
 

 

 
 
 
 

 

 تنافسٌة البحثٌة وضمان المقترحات إرسال لتسهٌل جدٌدة مزاٌا ٌتضمن
 وجودتها المشارٌع

 الصندوق القطري لرعايت البحث العلمي يطلق الدورة السابعت من برنامج األولوياث الوطنيت

 

 قطرر مؤسسة عضو العلمي، البحث لرعاية القطري الصندوق أعلن – 3152 سبتمبر 51: قطر ،الدوحة

 71 فري العلمري للبحرث الوطنية األولويات برنامجل السابعة الدورةإطالق  المجتمع، وتنمية والعلوم للتربية
البحثيرة تبسيط عمليرة تقرديم المقترحرات  مثل التعديالت من، وستشهد دورة هذا العام عدداً الجاري سبتمبر

الصرندوق اإللتترونري، علر  موقرع البحثية لتقديم المقترحات إرشادي من خالل وضع دليل عبر اإلنترنت 
، من خالل تحديد قيمرة الحرد األقصر  للتمويرل إتاحة الفرصة لفوز أتبر عدد ممتن من األبحاث المتميزةو

 .الباحثين فرق في ارتونيش للخريجين الذين الدراسية والرسوم النفقات دعم قيمة رفععن  فضالً 
 

 القطرري للصرندوق األضرخم التمويرل برنرامج يعرد الرذي - العلمي للبحث الوطنية األولويات برنامج ويوفر
 أسرا  علر  هراؤانتقا يرتم التري ةوالتطبيقير األساسرية البحثيرة للمشراريع ماليرة منحراً  - العلمي البحث لرعاية
 للبحروث الوطنيرة قطرر سرتراتيجيةإل األربعرة الرزيسرية والرترازز الوطنيرة قطرر أولويرات يخردم بمرا تنافسي
 والعلرررروم والصررررحة واالتصرررراالت، المعلومررررات وتتنولوجيررررا الحاسررررو  وعلرررروم والبيزررررة، الطاقررررة: وهررري

 .اإلنسانية والعلوم واآلدا  االجتماعية،
 

 ترران لقررد: "قررازالً  العلمرري، البحررث لرعايررة القطررري للصررندوق التنفيررذي المرردير الطررازي، الرردتتور حوصررر  
 تهيزراالالبراحثين فري  برين التعراون جسرور مرد في جوهري دور العلمي للبحث الوطنية األولويات لبرنامج

 نجاحراً  البرنرامج حققتما  قطر، في المعنية الجهات من وغيرهاوالشرتات  الحتومية والجهات األتاديمية
   ."العالمي نظيره عن القطري البحثي المجتمع تفصل تانت التي الهوة سد في تبيراً 
 

 قعل رر العررام هررذا دورة فرري اإلنترنررت عبررر البحثيررة المقترحررات تمويررل طلبررات تقررديم إمتانيررة تحسررين وحررول
 إلر  الجديردة الخدمة هذه خالل من العلمي البحث لرعاية القطري الصندوق يهدف: "قازالً  الطازي الدتتور
 عررن فضرالً  وجودتهرا، البحثيرة المشراريع تنافسرية وضرمان األبحراث مقترحرات تمويرل طلبرات تقرديم تسرهيل
 ". ةالدولي ةالبحثي األوساط في قطر متانة رفع
 
 القطررري الصررندوقاسررتقبل ، العلمرري للبحررث الوطنيررة األولويررات برنررامجل السررابقة السررتة الرردورات خرراللو

مقتررح  0033 مرن أتثرر بمؤسسة قطر،و التطوير البحوث لقطاع وهو مرتز تابع ، العلمي البحث لرعاية

 مؤسسرة 033ن مر يقرار  مرافري تنفيرذها  شرارتت بحثري مشرروع 133 عرن يزيرد لمرا التمويرل موقد  بحثي 

  .العالم أنحاء مختلفقطر و من علمية
 

 البحررث لرعايررة القطررري لصررندوقفرري ا البرررامج مرردير نازرر  المريخرري، نررور السرريدة قررتعل   جانبهررا، ومررن
 الوطنيرة األولويرات برنرامج مرن السرابعة الردورة علر  أدخلت التي الجديدة والمزايا التعديالت عل  العلمي
فري هرذه الردورة  العلمري للبحرث الوطنيرة األولويرات برنرامج في التعديالت تستهدف: "قازلة العلمي، للبحث



 

 

 ترل علر  البحرث ثقافة تعزيزوالشبا   الباحثين تشجيعمن خالل  الباحثين، فرق أداء وتحسين تفاءة زيادة
 فري يشرارتون الرذين لخرريجينل الدراسرية الرسروم نفقرات دعرم حصرة زيرادة ترمذ إ ،مجتمعنا في المستويات

 ". دوالر ألف 03 إل  الباحثين فرق

 
 للبحررث الوطنيررة األولويررات برنررامج هيتررل بتحسررين تررذل  العلمرري البحررث لرعايررة القطررري الصررندوق قررامو

 أجرل مرن وذلر  سربق، ممرا أصررر فررق البحرث تونتس حيث البحث، فرقأعضاء  أدوار وتحسين العلمي
ررر وضررع حررد الفريررق، أعضرراء بررين الخبرررات تعزيررز  لتررل المخصرر  التمويررل لميزانيررة أقصرر  ممررا يفس 
 الررذين للبرراحثين السررماح بالررذتر الجررديرة الترييرررات ومررن سررنوياً. دوالر ألررف 033بحثرري مررن  مشررروع

 برنررامج فرري أيضرراً  المشررارتة الشرربا ، للعلمرراء األبحرراث خبرررة برنررامج إطررار فرري التمويررل علرر  يحصررلون
 .العلمي للبحث الوطنية األولويات

 
سربتمبر  71ابترداء مرن ظهرر ويمتن للمتقدمين بطلباتهم أن يتقردموا برسرالة نوايرا، يتبعهرا اقترراح متتامرل، 

 للرردورة المقترحررات طلرر  فرري المدرجررة الشررروط اسررتيفاء المتقرردمين علرر  ويجرر بتوقيررت الدوحررة.  3370

 زيررارة خررالل مررن تحميلهررا يمتررن والترري العلمرري، البحررث لرعايررة الوطنيررة األولويررات برنررامج مررن ةبعالسررا
 العلمررررررررررررررررري البحرررررررررررررررررث لرعايرررررررررررررررررة القطرررررررررررررررررري للصرررررررررررررررررندوق اإللتترونررررررررررررررررري الموقرررررررررررررررررع

http://www.qnrf.org/funding_programs/nprp/download_center/ 
 .للشروط طلباتهم استيفاء لضمان

 
 محاضررات العلمري البحرث لرعايرة القطرري الصرندوق سرينظم السابعة، الدورة بدء عن اإلعالن وبمناسبة
 الوطنيرة األولويرات لبرنرامج السرابعة الردورة مزايرا أهرم علر  الضروء وتسليط التقديم عملية لشرح تعريفية
 لرعايررة القطررري الصررندوق سررينظم تمررا سرربتمبر، 32و 32و 30 األيررام خررالل الدوحررة فرري العلمرري للبحررث

 البرراحثين راعرريي بتوقيررت سرربتمبر 33و 32 يرروم مسرراء نترنررتاإل شرربتة علرر  محاضرررتين العلمرري البحررث

 لألسرررزلة شررراملة جلسرررة محاضررررة ترررل وسررريعق  مختلفرررة، زمنيرررة منررراطق فررري يعيشرررون الرررذين المهتمرررين
 .  واإلجابات

 ويسررتطيع البرراحثون التسررجيل فرري برنررامج األولويررات الوطنيررة للبحررث العلمرري مررن خررالل الرررابط هررذا 

http://www.qnrf.org/~aRQc1 

 
 

 : العلمً للبحث الوطنٌة األولوٌات لبرنامج التعرٌفٌة المحاضرات مواعٌد جدول

 الطرفة، الدوحة ،راً بجامعة قطرظه 73433في تمام الساعة  3370 سبتمبر 30 ثنيناأل

راً بمرترز الطرال  فري جامعرة حمرد برن خليفرة، ظهر 73433فري تمرام السراعة  3370 سبتمبر 32 ربعاءاأل

 مؤسسة قطر، المدينة التعليمية، الدوحة

 العلمري البحرث لرعايرة القطري الصندوق مقرب عصراً  0403تمام الساعة  في 3370سبتمبر  32الخمي  

 الدوحة الرربي، الخليج منطقة تورنيدو، برج من الخام  الطابق في
 

 :اإللكترونٌة االجتماعات مواعٌد جدول

 .3370 سبتمبر 33 واألحد - 3370 سبتمبر 32 السبت يومي الدوحة بتوقيت مساءً  2 الساعة

 عررن أخررر  معلومررات أو العلمرري للبحررث الوطنيررة األولويررات برنررامج عررن المعلومررات مررن المزيررد لمعرفررة
 :  موقعنا زيارة يرج  العلمي، البحث لرعاية القطري الصندوق

 
http://www.qnrf.org/~yPXRW 
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 :العلمً البحث لرعاٌة القطري الصندوق عن نبذة
 فري العلمري البحرث ثقافرة تشرجيع بهردف 3332 عرام فري العلمري البحرث لرعايرة القطرري الصرندوق تأس 

 وتنميررة والعلرروم للتربيررة قطررر مؤسسررة فرري والتطرروير البحرروث قطرراع يتبررع الررذي الصررندوق ويعمررل قطررر،
 األبحراث تمويل الصندوق ويدير للباحثين، الدعم توفير طريق عن والتعليم المعرفة تطوير عل  المجتمع،
سرات داخرل التعراون تعزيرز علر  يعمرل تمرا تنافسرية، بطريقة لمختارةوا األصلية العلمية  األتاديميرة المؤس 
 خرالل ومرن النفرع، متبادلة فعالة شراتات خالل من الحتومية غير والجهات والحتومية والخاصة والعامة

 فإنر  الردولي، المسرتو  علر  معرروفين براحثين مع للتعاون العلمي البحث لرعاية القطري الصندوق يسع
 . قطر لدولة الوطنية االحتياجات تلب ي التي البحوث تمويل عل  يعمل

 www.qnrf.org: زيارة يرج  الصندوق عن المعلومات من لمزيد
 

 :مع التواصل ٌرجى الصحفً، البٌان عن المعلومات من المزٌد لمعرفة

 8261 7021 974+ جوال ،avantikan@bljworldwide.com نير، أفانتيتا

 
 :  مع التواصل يرج  قطر، مؤسسة عن المعلومات من المزيد لمعرفة
 السادة طارق
  اإلعالمي المتت  رزي 
 قطر مؤسسة
 +310 0020 3337: هاتف

 talsada@qf.org.qa: اإللتتروني البريد

 
 الشامي أنور
 اإلعالمي المتت  منسق
 قطر مؤسسة

 +310 2233 0031: هاتف

 aelshamy@qf.org.qa: اإللتتروني البريد
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