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الدولي 2022 والبيئي  الزراعي  قطر  معرض  في  الزراعي  التعداد  نتائج 

العمليات قسم  رئيس  ا�  فضل  المغيرة  الدكتور  استعرض   حيث 
والثروة النباتي  القطاع  حول  النتائج  أهم  المعهد  في   الميدانية 
البيانات على  المبنية  التوصيات  بعض  وقدم  الدولة،  في   الحيوانية 
ورافد مهمة  تعتبر  الزراعي  التعداد  بيانات  بأن  علما   ونتائجها، 
با�من المتعلقة  تلك  خاصة  السياسات  وراسمي  القرار   لصانعي 

الغذائي

،2021 قطر  في  الزراعي  التعداد  بمشروع  الخاص  البحثي  العمل   فريق 
التعداد بيانات  عن  ا§عالن  تم  للتعداد،  التوثيقي  الفيلم   يتابع 
،2022 مارس   10 البيئي  الزراعي  الدولي  قطر  معرض  في   الزراعي 
ينفذه الذي  الزراعية  والتكاليف  ا§نتاجية  مسح  في  العمل   ويستمر 

المسحية واالقتصادية  االجتماعية  البحوث  معهد 

التقرير نتائج  عن  ا§عالن   تم 

الزراعي التعداد  لمشروع   التنفيذي 

معهد بين  بالتعاون   الجاري 

واالقتصادية االجتماعية   البحوث 

ووزارة قطر  بجامعة   المسحية 

وا§حصاء التخطيط  وجهاز   البلدية 

الزراعي قطر  معرض  مع   بالتزامن 

الدولي 2022 والبيئي 

االجتماعية البحوث  معهد  من  باحثون   قدم 
ورقة ملخص  قطر  بجامعة  المسحية   واالقتصادية 
السنوي االجتماع  عمل  ورشة  في  للمشاركة   بحثية 
(المملكة بكامبردج  ل«بحاث  الخليج   لمركز 
بأنه علًما   .2022 يوليو  في  ستعقد  التي   المتحدة) 
بعنوان: ورشة  في  البحثية  الورقة  ملخص  قبول   تم 
الخليجي التعاون  مجلس  دول  في   "المرأة 
 ا§سهامات االجتماعية واالقتصادية في التحضر في
وبذلك والتطلعات"،  التحديات  الوضع  الخليج:   دول 
" القوى  سيشارك الباحثين لمناقشة موضوع حول 
 العاملة: استراتيجية العمل عن بعد" وعالقته بهدف
والمدن التحضر  حول   11 المستدامة   التنمية 
 المستدامة. تعتبر مثل هذه المشاركات فرصة جيدة
على الضوء  وتسليط  المعهد  أعمال   لنشر 

موضوعات حديثة في هذا المجال

 أوصى تقرير برنامج ا�مم المتحدة للبيئة في سبتمبر 2021 بعنوان "إعادة البناء بشكل أفضل، تقليل الفاقد
 في استهالك الغذاء من خالل تبني التقنيات الخضراء والرقمية" بأن الورقة البحثية بعنوان "سياسات فعالة
 للتخفيف من هدر الطعام في قطر" بقلم د. سناء أبوسن وآخرون يجب أن تشارك في استراتيجية الحد من

نفايات الطعام على المستوى الحضري

 شاركت الدكتورة سناء أبو سن في لجنة تحكيم الملصقات الخاصة بمسابقة ملصق يوم البحث بجامعة
 حمد بن خليفة تحت شعار "االستدامة"، بناء على طلب من مكتب نائب الرئيس للبحوث بجامعة حمد بن

خليفة

االستدامة لعصر  استعداد  على  ليكونوا  وإعدادهم  الشباب  جيل  تمكين  على  قطر  جامعة   تحرص 
جامعة بعنوان:  سبرنجر  كتاب  في  لفصلين  كمراجع  سن  أبو  سناء  الدكتورة  شاركت  وبذلك   المستقبلي. 
الرئيس نائب  ، بدعوة من مكتب            - والبحث  العالي  التعليم  إعادة تصور  المستدامة:   المستقبل 

للبحث والدراسات العليا بجامعة قطر

واسيدا جامعة  من  فريق  يتعاون 
االجتماعية  البحوث  معهد  باحثي   مع 
مشروع في  قطر  بجامعة  المسحية   واالقتصادية 
الهدف الجامعية".  للشهادة  القطريين   "تصورات 
الرجال والنساء آراء   من هذا االستطالع هو فحص 
تجاه عاًما   18 عن  أعمارهم  تزيد  الذين   القطريين 
جامعة من  الباحثون  قام  الجامعية.   الشهادات 
WASEDA حيث أسبوعين  لمدة  المعهد   بزيارة 
الدكتورة ا�ستاذة  اجتماعات عمل مع   عقدوا عدة 
عبد الدكتور  وا�ستاذ  المعهد  مدير  الغانم   كلثم 
وذلك المعهد  في  البحوث  إدارة  مدير  ديوب   ا� 
هذه، زيارتهم  وخالل  المسح.  استبيان   لتطوير 
االستبيان إنهاء  من  المشروع  فريق  أعضاء   تمكن 
الهدف بأن  علما  التحليل.  خطة   ومناقشة 
لصانعي النشر  هو  الدراسة  هذه  من   الرئيسي 
تحقيق في  أيًضا  ا§سهام  مع  التعليم   سياسات 
الوطنية قطر  رؤية  في  المحددة  العامة   ا�هداف 

2030 

. واالقتصادية االجتماعية  البحوث  معهد   مشاركة 
الخليج لمركز  السنوي  االجتماع  في   المسحية 

ل«بحاث بجامعة كامبردج – المملكة المتحدة 2022

المعهد إلى  واسيدا  جامعة  فريق  زيارة 

ا§خبارية مارس  النشرة 

لÊدمان التشخيصية  المعايير  حول  افتراضية  ورشة 

الجبار، عبد  أحمد  خالد  د.  الدكتور   قدم 

 استشاري في إدارة شؤون ا�سرة بوزارة

ويعمل وا�سرة  االجتماعية   التنمية 

بمعهد مشارك  مساعد   كأستاذ 

واالقتصادية االجتماعية   البحوث 

�عضاء افتراضية  ورشة  قطر،   بجامعة 

بالجامعة العلمي  البحث  مجموعة 

يوم وذلك  ا§دمانية).  واالضطرابات  بمادة  المتعلقة  (االضطرابات  لÊدمان  التشخيصية  المعايير   حول 
المتعلقة لالضطرابات  التشخيصية  بالمعايير  الحضور  تعريف  إلى  الورشة  هدفت   .2022 مارس   2  ا�ربعاء، 
التي والفروق  وا§حصائي،  التشخيصي  الدليل  من  الخامس  ا§صدار  وفق  ا§دمانية،  واالضطرابات   بالمادة 
الرابع، وتطرقت الورشة إلى سبل االستفادة من ا§صدارين على  طرأت على هذا ا§صدار لتميزه عن ا§صدار 
النفسية وا�عراض  الشدة  درجة  بمعرفة  المشخصة  تلك  أو  بها  المشتبه  الحاالت  تشخيص  في  سواء   حد 

المطلوب العالجي  التدخل  ومدى  المصاحبة، 
 

(الرابع وا§حصائي  التشخيصي  الدليل  إصداري  في  المعايير  لهذه  الواسع  والفهم  العميق  النظر  خالل   من 
البحثي فالجانب  ومضاعفاته.  ا§دمان  بمشاكل  تتصل  إبداعية  بحثية  أفكار  إيجاد  دائًما  يمكن  الخامس)،   - 
العاملة القطاعات  تستطيع  البحثي  ا§نتاج  روافد  ومن  والتأهيلي،  التشخيصي  التدخل  عن  أهمية  يقل   ال 
بمواكبة الثغرات  إغالق  على  والعمل  ا�بحاث،  وتوصيات  نتائج  حول  جهودها  تركيز  ا§دمان  مجال   في 

والدراسات ا�بحاث 

المستدامة للتنمية  العربي  المنتدى  في  المعهد  مشاركة 

/كلثم الدكتورة  ا�ستاذة   شاركت 
االجتماعية البحوث  معهد  مدير   الغانم 
قطر بجامعة  المسحية   االقتصادية 
قدمها التي  ا�وراق  على   كمعقب 
سبع من  القرار  صانعي  من   متحدثين 
العامة الجلسة  في  وذلك  عربية   دول 

المستدامة للتنمية  العربي    للمنتدى 

الشباب في دولة قطر "دراسة مسحية حول موضوع  ورشة عمل لمشروع 

يوم عقدت  التي  االجتماعية"  الحماية  وتوسيع  تمويل  التعافي:  خالل  من  االجتماعي  "ا§دماج   حول 
تعقيبها في  كلثم  د.  وركزت  ببيروت.   – االسكوا   – المتحدة  ا�مم  بيت  مبنى  في   2022 مارس   17  الخميس، 
المجتمع قطاعات  كافة  بين  الشراكة  على  والتركيز  االجتماعية  الحماية  مفاهيم  مراجعة  أهمية   على 

االجتماعية الحماية  شبكة  في  المحلية  المجتمعات  وادماج 

للمشروع الرئيسي  الباحث  بقيادة  الشباب  مشروع  في  المتبعة  العلمية  المنهجية  مناقشة  تم 
البيانات  تحليل  وعملية  المشروع  سير  مراحل  الفريق  ناقش  كما  بليدز.  ليزا  د  أ.  والباحثة  الري،  نورة   د. 
سيتم التي  السياسات  وتقارير  البحثية  المقاالت  مناقشة  إلى  با§ضافة  الدراسة  من  الناتجة   ا§حصائية 

المدنية الشباب  ومشاركة  والتوظيف  بالتعليم  متعلقة  القادمة،  المرحلة  خالل  إصدارها 

WASEDA University

السياسات إدارة   نظمت 
متعلقة عمل  ورشة   بالمعهد 
المسحية "الدراسة   بمشروع 
دولة في  الشباب  موضوع   حول 
فهم إلى  يهدف  والذي   قطر" 
من القطري  الشباب   انتقال 
سوق إلى  التعليم   مرحلة 
الفئة في  ا�سري  والبناء   العمل 

عاًما  29-18 .العمرية 
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