
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 حصدوا جوائز في مجاالت حمول الطاقة النظيفة والعموم الصحية

 مرموقة أمريكية وبريطانية معاهديحظون بتقدير برنامج قطر لمريادة في العموم" طالب "

 
 
 )الدوحة، قطر( 4104يونيو  4

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع،  نامج قطر لمريادة في العموم، التابع لقطاع البحوث والتطوير فييواصل منتسبو بر 

وزمالؤه من طالب الدكتوراه في ، حيث فاز طالب البرنامج أنس البسطامي حصد المزيد من اإلنجازات والجوائز العممية العالمية

 . حمول الطاقة النظيفةلالسنوية السابعة  المعيد مسابقةل بالجائزة األولى، بمعيد ماساتشوستس لمتكنولوجيا الكيربائيةاليندسة 

من وزارة الطاقة ألف دوالر  511ألف دوالر أمريكي، باإلضافة إلى  521القيمة المالية لمجائزة التي تبمغ فريق البسطامي، بوفاز 

 األمريكية.

سنويًا، إلى تشجيع االبتكار وريادة األعمال في مجال الطاقة  ينظميا معيد ماساتشوستس لمتكنولوجياوتيدف ىذه المسابقة التي 

. كما تسعى إلى تحضير جيل رائد في مجال الطاقة النظيفة، من خالل تطوير الواليات المتحدة األمريكيةالنظيفة، في مختمف 

مساعدة في مواجية التحديات الممحة التي يواجييا قطاع الطاقة في عالقاتو مع الجيات األكاديمية والصناعية والحكومية، لم

  العالم.

ن ،مع المحافظة عمى نفس مستوى الكفاءة منخفضةتطوير ألواح شمسية بتكمفة  وقد سعى الفريق الفائز إلى  كانت موجودة  وا 

الخاليا نظام "، بداًل من خمية أحادية" في مكان مظمل جزئيًا. وبتطبيق ىذه التقنية، يمكن تحويل الموح الشمسي الواحد إلى

التظميل الجزئي لأللواح، وتجمع الغبار واالختالف في التصنيع، وىي كميا عوامل تؤثر في مشكمة المتسمسمة. وبذلك، ستحّل 

ية ألواح الطاقة ح الشمسية الموجودة حاليًا. عممًا أن الظالل الناتجة عن الغيوم أو األشجار تتسبب بتقميل فعالخفض فعالية األلوا

 % خالل عام.01الشمسية بنسبة تصل إلى 
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تطوير دائرة كيربائية تعمل عمى موازنة فعالية جميع الخاليا الجزئية، لضمان تمتعيا بنفس القوة لتطبيق ىذه الفكرة، قام الفريق ب

ويشرح البسطامي إنجاز فريقو بالقول: "ما قمنا بو ىو العمل عمى موازنة فعالية جميع والفعالية، رغم تعرض بعضيا لمظل. 

ففي حال كانت إحدى الخاليا الشمسية، لضمان أن تتمتع ىذه الخاليا بنفس القوة، بغض النظر عن تعرض بعضيا لمظل. 

عادة التوازن لفعالية المجموعة بأكمميا، لمتأكد األلواح أو الخاليا الشمسية مظممة، ستعمل الخاليا األخرى عمى تعويض النقص، و  ا 

 من عدم تأثر الطاقة بشكل كبير". 

حيث يمكن أن تكون اإلضاءة غير موّحدة، أو قد يكون ىناك ظل من شجرة  ،نحن نستيدف أسطح المنازل السكنيةويضيف: "

ق جديدة لأللواح الشمسية، في مناطق لم تكن مع ىذه التقنية الجديدة، نأمل بفتح أسواو أو حاجز ما، يغطي جزءًا من السقف. 

 عممية فييا سابقًا، بسبب ىذه المشكمة".

عامًا( قد انضم إلى مسار البحوث ببرنامج قطر لمريادة في العموم بعد تخرجو من جامعة تكساس إي أند أم في  22وكان أنس )

يوم، يتابع الشاب السوري المجتيد دراساتو العميا في ال ، حاماًل شيادة البكالوريوس في اليندسة الكيربائية.2152قطر، عام 

الكيرومغناطيسية واإللكترونية بمعيد ماساتشوستس  األنظمة الماجستير والدكتوراه بمجال اليندسة الكيربائية، في مختبر

لمتكنولوجيا. وتشمل اىتماماتو البحثية تصميم الدوائر الكيربائية الرقمية والتناظرية، وطاقة اإللكترونيات، وكيفية التحكم واإلفادة 

 المثمى من اإللكترونيات الصناعية وأنظمة الطاقة المتجددة.

الكيرومغناطيسية  األنظمة دكتوراه باليندسة الكيربائية من مختبر طالب 4تنوع، ضم عممت ضمن فريق قوي ومويقول: "

 الزميل ة ىومخترع ىذه التقنيواإللكترونية، وطالبين في مدرسة سمون لإلدارة، التابعة لمعيد ماساتشوستس لمتكنولوجيا"، مضيفًا  "

قد . لالعممية لنيل شيادة الدكتوراه في اليندسة الكيربائية وحاثآرثر شانغ، الذي سبق أن عمل عمى ىذه الفكرة، التي ىي أساس أب

 لوضع خطة عمل متكاممة لتحقيق ىذا اإلنجاز".التي أوصمتنا قمنا بالكثير من التحضيرات، وعقدنا الكثير من االجتماعات 

والعمل ضمن فريق لوضع خطة عمل متكاممة، باإلضافة إلى الخبرة في كيفية تسويق  يذه المشاركة،الشاب امتناناً كبيرًا لويبدي 

، والتطرق إلى الكثير من المسائل المتعمقة التجاريالجانب  ويقول: "كانت ىذه تجربتي األولى في التعرف عمى  اختراع متطور.

أيضًا التعرف عمى المنتجات المنافسة، لمنتج، و مثل تحميل توجيات السوق، ووضع نموذج مالي، وكيفية تخفيض تكمفة ا ،بذلك
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وىذه كميا خبرة لم يكن ممكنًا الحصول عمييا من المختبر، وفي  ،تحديد منتجات مماثمةكما كان  ،وكيف يتعامل الناس معيا

 الدراسة األكاديمية فقط".

الشباب عمى االستفادة من قدراتيم، بعد الحصول عمى شيادة الدكتوراه، يخطط أنس لمعودة إلى قطر، حيث سيسعى لتشجيع 

الجيل الحالي من الشباب  يبادر"من الميم أن  وتحقيق أىدافيم، وذلك كنوع من رّد الجميل إلى دولة قطر، والمنطقة. ويقول:

ا المجال، يستفيد من الفرص التي تقدّميا دولة قطر في ىذأن مختمف المجاالت العممية، و  في التعّمم والتطوير والقيادة في العربي

 % من إجمالي ناتجيا المحمي لدعم جيود البحوث والتطوير، وىو أمر واعد لمغاية". 0من خالل استثمارىا 

رفع مستوى حشد اليمم والعزمات، واإلخالص في العمل، و  ما زال أمامنا مسار طويل من العمل، وىو ما يتطمبويضيف أنس: "

 القيادة من خالل التجربة، والتطمع دائمًا لتحقيق أفضل النتائج".و  الوعي حول الفرص المتاحة أمام الجيل الشاب،

 

 بحثي جائزة أفضل ممصق

 

في المؤتمر السنوي لمجمعية البريطانية لمعموم الدوائية،  بحثي بجائزة أفضل ممصققد فازت عامًا(،  23)آدم نوره الطالبة وكانت 

 لذين حضروا من مختمف أنحاء العالم.االذي أقيم بمندن في ديسمبر الماضي، بمشاركة المئات من األعضاء 

الدراسات المخبرية والجمعية البريطانية لمعموم الدوائية ىي منظمة دولية، تغطي حيزًا  واسعًا في مجال العموم الدوائية، بما يشمل 

والسريرية والُسمية. كما تقدم الجمعية منحًا دراسية ودعمًا لمشباب الميتمين في المجال الصحي. لذلك، تقيم مؤتمرًا خاصًا في 

المؤتمر تقديم األوراق  يضمّ  . كمافي مجال البحوث شير ديسمبر من كل عام، لتكريم العمماء الذين حققوا نجاحات عممية ميمة

بجائزة آدم ال البحثية لمختمف الناشطين في ىذا المجال، عمى جميع المستويات، ومن بينيم الطالب. وقد فازت نورة واألعم

 أفضل ممصق بحثي في المؤتمر، كما تم قبول ورقتيا البحثية المقّدمة.

في عمماء البحوث  ة، من خالل مسارمبلاير كوليدج لندن، في مجال القمب واألوعية الدمويإوتقول الشابة التي تتابع الدكتوراه في 

، وكيفية تأمين  البيولوجية برنامج قطر لمريادة في العموم: "كنت دائمًا مفتونة بمجال العموم والبحث العممي، وخاصة في العموم 
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الدكتوراه العالجات الطبية الجديدة لممرضى. وبعد تخرجي بمرتبة الشرف من جامعة قطر، تابعت دراسة الماجستير، ومن ثم 

 ".2152التي يفترض أن أنيييا في مارس 

: "كان ذلك أفضل قرار اتخذتو بحياتي. فقد رغبت دومًا بأن نوره، تقول 2155وعن التحاقيا ببرنامج قطر لمريادة في العموم عام 

العمل مع بعض أشير أكون جزءًا من الفريق المساعد في إنشاء قاعدة بحثية متينة في دولة قطر. كما منحني البرنامج فرصة 

 وأىم الباحثين في العالم، وىو ما أكسبني الخبرة وفتح لدي آفاقًا جديدة في أبحاث القمب واألوعية الدموية تحديدًا".

خالل دراسة الماجستير، طّورت الشابة اىتمامًا خاصًا تجاه األبحاث المرتبطة بتقنية النانو في ارتفاع ضغط الدم الشرياني 

األوعية الدموية األخرى. ومع إنيائيا سنتيا األولى في دراسة الدكتوراه، تسعى نورة لتطوير دواء مرتكز عمى  الرئوي، وأمراض

 ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي. جزئيات النانو لعالج

، والمساىمة في دعم القمب واألوعية الدموية لبحوث مركز قطرالعودة إلى الدوحة والعمل في نوره بعد نيل شيادة الدكتوراه، تأمل 

مسيرة النمو العممي لمدولة. وتقول: "الميم أن يدرك كل شاب أنو ينتمي إلى جيل يحمل ىدفًا ورسالة. وبرنامج قطر لمريادة في 

فرصة اختبار العالم الحقيقي، والحصول عمى الخبرة العممية المرموقة، والعودة بيا إلى دولة قطر  العموم يمنح الطالب القطريين

 لممساىمة في مسيرة نمو الدولة، وتطوير قطاعيا البحثي الناشط".

 
 -انتهى-

  

 نبذة عن قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر
تحقيق رؤية قطر في أن تصبح مركًزا دولًيا لمتميز واالبتكار في مجالي البحوث والتطوير، يسعى قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر إلى قيادة جيود 

تكارات، وكذلك إذ يعد القطاع الجية الحاضنة لواحة العموم والتكنولوجيا في قطر، بوصفيا مركًزا عالمًيا لالبتكار التكنولوجي والتسويق التجاري لالب
، وىو مؤسسة مرموقة عالمية في مجال تمويل البحوث العممية، فضاًل عن المعاىد البحثية الرائدة المعنية بالعموم الصندوق القطري لرعاية البحث العممي

 الطاقة والبيئة. المختمفة، والتي تشمل معيد قطر لبحوث الطب الحيوي، ومعيد قطر لبحوث الحوسبة، ومعيد قطر لبحوث

https://www.google.com.qa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.qf.org.qa%2Fparticipate-ar%2Fresearch-ar%2Fqatar-cardiovascular-research-institute-ar%2Fqatar-cardiovascular-research-institute-ar&ei=sVYcU4z9B8Lpswbn1IGwAg&usg=AFQjCNFN29zu4PArVCzt7UMZ3PdzAtrlSw&bvm=bv.62578216,d.Yms

