جهاد  فعل  رد  دور  على  الضوء  سلطت  والتي   استطالعية"، 

الشباب عند  والهلوسة  االرتياب  جنون  ذلك  في  بما  للُذهان  ا�كلينيكية 

السلبي االجتماعي  التقييم  فعل  رد  بين  المباشر  االرتباط  تدعم  أدلة  إلى  سلمى  الدكتورة   توصلت 
للُسمعة المتصورة  التهديدات  فيها  تكون  التي  للمواقف  االستجابة  في  الثقة  وانعدام  بالتوتر   (الشعور 
الطالب لدى  العادية  غير  وحسية  معرفية  أعراض  عن  التقارير  وزيادة  عالية)  المكانة  وتوقعات   االجتماعية 
ال االجتماعي  ا�جهاد  بأن  القائلة  النظرية  الدكتورة  إليها  توصلت  التي  النتائج  تدعم  قطر.  جامعة   في 
(مثل العاطفة  على  الغالب  في  تعتمد  التي  الُذهانية  الظواهر  مع  المشتركة  المسارات  في  فقط   يشترك 
يكون أن  يمكن  الطبيعية.  غير  الظواهر  لهذه  مسارًا  ذاته  حد  في  أيًضا  يكون  قد  ولكنه  والقلق)،   االكتئاب 
غير ا�فراد  لدى  الشديدة  النفسية  ا�مراض  من  والوقاية  المبكر  االكتشاف  على  مهمة  آثار  النتائج   لهذه 

أخرى وأماكن  قطر  في  ا�كلينيكيين 
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الدراسات ما يلي القادم في قطر 2022  وتشمل بعض هذه  بحث كأس العالم لكرة القدم 

:

.

.

.

.

السياسات وتقارير  المسحية  البحوث  إعداد   – محاضرات  سلسلة 

2022  بدأت يوم الخميس،  21 أبريل  
الدكتور بقيادة  محاضرات   سلسلة 

التنمية مكتب  رئيس   ،  أروكياسامي 
بمعهد السياسات  إدارة  في   الحضرية 

واالقتصادية االجتماعية   البحوث 
سلسلة تشمل   المسحية. 

خالل ستستمر  التي   المحاضرات 
إلى تقديم  2022 ابريل ومايو   شهري 
التالية المواضيع  في  علمية  مهارات 

: 
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2021 - 2020

(ISO)

2022

والطولية المقطعية  التصاميم  المسحي:     البحث 
والتطوير القياس  المسحي:   البحث 

للتحكم الخاضعة  العشوائية  التجارب  التجريبية:   التصاميم 
وتحليلها البيانات  تقييم  في  ا�حصائي  ستاتا  برنامج   تطبيق 

المسحية البحوث  حول  المعرفة  زيادة  إلى  السلسلة  هذه  تهدف  وسياسيات.  علمية  تقارير  كتابة 
مؤثرة  سياسات  تقارير  نشر  على  تعتمد  تقارير  ونشر  البحث  في  المبتكرة  والطرق 

 . 

 . 

 . 

حصل المعهد على شهادة آيزو          للسنة الثالثة

الدولية المنظمة  سنوات.  لثالث  آيزو  شهادة  على  المعهد   حصل 
عدة من  ممثلين  وتضم  المعايير  لتطوير  دولية  منظمة  هي   للمعايير 

للمعايير قومية  منظمات 

.


