
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 بهدف تطوير الشراكات التي تدعم مسيرة دولة قطر

 مؤسسة قطر تنسج روابط وثيقة مع الهيئات والمؤسسات التعميمية البريطانية

 

 )لندن، المممكة المتحدة( 0202يناير  02

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مباحثات بناءة ومفيدة مع الشركاء البريطانيين في  وفد رفيع المستوى منأجرى 

المممكة المتحدة: الطريق إلى  –منبر "مؤسسة قطر فعاليات قطاعي التطوير والبحوث والتعميم العالي، وذلك في سياق 

طورات في مجال بناء الشراكات، واستكشاف مجاالت المستقبل"، التي وفرت لممشاركين فرصة ذىبية لالطالع عمى آخر الت

  التعاون المشترك في مجاالت التعميم والعموم والبحوث.  

ويدعم ىذا الحدث مؤسسة قطر في تحقيق رؤيتيا الرامية لمنيوض بالتعميم والبحوث في دولة قطر، حيث تسعى المؤسسة، من 

 ،تشجيع اإلبداع واالبتكارو العممية والبحثية البريطانية، لبناء ثقافة التميز، و  كاديميةالمثمر مع أبرز المؤسسات األخالل التعاون 

 المتقدمة. البمدانمصاف إلى  االرتقاء بالدولة، و 0202الوطنية قطر دولة قطر، وتحقيق رؤية ل بيدف دعم األولويات الوطنية

القمة العالمي لالبتكار في  مؤتمرعن جامعة حمد بن خميفة، و  من مؤسسة قطر مسؤولون كبارشارك في ىذه المباحثات 

في كما تمثل  التعميم، وبرنامج الجسر األكاديمي، ومكتبة قطر الوطنية، قاموا بتقديم العديد من المحاضرات في مجال التعميم.

طر لبحوث الحوسبة، ىذه المحادثات قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، ومعيد قطر لبحوث الطب الحيوي، ومعيد ق

ومعيد قطر لبحوث البيئة والطاقة، والصندوق القطري لرعاية البحث العممي، وواحة العموم والتكنولوجيا في قطر، التي أجرت 

  جميعيا مناقشات بناءة في مجال البحوث والعموم.

باإلعالن عن المرحمة الثانية من الشراكة ما بين المكتبة البريطانية ومؤسسة قطر، التي تتمحور  المباحثاتىذه  ُتوجتقد و 

حول رقمنة مميون ومئة ألف صفحة إضافية من الوثائق المتعمقة بتاريخ وتراث قطر والخميج العربي، والتي ستكون بعدىا متاحة 

 ابعة لمكتبة قطر الوطنية. لمباحثين والطالب والعامة من خالل المكتبة الرقمية الت
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لمتعارف ومناقشة ُسبل  جمسات شخص، وتخممتيا 022ُعقدت المباحثات بالكمية الممكية في لندن، وشارك فييا أكثر من 

التعاون المشترك ما بين األكاديميين والباحثين المتواجدين. وسنحت لمدكتور عبدالستار الطائي، المدير التنفيذي لمصندوق 

مسؤولين كبار في الييئات البحثية البريطانية حول مقترحات من شأنيا تنويع  مناقشةالقطري لرعاية البحث العممي، فرصة 

بحوث حياة الشعب القطري. كما شارك أعضاء الوفد القطري في ورش عمل متنوعة حول  عزيزفي قطر وت مصادر الدخل

 الطب الحيوي، والحوسبة، والطاقة، والبيئة، والصحة، والتعميم، وتسويق االبتكارات، وتطوير مكتبة قطر الوطنية.

العديد من الشراكات التي  إبراملمستقبل" يأتي بعد المممكة المتحدة: الطريق إلى ا –وجدير بالذكر أن منبر "مؤسسة قطر 

استفاد أكثر  ، حيثفي المممكة المتحدة ةوالعربي يةاإلسالمالثقافة والتعريف ب ،ساىمت بتطوير النواحي العممية والبحثية في قطر

في  مدرسًا شيادات لتعميم المغة العربية 02تمميذ بريطاني من مبادرات تعميمية حول المغة والثقافة العربية، كما نال  0022من 

 . سياق برنامج موجو بالشراكة مع المجمس البريطاني وىيئة مدينة لندن الكبرى

مكة المتحدة: الطريق إلى المستقبل" بعقد شراكات جديدة تعود المم –وستسمح المحادثات التي أجريت في منبر "مؤسسة قطر 

 .بأسرىا بالنفع عمى المؤسسة وشركائيا البريطانيين، وعمى دولة قطر

 

 انتهى

    

 إلطالق قدرات اإلنسان -مؤسسة قطر

اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى اقتصاد مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول 

  معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو.

الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت  بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد 0991تأّسست مؤسسة قطر سنة 

  رئاسة مجمس إدارتيا. ناصر

يستقطب أرقى تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم يجذب و 

عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاد مبني 

حياة والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطور وتعزيز ال

 .الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع
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 http://www.qf.org.qa لمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

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

