
 
 

 

 يستضيف المدرسة الدولية لتقييم أثر البحوث الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي

 المختصون يتناولون طرق قياس أثر البحوث العلمية

 .5151نوفمبر 51الدوحة 

لمتربية  مؤسسة قطربقطاع البحوث والتطوير  عضو ،استضاف الصندوق القطري لرعاية البحث العممي
لممدرسة الدولية لتقييم أثر البحوث في مركز قطر الوطني لممؤتمرات  الثالثةالدورة  ،والعموم وتنمية المجتمع

لوضع أطر وذلك  ،دول 51من  مندوباً  81أكثر من بمشاركة  ،5151 ،نوفمبر 55إلى  8من لمفترة 
 .عمى النطاق المحمي والعالمي ىاونشر أثر البحوث  وقياس لتخطيطواساليب موحدة 

يدعم الصندوق القطري لرعاية البحث العممي رسالة مؤسسة قطر الرامية من خالل استضافة ىذه الدورة، و 
  .، واالرتقاء إلى اقتصاد المعرفةلمدولة التكنولوجيةالعممية و لبناء القدرات 

مى أثر نتائج البحوث العممية، في حين ركزت الدورة ع وتحسيناطمع المشاركون عمى كيفية تقييم وقياس 
عمى تفعيل يم عيشجتعن  فضالً  ىمية تشكيل األطر واألدوات والمناىج المستخدمة لتقييم نتائج البحوث.أ

 من نتائج االبحاث.والمستفيدين شبكات تعاونية بين صناع القرار تأسيس دورىم في 

في  دولياً  بعداً  ،المتعدد التخصصاتالعممي نيجيا  بناء عمى ،المدرسة الدولية لتقييم أثر البحوث وعرضت
أنحاء في دولة قطر وشتى والذي وضع من قبل مجموعة من الخبراء من المؤسسات الرائدة  ،جودة المحتوى

 .العالم

 



 
 

 لمصندوق القطري لرعاية البحث العمميالدكتور عبد الستار الطائي، المدير التنفيذي  ح صر   ،المناسبةوبيذه 
دارة تقييم أثر البحوث، وكيفية التواصل مع  تعزيز ميارات المشاركين عمىإن "قائاًل:  كيفية تخطيط وتنفيذ وا 

يعكس  ،وكيفية قياس وتحسين العائدات الناتجة عن االستثمارات في مجال البحوث ،الجميور المستيدف
 ."لتمويل البحث العممي تحقيق أفضل العوائدفي شعار المدرسة  تماماً 

ومدير معيد  ،مؤسسي المدرسة الدولية لتقييم أثر البحوثأحد  غرانت،البروفيسور جوناثان أشار  ،من جانبوو 
 لكن المدرسة انتيجت نيجاً  ،أثر األبحاث تقييمليس من السيل : "، قائالً السياسات في كينجز كوليدج لندن

 . "ميلمبحث العم لتقييم العائد المجتمعيوالكفاءة من خالل إثبات المساءلة مع التركيز عمى الشفافية  عممياً 

في المقام األول  ،دولالإحدى في  سنوياً اجتماعاتيا التي تعقد و  ،وتركز المدرسة الدولية لتقييم أثر البحوث
ة واألكاديمية يالحكومومختمف القطاعات  ،عمى البرامج التقييمية في مختمف مجاالت البحث والتطوير

 تمويل البحوث.عن جيات  فضالً  ،ةية والصحيوالصناع

دورة الرابعة لممدرسة لأن ا ،المدير العممي لممدرسة ،أعمن الدكتور عمر بوخريص ،الختامي وخالل الحفل
 .5152في عام  ،لمبحوث العممية والصناعية في ممبورن، أستراليا ستستضيفيا منظمة الكومنولث

 :يا عمى الرابط التالييرجى زيارة موقع ،حول المدرسة لمزيد من المعمومات

http://www.theinternationalschoolonria.com/ 

 تعليق الصور 

الدكتور عبدالستار الطائي، المدير التنفيذي لمصندوق القطري لرعاية البحث العممي، يدير  الصورة االولى:
 م أثر البحوث، والتي عقدت مؤخرًا بالدوحةجمسة نقاشية خالل دورة المدرسة الدولية لتقيي

http://www.theinternationalschoolonria.com/
http://www.theinternationalschoolonria.com/


 
 

من اليسار إلى اليمين، المتحاورون في "ما ىو أثر البحوث؟" الدكتور جوناثان جرانت،  الصورة الثانية:
المؤسس المشارك لممدرسة، والدكتور عبدالستار الطائي، المدير التنفيذي لمصندوق القطري لرعاية البحث 

ريك مؤسسة حمد الطالمدير التنفيذي لمركز البحوث الطبية بالعممي، والدكتور إبراىيم جناحي،  بية، وا 
ستينييم، المدير التنفيذي لمكتب حقوق الممكية الفكرية ونقل التكنولوجيا بقطاع البحوث والتطوير، والدكتورة 

 بوال أدامز، المؤسس المشارك لممدرسة 

من اليسار، الدكتور عبدالستار الطائي، المدير التنفيذي للصندوق القطري لرعاية البحث  :لثةالصورة الثا

 ير الجلسة النقاشية بعنوان "ما هو أثر البحوث؟"العلمي، يد

 
  

رين:  مالحظات لممحر 
 نبذة عن قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر

تتمثل ميمة قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر في قيادة استراتيجية قطر الوطنية لمبحوث، إذ يمتزم 
لالبتكار في البحوث والتكنولوجيا. يضم قطاع البحوث  عالمياً  القطاع بأن يجعل من دولة قطر مركزاً 

والتطوير تحت مظمتو صندوق قطر الوطني لرعاية البحث العممي، وىو أحد الداعمين المتميزين لمبحث 
لالبتكار في  دولياً  العممي في المنطقة، كما يضم القطاع واحة قطر لمعموم والتكنولوجيا، الذي يعد مركزاً 

 .ويق التجاريالتكنولوجيا والتس

 نبذة عن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي

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



 
 

والتعميم عن طريق توفير الدعم لمباحثين. يدير الصندوق تمويل األبحاث العممية األصمية تطوير المعرفة 
والمختارة بطريقة تنافسية، كما يعمل عمى تعزيز التعاون داخل المؤس سات األكاديمية والعامة والخاصة 

الصندوق القطري  والحكومية والجيات غير الحكومية من خالل شراكات فعالة متبادلة النفع، ومن خالل سعي
لرعاية البحث العممي لمتعاون مع باحثين معروفين عمى المستوى الدولي، فإنو يعمل عمى تمويل البحوث التي 

    www.qnrf.org تمب ي االحتياجات الوطنية لدولة قطر. لمعرفة المزيد من المعمومات، يرجى زيارة الرابط:

 

http://www.qnrf.org/

