
 

 

 دراسات الخليج  بمركز  املؤتمر الدولي السنوي السابع متعدد التخصصات

 جامعة قطر 

 

 قطر في  2022 كأس العالم لكرة القدم

  ومحليةوجهات نظر عاملية 

 

الستضافة مؤتمر  خطتهيسر مركز دراسات الخليج التابع لكلية اآلداب والعلوم؛ جامعة قطر، أن يعلن عن 

ملناقشة تجربة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم  2022سبتمبر  20إلى  19دولي ملدة يومين من 

وقد أولي املركز أهمية خاصة لتحليل الجوانب االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية لهذه .  2022

كأس البطولة، وسيعمل على نشر دراسة جماعية تكون أحد الكتب املرجعية الرئيسية للمهتمين بقصة 

في قطر، مما يضيف تركيًزا خاًصا على الدولة في الوقت الحاضر ومخاطبتها النتشار كرة القدم  2022العالم 

لن  ،2022وعلى عكس غالبية األحداث التي تناقش بطولة كأس العالم  هوبالتالي فإن. في الشرق األوسط

بل تتمثل أولى أولوياته . الرياضية فقط يقتصر املؤتمر على مناقشة القضايا الفنية للبطولة أو الدبلوماسية

في بدء مناقشات شاملة ومفيدة حول الجوانب املختلفة لكأس العالم وأثرها على الدولة املضيفة ومنطقة 

السياسة  وصناعبين تخصصات مختلفة ملجموعة من العلماء  املؤتمر يجمع هذا. الشرق األوسط والعالم

التأثير متعدد األبعاد لكرة القدم العالم على تنمية املجتمع القطري حول  هادفوالطالب للمشاركة في نقاش 

 .واملنطقة أكملها بوجه عامخاص بوجه 

 

 :املوضوعات الرئيسية للمؤتمر

يشجع مركز دراسات الخليج جميع املهتمين بتقديم أوراقهم البحثية حول الجوانب االقتصادية والسياسية 

 :في املجاالت التالية 2022واالجتماعية والثقافية لكرة القدم 

 

 

 



 

 

 الدوافع والتوقعات  ؛2022تاريخ صناعة القرار الستضافة كأس العالم لكرة القدم  .1

االجتماعية االبعاد : 2022التحديات املحلية املتعددة التي واجهتها قطر الستضافة كأس العالم  .2

  االعالم.وكذلك دور والثقافية والسياسية 

األبعاد اإلقليمية : 2022غرافيا السياسية وديناميكيات القوى حول كأس العالم لكرة القدم الج .3

 والعاملية

وال سيما قضايا التأثير االجتماعي واالقتصادي والثقافي  :توجهات العوملة في مقابل توجهات التوطين .4

 .على منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 2022العالم  الهوية لكأس

  :النشر

 ونظًرا ألن األوراق ال بد وأن. سيتم نشر األوراق املقبولة في مجلد شريطة أن يعرض املؤلف أوراقه في املؤتمر

 .  ملراجعة من قبل الزمالء بغرض إثراء املناقشة وازدياد املعرفة، فإن نشر األوراق غير مضمون أو مؤكد تخضع

 

 تعليمات تطبيقية

السيرة الذاتية للمؤلف  مرفقا بهكلمة  500حدث إرسال ملخص ال يزيد عن على املهتمين باملشاركة في هذا ال

أحد مجاالت  تحديدعند تقديم امللخص، يرجى . أبريل 30قبل   GSEvents@qu.edu.qaعلى البريد اإللكتروني 

  ذكرها.تم  التياألربع موضوعات املؤتمر 

 .2022 مايو 15 ملخصهم قبلاملرشحين الذين تم قبول سيتم إخطار 

يوليو  30في موعد أقصاه ( كلمة كحد أدنى 5000املكونة من )وعلى املهتمين تقديم املسودة األولى ألوراقهم 

 (على الدعم املالي شرط للحصول تقديم املشروع ) 2022

بلت سيتم دعوة أو. ينعقد املؤتمر بحضور األفراد ذاتيا ملدة يومين
ُ
للمشاركة في املؤتمر  اوراقهمولئك الذين ق

 .املنظمة الجهةمن قبل  نفقات سفرهم وإقامتهممع تغطية بالدوحة 
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