
خصائص الدراسة و فريق العمل
نهاية  منذ  ثقافيا.  والمنفتح  المتسامح  والجو   ، والسياسي  والديني  االجتماعي  بالتنوع  بيروت  رأس  تشتهر 
الحرب ا�هلية في عام 1990، شهد هذا الحي تغييرات ديمغرافية واقتصادية تتمثل بنزوح قسري للعائالت 
ا�خذة في  الدخل  التفاوت في  تأثير  القليل عن  إال  الفقر. ال يعرف  المتوسط ونمو مطرد لجيوب  الدخل  ذات 
االتساع على رفاه سكان الحي ونوعية حياتهم. تهدف دراسة العافية في رأس بيروت إلى دراسة العالقة بين 

الفقر والحرمان، والرفاه والعافية، في هذا الحي المتنوع اجتماعيا واقتصاديا من بيروت. 

د. هدى زريق
دكتورة في علم ا�حصاء الصحي

في  الفاعلة  المشاركة  على  زريق  الدكتورة  تشرف 
تنفيذ  خالل  من  الدراسة  من  المختلفة  المراحل 
الحتياجات  الدراسة  تلبية  لضمان  جديدة  أساليب 
ا�فكار  من  البحث  فريق  أعضاء  واستفادة  الحي 
الفريدة التي يقدمها سكان الحي فيما يخص سياق 

حياتهم والظروف الخاصة بهم.

أفاميا قدور
طالبة دكتوراة في علم ا�وبئة االجتماعي

مفهوم  استخدام  كيفية  في  قدور  السيدة  تهتم 
وأهمية   ، العامة  الصحة  مجال  في  النسبي  الحرمان 

استخدام مفهومًا بديًال هو الشعور بالالعدالة. 

د. سوسن عبد الرحيم
دكتورة في علم ا�وبئة

ترغب الدكتورة عبد الرحيم في دراسة العالقة بين 
الدخل والتعليم وغيرها من المقاييس االجتماعية 
السلم  على  الفرد  مرتبة  تحدد  التي  واالقتصادية 
بالمقاييس  للتنبؤ  مقياس  أفضل  وتحديد  الطبقي، 

الذاتية للصحة.

د. نسرين سلطي
دكتورة في علم االقتصاد

عدم  آثار  على  التركيز  سلطي  الدكتورة  تعتزم 
وعدم  النسبي  والحرمان  الدخل،  في  المساواة 

المساواة المتصورة(من قبل ا�فراد) على الصحة.

د. ليفيا ويك
دكتورة في علم ا�ناسة (االنثروبولوجيا)

المشكالت  في  التفكير  ويك  الدكتورة  تأمل 
أيضا في  الدراسة، وتهتم  المنهجية والمعرفية في 
الزعل  االقتصادية، ومفهوم  المشاكل  العالقة بين 

واعتالل الصحة.

د. سينثيا منتي
دكتورة في علم ا�ناسة (االنثروبولوجيا) وحائزة 

على ماجستير في العمارة
تخطط الدكتورة منتي لتوثيق جوانب المشاركة من 

قبل سكان الحي في الدراسة.
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ما هي التركيبة العمرية 
ل�فراد المشاركين في 

معدالت االستجابة للمقابلة المنزلية من دراسة العافية في رأس بيروتالدراسة؟

مسكونة  الغير  والعمارات  سكنية  عمارات  في  الفارغة  الشقق  تشمل  ا½تصال  لعدم  ا�خرى  ا�سباب 
والعمارات المهّدمة والعمارات التجارية التي تّم تصنيفها خطًأ كسكنية

خصــــائص الدراســــة
دراسة العافية في راس بيروت   


