
 

 

الفائزين بجوائز المسابقة األولى ألفضل عن يعمن الصندوق القطري لرعاية البحث العممي 
 6102صورة معبرة عن نتائج البحوث لعام 

 ع الباحثين عمى إظهار الجوانب الفنية في إكتشافاتهم العمميةتشج  لالجوائز 

 

 . 6102مارس  20الدوحة، قطر 

العممي، عضو قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر لمتربية والعموم أعمن الصندوق القطري لرعاية البحث 
والتي أطمقيا  ،وتنمية المجتمع، عن الفائزين بجوائز المسابقة األولى ألفضل صورة معبرة عن نتائج البحوث

لتشجيع فرق البحث الممولة من ِقبل الصندوق  6102الصندوق القطري لرعاية البحث العممي في سبتمبر 
تسمم و  .عمى قطاع عريض من الجميور نتائج بحوثيمفنية لعرض يم صور وأشكال توضيحية عمى تقد

 ثالث صور رائعة بالجوائز. امنيفازت  ،إلى عشر مشاركات اتصفيتيالصندوق خمسين مشاركة تمت 

 الدكتور عبد الستار الطائي، المدير التنفيذي لمصندوق القطري لرعاية البحث العممي، عن سعادتو أعربو 
وتعطي الجميور  ،"الجودة الفنية لمصور التي تسممناىا رائعة :حيث قال ،بالصور التي شاركت في المسابقة

   العموم."نظرة فريدة عمى البحوث كما يراىا العمماء. إنيا ليست فقط صورًا، إنما ىي فنون 

شاطئ عمى التي تم اكتشافيا من خالل تحميل الرواسب  الفطرياتنوع جديد من فازت بالجائزة األولى صورة ل
من خالل منحة من الصندوق القطري لرعاية البحث العممي لمشروع بحثي وتم ىذا االكتشاف سموى بالدوحة. 

بعنوان "رسم خريطة التنوع الميكروبي في نطاق الخميج العربي المحيط بدولة قطر باستخدام أساليب عمم 
  .الباحث الرئيسي من وزارة البيئة وفريق عمل المشروع ،راشمي فوتيدار ةالدكتور  بقيادة ،الجينوم واالستزراع"



ُمنحت الجائزة الثانية لصورة بعنوان "تحويل الوقود السائل إلى قطرات صغيرة أثناء عممية الرش لتعزيز أداء 
. توضح ىذه صورة بالثانية 20,000والتي تم التقاطيا باستخدام كاميرا فائقة السرعة تعمل بمعدل  ،المحرك"

وىو  ،الدكتور كانييان ياالتقطو  ،بالتطبيقات في الحياة العمميةنماذج التنبؤ بعمميات رش الوقود الصورة ارتباط 
توصيف معمق ألداء البخاخ واالحتراق ألنواع بديمة من الوقود النفاث في " بعنوانباحث رئيسي في مشروع 

 بجامعة تكساس إيو أند إم في قطر. صدر رضاوالذي يقوده الدكتور  ،"ظروف احتراق توربينات الغاز

لدكتور تقدم بيا ا ،فازت بالجائزة الثالثة صورة بعنوان "خاليا جذعية دىنية ممتمئة بقطرات من الدىن األحمر"
لمشروع بحثي بعنوان "الدور التخصصي لمخمية ما قبل  ،من مختبر مكافحة المنشطات ومحمد الريس وفريق

الدىنية داخل الخمية الدىنية الناضجة إلبطال عمميا وتحفيز السمنة النابعة من مقاومة مفعول األنسولين". 
ويوضح الحساسية لمنوع الثاني من مرض  ،يرتبط ىذا البحث اليام بترسب الدىون عمى الكبد والكمى والقمبو 

 السكري.

قالت السيدة نور المريخي، مدير البرامج بالصندوق القطري لرعاية  ،معرض تعميقيا عمى نجاح المسابقةوفي 
"لقد سعدنا وتحمسنا كثيرًا باستقبال العديد من المشاركات التي تمثل نتائج األبحاث التي نقوم  :البحث العممي

ورغم أن . العامئج أبحاثيم مع الجميور بتمويميا. فنحن نحرص بشكل كبير عمى تشجيع الباحثين لمشاركة نتا
لمشاركات التي تسممناىا كانت ذات أىمية وقيمة إال أن جميع ا ،الفائزة كانت متميزة جداً الثالث مشاركات ال

 ولذا أود أن أشكر جميع من شارك في ىذه المسابقة". عممية في مجاالتيا البحثية.

لمرحمة النيائية في مؤتمر ى الإ تأىمتسيعرض الصندوق القطري لرعاية البحث العممي المشاركات التي 
في مطبوعات الصندوق المشاركات األخرى  كما سيتم نشر بعض ،6102مؤسسة قطر السنوي لمبحوث 

  .في المسابقات القادمة عمى التنافسوذلك لتشجيع الفرق البحثية  ،الورقية واإللكترونية

 .6102وسيتم تكريم الفائزين في حفل تسميم الجوائز في مؤتمر مؤسسة قطر السنوي لمبحوث 

لمزيد من المعمومات حول برامج الصندوق القطري لرعاية البحث العممي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
 www.qnrf.orgالتالي: 

 تعميق الصور

http://www.qnrf.org/


صورة لنوع جديد من الفطريات تم اكتشافو عمى شاطئ سموى، وحّمت أواًل في جوائز المسابقة األولى ألفضل صورة  :0صورة 
 معّبرة عن نتائج البحوث، التي نظميا الصندوق القطري لرعاية البحث العممي 

 20,000ة السرعة تعمل بمعدل تم التقاطيا باستخدام كاميرا فائق ،تحويل الوقود السائل إلى قطرات صغيرةلصورة : 6صورة 
 ، واحتمت المرتبة الثانية كأفضل صورة معبرة عن نتائج البحوثصورة بالثانية

الدكتور محمد الريس من مختبر مكافحة  التقطيا ،دىنية ممتمئة بقطرات من الدىن األحمرالجذعية الخاليا لمصورة : 3صورة 
 عن نتائج البحوث كأفضل صورة معبرةواحتمت المركز الثالث  ،المنشطات

 

 انتهى**

 

رين:  مالحظات لممحر 

 نبذة عن قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر

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

قطر، بوصفيا مركزًا عالميًا لالبتكار التكنولوجي والتسويق التجاري لالبتكارات، وكذلك الصندوق القطري 
 .لرعاية البحث العممي، وىو مؤسسة مرموقة عالمية في مجال تمويل البحوث العممية

 نبذة عن الصندوق القطري لرعاية البحث العممي

بيدف تشجيع ثقافة البحث العممي في قطر،  6112ري لرعاية البحث العممي في عام تأسس الصندوق القط
ويعمل الصندوق الذي يتبع قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، عمى 

ألصمية تطوير المعرفة والتعميم عن طريق توفير الدعم لمباحثين. يدير الصندوق تمويل األبحاث العممية ا
والمختارة بطريقة تنافسية، كما يعمل عمى تعزيز التعاون داخل المؤّسسات األكاديمية والعامة والخاصة 
والحكومية والجيات غير الحكومية من خالل شراكات فعالة متبادلة النفع، ومن خالل سعي الصندوق القطري 



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

 إلطالق قدرات اإلنسان -مؤسسة قطر

خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة 
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  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 0992تأّسست مؤسسة قطر سنة 
  ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل 
اب إنشاء قطاع لمتعميم يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتس

الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق 
استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطّور 

 .المباشرة لممجتمعوتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات 

 لمحصول عمى معمومات عن كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:    
http://www.qf.org.qa   

 

 : لممزيد من المعمومات عن هذا البيان الصحفي، يرجى التواصل مع

 المكتب اإلعالمي

 لمتربية والعموم وتنمية المجتمعمؤسسة قطر 
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