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 "تحت شعار "التعليم من أجل مستقبل قطر  

 الرابعة من ندوات نتائج األبحاث جولةالصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ينظم ال

 )الدوحة، قطر( 4141ديسمبر  41

 تحت وذلك التعميم في مجالندوات نتائج األبحاث من الرابعة الجولة  مؤخرا العمميالصندوق القطري لرعاية البحث  نظم
 .قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمعشراف ا  و  رعاية

نتائج " إلى توفير منصة مفتوحة لمتفاعل وتبادل "التعميم من أجل مستقبل قطرتيدف ىذه الدورة التي جاءت تحت شعار و 
وذلك من منطمق التزامو بتعزيز جيود مؤسسة  بتمويمياالتي يقوم الصندوق القطري لرعاية البحث العممي  المشاريع البحثية

 والتطوير البحوث قطاع رسالةودعم  إرساء نموذج رائد في اقتصاد المعرفةنحو لمتربية والعموم وتنمية المجتمع،  قطر
 .واالبتكار لمتمّيز دولياً  مركزاً  قطر دولة جعل إلى اليادفة

وتعميقا عمى ىذه المناسبة، قال الدكتور عبد الستار الطائي، المدير التنفيذي لمصندوق القطري لرعاية البحث العممي: 
طار دعم إ"تعطي ندوات نتائج األبحاث لمحة عن الجيود الحثيثة التي يبذليا الصندوق القطري لرعاية البحث العممي في 

ىذه البحوث نحن ندرك أىمية تسميط الضوء عمى " " وأضاف في السياق ذاتو البحوث العممية المتميزة وترويج مشاريع
في تمبية بما يسيم  الحكومية والصناعية، القطاعات مختمفوالميتمين من  ،العالقة ذات الجياتونشر نتائجيا عمى 

تماشيا مع  النفطلى مرحمة ما بعد إاالحتياجات ذات األولوية عمى الصعيد الوطني وبناء اقتصاد مستدام قادر عمى العبور 
  ."0202 رؤية قطر الوطنية

لرعاية بالصندوق القطري  اإلنسانيةوالعموم من جيتو أكد الدكتور مايكل ريكسوالك، مدير إدارة العموم االجتماعية والفنون 
 ،ن البحوث العممية التي تعنى بتطوير قطاع التعميم تعد من األسس الجوىرية لبناء اقتصاد قويإالبحث العممي قائال : "

ىذه البحوث وتسميط الضوء عمييا بيدف غرس الثقافة البحثية داخل المجتمع مما يعود بالنفع عمى  دعملى إلذلك نسعى 
 قطاع التعميم وبالتالي النيوض باالقتصاد القائم عمى المعرفة".

 انقدم الدكتور مايكل رومانوفسكي، أستاذ العموم التربوية بكمية التربية في جامعة قطر محاضرة بعنو  وفي مستيل الندوة
برنامج  قامنتائج أبحاثو التي  عرض من خالليا"التعميم لمرحمة جديدة: تصورات مديري المدارس والمعممين وأولياء األمور" 

التي  "إلى وصف وتحميل نتائج مبادرة "تعميم لمرحمة جديدة الدراسة ىذه تيدفو العممي برعايتيا. األولويات الوطنية لمبحث 
المنظومة التربوية وذلك باالعتماد عمى وجيات نظر المعنيين بيذا القطاع من معممين ومديري صالح أطمقتيا دولة قطر إل
 مدارس وأولياء أمور.
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 صالح عمى عمميتي التعميم والتعمم.اإل طار التربوي ومدى تأثير مبادرةتواجو اإلمختمف التحديات التي  طرحت الدراسةو 
المنظومة التعميمية واقتراح حمول مناسبة صالح إالمشاكل المتعمقة ب لتحديده الدراسة استخدام نتائج ىذ ن يتمالمنتظر أمن و 

 مع متطمبات المرحمة الجامعية. بما يتماشىوتعزيز آليات التطوير الميني  ليا

سمطت الضوء عمى التي  دراستوبتقديم نتائج  ،قطر في كمية شمال األطمنطيمشارك بأستاذ  ،زياد سعيد الدكتورقام  بدوره
لى إأن ىذه الدراسة سعت  الدكتور زياد سعيد خالل محاضرتو، حيث أوضح .مدى اىتمام الطمبة القطريين بدراسة العموم

دراسة التخصصات العممية في المرحمة الجامعية ومزاولة ب واىتماميم طمبة المراحل الثانوية القطريين استعدادتقييم مدى 
ن نتائج أبحاثو ستساىم في فيم وتفسير ظاىرة انخفاض عدد الطمبة القطريين لسياق ذاتو أفي اوأكد . المين العممية
 التخصصات بالجامعات وبالتالي توفير حمول مناسبة ليا. ىذه المسجمين في

 الفنية التربية قسم تايمور رئيسة باميال الدكتورةشراف إب وتم خالل الندوة عرض فيمم وثائقي أخرجو فريق من الباحثين
 قطر في كومنولث فرجينيا من جامعة جيمدارت جون والدكتور في الواليات  المتحدة األمريكية، كومونولث فرجينيا بجامعة
 وقدم الفيمم الوثائقي مراحل ونتائج بحث لتطوير. السياسات ودراسة لألبحاث العربي المركز في الباحث حمد النور والدكتور

لمشروع البحثي عينة من طالب الصف الدراسي لدى الطالب. وشمل ىذا ا والتقدم التحصيل تتيح تقييم إلكترونية أداة
برنامج تكار توصل الباحثون الب ،باالعتماد عمى نتائج ىذه الدراسةبأربع مدارس مختمفة في دولة قطر. و  الحادي عشر

 والكتابة. والقراءة البصرية الفنون الذي يحرزه الطالب في مجال التطور حول المتوافرة البيانات يتولى جمع وتحميل

 التعميم تواجو التي "التحديات حول، سكيفرومانو  شراف الدكتور مايكلإتحت ، النقاش باب تم فتح وفي ختام الندوة،
 أستاذ خميفة، بتول بالقطاع عمى غرار الدكتورة لك بمشاركة الباحثين والخبراء المعنيينوذ "قطر دولة في التربوي واإلطار

التربوية بالمجمس األعمى  العموم مستشار موسى، أبو عمران قطر والسيد في جامعة التربية بكمية المشارك، النفس عمم
 الدوحة. مكتب العالمية اليونسكو بمنظمة والتعميم التربية برامج أخصائية خان، الدكتورة فلايرو  لمتعميم

المشاريع البحثية التي  دعملى إالصندوق القطري لرعاية البحث العممي يسعى من خالل كافة مبادراتو  أن، بالذكرجدير 
 والصحة والحوسبة، المعمومات تكنولوجيا والبيئة، الطاقة وىي لمبحوث، الوطنية قطر الستراتيجية األربع الركائز تتسق مع
يرجى لمعرفة المزيد عن أبحاث الصندوق القطري لرعاية البحث العممي، و  .اإلنسانية والعموم واآلداب االجتماعية، والعموم

 .www.qnrf.org لكتروني التالي:اإلزيارة موقع 

 انتيى****

 مالحظات للمحّررين:

 العلمي البحث لرعاية القطري الصندوق عن نبذة

 ويعمل قطر، في العممي البحث ثقافة تشجيع بيدف 0222 عام في العممي البحث لرعاية القطري الصندوق تأسس
 والتعميم المعرفة تطوير عمى المجتمع، وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة في والتطوير البحوث قطاع يتبع الذي الصندوق

http://www.qnrf.org/
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 والمختارة األصمية العممية األبحاث تمويل الصندوق يدير. لمباحثين الدعم توفير طريق عن
 غير والجيات والحكومية والخاصة والعامة األكاديمية المؤّسسات داخل التعاون تعزيز عمى يعمل كما تنافسية، بطريقة

 مع لمتعاون العممي البحث لرعاية القطري الصندوق سعي خالل ومن النفع، متبادلة فعالة شراكات خالل من الحكومية
 لمعرفة. قطر لدولة الوطنية االحتياجات تمّبي التي البحوث تمويل عمى يعمل فإنو الدولي، المستوى عمى معروفين باحثين
   www.qnrf.org  ط:الراب زيارة يرجى المعمومات، من المزيد

 

 قطر مؤسسة في والتطوير البحوث قطاع عن نبذة

 واالبتكار لمتميز دولياً  مركزاً  تصبح أن في قطر رؤية تحقيق جيود قيادة إلى قطر بمؤسسة والتطوير البحوث قطاع يسعى
 عالمياً  مركزاً  بوصفيا قطر، في والتكنولوجيا العموم لواحة الحاضنة الجية القطاع يعد إذ والتطوير، البحوث مجالي في

 مرموقة مؤسسة وىو العممي، البحث لرعاية القطري الصندوق وكذلك لالبتكارات، التجاري والتسويق التكنولوجي لالبتكار
 معيد تشمل والتي المختمفة، بالعموم المعنية الرائدة البحثية المعاىد عن فضالً  العممية، البحوث تمويل مجال في عالمية
 .والبيئة الطاقة لبحوث قطر ومعيد الحوسبة، لبحوث قطر ومعيد الحيوي، الطب لبحوث قطر

 : مع التواصل يرجى الصحفي، البيان هذا عن المعلومات من للمزيد

 اإلعالمي المكتب

 المجتمع وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة

 5849 4454 974+: ىاتف
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