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 سبتمبر الجاري 32لمدورة األولى في يبدأ التقديم 

  العميا الدراسات طالب لتمويلطمق برنامجًا جديدًا يالصندوق القطري لرعاية البحث العممي 
 لدكتوراها لمرحمة

 

 )الدوحة، قطر( 3102سبتمبر  19

 ،الدراسية لطالب الدراسات العميا المنح جبرنامعن إطالق الدورة األولى لالصندوق القطري لرعاية البحث العممي أعمن 

 ،في مجال االبحاث المتميزينالطالب من خالل تمويل  قطر دولة الدكتوراه فيطالب دراسات الذي ييدف إلى دعم 

 القطريين.الدكتوراه طالب  جذب التركيز عمىمع الدوحة، في  لمدراسةوخارجيا  من داخل قطر وجذبيم

 

، أحدث مبادرات الصندوق القطري لرعاية البحث العممي، الذي يعد لطالب الدراسات العمياالمنح الدراسية برنامج يتطمع و 

ى وحث الجامعات عم ،الدولة تطوير قدرات وميارات البحث العممي فيمنيا  ،إلى تحقيق حزمة من األىداف الطموحة

عمى المستوى الدولي من المنافسة يدف البرنامج إلى كما ي .في قطرالدكتوراه  لمرحمةجديدة دراسات عميا إنشاء برامج 

 حيث التمويل المقدم ومعايير التميز المطموبة لمتقدم.

 

: قائالً ، الدكتور عبد الستار الطائي، المدير التنفيذي لمصندوق القطري لرعاية البحث العممي وحول البرنامج الجديد، تحدث

رائعة لعدد أكبر من باحثي  فرص ه منسيوفر  لما الدراسية لطالب الدراسات العمياالمنح برنامج طالق إل"إننا سعداء لمغاية 

الجامعات القطرية كل من في العممي البحث مخرجات وتعزيز إبداع و العممية، األبحاث الدراسات و  لممشاركة فيالدكتوراه 

الذي يمبي احتياجات المتميز تشجيع ودعم البحث العممي جيدًا في مواصمة  واسسات البحثية في الدولة. إننا ال نألوالمؤ 

 ."اىتماماتيايتسق مع الوطنية و  قطر
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األبحاث األساسية والتطبيقية في مجاالت العموم الدراسات و  المنح الدراسية لطالب الدراسات العميابرنامج يشمل ىذا و 

. وسيحصل الطالب الفائزون واإلبداعات الفنية يةوالعموم االجتماعية واإلنسان ،والعموم الزراعيةوالتقنية ة يالطبيعية واليندس

السفر واإلقامة  تغطية تكاليف ، باإلضافة إلىدوالر سنوياً ألف  24مالية سخية قيمتيا  ةمنحعمى و  عمى رسوم الدراسة

إضافي فسيحصمون عمى حافز مالي الفائزون أما الباحثون القطريون  .أسرىمأفراد الخارج و من لمباحثين  الصحي والتأمين

 تكوين قاعدة وطنية عالية الكفاءة من الباحثين القطريين.ل ، وذلكالمالية من المنحة% 8يعادل 

 

سيحظى : "قائمةبالصندوق القطري لرعاية البحث العممي  برامج التدريب مدير السيدة سونيثا شيام،صرحت من جانبيا، 

، كما سينال األبحاث األخرى حول العالمو  الدراسات تمويل بجياتبتمويل تنافسي مقارنة الباحثون الفائزون في البرنامج 

األبحاث l مجال فية ورئيسية قياديتولي مناصب الطالب التقدير والمكافأة لتميزىم العممي الذي يؤدي بالتالي إلى فرص 

 .ة"يالمستقبم

 

المنح برنامج "ل اتيمتقديم طمبلتمويل دراساتيم العميا لمدكتوراه في الجامعات عن طريق إبداء اىتماميم الطالب يجب عمى و 

معتمدة في أي جامعة أو مؤسسة  ، وذلكلمدكتوراهعميا الدراسات برامج اللتسجيل في اعند  "الدراسية لطالب الدراسات العميا

 .الصندوق القطري لرعاية البحث العممي قبل مني قطر ف

 

العديد ، يقدم الصندوق القطري لرعاية البحث العممي، عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمعأن  جدير بالذكر

   المنح الدراسية لطالب الدراسات العمياقطر، ويعد برنامج  دولة في العمميالبحث من برامج التمويل األخرى لدعم 

فصل الخريف واآلخر في فصل في كل عام دراسي، أحدىما يبدأ في ىذا البرنامج  سيتم إطالق دورتين منو  .ثياأحد

 عمىوتفاصيل الجدول الزمني ويمكن االطالع عمى كيفية التقديم ، الجاريسبتمبر  42األولى يوم وتبدأ الدورة  .الربيع

 ./http://www.qnrf.orgالعمميمصندوق القطري لرعاية البحث الموقع اإللكتروني ل

 

http://www.qnrf.org/


  بٌان صحافً  
 للنشر الفوري

 شبكة الجمسات التوضيحية عمىالعديد من باإلضافة إلى  ،المقبلأكتوبر شير سيتم عقد محاضرات تعريفية عامة في و 

ىذه التواريخ نشر . وسيتم عمى البرنامج وتفاصيمو وكيفية التقديم الباحثين في مختمف دول العالمالطالب طالع ال ،اإلنترنت

، كما االجتماعيصفحات الصندوق في شبكات التواصل و اإللكتروني عمى موقع الصندوق القطري لرعاية البحث العممي 

 سيتم إرساليا لكل الباحثين المتقدمين المسجمين في قاعدة بيانات الصندوق.

 

وسيستطيع  .التقديم اإللكتروني لتسييل إرسال مقترحات األبحاثطري لرعاية البحث العممي نظام الصندوق الق رىذا وطو  

الوصول إلى نظام التقديم اإللكتروني الجديد قبل إتاحتو لكل برامج ن وأعضاء ىيئة التحكيم والمراجعة يكل من الباحث

النظام خدمات بقوائم منظمة لتسييل الوصول إلى التقديم اإللكتروني . ويتميز نظام التي يقدميا الصندوق األخرىالتمويل 

الجديدة في نظام التقديم اإللكتروني الجديد في تحسين واجية االستخدام وتسيم بصورة يومية. التي سيتم استخداميا 

في المطموبة ى البيانات ن قنوات الوصول إليحس  ألنو إجراءات التقديم لكل من المتقدمين والمراجعين الجدد عمى السواء 

 مكان واحد.

 

" وغيرىا من برامج الصندوق القطري  المنح الدراسية لطالب الدراسات العميا برنامج " حوللمعرفة المزيد من المعمومات 

 لرعاية البحث العممي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمصندوق.

 انتهى

 

 نبذة عن الصندوق القطري لرعاية البحث العممي

بيدف تشجيع ثقافة البحث العممي في قطر، ويعمل  4002تأسس الصندوق القطري لرعاية البحث العممي في العام 

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

 ويل األبحاث العممية األصمية والمختارة بطريقة تنافسية، كما والتعميم عن طريق توفير الدعم لمباحثين. ويدير الصندوق تم
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يعمل عمى تعزيز التعاون داخل المؤس سات األكاديمية والعامة والخاصة والحكومية ولمجيات غير الحكومية من خالل 

ن معروفين عمى الصندوق القطري لرعاية البحث العممي لمتعاون مع باحثي يشراكات فعالة متبادلة النفع. ومن خالل سع

المستوى الدولي، فإنو يعمل عمى تمويل البحوث التي تمب ي االحتياجات الوطنية لدولة قطر. لمزيد من المعمومات عن 

  www.qnrf.orgالصندوق يرجى زيارة 

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

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

 
 :  مع التواصل يرجى قطر، مؤسسة عن المعلومات من المزيد لمعرفة
 السادة طارق
  اإلعالمي المكتب رئيس

 قطر مؤسسة

 +974 4444 1990: هاتف

 talsada@qf.org.qa: اإللكتروني البريد

 
 الشامي أنور

 اإلعالمي المكتب منسق
 قطر مؤسسة

 +974 4491 4417: هاتف

 aelshamy@qf.org.qa: اإللكتروني البريد
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