
	
	

	
 دعوة للمشاركة بأوراق بحثیة في مؤتمر:

 2019الھویة الوطنیة في قطر 
 17/04/2019الدوحة: األربعاء الموافق 

 (B01)العلیا قاعة المؤتمرات في مبنى اإلدارة 
 

عن مؤتمر الھویة بجامعة قطر اإلعالن  (SESRI) المسحیةیسر معھد البحوث االجتماعیة واالقتصادیة 
یدعو الباحثین والطلبة بھذه المناسبة و .17/04/2019المقرر تنظیمھ یوم األربعاء الموافق  2019الوطنیة 

 .بأوراق بحثیةفیھ لمشاركة ل

 نبذة عن المؤتمر:
تركیبة  أصبحت الیوم، والصعدخالل العقود األربعة األخیرة بتحوالت كبیرة على مختلف  المجتمع القطري مر

مع التطور االقتصادي یتعرض المجتمع و مختلفة وھویات متداخلة، اأطیافً المجتمع متنوعة وتضم في داخلھا 
زیز الوطنیة تعتبر أن تعنجد أن العدید من المؤسسات ، لذلك ألفكار وظواھر متعددة لم یكن یشھدھا في السابق

حتى ھذه اللحظة یبقى تعریف الھویة القطریة غیر محدد وقابل و .الرئیسة اھتماماتھالھویة القطریة من ا
ادفة إلى بین بعض البرامج الرسمیة والمجتمعیة الھ اتعارضً  اأحیانً ونتیجة لھذه الضبابیة نجد ، لتفسیرات مختلفة
، لتوافقة فال یتوفر إطار مرجعي لثارة بعض المواضیع االجتماعیة الخالفیفقد البوصلة عند إتُ و تعزیز الھویة

 .ةعلمی وأبعادھا المتعددة بصورة الھویة حدید مفھومیلزم التأسیس لتوعلیھ 

 

 المؤتمر: محاور
ى لأبعادھا المختلفة والتعرف ع خالل ترتكز مواضیع المؤتمر على تحلیل واقع الھویة الوطنیة في قطر من

یتیح معھد البحوث االجتماعیة واالقتصادیة المسحیة الفرصة للباحثین وسبل تعزیزھا.  الھویة الوطنیةمحددات 
، وذلك من خالل زیارة الموقع 2018الستفادة من بیانات مسح الھویة الوطنیة في قطر الذي تم تنفیذه في ل

  http://sesri.qu.edu.qa/research/sesri: لمعھداإللكتروني ل

 وتتمثل محاور المؤتمر فیما یلي:

 .في قطر الھویة الوطنیة والتشریعات .1
 .تعزیز الھویة الوطنیة في قطردور التعلیم في  .2
 .البعد النفسي للھویة الوطنیة في قطر .3
 .محددات الھویة الوطنیة القطریة .4

 

 



	
	

	

 : والمشاركة التقدیم

 .الباحثین األكادیمیین والطلبةالملخصات البحثیة من  تقبل •
 .تقبل الملخصات البحثیة باللغة العربیة فقط •
 الجھة التي ینتمي إلیھا.تحدید السیرة الذاتیة للباحث وإرفاق  •
   SESRI.events@qu.edu.qaیتم إرسال الوثائق المطلوبة إلى البرید اإللكتروني للمعھد:  •

 

 مواصفات الملخص والورقة البحثیة:

o  كلمات مفتاحیة. 5إلى  3كلمة ، و  500إلى  300یتراوح عدد الكلمات في المخلص البحثي بین 
o مواصفات البحث العلمي ومعاییره المتعارف علیھا في البحوث األكادیمیة.ن یلتزم الباحث بأ 
o  .أن یكون البحث أصیال لم یسبق نشره أو تقدیمھ في مؤتمرات أو فعالیات سابقة 
o  كلمة بما فیھا الھوامش والمراجع.  8,000إلى  4,000أن یتراوح عدد كلمات البحث من 
o  :نوع الخطTraditional Arabic 12، اإلحاالت والھوامش بحجم خط 14، حجم الخط ،

 ن ترتبط بشكل آلي بالمتن.  وأن تكون اإلحاالت أسفل الصفحة وأ
 

 مواعید التسلیم: •
o وسیتم إخطار  28/02/2019یوم الخمیس الموافق  أقصى موعد لتسلیم الملخصات البحثیة

  بعد أسبوعین من الموعد النھائي لتقدیم الملخصات البحثیة. ملخصاتھم قبول تمَّ المتقدمین الذین 
o 04/04/2019الخمیس الموافق ل األبحاث الكاملة في موعد أقصاه یوم إرسا. 

 النشر:
م أن على محّكم، علمي كتاب في المقبولة األوراق البحثیة نشر سیتم  البحثیة قةالور) المؤلفون( المؤلف یقدِّ
 المعرفة یزتعز في المساھمة فیھا ویُشترط للتحكیم خاضعة ستكون األوراق البحثیة أن وحیث. المؤتمر في

مرتبط  كتابال في النشر على الموافقة فإن بالھویة الوطنیة في قطر، المتعلقة الملحة األسئلة على واإلجابة
 بالتزام الباحثین بإجراء التعدیالت المطلوبة من قبل المحكمین. 

 : المؤتمر مكان
 .(B01)في قاعة المؤتمرات بمبنى اإلدارة العلیا   المؤتمر سیعقد


