
 

 

 0202برنامج قطر للريادة في العلوم استثمار مضمون لتحقيق رؤية قطر الوطنية 

ورشة عمل أدرجت على جدول أعمالها مناقشة التجارب  مؤخرا  نظمت مؤسسة قطر . 3126أكتوبر  32الدوحة، قطر، 

وشارك فٌها نخبة من قٌادًٌ المؤسسة فً مجال البحوث  ،السابقة والفرص المستقبلٌة لبرنامج قطر للرٌادة فً العلوم

عالوة عن خرٌجً البرنامج الذٌن حصلوا على فرصة ممٌزة  ،والتطوٌر والكادر اإلداري لمكاتب البحوث والمراكز البحثٌة

 لتبادل الخبرات واألفكار واآلراء. 

منها لتجنٌد قاعدة من الموارد البشرٌة  سعٌا   ،3110كانت مؤسسة قطر قد أنشأت برنامج قطر للرٌادة فً العلوم فً العام و

فتوسعت دائرة دعم  ،كبٌرا   العاملة فً مجال البحوث. وبادر البرنامج بتوفٌر التدرٌب فً مسار إدارة البحوث الذي القى نجاحا  

ت الجامعٌة لمرحلة الدراسات ضمن البرنامج لتشمل دراسات الماجستٌر والدكتوراه فً المجاالت العلمٌة، ومن ثم الدراسا

 لدراسات ما بعد الدكتوراه.  ومؤخرا   ،البكالورٌوس

منخرطٌن فً الدراسات الجامعٌة حتى مرحلة ما بعد الدكتوراه  طالبا   275ل  ٌوفر برنامج قطر للرٌادة فً العلوم الدعم حالٌا  

وفً نخبة من  ،امعة حمد بن خلٌفة(جوالجامعات الشرٌكة لمؤسسة قطر، وفً مؤسسات دولة قطر التعلٌمٌة )كجامعة قطر، 

الجامعات العالمٌة المتمٌزة. وٌستهدف البرنامج الطالب القطرٌٌن وغٌر القطرٌٌن بهدف تحفٌزهم على الدراسة ودخول مٌدان 

عن  البحوث لدى انتهاء دراساتهم. كما ٌسهم فً إعداد الطالب المبتدئٌن الذٌن ٌسعون للحصول على القبول الجامعً، فضال  

ساعدة الطالب المدرجٌن فً البرنامج على إكمال دراساتهم عبر تقدٌم الفصول التدرٌبٌة فً مٌادٌن البحوث والتطوٌر. م

أو الساعٌن  ،وٌوفر البرنامج نقطة تواصل دائمة توضع فً متناول الطالب الراغبٌن فً الحصول على اإلرشاد والدعم

 ء من الدراسة. للحصول على وظائف فً مجال البحوث بمجرد االنتها

من نوعه فً دولة قطر لكونه الوحٌد الذي ٌدعم الطالب لمواصلة  ٌعتبر برنامج قطر للرٌادة فً العلوم برنامجا  فرٌدا  

إلى الدراسات  التحصٌل الدراسً فً مجال العلوم أو البحوث فً المراحل الجامعٌة المتراوحة بٌن البكالورٌوس وصوال  

ولدى عدد كبٌر من مؤسسات التعلٌم العالً. ومن هذا المنطلق، ٌتولى  ،العلٌا، عبر مجموعة واسعة من التخصصات العلمٌة

هذا البرنامج بشكل حصري تجنٌد الموارد البشرٌة المناسبة وإعدادها لالبتكار بهدف ترجمة  البحوث العلمٌة األساسٌة إلى 

وفً  ،وتحسٌن مستوى الحٌاة ،بما ٌعود بالفائدة على دولة قطر ،ومنه إلى مرحلة اإلنتاج أو التصنٌع ،مرحلة التطبٌق العملً

 الوقت نفسه إطالق مشارٌع جدٌدة وضمان استدامتها. 

فً  ،المنضوي تحت جهود مؤسسة قطر للبحوث والتطوٌر ،وبتحقٌق هذه األهداف، ٌسهم برنامج قطر للرٌادة فً العلوم

الرامٌة إلى االرتقاء باقتصادها إلى اقتصاد معرفً مستند بشكل أساسً على اإلبداع  3141طر الوطنٌة لعام تحقٌق رؤٌة ق

 واالبتكار. 

 استثمار مضمون من أجل مستقبل مبتكر في قطر 



واقترحوا  ،المتخّرجون من برنامج قطر للرٌادة فً العلوم تجاربهم الخاصة ةوخالل ورشة العمل، عرض الطالب العشر

باسم مجموعة  ،. فأشاد عبدالرحمن القحطانًإجراء تقٌٌم داخلً وأفكار أخرى من شأنها دفع عجلة نجاح البرنامج قدما  

وهو  ،الهذالٌضمن مستقبل الدولة وال ٌندرج ضمن قائمة نفقات فحسب". أما طالل  بالبرنامج الذي "ٌعد استثمارا   ،الخرٌجٌن

مع منظمة التعلٌم فوق الجمٌع، فٌرى أن البرنامج فً حد ذاته "مصدر متجدد لرأس المال البشري"،  خرٌج آخر ٌعمل حالٌا  

 لكونه ٌقوم بتدرٌب قادة البحوث والتطوٌر فً المستقبل.

فارتأوا نشر التوعٌة بالبحوث على  ،من تجاربهم الخاصة لتقوٌة البرنامج فً المستقبل مقتبسة وعرض خرٌجو البرنامج أفكارا  

بهدف جذب أفضل الطالب للتدرٌب على المستوى  ،مستهدفٌن المدارس والمعلمٌن وأولٌاء األمور والطالب ،نطاق واسع

فإنه ٌحظى بدورات تدرٌبٌة وخدمات اإلرشاد المهنً المعززة  ،الجامعً وما بعده. وبمجرد انخراط الطالب فً البرنامج

للمتدّربٌن والخّرٌجٌن للتواصل وتبادل  اإلنترنت من شأنه أن ٌوفر منبرا   ن إنشاء منتدى على شبكةألتجربته التدرٌبٌة. كما 

النصح والمشورة، وتسوٌة المشاكل، وتبادل قصص النجاح التً ٌعٌشونها. وعلى نطاق أوسع، ٌرى الخرٌجون بأن مستقبل 

العلوم االجتماعٌة والفنون  البرنامج ٌلبً احتٌاجات البحوث والتطوٌر فً جمٌع أنحاء قطر. كما أعربوا عن ضرورة دعم

والعلوم اإلنسانٌة، التً تعد واحدة من أربع ركائز رئٌسٌة الستراتٌجٌة البحوث الوطنٌة فً الدولة. وأشارت هٌا الغانم، مدٌر 

االبتكار فً واحة العلوم والتكنولوجٌا فً قطر، وواحدة من أوائل الخرٌجٌن، إلى ضرورة "إعطاء المتدربٌن فرص عمل 

 لكً ٌتسنى لهم إدخال التغٌٌرات والتحسٌنات المناسبة." قٌادٌة

 استمرارية تنمية القدرات البحثية

وأثبت تمٌزه فً استقطاب متدربٌن  ،وأشار المشاركون فً ورشة العمل إلى أن برنامج قطر للرٌادة فً العلوم فرٌد من نوعه

كما أنه ٌتولى توفٌر الدعم،  .الدراسٌة والتدرٌبٌة ذوي كفاءة عالٌة وفرٌق إدارة كفء ٌوجه الطالب نحو أفضل البرامج

القدوة، وبث عنصر اإللهام لدى اآلخرٌن لمتابعة السعً لالنخراط فً البحوث والتفوق فٌها، سواء فً إدارة البحوث أو و

 من العلوم الطبٌعٌة والتقنٌة وحتى العلوم االجتماعٌة. بدءا   ،العمل فٌها، فً مختلف المجاالت

المستخلصة من تجاربهم الخاصة فً العمل مع المتدربٌن فً برنامج قطر للرٌادة فً  آراءهممعاهد البحوث  وطرح قادة

فً نخبة  العلوم على أن ٌندرجوا فً فترة الحقة ضمن كادرهم الوظٌفً الدائم. فعلّق الدكتور هالل االشول، الذي عمل سابقا  

برنامج ٌعد " :من مؤسسات البحوث والتطوٌر الدولٌة قبل أن ٌصبح المدٌر التنفٌذي لمعهد قطر لبحوث الطب الحٌوي، بالقول

وهو الضمان الستمرارٌة تنمٌة القدرات البحثٌة"،  ،من أفضل البرامج التً رأٌتها فً العالم قطر للرٌادة فً العلوم واحدا  

"أنتم جمٌعكم قادة.  :وأضاف ،فخورون بكم وبإنجازاتكم" "نحن فعال   :كٌن فً ورشة العمل بالقولوتوّجه للخرٌجٌن المشار

 ونرى فٌكم قدوة عظٌمة ومصدر إلهام لجٌل الشباب". 

فٌقوم بتعزٌز مهاراتهم  ،ٌعكف برنامج قطر للرٌادة فً العلوم على تنمٌة مهارات علماء فً مجاالت البحوث وإدارة البحوث

لتحقٌق أهداف البحوث والتطوٌر وضمان نجاح دولة قطر فً بناء مجتمع معرفً. كما أنه  والمهنٌة الضرورٌة دعما  القٌادٌة 

اختٌار مهنة البحوث والتطوٌر عبر التعرٌف ى لعٌدعو العلماء التابعٌن للبرنامج بأخذ زمام المبادرة وتشجٌع الشباب القطري 

 البرنامج.  الستمرارٌة نجاح ضمانا   ،بتجاربهم الخاصة

أشارت نور المرٌخً، مدٌر البرامج فً الصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً، إلى أنه "البرنامج الوحٌد الذي  ،وبدورها

 ٌفتح أبوابه للعلماء وٌعّرف ببٌئة البحوث ومجاالتها للطالب فً مراحل مبكرة". 



حوث الحوسبة، عن فخره ببرنامج قطر للرٌادة فً العلوم الدكتور عبد اللطٌف سعودي، المدٌر اإلداري لمعهد قطر لبعرب أو

 ،"ضمانة الستمرارٌة تدفق المواهب والقدرات الراغبة فً العمل فً مجال البحوث والتطوٌر". أما المتدّربون :قائال بأّنه

دعم رؤٌة قطر الوطنٌة لهدف أكبر: فنحن هنا ل من المجتمع ٌبنون حٌاتهم المهنٌة تعزٌزا   فٌعتبرهم الدكتور سعودي "أفرادا  

اقتصاد قائم على المعرفة. وٌعّد متدّربو وخّرٌجو برنامج قطر للرٌادة فً العلوم العناصر لى إبتحوٌل الدولة  3141لعام 

. لكونهم على دراٌة تامة بالخبرات الدولٌة وسٌصبحون باحثٌن وقادة 3141الفاعلة الرئٌسٌة نحو تحقٌق رؤٌة قطر الوطنٌة 

 مستقبل".البحوث فً ال

ٌّد الدكتور مروان خرٌشة، مدٌر أبحاث أول فً معهد قطر لبحوث البٌئة والطاقة، تعلٌقات زمالئه مشٌرا   إلى أن  وأ

وٌتجاوز تأثٌر برنامج قطر للرٌادة فً العلوم حدود مؤسسة قطر. إذ  ،"استراتٌجٌة قطر الوطنٌة للبحوث ذات بعد وطنً

ولئك الذٌن ٌجدون وظائف خارج مؤسسة قطر، فً المساعدة على تحقٌق رؤٌة قطر سٌساهم خرٌجو البرنامج، بما فً ذلك أ

 ".3141الوطنٌة 

 برنامج قطر للريادة في العلوم في مراحله المقبلة

ووصل إلى مستوى عال  مشّرفا   حافال   وخلص المشاركون فً ورشة العمل إلى أن برنامج قطر للرٌادة فً العلوم أرسى سجال  

على أن ٌتم المحافظة على المواصفات الفرٌدة التً اتسم بها هذا البرنامج مع  ،االرتقاء به إلى مرحلة جدٌدةسّهل إمكانٌة و

مواصلة التطور المستمّر لجذب أفضل الطالب ومساعدتهم على االنخراط فً مختلف التخصصات العلمٌة المتعددة التً تعتبر 

أن نوّحد  . وعلٌنا جمٌعا  "انه برنامج مهم جدا   ر مروان ورشة العمل، قائال  جوهر اقتصاد المعرفة فً المستقبل. واختتم الدكتو

 جهودنا لضمان استمرارٌة نجاحه".

 اإلنسان قدرات إلطالق – قطر مؤسسة
 المعتمد اقتصادها تحول مسيرة في قطر دولة تدعم ربحية غير خاصة هي منظمة المجتمع وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة

 تأّسست .بأكممه والعالم قطر دولة عمى بالنفع يعود بما اإلنسان، قدرات إطالق خالل من معرفي اقتصاد إلى الكربون عمى
 السمو صاحبة وتتولى ثاني، آل خميفة بن حمد الشيخ الوالد األمير السمو صاحب من كريمة   بمبادرة   5991 سنة قطر مؤسسة
 .إدارتها مجمس رئاسة ناصر بنت موزا الشيخة
 قطاع إنشاء خالل من المجتمع وتنمية والعموم، والبحوث لمتعميم، الشاممة االستراتيجية مهمتها بتحقيق قطر مؤسسة وتمتزم
 الضرورية والسموكيات المهارات اكتساب من الشباب لتمكين قطر دولة إلى العالمية الجامعات أرقى ويستقطب يجذب لمتعميم

 العممية المجاالت من المبتكرة الحمول استخالص طريق عن والتكنولوجيا االبتكار تدعم كما .المعرفة عمى مبني   القتصاد  
 االحتياجات وتمبية التراث عمى والحفاظ الثقافية الحياة وتعزيز متطّور مجتمع إنشاء في أيضا   المؤسسة األساسية. وتسهم

 .لممجتمع المباشرة
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