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 الجامعيين: لمطمبة األبحاث خبرة لبرنامج السابعة المسابقةفي إطار 

 األكاديميينهم أمام لجنة مختصة من الخبراء و الطالب يعرضون بحوث

 
 )الدوحة، قطر( 5151 مارس 51
 

 والعموم لمتربية قطر مؤسسة في والتطوير البحوث قطاع عضو ،العممي البحث لرعاية القطري الصندوق يقيم
 81 األربعاء يوم وذلك الجامعيين لمطمبة األبحاث خبرة لبرنامج السابعةالسنوية  المسابقة المجتمع، وتنمية
 مشاريعيم الطالب يعرض أن المنتظر ومن. خميفة بن حمد لجامعة التابع الطالب مركز في 5182 مارس
 .واألكاديميين الخبراء من متخصصة لجنة عمى البحثية

 
 المجاالت وتشمل لمبحوث الوطنية قطر استراتيجية أولويات مع تتوافق مواضيع المتنافسة المشاريع وتتناول

 .واإلنسانية االجتماعية والعموم والصحية، الطبية والعموم الطبيعية والعموم اليندسية،
 

 وييدف العممي البحث لرعاية القطري الصندوق مبادرات أىم من الجامعيين لمطمبة األبحاث خبرة برنامج ويعد
 قطر دولة مسيرة مواصمة عاتقو عمى سيأخذ الذي الشباب جيل لدى والتميز واالبتكار البحث ثقافةغرس  إلى
 البحث لرعاية القطري الصندوق لجيود تأكيًدا البرنامج ىذا ويأتي.  المعرفة عمى قائم اقتصاد بناء نحو

 بيا واالرتقاء قطر لدولة والتكنولوجية العممية القدرات بناء إلى الرامية قطر، مؤسسة رسالة لدعم العممي
 إحدى يعد الذي والتطوير البحوث قطاع أىداف مع يتماشى بما وذلك واالبتكار، لمتمّيز عالمياً  قطباً  لتصبح
  .المؤسسة في األساسية الركائز

 
 مسابقة تعد: " قائالً  العممي البحث لرعاية القطري لمصندوق التنفيذي المدير الطائي، الستار عبد الدكتور وأكد

 المسابقة وتتيح. المبتكرة بحوثيم لعرض الشباب لمباحثين ىاماً  منبراً  الجامعيين لمطمبة األبحاث خبرة برنامج
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نما واألكاديمي البحثي بالمجال لمميتمين فقط ليس الفرصة،  لالطالع القطري، المجتمع أفراد لكافة أيضاً  وا 
 ."العممي البحث لرعاية القطري الصندوق يدعميا التي المتميزة البحوثنتائج  عمى

 يعد الشباب جيل لدى العممية القدرات تعزيز بأن الراسخ إيماننا منطمق من ىذه جيودنا تأتي: " قائالً  وأضاف
 البحث لرعاية القطري الصندوق وييدف. ومتنوع مستدام اقتصاد بناء نحو الدولة مسيرة من يتجزأ ال جزءاً 

 لمرحمة ىيميمأوت الجامعية المرحمة طمبة لدى العممي البحث ثقافة غرسإلى  البرنامج ىذا خالل من العممي
 ."الدراسات العميا

 
 بةالطم ماسيّ  وال ،اطنين والمقيمينو من الم الميتمين بجميع العممي البحث لرعاية القطري الصندوق ويرّحب
 مارس 81 األربعاء يوم ستقام التي الجامعيين لمطمبة األبحاث خبرة برنامج مسابقة بحضور أمورىم وأولياء

 بن حمد لجامعة التابع الطالب مركز في إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظير صباحاً  التاسعة الساعة من
 .خميفة

 
 أكثر من ىو ،5112 سنة األولى دورتو انطمقت الذي الجامعيين، لمطمبة األبحاث خبرة برنامج أن يذكر
 البرنامج ويقدم. سنوياً  دورتين بواقع يقام حيث استمراريًة، العممي البحث لرعاية القطري الصندوق برامج
 خالل من التعمم" لمبدأ طبقاً  جامعي، إشراف تحت عممية خبرة عمى لمحصول الجامعيين لمطمبة فرصة

  ."التطبيق
 اإللكتروني الموقع زيارة يرجى العممي، البحث لرعاية القطري الصندوق برامج حول المعمومات من لمزيد
 www.qnrf.org: التالي

 
 *نتهىا*

 

 مالحظات لممحّررين:

 نبذة عن قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر
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يسعى قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر إلى قيادة جيود تحقيق رؤية قطر في أن تصبح مركزًا دوليًا لمتميز واالبتكار في 
مجالي البحوث والتطوير، إذ يعد القطاع الجية الحاضنة لواحة العموم والتكنولوجيا في قطر، بوصفيا مركزًا عالميًا لالبتكار 

لالبتكارات، وكذلك الصندوق القطري لرعاية البحث العممي، وىو مؤسسة مرموقة عالمية في التكنولوجي والتسويق التجاري 
مجال تمويل البحوث العممية، فضاًل عن المعاىد البحثية الرائدة المعنية بالعموم المختمفة، والتي تشمل معيد قطر لبحوث الطب 

 .لبيئةالحيوي، ومعيد قطر لبحوث الحوسبة، ومعيد قطر لبحوث الطاقة وا

 نبذة عن الصندوق القطري لرعاية البحث العممي

بيدف تشجيع ثقافة البحث العممي في قطر، ويعمل الصندوق  5112تأسس الصندوق القطري لرعاية البحث العممي في عام 
عن طريق  الذي يتبع قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، عمى تطوير المعرفة والتعميم

توفير الدعم لمباحثين. يدير الصندوق تمويل األبحاث العممية األصمية والمختارة بطريقة تنافسية، كما يعمل عمى تعزيز التعاون 
داخل المؤّسسات األكاديمية والعامة والخاصة والحكومية والجيات غير الحكومية من خالل شراكات فعالة متبادلة النفع، ومن 

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

 ق قدرات اإلنسانإلطال  -مؤسسة قطر

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد 
  عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو.

الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 8992تأّسست مؤسسة قطر سنة 
  صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم 
ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد  يجذب

مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. 
تطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع م

 .لممجتمع

    http://www.qf.org.qaلمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:    

http://www.qnrf.org/
http://www.qf.org.qa/
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