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 الشباب العلماء يدعم العلمي البحث لرعاية القطري الصندوق
 

 قير  السروسي  نيب ن ميرنب ةني   اثنليرل لء ءنيرا ال ينر    اليور   إطير  في  –4102مايو  19 -الدوحة، 
الصييمورا الرطيي ع ل  رليي  النلييل ال ءنيي    بيير قطييرع النلييرل رال طييرل  نناسسيي  قطيي  لء  نليي  رال ءيير  

نملير  نرللي  لثةثي  نر  ليرث نلثلي  نن يي   في  نجير ث الصيل  رالطرقي  رالنل ي  في  ن رول  ر منل  النج نع  
 ورل  قط .

 
الل ير مليل في  قطي   س ي يرب سجينل جوليو    نل النر  لرث النلثل  الفر ز  ن  ر ر   ا وا  نب يءل  ط  ر 

ل   يي   ءل يير نبيير فرث ال يي  لن رلجيي  ن يييء  السيينم  الن فرقنيي  ال يي   ييمج   ييب  يي اي  الييو رب فيي  الجسيي  ر 
  رن ييريل الرءيي  راثر ليي  الونرليي   رال رنيير لز   فبيية   ييب  مييراع 2ةطليي   نثييل نيي ر السييي  نييب الف يي  

 ن لم  نب الس طرب.
 

 ييي ن الثيييرم  الفييير ز ن نرليييل نيييب الصيييمورا الرطييي ع ل  رلييي  النليييل ال ءنييي  إلييي    زليييز ل يييوب النرفييي  ليييلب 
نس رى ال  رل  الصلل  ف  قط  لأل ةرص الييلب ل يرمرب نيب  ني ار مفسيل   رليو ا  ييا الن ي رع نزالير 
  ييررب اثطنييرا نييب نجيير ث  ييو  ل ييرفل  ال ييةم اثفبييل لن بيير  . ينيير  سيي    ييي  الو اسيي  ييييل  إليي  

  رسرط النج نع الرط ع نأ نل  الصل  المفسل . ر ل  
 

 نيير النر يي ن الثرلييل الفيير ز فرييو قونييل ف لييا  نييب النييرلثلب فيي  جرن يي   يسييرا  ع  مييو إ  فيي  قطيي  رل ييوب 
ل طيييرل  اثسيييرلل  اللرللييي  لن اقنييي  ال نءليييرث رالن افيييا  رال ييي  لنييييب اسييي ةوان ر نفر ءلييي  فييي    زليييز ن اقنييي  

 نلر  ال    رن رلج  نلر  الص ب الصل . مر ل  ال راا ر نيرث  رزلع
 

  وب ن انب ال نرلل ال   لرون ر الصمورا الرط ع ل  رل  النلل ال ءني   سي رطر  النيرلثلب نيب نة ءيب 
النييرلثلب النةبيي نلب  اليي   رصيير   نسيي رلرث الةنيي    نييواا  نييب طيية  النييوا ا فيي  الن لءيي  ا  واوليي  

إلي   نرليل النيرلثلب ورب الييع ل يوب  ةني   اثنليرل لء ءنيرا ال ينر  ن مرنب ر    ي  رنب ن انب ال نرلل 
ل ي رواث اثيرولنليي  النلثليي  اثةيي ى  رل رييو انيير ل رول يير نييب  رنير   ننييب للنءييرب  يي رو  اليوي ر ا   ر ا 04
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 لييب ور   يلييو   044الن مييرنب ور  ييلب يييل  يير   لرييو  ةةل نيير ليييل نر يي ن نلثيي  فيير ز  نييرلة  لصييل إليي  
 سمرلر  رلنو   صل إل  ثةل سمراث. قص  

 
رلييرل م يير ب  ييي  الييور   السروسيي    ء ييا الييوي ر   نييو السيي ر  الطيير    النييول  ال مفليييع لءصييمورا الرطيي ع 
ل  رلييي  النليييل ال ءنييي   قييير ة د قلفةييي  الصيييمورا الرطييي ع ل  رلييي  النليييل ال ءنييي  نيييو   النرا ييي  ال ءنلييي  

 الرطملي   سي  ا لجل  قطي   ال ي    سيا نيع     النسي رء نليرث ج اا  ل نر ا لء ءنراالننلز   ر رفل  الف ص  
نمييرا اق صييرو الن  في  اليييع مصينر إللييل  ر لرلييل قطي  إليي  ن يييز لليرمييرا  ليو ال رافييو الن نيي  في   لءنليرل 

  رلن  لء نلز ف  نجرل النلرل ال ءنل ق.
 

الرطيي ع ل  رليي  النلييل ال ءنيي    رنييب جرمن يير   ء رييث السييلو  مييرولب لييرما  نسييارل النيي انب فيي  الصييمورا
 ءيي    نليي  رنزاليير النر  لييرث الفيير ز   يييا ال يير  نررل ييرد قسلسيير و الن يي ر رب النرنيير ب فيي  نجييرل الصييل  
 ء  إم را نمظرن  ن يرنء  رن طر   لء مرل  الصلل  ال رنء   ننر سلسي   ن ييل ينلي  في   لرليا   يواب 

 نر النر  ن النلثي  في  نجيرل النل ي  ف ير  سرسي  ل ءنلي    2402-2400اس  ا لجل  قط  الصلل  الرطمل  
 ال لرجرث ورل  قط  ف  نجر ث  لسلب الصل  رالسةن  النل ل .ق

 
لنزلو نب الن ءرنرث لرل ن مرنب ةني   اثنليرل لء ينر   رني انب الصيمورا الرطي ع ل  رلي  النليل ال ءني  

   www.qnrf.orgال ءن   اثة ى  ل ج  زلر   نرقع الصمورا الرط ع ل  رل  النلل
   

 -ام     -
 

 نبذة عن قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر
لس   قطرع النلرل رال طرل  نناسس  قط  إل  قلرو  ج رو  لرلا  ال  قطي  في   ب  صينر ن ييز ا ورلل ير 
لء نلييز را ن ييير  فيي  نجييرل  النلييرل رال طييرل   إي ل ييو الرطييرع الج يي  اللربييم  لراليي  ال ءيير  رال يمرلرجليير 

لةن يييير اث  ريييييل  الصيييمورا فييي  قطييي   نرصيييف ر ن ييييز ا  رلنل ييير لةن يييير  ال يمرليييرج  رال سيييرلا ال جييير ع 
الرط ع ل  رل  النلل ال ءن   ر ر ناسسي  ن نرقي   رلنلي  في  نجيرل  نرليل النليرل ال ءنلي   فبية   يب 

http://www.qnrf.org/
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الن ر ييو النلثليي  ال ا ييو  الن مليي  نييرل ءر  النة ءفيي   رال يي    يينل ن  ييو قطيي  لنلييرل الطيي  الللييرع  رن  ييو 
 لنل  .قط  لنلرل اللرسن   رن  و قط  لنلرل الطرق  را

 
 نبذة عن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي

ن ييوب   ييجلع ثررفيي  النلييل ال ءنيي  فيي   2442 أسييا الصييمورا الرطيي ع ل  رليي  النلييل ال ءنيي  فيي   يير  
قطييي   رل نيييل الصيييمورا الييييع ل نيييع قطيييرع النليييرل رال طيييرل  فييي  ناسسييي  قطييي  لء  نلييي  رال ءييير  ر منلييي  

   يب ط لييا  يرفل  اليو   لءنيرلثلب. ليول  الصيمورا  نرليل اثنلييرل النج نيع   ءي   طيرل  الن  في  رال  ءيل
ال ءنليي  اثصييءل  رالنة يير   نط لريي   مرفسييل   ينيير ل نييل  ءيي    زلييز ال  ييررب واةييل الناس سييرث اثيرولنليي  
رال رني  رالةرصي  رالليرنلي  رالج يرث اليي  الليرنلي  نيب ةيةل  ي ايرث ف رليي  ن نرولي  المفيع  رنيب ةييةل 

ا الرطيي ع ل  رليي  النلييل ال ءنيي  لء  ييررب نييع نييرلثلب ن يي رفلب  ءيي  النسيي رى الييورل   ف مييل سيي   الصييمور 
ل نييل  ءييي   نرليييل النليييرل ال ييي   ءن ييي  ا ل لرجيييرث الرطمليي  لورلييي  قطييي . لن  فييي  النزليييو نيييب الن ءرنيييرث  

 www.qnrf.orgل ج  زلر   ال انطد 
 

 مات عن هذا البيان الصحفي، يرجى التواصل مع:للمزيد من المعلو 
 باسل محفوظ

 نسارل ال ةقرث ال رن  
   ي  ن  إل ج  رر لورالو

 +98084207229 ر بد 
 basilm@bljworldwide.comالن لو ا لي  رم د 

 
 التواصل مع:للمزيد من المعلومات عن مؤسسة قطر، يرجى 

 أنور الشامي
 نمسا الني   ا  ةن 

 ناسس  قط 
 +980 00940048 ر بد 

 aelshamy@qf.org.qaالن لو ا لي  رم د 
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