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مشروعًا بحثيًا في  263ل الصندوق القطري لرعاية البحث العممي يمو  
 المنتدى السنوي السادس

 
  تحتتت شتتعار صمواصتتمة النستتاوص مستتوولو الصتتندوق القطتتري لرعايتتة البحتتث العممتتي يستعر تتون

 .إنسازات الصندوق خالل السنوات الثماني الما ية
 .باحثون يعمنون عن قصص نسحاتهم البحثية 
  في قطرلمبحث العممي تكريم أف ل باحث، وأف ل فريق بحثي، وأف ل مكتب. 

 

ث وال طةوير و أعلن الصندوق القطري لرعاية  الحثةث المل،ةأح أثةد ال،رالةا ال احمة  لقطةاع الحثة – 3121مايو  21الدوحة، 
فةأ قطةر ح،ةنا ،الية   حثيية   ،ؤسسة  11 قّد، ة ،شةروعا  حثييةا   261ح فوا لل رحي  والملوم و ن،ي  ال،ج ،ع فأ ،ؤسس  قطر

وجةةاه اةةإلا ا عةة ن مةة ل ال،ن ةةد  السةةنوي . فةةأ إطةةار فماليةةات الةةدورة السةةاحم  لحرنةةا،ل انولويةةات الوطنيةة  للحثةةث المل،ةةأ
 السادس للصندوق الإلي أقيم فأ ،رلا قطر لل،ؤ ،رات.

 
 ثةةت شةةمار ص،واصةةل  النجةةا ص  قطةةرحال طةةوير فةةأ ،ؤسسةة  و حرعايةة  السةةيد فيصةةل السةةويديح روةةيس الحثةةوث  ال،ن ةةد نمقةةد ا

،وقةع ا لل رونةأ للصةندوق العلة  عحةر ا ن رنةت و ةم حية  ،حاشةرة  .عال،ا  وحاثيا  فأ ،ؤسسة  قطةر 044وح،شارل  ألير ،ن 
 القطري لرعاي  الحثث المل،أ.

 
 قةةاو    حالصةةندوق القطةةري لرعاية  الحثةةث المل،ةةأ اأ ثققهةة ةال ةالحةةاار  اتأشةاد السةةيد السةةويدي فةةأ لل، ة  ا ف  اثيةة  حالنجاثةةو 
الصةةندوق القطةةري لرعايةة  الحثةةث المل،ةةأ لل،سةةاا،  فةةأ حنةةاه يقافةة  حثييةة  نشةةط  فةةأ دولةة  قطةةرح ،ةةن مةة ل  حنةةأ يسةةم  ص

ي  ال،وااب ا حداعي ح وا س ي،ار فأ ،جال الحثوث. ويرلا الصندوق عل  انولويةات الحثيية  للدولة ح حةال وااي ،ةع اسة را يج
 ص.1404قطر الوطني  للحثوثح وإللك فأ سياق دعم رؤي  قطر الوطني  

 
ل ماون الوييةق ،ةا حةين ا شجيع و  ح ح لار وال فوقا عل   ثفيااإلا الحرنا،ل  الراود   حقدرةوأردف السيد السويدي قاو    صنفمر 

 ال،ج ،ع الحثيأ المال،أ والحاثيين فأ دول  قطرص.
 
الصةندوق القطةري لرعاية  الحثةث المل،ةأ ،ةع الرلةاوا انرحةع  سة را يجي   ،ةن  ،ويةلعلة   الثاصةل ال،شاريع الحثيي     سقو 

ب و لنولوجيةةا ال،ملو،ةةات وا  صةا تح وعلةةوم الصةةث  والثيةةاةح و قطةر الوطنيةة  للحثةةوثح واةأ الحيوةة  والطاقةة ح وعلةةوم الثاسة
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،يةل الهندسة  وان،ةن ال،ةاوأ وان،ةن ا لل رونةأ وثةوادث  حشة  عل،ية      نةاول  مصصةات  ثيث أنهةاوالملوم ا ج ،اعي ح 
ع قةةة  حةةةالملوم إلات ،ةةةنا ،شةةةاريع ل،ةةةا شةةة،لت الال،ةةةرور وأ،ةةةرار السةةةلر والسةةةرطان وأ،ةةةرار القلةةةب وان،ةةةرار ال،مديةةة . 

 ،يل ال مليم وال ن،ي  الثضري  واليقاف  واللغ  والهوي . حي ج ،اعا نساني  و ا 
 

 897ايةة  الحثةةث المل،ةةأ فةةأ الةةدورة السةةاحم  ،ةةن حرنةةا،ل انولويةةات الوطنيةة  للحثةةث المل،ةةأ الصةةندوق القطةةري لرع واسةة قحل
  ضةةاعف عةةدد الطلحةةات أيضةةا شةةهدت اةةإلد الةةدورة ل،ةةافةةأ ال،اوةة  ،قارنةة  حالةةدورة السةةاحق ح  27نسةةح ها حايةةادة  ح،ق رثةةا  حثييةةا  

 القطريين.  الرويسيين الحاثيين قحل ،ن ال،قد، 
 
قةاو    صإننةأ فمةور  حالس ار الطاوأح ال،دير ال نفيإلي للصندوق القطري لرعاي  الحثث المل،أ عةن سةماد  ر الدل ور عحد وعحّ 

النشةةةاط الحثيةةةأ فةةةأ قطةةةر يؤلةةةد  اايةةةد  ،،ةةةا حمةةة ل اةةةإلد الةةةدورةسةةة ل،نااا  االلحيةةةرة فةةةأ عةةةدد الطلحةةةات ال ةةةأ حالايةةةادة  للغايةةة  
 .جهودنا ل مايا قطاع الحثوث فأ قطرص و،واصل  اإلا النجا  عل  حناه للاصرارنا واإلا حدورد سيايد ،ن عا،نا و . حاضطراد

 
ن ةاول ،شةاريمهم الحثيية  و حةادل سة مرار  حثيية   ،ؤسسةات أرحةع،ةن  ينحةاثي سة  دعا الصةندوق القطةري  حوم ل ال،ن د 

 قصص النجا  ،ع الثاضرين. 
 
ح ثيةث إلاحةت جةاواة أفضةل السةنوي  وال،لا ب الحثيي  حجواوالّرم الصندوق القطري لرعاي  الحثث المل،أ الحاثيين قد  و اإلا

ي ةللف اةإلا الفريةق و إل  فريق يم،ل عل   طوير  قنيات ،ح لرة فةأ ،جةال انحمةاث ونقةل الضةوه.  1420فريق حثيأ فأ عام 
وأسة راليا.  ياحفأ الو يات ال، ثدة وأل،انيا والصين وصةر ،ر،وقين  الإلي  قودد جا،م   لساس إي أند أم فأ قطر ،ن حاثيين 

ل،ةؤ ،رات المل،ية ح فةأ عةدد ،ةن  اح وم،ةس أوراق  دوريةفةأ ال،جة ت المل،ية  ال ا  حثية 01فةأ اةإلا الفريةق الحاثيون  نشرقد و 
 سةةع أوراق حثييةة  علةة  ا ن رنةةت. أ،ةةا جةةاواة أفضةةل حاثةةث فلانةةت ،ةةن نصةةيب عةةن  فضةة    حعل،ةةأفصةةل واثةةد فةةأ ل ةةاب و 

وفصةل  ال،جة ت المل،ية  الدورية ،قةا   فةأ  20 دنشر و الدل ور شااين رافأ فأ للي  طب وايل لورنيلح  قديرا  لم،ل  الدؤوب 
ل،ةا  1420ل ةب حثيةأ فةأ م الصةندوق القطةري لرعاية  الحثةث المل،ةأ جا،مة  قطةر للفضةل ،لةرّ ل،ةا فأ أثةد الل ةب. واثد 

 أحد   ،ن انضحاط عل،أ وال اام م ل ،راثل ،ا قحل ال ،ويل و،ا حمدد.
 

يسةةم  حرنةةا،ل انولويةةات الوطنيةة  للحثةةث المل،ةةأح الةةإلي ي،يةةل الحرنةةا،ل الرويسةةأ للصةةندوق القطةةري لرعايةة  الحثةةث المل،ةةأح 
الضةةروري  ال ةةأ  سةةاعد علةة  ا ر قةةاه حجةةودة انحثةةاث لةةدعم ال،ؤسسةةات القطريةة  عحةةر إرسةةاه رلةةاوا وقواعةةد الحنيةة  ال ث يةة  

ويمد الحرنا،ل ح،ياح  جسر لل واصل حةين الحةاثيين فةأ قطةر وال،ؤسسةات الحثيية  المال،ية  ال،ر،وقة   جةراه انحثةاث  .المل،ي 
 الثيوي  ل،سيرة ال ن،ي  وا س دا،  فأ دول  قطر.
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ثت السةيدة نةور ال،ريمةأح ،ةدير انولويات الوطني  للحثث المل،ةأح صةرّ وعن آمر ال،س جدات فأ الدورة انميرة ،ن حرنا،ل 
حرنا،ل انولويةات الوطنية  للحثةث المل،ةأح قاولة   صشةهدت الةدورة السةاحم  ،ةن حرنةا،ل انولويةات الوطنية  للحثةث المل،ةأ اةإلا 

ثيين الةإلين أنهةوا ،شةاريمهم ال ةأ إإل ي،لةن للحةاح نشةط  الحثيية ان اسة دا، المام إط ق نظةام  جديةد ال،ةناح الةإلي يهةدف إلة  
 ،ولها الصندوق القطري لرعاي  الحثث المل،أ  جديد ال ،ويل حناه عل  إنجااا همص.

 
حةاثيين ،ةن  24،نهةا  ثصةلل جديةد ال،ةناح  ا  طلحة 26م ل اإلد الدورة   س قحالنا ةوأضافت السيدة ال،ريمأ قاول   صأنا سميد

 .صج،يع أنثاه قطر ح،نا إضافي 
 

وال،ايةةةةةةد ،ةةةةةةن ال،ملو،ةةةةةةات عةةةةةةن ،ق رثا هةةةةةةا الحثييةةةةةة ح يرجةةةةةة  ايةةةةةةارة  ال،،ولةةةةةة للميةةةةةةور علةةةةةة  قاو،ةةةةةة  لا،لةةةةةة  حال،ؤسسةةةةةةات 
www.qnrf.org/awarded_proposals. 

 
 

 نبذة عن قطاع البحوث والتطوير في موسسة قطر
ح،ؤسس  قطر إل  قيادة جهود  ثقيق رؤي  قطةر فةأ أن  صةحا ،رلةا ا دولي ةا يسم  قطاع الحثوث وال طوير 

لل ،يةةا وا ح لةةار فةةأ ،جةةالأ الحثةةوث وال طةةويرح إإل يمةةد القطةةاع الجهةة  الثاضةةن  لواثةة  الملةةوم وال لنولوجيةةا 
فةةةأ قطةةةرح حوصةةةفها ،رلةةةا ا عال،ي ةةةا ل ح لةةةار ال لنولةةةوجأ وال سةةةويق ال جةةةاري ل ح لةةةاراتح ولةةةإللك الصةةةندوق 
القطري لرعاي  الحثث المل،أح واو ،ؤسسة  ،ر،وقة  عال،ية  فةأ ،جةال  ،ويةل الحثةوث المل،ية ح فضة   عةن 
ال،مااةةد الحثييةة  الراوةةدة ال،منيةة  حةةالملوم ال،م لفةة ح وال ةةأ  شةة،ل ،مهةةد قطةةر لحثةةوث الطةةب الثيةةويح و،مهةةد 

 قطر لحثوث الثوسح ح و،مهد قطر لحثوث الطاق  والحيو .
 

 قطري لرعاية البحث العممينبذة عن الصندوق ال
حهةةدف  شةةجيع يقافةة  الحثةةث المل،ةةأ فةةأ  1446 لسةةس الصةةندوق القطةةري لرعايةة  الحثةةث المل،ةةأ فةةأ عةةام 

قطةةةرح ويم،ةةةل الصةةةندوق الةةةإلي ي حةةةع قطةةةاع الحثةةةوث وال طةةةوير فةةةأ ،ؤسسةةة  قطةةةر لل رحيةةة  والملةةةوم و ن،يةةة  
ثيين. ويةدير الصةندوق  ،ويةل انحثةاث ال،ج ،عح عل   طوير ال،مرف  وال مليم عةن طريةق  ةوفير الةدعم للحةا

المل،يةة  انصةةلي  وال،م ةةارة حطريقةة   نافسةةي ح ل،ةةا يم،ةةل علةة   مايةةا ال مةةاون دامةةل ال،ؤّسسةةات انلادي،يةة  
والما،ة  والماصة  والثلو،ية  والجهةات ايةةر الثلو،ية  ،ةن مة ل شةرالات فمالةة  ، حادلة  النفةعح و،ةن مةة ل 

ل،ةةأ لل مةةاون ،ةةع حةةاثيين ،مةةروفين علةة  ال،سةة و  الةةدولأح ف نةة  سةةمأ الصةةندوق القطةةري لرعايةة  الحثةةث الم
 يم،ل عل   ،ويل الحثوث ال أ  لّحأ ا ث ياجات الوطني  لدول  قطر. 

http://www.qnrf.org/awarded_proposals
http://www.qnrf.org/awarded_proposals
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 www.qnrf.orgل،مرف  ال،ايد ،ن ال،ملو،اتح يرج  ايارة الراحط  
 
 

  :الصحفي، يرسى التواصل معلممزيد من المعمومات عن هذا البيان 

 باسل محفوظ
 ،سؤول الم قات الما،  

 شرل  حأ إل جأ وورلدوايد
 +98084127169اا ف  

 basilm@bljworldwide.comالحريد ا لل رونأ  
 

 لممزيد من المعمومات عن موسسة قطر، يرسى التواصل مع:
 أنور الشامي

 ،نسق ال،ل ب ا ع ،أ
 ،ؤسس  قطر

 +980 00940048اا ف  
 aelshamy@qf.org.qaالحريد ا لل رونأ  
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