
    

 
 عن مشروع كفاءة جهاز مكثف اإللكترونات الغازي المستخدم لمسرعات الجسيمات

جائزة المسابقة السنوية لمصندوق القطري لرعاية البحث ب تفوزتكساس إي أند إم في قطر 
 العممي

 

 .6102أبريل  2قطر(  ،الدوحة)

السنوية الثامنة لبرنامج  تومسابقجوائز لمفائزين الثالثة في  الصندوق القطري لرعاية البحث العممي قّدم
بمركز  6102والتي ُعِقدت يوم اإلثنين الموافق الحادي عشر من مارس  ،خبرة األبحاث لمطمبة الجامعيين

 قطر الوطني لممؤتمرات.

والتي  ،6102خالل  بالمئة من المشروعات المكتممة 62الصندوق أفضل  اختار ،كما جرت العادةو 
تم تقييم العروض التقديمية  ،وفي مرحمة المراجعة األوليةلممشاركة في المسابقة.  ىذا البرنامج مّوليا

عن طريق تقديم لممشاركة في المسابقة النيائية منيا  ست  ختيار الى إفضت أوالتي  ،لتسعة عشر مشروعا  
فقد ُمِنحت فرصة لعرض  ،لجميور ولجنة من الحكام. أما باقي الفرق المشاركةأمام اعروض شفيية 

المشاركة المشاريع شممت  وقد يوم المسابقة النيائية.عرضت نتائج مشروعاتيا عمى شكل ممصقات بحثية 
مثل العموم الطبية والصحية، واليندسة والتكنولوجيا، وتكنولوجيا  ،في ىذه المسابقة مجاالت بحثية متعددة

بحثية من جامعات نورثويسترن في  فرق نفذتيا ،نسانيةالمعمومات واالتصاالت، والعموم االجتماعية واإل
قطر، وجامعة قطر، وجامعة تكساس إيو أند إم في قطر، وجامعة  - قطر، ووايل كورنيل لمطب

 كمية الشؤون الدولية في قطر. - جورجتاون

 عن فخرهالدكتور عبد الستار الطائي، المدير التنفيذي لمصندوق القطري لرعاية البحث العممي، ر عبّ و 
 كانت: "قائالً  ،خالل الدورة األخيرة لبرنامج خبرة األبحاث لمطمبة الجامعيين فذتنُ بالطالب والمشاريع التي 



    

ؤكد الموىبة البحثية يمما آفاق البحث العممي عمى كل المستويات، ووسعت المشاريع الفائزة مبتكرة حقًا، 
 التي يتمتع بيا الشباب في قطر".الجيدة 

الدكتور عبدالناصر األنصاري، نائب المدير التنفيذي لمصندوق القطري لرعاية البحث العممي، ق كما عمّ 
عمى مية يتحفز ىذه المسابقة الطمبة الجامعيين في كافة المؤسسات األكاد"نأمل أن  :بقولوالنتائج عمى 

استمرار في  سياً رئي يعد عامالً  مما ،تعزيز ثقافة البحث العمميبيدف  ،إجراء األبحاث في جامعاتيم
 ازدىار قطر وتميزىا ومسيرتيا الناجحة".

عن  ،جامعة تكساس إيو أند إم في قطر من ،عبداهلل السويديحصد المركز األول في المسابقة الطالب و 
مسرعات الجسيمات  المستخدم ألغراضدراسة كفاءة جياز مكثف اإللكترونات الغازي بعنوان " ومشروع

لمغاية بفوزنا بالمركز لقد سعدنا عن سعادتو بنتائج المسابقة قائاًل: " عبداهلل السويديعّبر و  ."المستقبمية
األول، وقد عممنا بال كمل من أجل إعداد ىذا المشروع البحثي لكي يخرج في أحسن صورة. وقد حفزني 

 ث العممي".دعم الصندوق القطري لرعاية البحمن  وأنا واثقأخرى، بحثية ارتياد مجاالت ى معىذا الفوز 

تشييد وتقييم فاعمية مركبات جديدة من مشتقات "عن مشروع بعنوان المركز الثاني  قطرحصدت جامعة و 
حامض البيوتيرك لمحماية من تأثير التونيكاميسين في إجياد الشبكة اإلندوبالزمية وموت -فينيل-4

الجينات بالبروتينات الدايرية توصيل بعنوان "، وكان المركز الثالث من نصيب مشروع "الخاليا الكموية
 .قطر وايل كورنيل لمطبل "الموجبة

حول  نورثويسترنمشروع لجامعة  ،ومن ضمن المشروعات التي وصمت لمنيائيات في ىذه المسابقة
تطوير التربية المالية دراسة ل جورجتاونمن جامعة  وآخر، مشاركة وتمكين المرأة القطرية في المجتمع

في  تكساس إيو أند إم في قطرمن جامعة آخر كما شارك فريق بحثي  .حدود الوطنيةلمعائالت العابرة لم
القائمة عمى المياه تحت بحث تجريبي لنفاذية وخصائص فقدان سوائل الحفر النيائيات بمشروع عن 

 ضغط ودرجات حرارة مرتفعة.

ىو أقدم برامج الصندوق  ،6112الذي انطمق في و  ،ذكر أن برنامج خبرة األبحاث لمطمبة الجامعيينيُ 
. ويقّدم البرنامج فرصة لمطمبة اً طالب 6521أكثر من لمحين شارك فيو و   ،القطري لرعاية البحث العممي

الجامعيين لمحصول عمى خبرة عممية، حيث يشترك فريق من الطالب تحت إشراف أستاذ جامعي في 
 إجراء بحث حول مجال معين.



    

تمويل بالصندوق القطري لرعاية البحث العممي، يرجى زيارة الموقع ولمزيد من المعمومات عن برامج ال

 www.qnrf.org اإللكتروني التالي:

 انتهى

 

  نبذة عن قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر

واإلبداع، يحتضن قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة من أجل تحقيق رؤية دولة قطر لتصبح مركًزا عالمًيا لريادة البحث والتطوير 

قطر بين جنباتو واحة العموم والتكنولوجيا في قطر بما تمثمو كمركز عالمي لالبداع التكنولوجي واالستخدام التجاري، باإلضافة إلى 

 ث العممي.الصندوق القطري لرعاية البحث العممي باعتباره إحدى الجيات ذائعة الصيت عالمًيا في تمويل البح

 

  نبذة عن الصندوق القطري لرعاية البحث العممي

لتحقيق أىداف تعزيز ثقافة البحث العممي في دولة قطر ولالرتقاء  6112تأسس الصندوق القطري لرعاية البحث العممي في عام 

في مؤسسة قطر لمتربية والعموم بمستوى المعرفة والتعميم من خالل توفير نظام دعم لمباحثين. وىو عضو في قطاع البحوث والتطوير 

 .وتنمية المجتمع

يشرف الصندوق القطري لرعاية البحث العممي عمى تمويل البحوث الرصينة المختارة بطريقة تنافسية، وكذا مبادرات التعاون فيما بين 

فين. وال يقتصر دور الصندوق الجامعات والقطاع العام والخاص والحكومي وغير الحكومي من خالل الشراكات الفع الة والمفيدة لمطر 

القطري لرعاية البحث العممي عمى تمويل الباحثين المعروفين عالمًيا، لكنو يتخصص أيًضا في تمويل البحوث التي  تمبي احتياجات 

  www.qnrf.org دولة قطر. لممزيد من المعمومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:

 

  :لمزيد من المعمومات عن هذا البيان الصحفي، يرجى االتصال عمى

  المكتب اإلعالمي لمؤسسة قطر
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