
 
 البحوث مجال في متعاونل

  كوريابالمؤسسة الوطنية لمبحوث و مبحث العممي القطري لصندوق المذكرة تفاهم بين 

 

 :6112 أبريل 19 ،الدوحة، قطر

 المؤسسة الوطنية لمبحوث في كوريامذكرة تفاىم مع  ، مؤخرًا،وّقع الصندوق القطري لرعاية البحث العممي

 . لتعاون في مجال البحوثا بيدف

 

مجموعة من البرامج  في االعمل سويً ن الجانبين من مكّ يإلطار تعاوني حجر األساس مذكرة التفاىم  ضعتو 

في إطار اإلعداد  ىذه المذكرةأتي تو تبادل األفكار والخبرات. إلى جانب  ،المشتركىتمام االواألنشطة ذات 

 بما في ذلك ،كافة جوانب البحث العممي تعاون بين الجانبين في المستقبل القريب تغطيتفاقية امتوقيع عمى ل

 ندوات مشتركة وتبادل لمباحثين.عقد و  ،بحوثالمشاركة في إجراء ال

 

الدكتور عبدالستار الطائي، المدير التنفيذي  قع المذكرة من جانب الصندوق القطري لرعاية البحث العممي،و 

 .لمبحوث بكورياالبروفيسور مين كوان تشانج، رئيس المؤسسة الوطنية و  ،لمصندوق

 



في طريق ا جدً  ميمةخطوة  يمثل التوقيع عمى مذكرة التفاىم" :قائًل  الدكتور الطائي صّرحوبيذه المناسبة، 

كوريا. ونحن سعداء في تفاقية تعاون مع مؤسسة بحثية راسخة مثل المؤسسة الوطنية لمبحوث اإلعداد ال

 تدعيم علقات؛ بيدف في مجال تمويل البحوث العممية ةكوريالمؤسسات البحثية البتوطيد علقتنا مع 

لكل  مفيدة آفاًقاأن مذكرة التفاىم التي وقعناىا اليوم ستفتح من ثقة  وأنا عمى. فيما بينناالدولية  التعاون

 الجانبين في المستقبل القريب".

 

ىذا المقاء فرصة ممتازة لبدء تعاون  ُيمثل" :وفي معرض تعميقو عمى مذكرة التفاىم، قال البروفيسور تشانج

برامج تعاون في اللم ،قطردولة علقة طويمة األمد مع  إقامةبن و . ونحن شغوففيما بيننامثمر وبناء 

 واألفكار".لخبرات اوتبادل  ،نشطةاألو 

 

لمتربية  بمؤسسة قطر قطاع البحوث والتطويرفي حضر مراسم توقيع مذكرة التفاىم عدد من كبار الموظفين 

معموم والتكنولوجيا، وجامعة ل قطر الصندوق القطري لرعاية البحث العممي، وواحة، و والعموم وتنمية المجتمع

 ،كورياب باإلضافة إلى رئيس المؤسسة الوطنية لمبحوث و قطر ومراكز البحوث التابعة لجامعة حمد بن خميفة. 

 لتطوير التكنولوجيا، ووكالة كوريا لإلنترنت واألمن.من المؤسسة، ومعيد كوريا رفيع المستوى  وفدٌ  حضر

 

رجى زيارة الموقع ممزيد من المعمومات عن برامج التمويل بالصندوق القطري لرعاية البحث العممي، يُ ل

 www.qnrf.orgاإللكتروني التالي: 

  – نتهىا -

 

http://www.qnrf.org/


  مؤسسة قطرنبذة عن قطاع البحوث والتطوير في 

من أجل تحقيق رؤية دولة قطر لتصبح مركًزا عالمًيا لريادة البحث والتطوير واإلبداع، يحتضن قطاع البحوث والتطوير في 

بداع التكنولوجي واالستخدام التجاري، بما تمثمو كمركز عالمي لإل ،مؤسسة قطر بين جنباتو واحة العموم والتكنولوجيا في قطر

 باعتباره إحدى الجيات ذائعة الصيت عالمًيا في تمويل البحث العممي. ،القطري لرعاية البحث العممي باإلضافة إلى الصندوق

 

  نبذة عن الصندوق القطري لرعاية البحث العممي

لتحقيق أىداف تعزيز ثقافة البحث العممي في دولة قطر  6112تأسس الصندوق القطري لرعاية البحث العممي في عام 

المعرفة والتعميم من خلل توفير نظام دعم لمباحثين. وىو عضو في قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة  وللرتقاء بمستوى

 .قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع

يشرف الصندوق القطري لرعاية البحث العممي عمى تمويل البحوث الرصينة المختارة بطريقة تنافسية، وكذا مبادرات التعاون 

والقطاع العام والخاص والحكومي وغير الحكومي من خلل الشراكات الفَعالة والمفيدة لمطرفين. وال يقتصر  فيما بين الجامعات

دور الصندوق القطري لرعاية البحث العممي عمى تمويل الباحثين المعروفين عالمًيا، لكنو يتخصص أيًضا في تمويل البحوث 

  www.qnrf.org ت، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:التي  تمبي احتياجات دولة قطر. لممزيد من المعموما

 

  :لمزيد من المعمومات عن هذا البيان الصحفي، يرجى االتصال عمى

  المكتب اإلعلمي لمؤسسة قطر

 +974 44444549ىاتف: 

 pressoffice@qf.org.qaبريد إلكتروني: 

 

 

 


