
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 الستقطاب المزيد من الشباب إلى برنامج قطر لمريادة في العموم

 مؤسسة قطر تشارك بالمعرض المهني السابع لمطمبة القطريين في بريطانيا

 

 )لندن، المممكة المتحدة(: 4102مارس  3

والتطوير، التابعة لقطاع البحوث شاركت مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، ممثمة بإدارة التعميم والتدريب 

 فبراير الماضي. 33و 32المعرض الميني السابع لمطمبة القطريين في المممكة المتحدة، الذي ُعقد يومي  والتطوير، في

وتعتبر ىذه المشاركة الثانية لبرنامج قطر لمريادة في العموم، التابع إلدارة التعميم والتدريب والتطوير في المؤسسة، بيذا 

 معرض الذي تنظمو السفارة القطرية في بريطانيا، بالتعاون مع الممحقية الثقافية بمندن.ال

سفير قطر لدي المممكة المتحدة وايرلندا، وتمثمت مؤسسة قطر فيو  افتتح المعرض سعادة السفير خالد راشد المنصوري،

في قطاع البحوث والتطوير بالمؤسسة، والسيد  بمشاركة الدكتور وايت ىيوم، المدير التنفيذي لمتعميم والتدريب والتطوير

 عبداهلل يوسف المال، المدير التنفيذي لمعمميات في قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر.

الدكتور وايت ىيوم أن مشاركة برنامج قطر لمريادة في العموم بفعاليات ىذا المعرض "توفر فرصة ىامة لمقاء واعتبر 

بريطانيا، وتعريفيم بنشاطات القطاع البحثية، وبرامجو التعميمية، واإلضاءة عمى األىمية  الطالب القطريين الدارسين في

 الوطنية لمبحوث". قطر استراتيجية الكبيرة الممنوحة لقطاع البحث العممي في الدولة، في إطار

البحوث لمطالب  وأضاف الدكتور ىيوم: "نجحنا في مشاركتنا األولى، العام الماضي، في ضم ثالثة طالب في مسار

الجامعيين، وذلك بعد عممية اختيار دقيقة، استندت إلى معايير عممية محددة"، متابعًا: "ييدف برنامج قطر لمريادة في 

العموم إلى استقطاب جميع طالب العموم، من مختمف أنحاء العالم، لرفد قطاع البحوث في دولة قطر بأىم الكفاءات 

 د وضعنا لذلك معايير اختيار رفيعة المستوى، تتوافق مع الشروط العالمية المطموبة".والقدرات الشبابية الواعدة. وق
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 21ومن بين الطالب الثالثة الذين انضموا إلى البرنامج خالل الدورة الماضية لممعرض، الشاب القطري محمد السميطي )

أن يتخرج من جامعة نوتنجيام البريطانية عام عامًا(، والذي يتابع حاليًا دراستو في المسار البحثي بمؤسسة قطر، ويتوقع 

 ، مع شيادة البكالوريوس في اليندسة الكيميائية والبيئية. 3122

ويشيد السميطي بالجيود التي يبذليا برنامج قطر لمريادة في العموم، قائاًل "تقدم مؤسسة قطر فرصو ذىبية لكل الشباب 

يتوافق مع رؤية قطر المستقبميو لمبحث العممي. لذلك، أنوي القطري الميتم بمجال البحث العممي، خاصة في ما 

 التخصص مستقباًل في مجال الطاقة والبيئة، لكونو أحد أكثر المجاالت التي تيم الدولة". 

ويشير السميطي إلى رغبتو في المساىمة في دعم مسيرة الدولة في مجال البحث العممي، "من خالل االستفادة من 

لتي اكتسبتيا من دراستي في الخارج. وىو ما سيسمح لي بالمساىمة في نقل العمم والمعرفة، لتستفيد الخبرات العالمية ا

 منيا دولة قطر".

 طالب قطري، من مختمف الجامعات البريطانية. 211ويتوقع أن يشارك في المعرض أكثر من 

لمجاالت، منيا اليندسة والعموم إلى جانب ُيشار إلى أن برنامج قطر لمريادة في العموم يدعم البحث العممي في مختمف ا

العموم اإلجتماعية، والثقافية. كما يركز البرنامج، عامة، عمى القطاعات البحثية التي تحمل أىمية استراتيجية الحتياجات 

دولة قطر، خاصة في حقول التكنولوجيا والطب الحيوي والطاقة والبيئة، وتكنولوجيا المعمومات والعموم السموكية 

 االجتماعية والعموم اإلنسانية.و 

لى دعم الطالب القطريين الدارسين في بريطانيا، إبينما ييدف المعرض الميني لمطمبة القطريين في المممكة المتحدة 

لمحصول عمى رعاية من قبل المؤسسات والشركات الوطنية القطرية، سواء كانت تابعة لمقطاع الحكومي أو القطاع 

ض، في دوراتو السابقة، بتحقيق نجاحات ممموسة لناحية وصل الطمبة المبتعثين بمخرجات سوق الخاص. وقد نجح المعر 

  العمل في قطر.

 http://www.qslp.orgلمتعرف عمى المزيد حول برنامج قطر لمريادة في العموم، يمكن زيارة الموقع اإللكتروني 

 -انتهى-

 

http://www.qslp.org/
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 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

ة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع ىي مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دول

  عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو.

الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 2111تأّسست مؤسسة قطر سنة 

 .و الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتياصاحبة السم

تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم 

لضرورية القتصاٍد يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات ا

مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. 

وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة 

 .لممجتمع

 .http://www.qf.org.qa عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: لمحصول
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