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واستجابة التحديات  المعاصرة:  الشباب  قضايا  أبرز  حول  افتراضية  بحثية   ندوة 
السياسات

"أبرز حول  افتراضية  بحثية  ندوة  قطر  بجامعة  المسحية  واالقتصادية  االجتماعية  البحوث  معهد   نظم 
منصة عبر   2022 مايو   22 ا�حد،  يوم  وذلك  السياسات"  واستجابة  التحديات  المعاصرة:  الشباب   قضايا 
واالقتصادية االجتماعية  البحوث  معهد  مدير  الغانم  علي  كلثم  الدكتورة  ا�ستاذة  بحضور   ويبكس، 

المجال هذا  في  والمهتمين  الباحثين  من  وعدد  قطر،  بجامعة   المسحية 

العمل، سوق  في  والمشاركة  القدرات  وبناء  التعليم  وهي:  متسلسلة  محاور  أربعة  الندوة   تضمنت 
وشارك الشباب.  ورفاه  النفسية  والصحة  المجتمعية،  الشباب  مشاركة  وتعزيز  تمكين  وا�سرة،   الزواج 
كلية في  ا�كاديمية  للشؤون  المساعد  العميد  ثاني،  آل  حصة  د.  من:  كل  ا�ول  المحور  تقديم   في 
سارة ود.  المستقبل،  ومواجهة  الطالب  حول  المتمركز  التعلم  حول  بعرض  قطر  بجامعة   التربية 
 المعاضيد أستاذ، مساعد ا¯دارة في كلية ا¯دارة واالقتصاد بجامعة قطر قدمت عرض حول التعاون بين

العمل سوق  في  القطرية  العاملة  القوى  لتمكين  المعنية    المؤسسات 

ا¯خبارية مايو النشرة 

الثاني كل من المحور   شارك في تقديم 
بمعهد  البحوث  قسم  مدير  المنعم،  عبد  عزة   د. 
حول عرض  قدمت  حيث  ل³سرة  الدولي   الدوحة 
التحديات قطر:  في  الزواج  حول  الشباب   تصورات 
أستاذ بريك،  بن  أنيس  د.  وشارك   والتوصيات، 
بجامعة العامة  السياسات  كلية  في   مشارك 
العالقات جودة  بعنوان  بعرض  خليفة  بن   حمد 

جائحة تفشي  أثناء  ا�سرية  للسياسات  والدعم 
التعاون الخليجي  19 في مجلس دول  كوفيد   

معهد في  االجتماعي  العمل  برنامج  ورئيس  أستاذ  العليمات،  حمود  أ.د.  قدم  الثالث  المحور  في   أما 
التحديات االنتشار،  مدى  قطر:  في  للشباب  التطوعية  المشاركة  حول  عرض  العليا  للدراسات   الدوحة 
بكلية النفس  علم  في  مشارك  أستاذ  خليفة،  ماهر  د.  شارك  كما  المجتمعية.  بالمسؤولية   وعالقتها 
المستدامة التنمية  تجاه  والسلوكيات  والمواقف  المعرفة  حول  بعرض  قطر  بجامعة  والعلوم   ا¹داب 

قطر جامعة  طالب  بين 

المعهد في  الحضرية  التنمية  مكتب  رئيس  بيريانايياجام،  أروكيسامي  د.  وا�خير  الرابع  المحور   قدم 
السياسات وإجراءات  التحديات  قطر:  في  للمراهقين  النفسية  الصحة  "قضايا   "بعنوان 

المسحية واالقتصادية  االجتماعية  البحوث  معهد  مدير  الغانم،  كلثم  الدكتورة  ا�ستاذة   وأكدت 
والذي القطري"  الشباب  "تمكين  مشروع  مع  بالتزامن  انعقدت  التي  الندوة  أهمية  على  قطر،   بجامعة 
والمهني والعائلي  الفردي  الصعيد  على  الشباب  فئة  من  إحصائية  بيانات  جمع  إلى   يهدف 
وا�دلة االستقصاء  على  قائمة  حديثة  بيانات  توفير  خالل  من  العلمية  الفجوة  لسد  وذلك   واالجتماعي، 

الشباب سواعد  على  يقوم  ومتماسك  قوي  مجتمع  بناء  بهدف  العلمية 
خاللها من  تم  وفعالة  مثرية  نقاشات  تضمنت  محور  كل  بعد  ل³سئلة  متفرقة  فترات  تخصيص  تم   كما 
المساهمة بهدف  المعاصرة  الشباب  قضايا  في  والمهتمين  المتحدثين  بين  والخبرات  المعرفة   تبادل 

الوطنية 2030 قطر  رؤية  تحقيق  في 

للجمعية والسبعين  السابع  السنوي  المؤتمر  فعاليات  في  المعهد   مشاركة 
العام الرأي  �بحاث   ا�مريكية 

االجتماعية البحوث  معهد   شارك 
قطر بجامعة  المسحية   واالقتصادية 

السابع السنوي  المؤتمر  فعاليات   في 
�بحاث ا�مريكية  للجمعية   والسبعين 

 الرأي العام                   ، الذي عقد في
المتحدة (الواليات  إيلينوي   شيكاغو- 

13 مايو 11 إلى   ا�مريكية) في الفترة من 
المعهد في  الباحثون  قدم   .2022 

بحثية ملصقات  وستة  بحثيتين   ورقتين 
المؤتمر في 

واالقتصادية االجتماعية  البحوث  معهد  في  البحوث  إدارة  مدير  ديوب،   Æا عبد  الدكتور  ا�ستاذ   قّدم 
 المسحية ورقة بحثية بعنوان: "تغيير أم استمرارية؟ المواقف والتصورات حول نظام التوظيف المعدل في
المتباينة "ا¹ثار  بعنوان:  بحثية  ورقة  المعهد  في  مشارك  باحث  أستاذ  ترانغ،  كين  الدكتور  وقّدم   قطر"، 
المعهد في  باحث  مساعد  بدر،  لينا  قدمت  كما  الخليج".  في  الوافدين  العمال  على   19 كوفيد    لجائحة 

تضمنت التي  البحثية  الملصقات 

الطويل  المسح  إجراء  يمكن  هل  كورونا:  جائحة  خالل  النفسية  للصحة  العالمي   المسح 
بدًال عن وجًها لوجه؟ الهاتف  عبر 

 االهتمام بالتطوع في ا�حداث الكبرى: المواقف والدوافع الستضافة بطولة كأس العالم 
القدم قطر 2022 لكرة 

القدم  لكرة  العالم  كأس  استضافة  تجاه  المواقف  في  تغيرات  الُمضيف:  الفريق   تشجيع 
2022 في قطر

قطر  حالة  الخليج:  في  الوافدة  العمالة  رفاه  مؤشر 
كورونا  جائحة  خالل  ا¯نترنت  عبر  التعلم 
الزراعي  التعداد  ا�راضي -  الجغرافية لتقدير مساحات   ممارسة تطبيقات نظم المعلومات 

في قطر 2021

(AAPOR)

(AAPOR)

كورونا فيروس  من  الوقائية  با¯جراءات  االلتزام  "أنماط  بعنوان:  بحثية  ورقة   نشر 
والكويت قطر  في  الجمهور  بين   (19 (كوفيد- 

الزراعي التعداد  لمشروع  التنفيذي  التقرير  إصدار 

:

قطر في  الُذهانية  التجارب 
انفصالك في  ويتسبب  للمعلومات،  دماغك  معالجة  كيفية  على  يؤثر  عقلي  اضطراب  هو   الُذهان 

أن تكون الذهانية شائعة ويمكن  التجارب  أو تصدق أشياء غير صحيحة.  أو تسمع  ترى  الواقع. قد   عن 
الحياة يهدد  خطير  عقلي  لمرض  مبكًرا  مؤشًرا 

التجارب، والتي تشمل    يعد هذا البحث ا�ول من نوعه في قطر، ويهدف إلى جمع خصائص هذه 
هذه من  المستمدة  البيانات  ستوفر  اليومية.  ا�نشطة  على  والتأثير  والشدة  التكرار  مثل   تفاصيل 

والوقاية الشديدة  النفسية  االضطرابات  عن  المبكر  الكشف  في  مفيدة  أساسية  معلومات   الدراسة 
كيفية على  كبير  تأثير  الدراسة  لنتائج  يكون  أن  المتوقع  ومن  منها.  ا�ولى  المراحل  في  وعالجها   منها 
يُجري إليها.   يحتاجون  قد  الذين  �ولئك  والعالج  الوقاية  خدمات  بتطوير  والسياسات  القرار  صّناع   قيام 
واالقتصادية االجتماعية  البحوث  معهد  مع  بالتعاون  الطبية  حمد  مؤسسة  في  النفسي  الطب   قسم 
الخطر وعوامل  االنتشار  مدى  لتحديد  دراسة  العامة  الصحة  وزارة  من  وبدعم  قطر  جامعة  في   المسحية 

قطر دولة  في  المرضى  لدى  العادية  غير  ا¯دراكية  للتجارب  المحتملة 

عبر االستبيان  رابط  على  تحتوي  الطبية  حمد  مؤسسة  من  قصيرة  نصية  رسالة  المشاركون   سيتلقى 
الردود التعامل مع جميع  30 دقيقة ¯كماله. سيتم  إلى   ا¯نترنت، والذي سيستغرق ما يقرب من 25 

ولكن النتائج،  عن  ا¯بالغ  عند  فردي  بشكل  االستبيان  على  ا¯جابات  تحديد  يمكن  ال  حيث  تامة،   بسرية 
الذين ا�شخاص  جميع  من  نتمنى  قطر.  في  النفسية  الصحة  خدمات  توفير  على  تأثير  لها   سيكون 

الدراسة في  المشاركة  دعوتهم  سيتم 

ا¯لكتروني الموقع  زيارة  يرجى  المعلومات،  من  لمزيد 
http://pe-qatar.com/ar/

المسحية، واالقتصادية  االجتماعية  البحوث  معهد  في  السياسات  إدارة  مدير  الري،  نورة  الدكتورة   نشرت 
من الوقائية  با¯جراءات  االلتزام  "أنماط  بعنوان  بحثية  ورقة  المعهد  في  باحث  مساعد  ثاني،  آل   ونور 

االجتماعية السياسات  مجلة  في  والكويت"  قطر  في  الجمهور  بين   (-19 (كوفيد  كورونا   فيروس 
 العالمية               . وتهدف الورقة إلى قياس تصورات الجمهور، والمعرفة، وااللتزام بالسلوكيات

في إجراؤه  تم  ا¯نترنت  عبر  مسح  خالل  من  البيانات  جمع  تم  الفيروس.  انتشار  من  للتخفيف   الوقائية 
ا�فراد جيًدا دراية  الرغم من  أنه على  الورقة في  الرئيسية لهذه  النتائج  تتمثل   كل من قطر والكويت. 

متعددة عوامل  أساس  على  تحدًيا  يزال  ال  الدولة  تفرضها  التي  الوقائية  للتدابير  االمتثال  أن  إال   بالوباء، 
فيما الجمهور  مع  الشفاف  الحكومي  للتواصل  الُملحة  الحاجة  يثير  وهذا  الفردي.  المستوى   على 

التخطيط لنجاح  ضروريًا  يعد  مما  وثقتهم،  انتباههم  لجذب  المعلومات  عن  بالكشف   يتعلق 
االستراتيجي

السياسات مجال  في  المجالت  أهم  كإحدى  ومفهرسة   1.9 مرتفع  تأثير  معامل  المجلة  تملك   كما 
االجتماعية

البحثية الورقة  عن  التفاصيل  من  للمزيد 

بمشروع الخاصة  النتائج  مجموعة  التقرير  هذا   يعرض 
معهد أجراها  التي   2021-2020 لعام  الزراعي   التعداد 

جامعة في  المسحية  واالقتصادية  االجتماعية   البحوث 
نبذه على  التقرير  احتوى  البلدية.  وزارة  مع  بالتعاون   قطر 

والتضاريس ا¯داري  التقسيم  حيث  من  قطر  دولة   عن 
مراحل إلى  با¯ضافة  البيانات  وجودة  ومنهجية   والمناخ 

الزراعي القطاع  هيكل  النتائج  وتضمنت  التعداد.   تنفيذ 
والمساحات الدولة  في  المحصولي  التركيب  حيث   من 

الحيوانية الثروة  وتوزيعات  المزروعة 

:

"

(SAGE)
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الزراعي في قطر 2021 التعداد 
20٢١ نوفمبر  تنفيذي،   تقرير 
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