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 االستثنائيةالمقترحات  فئة األولويات الوطنية لمبحث العممي ضمن برنامج

 مشاريع بحثية جديدةثالثة يمول الصندوق القطري لرعاية البحث العممي 

 

  4102 ديسمبر 8الدوحة، قطر، 

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية قطاع البحوث والتطوير في أعمن الصندوق القطري لرعاية البحث العممي، عضو 
الصحة والصناعات البتروكيميائية  اتقطاعفي أولوية لدولة قطر،  المجتمع، عن تمويمو لثالثة مشاريع بحثية جديدة ذات

المقترحات االستثنائية" التابع  فئةبرنامج "األولويات الوطنية لمبحث العممي من  الدفعة السادسة في إطار وذلك ،والبيئة
  .صندوق القطري لرعاية البحث العمميلم
 

وستستفيد مؤسسة حمد الطبية وجامعة تكساس إي أند إم في قطر من ىذا التمويل، الذي يوفر منحًا لممشاريع العممية 
 برنامج "األولويات الوطنية لمبحث العممي" بصيغتو األصمية.الفريدة التي تتطمب موارد تتخطى ما يتيحو 

 
من خالل رعاية البحوث ة البحث العممي في دولة قطر فترسيخ وبناء ثقا إلى ةوييدف الصندوق من خالل ىذه المبادر 

مكانة دولة قطر وتعزيز ، اقتصاد قائم عمى المعرفة لممساىمة في بناء مؤسسة قطربما يتماشى مع جيود  دعمياالعممية و 
بسمنة سفنجية اإلالقة الدىنيات عالبحثية المختارة "المقترحات وتتناول  كقطب عالمي في مجال البحوث والدراسات العممية.

 " و"تصميم محفزات لتحويل غاز ثاني أوكسيد الكربون".الخطية، و"فوائد استخدام البوليمرات "األطفال والربو
 
لقد ": قائالً  عبد الستار الطائي، المدير التنفيذي لمصندوق القطري لرعاية البحث العممي، الدكتورح صر   ،بيذه المناسبةو 

 من وذلك ،قطر دولة تشيده الذي العممي االزدىار وتعزيز البحثية الثقافة تأصيلبيدف  برامج عدةالقطري  الصندوقأرسى 
 أني عمى ثقة كبيرة ننإ": قائالً  وأضاف ."لمبحوث الوطنية قطر استراتيجية حددتيا التي المجاالتالبحوث في  دعم خالل

 الذي لتمويلبا وأحقيتيا جدارتيا أثبتتكونيا  البتكار،لتوليد المعرفة وا جديدة آفاقاً  تفتحس الثالثة المقترحات البحثية ىذه
 ".العممي البحث لرعاية القطري الصندوق يقدموس
 

 مؤسسة في األطفال بطب الصدرية مراضاأل قسم رئيس الجناحي، إبراىيم الدكتورمو الذي قد   حثيىذا وييدف المقترح الب
السمنة  بين لى الجمع بين البحوث السريرية وتقنيتين مبتكرتين ضمن عمم الوراثة واأليض لدراسة العالقةإ ،الطبية حمد

أفضل  فيماً  الجديدةستتيح ىذه المقاربة العممية و  .سفنجيةاإلمن خالل دراسة إنتاج الدىنيات  طفالومرض الربو لدى األ
دولة قطر وىو ما من شأنو أن يضع  ،في المستقبل ناجعةعالجات  لظيورستميد وبالتالي  ،ىذين المرضين ارتباط آلليات

 في ىذا المجال. في صدارة الدول المتقدمة عممياً 
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حيث ، في مجالي صناعة البتروكيميائيات والبيئة مقترحين بحثيين قطرفي أند أم  إيتكساس مت جامعة قد   ،ومن جانبيا

 الكيمياء وأستاذ العميا والدراسات األبحاث لشؤون العميد مساعد بزي، حسنالدكتور مو قد   ييدف المقترح البحثي األول الذي
 الكيمياء من معيد في نوبل جائزة الحائز عمى جرابز روبرت الدكتور مع بالتعاون ،قطرفي أند أم  إيتكساس  جامعة في

من مواد أولية  لى استكشاف مزايا وحدود تطوير بوليمرات قابمة إلعادة التدوير انطالقاً إ ،كاليفورنيا التكنولوجيا بوالية
مثل اإلطارات القابمة إلعادة عالية القيمة وذلك من خالل عممية توليف وبممرة مواد كيميائية ومنتجات  ،منخفضة التكمفة

صديقة مواد تبني وتطوير لى إالجيود الرامية طار إمواد التغميف الخاصة بالمواد الغذائية. وتأتي ىذه الدراسة في و التدوير 
ييدف إلى تقميل االنبعاثات الناتجة عن عمميات التصنيع  "الكيمياء الخضراء" الذي من خالل تطبيق مفيوم لمبيئة ومستدامة

 الكيميائي.
 

 . ومن المنتظر أن يميد ىذا المشروعتصميم محفزات لتحويل غاز ثاني أوكسيد الكربون""ـالمشروع البحثي الثاني بوييتم 
 في أم أند إي تكساس جامعة في الوقود توصيف مختبر ومدير المساعد األستاذ ،البشير نمر الدكتورمو قد  الذي  ،البحثي

في مجال أنظمة معالجة الغازات المنبعثة وتحويل غاز ثاني أوكسيد  نوعية نقمةتحدث ستقنيات جديدة  تطويرل ،قطر
 الكربون.  

 
 لمبحث الوطنية األولويات برنامج مدير ،المريخي نور السيدة قالت ،الجديدة البحثية المقترحات عمىفي معرض تعميقيا و 

 البحثية المقترحات اختيار عممية من بدءاً  ،صارمة تقييمية مراحل لثالث ىذه المشاريع البحثية خضعتلقد " :العممي
 البحثية من قبل المقترحاتىذه  تفاصيل لكافةالتقييم العممي  بمرحمة مروراً  قطر، دولةمن  خبراء لجنة قبل من األولية

 ."لجنة الخبراء نفس قبل منالتطبيقية  الناحية من بمرحمة مراجعة المقترحات البحثية وانتياءً  ،سبعة خبراء عالميين
 

وبرامج التمويل  ،المقترحات االستثنائيةفئة  ،لمعرفة المزيد من المعمومات عن برنامج األولويات الوطنية لمبحث العممي
 .www.qnrf.orgاألخرى التي يقدميا الصندوق القطري لرعاية البحث العممي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

 انتهى
 

 نبذة عن الصندوق القطري لرعاية البحث العممي

بيدف تشجيع ثقافة البحث العممي في قطر، ويعمل  6002تأسس الصندوق القطري لرعاية البحث العممي في عام 

الصندوق الذي يتبع قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، عمى تطوير المعرفة والتعميم 

األبحاث العممية األصمية والمختارة بطريقة تنافسية، كما يعمل عمى عن طريق توفير الدعم لمباحثين. يدير الصندوق تمويل 

تعزيز التعاون داخل المؤس سات األكاديمية والعامة والخاصة والحكومية والجيات غير الحكومية من خالل شراكات فعالة 

http://www.qnrf.org/
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فين عمى المستوى الدولي، متبادلة النفع، ومن خالل سعي الصندوق القطري لرعاية البحث العممي لمتعاون مع باحثين معرو 

فإنو يعمل عمى تمويل البحوث التي تمب ي االحتياجات الوطنية لدولة قطر. لمعرفة المزيد من المعمومات، يرجى زيارة 

 www.qnrf.orgالرابط: 

 نبذة عن قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر

بمؤسسة قطر إلى قيادة جيود تحقيق رؤية قطر في أن تصبح مركزًا دوليًا لمتميز واالبتكار يسعى قطاع البحوث والتطوير 

في مجالي البحوث والتطوير، إذ يعد القطاع الجية الحاضنة لواحة العموم والتكنولوجيا في قطر، بوصفيا مركزًا عالميًا 

القطري لرعاية البحث العممي، وىو مؤسسة مرموقة لالبتكار التكنولوجي والتسويق التجاري لالبتكارات، وكذلك الصندوق 

عالمية في مجال تمويل البحوث العممية، فضاًل عن المعاىد البحثية الرائدة المعنية بالعموم المختمفة، والتي تشمل معيد 

 قطر لبحوث الطب الحيوي، ومعيد قطر لبحوث الحوسبة، ومعيد قطر لبحوث الطاقة والبيئة.

 : مع التواصل يرجى الصحفي، البيان هذا عن المعمومات من لممزيد
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