
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 طالبًا إلى جلسته التعريفية 113برنامج قطر للريادة في العلوم يجتذب 

 

 )الدوحة، قطر( 4112 أبريل 11

ظم برنامج قطر لمريادة في العموم، أحد برامج دعم األبحاث في مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، جمسة تعريفية ن

 إليو.نتساب االومتطمبات  مفتوحة، لتعريف الطالب بأىداف البرامج ومساراتو،

طالبًا ميتمًا بمتابعة دراستو في  111بمشاركة أكثر من  ،تكساس إي أند أم في قطر في جامعةالتعريفية ُعقدت الجمسة وقد 

مجال البحث العممي. وتولى التقديم الباحث الشاب طارق األنصاري، الذي يتابع دراسة الدكتوراه ضمن مسار عمماء البحوث 

 .جمبرناالفي 

وتابع الطالب، خالل الجمسة، عرضًا توضيحيًا حول أىمية البرنامج في دعم مجال البحث العممي في الدولة، والمسارات 

 األربعة التي ينقسم إلييا، وشروط االلتحاق بو.

 

ضور "يدل لحاعدد في مؤسسة قطر، أن والتطوير وث واعتبر الدكتور أيمن باسيل، رئيس قسم التدريب والتطوير بقطاع البح

دراكيم ألىمية  الشباب القطريعمى اىتمام   التي يمنحيا البرنامج لمنتسبيو". الفرص بمجال البحث العممي، وا 

عمى أىمية ىذا النوع من الفعاليات في التواصل مع الطالب، واإلجابة عن مختمف أسئمتيم، قائاًل: "نسعى  أيمنالدكتور وشدد 

تطوير البرنامج تممس احتياجاتيم و  من فمن خالل ىذا التواصل نتمكن  ،بشكل مباشردومًا لمقاء الطالب والتفاعل معيم 

، أو إمكانية إيجاد برامج أخرى، تمبي االحتياجات المختمفة، لنصل في النياية إلى تحقيق غايتنا الرئيسية ليستفيد منو الجميع 

البحوث والتطوير في مؤسسة قطر إلى المساىمة في في التحول إلى اقتصاد المعرفة، وىو اليدف الرئيسي الذي يسعى قطاع 

 تحقيقو".
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تعكس حداثة ثقافة البحث العممي التي لم تكون "الجمسة  في أن األسئمة التي يطرحيا المشاركون إلى الدكتور أيمن لفتو 

إيجابي في ىذا "نجحت مؤسسة قطر في إحداث تغيير  أضاف. و "موجودة في قطر، وال في العالم العربي، قبل عقد من الزمن

 المجال، ما زاد من االىتمام بالقطاع البحثي في قطر، والدول المحيطة".

 

 بكالوريوسحاماًل شيادة ال 4114عامًا(، الذي تخرج من جامعة كارنيجي ميمون في قطر عام  42ويشرح الشاب راشد الكعبي )

وأكثر ، البرنامج عنعريفية بالقول: "سمعت كثيرًا في اختصاص نظم المعمومات، األسباب التي دفعتو لحضور ىذه الجمسة الت

ما شدني ىو اسم البرنامج، وحقيقة أنو يركز عمى األبحاث. فيو ييدف إلى تمبية احتياجات الدولة في مجال البحث العممي، 

 طاقات البشرية القطرية المميزة".من خالل دعم ال

وىذا ما يشجعنا ، عمى دعميم وتطويرىم وصقل قدراتيممشباب، وتركز اىتمامًا خاصًا ل ةويضيف الكعبي: "تولي القيادة القطري

عمى التطور والتقدم. وأنا شخصيًا أىتم بمسار إدارة البحوث، الذي أعتقد أنو يمكن أن يساعدني في خدمة اقتصاد الدولة، من 

 خالل التخطيط والبحث االستراتيجي".

حاممة شيادة الماجستير في اليندسة المعمارية  4112ن جيتيا، تشير الشابة فاطمة السيالوي إلى أنيا تخرجت عام م

مندن. وتقول: "أنا ميتمة جدًا بقطاع البحث العممي، وخاصة في ما يتعمق بتخطيط بوتخطيط المدن من كمية لندن الجامعية 

وبعد أن ركزت رسالتي في مرحمة الماجستير عمى دولة الجزائر، أنوي إكمال المدن وتطويرىا، وتحديدًا مدن الشرق األوسط. 

 دراستي في نفس المجال، ولكن مع التوجو لدول الخميج، وتحديدًا مدينة الدوحة".

وتضيف السيالوي "حضرت ىذه الجمسة لمتعرف عمى آفاق التعاون مع البرنامج، ولقيت ترحيبًا بيذا المجال تحديدًا. وسأتابع 

 تماعاتي مع القائمين عمى البرنامج لممزيد من التفاصيل".اج

المدير تخممتيا لقاءات بين الطالب و عمى صعيد آخر، نظم برنامج قطر لمريادة في العموم ورشة عمل لمنتسبيو في دولة قطر، 

ا خالليا عمى أىم منتسبًا، تعرفو  11تم تنظيم الورشة في مركز قطر الوطني لممؤتمرات، بمشاركة التنفيذي لمبرنامج. 

ون لممساعدة المسائل التي يحتاجناقشوا مختمف و  ،استراتيجيات التواصل، وميارات القيادة. كما بحثوا تطور مسارىم الدراسي

 فييا.
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ُيشار إلى أن برنامج قطر لمريادة في العموم يدعم البحث العممي في مختمف المجاالت، منيا اليندسة والعموم إلى جانب العموم 

تماعية، والثقافية. كما يركز البرنامج، عامة، عمى القطاعات البحثية التي تحمل أىمية استراتيجية الحتياجات دولة قطر، اإلج

خاصة في حقول التكنولوجيا والطب الحيوي والطاقة والبيئة، وتكنولوجيا المعمومات والعموم السموكية واالجتماعية والعموم 

 اإلنسانية.

  http://www.qslp.orgل برنامج قطر لمريادة في العموم، يمكن زيارة الموقع اإللكتروني لمتعرف عمى المزيد حو 

 انتهى

 

 

 نبذة عن قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر

ًيا لمتميز واالبتكار في مجالي البحوث والتطوير، يسعى قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر إلى قيادة جيود تحقيق رؤية قطر في أن تصبح مركًزا دول

تكارات، وكذلك إذ يعد القطاع الجية الحاضنة لواحة العموم والتكنولوجيا في قطر، بوصفيا مركًزا عالمًيا لالبتكار التكنولوجي والتسويق التجاري لالب

ويل البحوث العممية، فضاًل عن المعاىد البحثية الرائدة المعنية بالعموم الصندوق القطري لرعاية البحث العممي، وىو مؤسسة مرموقة عالمية في مجال تم

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

http://www.qslp.org/

