
 
 

 

 على القطري الشباب من متزاٌدا إقباال ٌسجل العلوم فً للرٌادة قطر برنامج

  العلمٌة البحوث

 

 قطر جهود لدعم القطري الشباب من علمٌة كفاءات تخرٌج ٌواصل العلوم فً للرٌادة قطر برنامج 

 البحثٌة

 

ؼٕٝ ثئداسح اٌؼٍَٛ ثشٔبِظ رذس٠جٟ سائذ ٠  ٚ٘ٛ ثشٔبِظ لطش ٌٍش٠بدح فٟ اٌؼٍَٛ، ا١ٌَٛ أػٍٓ  : 3112ِب٠ٛ  11 اٌذٚؽخ،

ٚاٌجؾٛس ػٍٝ ِغزٜٛ دٌٚخ لطش، ػٓ ص٠بدح ٍِؾٛظخ فٟ ٔٛػ١خ اٌطٍجبد اٌّمذِخ ِٓ لجً اٌمطش١٠ٓ اٌشاغج١ٓ ثبالٌزؾبق 

أوضش طٍت،. ٚأعفشد إٌزبئظ ػٓ ٚعٛد  222ب ؽزٝ االْ إٌٝ أوضش ِٓ ثبٌجشٔبِظ. ؽ١ش ٚطً ػذد اٌطٍجبد اٌزٟ رُ رمذ٠ّٙ

ّ  ٌّا ػٍّبء اٌجؾٛس"ثبالٌزؾبق فٟ ِغبس" ٌٍشاغج١ٓوبٔذ  اٌطٍجبد ِٓ% 02ِٓ  فٟ اعزىّبي  اٌشاغج١ُٓ ٌٍمطش١٠ٓ ظ

 دٌٚخ لطش بدفٟ ِغبالد اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌزٟ رٍجٟ ؽبع ٚاٌؼًّ حدسعزٟ اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛسا ١ًٌٕ رُٙ اٌؼ١ٍببدساع

ِغبس اٌجؾٛس ٌٍطالة اٌغبِؼ١١ٓ اٌشاغج١ٓ فٟ ِزبثؼخ اٌزؼ١ٍُ  :ّ٘باٌّغزمج١ٍخ. ٚثٙزا اٌؼبَ ِغ طشػ ثشٔبِغ١ٓ عذ٠ذ٠ٓ ٚ

، رّىٓ اٌجشٔبِظ ِٓ اٌٛطٛي إٌٝ ػذد أوجش ِٓ اٌؼبٌٟ فٟ ِغبالد اٌجؾش اٌؼٍّٟ، ِٚغبس اٌجؾٛس ٌٍؾبط١ٍٓ ػٍٝ اٌذوزٛساح

ه ٠مذَ ثشٔبِظ لطش . ثبالضبفخ اٌٝ رٌأػّبٌُٙ ا١ٌّٕٙخ فٟ ِغبالد اإلداسح ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟاٌمطش١٠ٓ اٌشاغج١ٓ فٟ رؼض٠ض 

اٌّغبالد اٌؾ٠ٛ١خ اٌّزؼٍمخ فٟ ٌٍّزذسث١ٓ اوزغبة اٌخجشح اٌؼ١ٍّخ اٌزٞ ٠ز١ؼ إداسح اٌجؾٛس" "ِغبس ٌٍش٠بدح فٟ اٌؼٍَٛ 

 .ثبٌغٛأت اٌّخزٍفخ إلداسح اٌجؾٛس

 

١خ رذس٠ت :" رؼذ أّ٘سئ١ظ لغُ اٌزذس٠ت ٚاٌزط٠ٛش ثمطبع اٌجؾٛس فٟ ِؤعغخ لطش ٚفٟ رؼ١ٍمٗ لبي اٌذوزٛس أ٠ّٓ ثبعً،

لبئالً:  ثبعً اٌشجبة اٌم١بد١٠ٓ ٚثٕبء لذسارُٙ ِزطٍت سئ١غٟ ٌزؾم١ك عٙٛد لطش اٌٛط١ٕخ فٟ ِغبي اٌجؾش اٌؼٍّٟ. ٚأضبف

فٟ أػشق اٌغبِؼبد ٚاٌّشاوض  لطش٠ًب 02"٠ّزٍه ثشٔبِظ لطش ٌٍش٠بدح فٟ اٌؼٍَٛ أ١ّ٘خ ِؾٛس٠خ ِٓ خالي رذس٠جٗ ألوضش ِٓ 

." ِش١شاً إٌٝ ِب ٠ؾظٝ ثٗ اٌجشٔبِظ ِٓ اٌز١ّٕخ ٚاٌزط٠ٛش فٟ دٌٚخ لطشا ػٍّبء اٌّغزمجً ٚلبدح اٌجؾض١خ ِؾ١ٍبً ٚػب١ٌّبً ١ٌظجؾٛ

رضداد شؼج١خ اٌجشٔبِظ ؽ١ش فٟ دػُ عٙٛد اٌذٌٚخ فٟ ِغبي اٌجؾش اٌؼٍّٟ. اٌّٙز١ّٓؽضٛس لٛٞ ث١ٓ أٚعبط اٌشجبة اٌمطشٞ 

عجً اٌذػُ ، ٚرمذ٠ّٗ ٌىبفخ ِٓ رذس٠ت ِزخظضث١ٓ اٌمطش١٠ٓ اٌؾبط١ٍٓ ػٍٝ رؾظ١ً ػٍّٟ ػبٌٟ اٌّغزٜٛ، ٌّب ٠ٛفشٖ 

ٚاٌزٛع١ٗ اٌالصَ ٌزط٠ٛش ِغ١شرُٙ ا١ٌّٕٙخ فٟ ِغبي اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ أػشق اٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ  لجً ػٛدرُٙ ٌٍؼًّ فٟ اٌؼذ٠ذ 

 . لطشِٓ ِشاوض اٌجؾٛس فٟ 

ٚاٌؾبطٍخ ػٍٝ اٌّبعغز١ش فٟ ، ٟٚ٘ ثبؽش ِشبسن فٟ ِشوض لطش ٌجؾٛس اٌمٍت ٚاألٚػ١خ اٌذ٠ِٛخ، ٚلبٌذ خٍٛد اٌشبفؼٟ

ٌّب ٠ٛفشٖ ِٓ ثجشٔبِظ لطش ٌٍش٠بدح فٟ اٌؼٍَٛ اٌزؾمذ " ػٍُ االٔغبْ اٌٛساصٟ اٌغض٠ئٟ ِٓ عبِؼخ إِجش٠بي و١ٌٛذط فٟ ٌٕذْ

اٌؼ١ٍب  اٌذساعبدفشص رذس٠ج١خ ِزٕٛػخ رزٕبعت ٚاؽز١بعبرٟ ٌزط٠ٛش ِٙبسارٟ اٌجؾض١خ. وّب ٠ز١ؼ ٌٟ اٌجشٔبِظ فشطخ ِٛاطٍخ 

أضبف إٌٟ اٌىض١ش ػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ األوبد٠ّٟ ٚاٌشخظٟ."ٚأضبفذ اٌشبفؼٟ فٟ أفضً اٌغبِؼبد فٟ اٌؼبٌُ، األِش اٌزٞ 



 
ِغبي اخز١بس "أوضش ِب أػغجٕٟ فٟ ٘زا اٌجشٔبِظ ٘ٛ اٌّشٚٔخ اٌزبِخ فٟ اٌزؼبًِ ِغ اؽز١بعبد اٌّزذسة، ؽ١ش ٠غّؼ اٌجشٔبِظ 

 ."أٚ داخً إٌّظّبد اٌشش٠ىخ أٚ ؽزٝ خبسط لطش ٌزط٠ٛشٚااٌجؾٛس  وبْ فٟ لغُعٛاء  اٌزذس٠ت

 

، ٚاٌزٟ رخشعذ ِٓ ثشٔبِظ ٚثبؽش أٚي فٟ لغُ األثؾبس ٚاٌزط٠ٛش فٟ ِؤعغخ لطشسطذ أخظبئ١خ ، ٌؼٌٛمٟاٚلبٌذ ٔذٜ 

ِزخظض فٟ إداسح اٌجؾٛس إداسٞ فش٠ك ٌٝ إ اٌؼ١١ٍّٓعبٔت ٚعٛد اٌجبؽض١ٓ إٌٝ لطش دٌٚخ ؾزبط ر" لطش ٌٍش٠بدح فٟ اٌؼٍَٛ: 

 ،اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ :رزضّٓاٌزٟ ٠ذػُ اٌّٙبَ االداس٠خ اٌّشوض٠خ اٌّزؼٍمخ ثبداسح اٌجؾٛس، ٚ ػٍٝ ِغزٜٛ ػبي ِٓ اٌخجشح 

، ثبالضبفخ إٌٝ  اٌٛظبئف اٌزشغ١ٍ١خطٍجبد اٌز٠ًّٛ، ٚاٌّشزش٠بد ٚٚ رمذ٠ُ ِمزشؽبدٚ ، ٚإػذاد اٌزمبس٠ش،ٚرخط١ظ اٌّٛاسد

ع١غبُ٘ اٌفش٠ك اإلداسٞ أ٠ضب فٟ "اٌؼٌٛمٟ   ذٚأضبف".ّزؼٍمخ ثّغبي اٌجؾش اٌؼٍّٟاٌفؼب١ٌبد اٌفش٠ك ِخزض فٟ رٕظ١ُ 

، ٚ٘ٛ أِش ؽ١ٛٞ ٌزؾم١ك اٌؼ١ٍّخ ػٍٝ اٌّغبالد اٌّخزٍفخ فٟ اٌذٌٚخ اٌجؾٛسأصش ِذٜ ٚل١بط  ، إؽشاصٖاٌزٞ رُ سطذ اٌزمذَ 

إٌٝ اٌزغشثخ اٌزٟ ؽظ١ذ ثٙب اصٕبء فزشح اٌؼٌٛمٟ آخش أشبسد ِٓ عبٔت "ٚ.اٌجؾش اٌؼٍّٟلطشاٌٛط١ٕخ فٟ ِغبي  أ٘ذاف

 ٚاٌزط٠ٛشاٌجؾٛس  لطبع وبْ فٟعٛاء  ِغبي اٌزذس٠تِشٚٔخ اخز١بس ٚاٌزٟ ِٕؾزٙب  فٟ ِشوض لطش ٌٍش٠بدح فٟ اٌؼٍَٛ، رذس٠جٙب

 .أٚ داخً إٌّظّبد اٌشش٠ىخ أٚ ؽزٝ خبسط لطش

اٌزذس٠ت اٌّزخظض اٌزٞ ؽظٍذ ػ١ٍٗ  ِٓ لجً ٔخجخ ِٓ اٌّخزظ١ٓ فٟ رّىٕذ ِٓ خالي ذ لبئٍخ: "ٌممٟ اٌؼٌٛٚأضبفذ 

 ." ٟأػشق اٌغبِؼبد ِٓ اوزغبة اٌّٙبساد االداس٠خ اٌالصِخ فٟ ِغبي اٌجؾش اٌؼٍّ

اٌزٟ اٌىٛادس اٌٛط١ٕخ ٔخجخ ِٓ ثزخش٠ظ ،2222ثشٔبِظ لطش ٌٍش٠بدح فٟ اٌؼٍَٛ، اٌزٞ ثبدسد ِؤعغخ لطش ثزأع١غٗ ػبَ  ٠مَٛٚ

 عٙٛد اٌذٌٚخ فٟ ِغبي اٌجؾش اٌؼٍّٟ.رذػُ 

"  فً كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطراألساسٌة من جهته قال الدكتور خالد مشاقة، العمٌد المشارك لشؤون أبحاث العلوم 

ادة لٌصبحوا ق ٌنبرنامج قطر للرٌادة فً العلوم على تزوٌد الشباب القطرٌٌن المؤهلٌن بالتدرٌب والتعلٌم الالزم ٌعمل

المستقبل فً مجاالت العلوم والتكنولوجٌا ، فقد حقق البرنامج نجاحاً استثنائٌاً فً عملٌة اختٌار المرشحٌن وتحدٌد الفرص 

االمثل لهم، بشكل ٌدعم تطورهم على الصعٌد المهنً من ناحٌة وٌحقق متطلبات تطور وازدهار دولة قطر من ناحٌة 

برنامج قطر  منتسبًشرف تدرٌب مجموعة من فً قطر كورنٌل لٌة طب واٌل لكقائالً" لقد كان مشاقة واضاف  "اخرى.

ً  للرٌادة من الطالب ممن ٌكملون دراساتهم العلٌا للحصول على شهادة الدكتوراة. أربعة فً العلوم، حٌث ٌوجد لدٌنا حالٌا

مل بناء القدرات البشرٌة مستوى برنامج قطر للرٌادة فً العلوم هو عامل رئٌسً من عوابأي برنامج إن  فً الحقٌقة،

 الالزمة لٌكون اقتصاد قطر مبنً على المعرفة تماشٌا مع توجٌهات القٌادة الرشٌدة."

ٌعمل برنامج قطر للرٌادة فً العلوم على دعم جهود قطر البحثة التً تركز على مجاالت الصحة والطب الحٌوي والطاقة 

 الجتماعٌة والعلوم االنسانٌة.والبٌئة وتكنولوجٌا المعلومات والعلوم السلوكٌة وا

 الرابط التالًالتواصل عبر ، لتقدٌم الطلبات الرجاء 2252ماٌو  50 هوهذه الدورة ب لاللتحاق اخر موعد

www.qslp.org  0541 4454 974+أو االتصال على الرقم. 

 

 -انتهى-

 باألشخاص التالية أسماؤهم أدناه:لالستفسارات اإلعالمية، يرجى االتصال 
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