
 
 

 
 3102: مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 4بيان صحفي

  4 من  1صفحة 

 يعرضون مشاريعهم عمى نخبة العمماء والخبراء المشاركين

 فرصة فريدة لمباحثين الواعدينوفر مؤتمر مؤسسة قطر السنوي لمبحوث ي

 

  )الدوحة، قطر( 3102أكتوبر  23

قطر لمتربية والعموم  مؤسسةينظمو قطاع البحوث والتطوير في ، الذي 3102يوفر مؤتمر مؤسسة قطر السنوي الرابع لمبحوث 

مباحثين الشباب، إلبراز مواىبيم العممية، وعرض مشاريعيم البحثية عمى نخبة العمماء والباحثين ل، فرصة فريدة  وتنمية المجتمع

فضال عن فرص التعمم من المجتمع البحثي المحمي  ،تواصل معيم واالستفادة من خبراتيموال ،الذي سيشاركون في المؤتمر

 والدولي.

 

وخبراء  ،المرموقينالباحثين من  مجموعة بمشاركة "التحديات البحثية الكبرى في دولة قطر"،تحت شعار  تعقد دورة ىذا العامسو 

حددتيا الكبرى التي حمول لمتحديات إلى التوصل من أجل  ،وأساتذة الجامعات والعمماء الواعدين ،الخاصين العام و القطاع

بحثًا تم قبوليا من  105من إجمالي طالبيًا بحثًا  031، حيث سيسمط المؤتمر الضوء عمى استراتيجية قطر الوطنية لمبحوث

 في مختمف التخصصات. ابحثي اممخص 1,170 حوالي التي وصمت إلىو  ،الممخصات البحثية

 

نرى ائال: "في قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، قلمتعميم والتدريب والتطوير ، المدير التنفيذي وايت ىيومالدكتور  وصرح

وفي إطار دوره كممتقى . لصدارة في مجال العموم واألبحاثمركز االفذة التي ستدفع قطر لالمواىب بين الطالب الكثير من 

فرصة تطوير قدراتيم وتنمية  ،معديد من المواىب الشابةل ،مؤسسة السنوياليوفر مؤتمر س، لمعمماء الشباب في قطررئيسي 

 .إمكانياتيم وصقل مياراتيم العممية"
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لى  ناء اليادفة إلى بجانب تنظيم المؤتمر السنوي، يدعم قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر العديد من المبادرات وا 

 دولة البحوث واالبتكار فيدعم في والمساىمة  الحيوي، البيئي النظام عمى ظافحالو  ،البحث العمميمجال في قطرية الالقدرات 

  قطر.

برنامج مدكتوراه "لو التنافسي برنامج ،بالتعاون مع جامعة حمد بن خميفة ،مؤسسة قطرفي  طويرقطاع البحوث والت أطمقحيث 

"، حيث كانت جامعة حمد بن خميفة ىي أول جامعة تنضم إلى في عموم الطاقةدكتوراه مؤسسة قطر متعدد االختصاصات 

قطاع  كما يواصل  ناجحة في مجال عموم الطاقة.مينية ىذا البرنامج فرص ضمن لمحاصمين عمى الدكتوراه ، وستوفر البرنامج

 لمبرنامج.باالنضمام العمل مع الجامعات الميتمة  مؤسسة قطرفي طوير البحوث والت

 

الصندوق القطري لرعاية البحث وتشكل أنشطة البحث العممي لقطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، والتي تجري بإدارة 

سواء كانوا طالبًا في المدارس  ،شبابمباحثين اللالمتميزة التي توفر الفرص التمويل عدد من برامج لالمحرك األول  ،العممي

برنامج المنح الدراسية لطالب  ،اً حديثأو باحثين في مرحمة الدكتوراه. وقد أطمق الصندوق أو الخريجين  ،أو الجامعات ،الثانوية

كما يحث الجامعات عمى إنشاء دولة قطر البحث العممي في يساعد في إعداد كوادر وكفاءات الذي  الجديد الدراسات العميا

 .برامج دراسات عميا جديدة لمرحمة الدكتوراه في قطر

  

القطري لرعاية البحث مصندوق ل التابعين "خبرة األبحاث لمعمماء الشباب"و "خبرة األبحاث لمطالب الجامعيين"ا برنامجكما يشكل 

البحوث في مجاالت  ،المختارة بعنايةبحثية المشاريع الل يتمو لمثااًل لمبرامج العديدة والمتنوعة التي أطمقيا الصندوق  العممي

 قطر.الوطنية لدولة ولويات األب المرتبطةاألساسية والتطبيقية 
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ثقافة البحث بين يركز عمى ترسيخ الذي  "،برنامج قطر لمريادة في العموم" مؤسسة قطرفي  طويروالت قطاع البحوثيدعم  ذلكك

فرص عدة يقدم البرنامج  ،حقيق ىذا اليدف. ولتالبحث العمميحقل في و عمى العمل والتخصص وتشجيع ،في قطرالشباب 

لمطاقة ومعيد قطر  ،ومعيد قطر لبحوث الطب الحيوي ،مثل معيد قطر لبحوث الحوسبة ،في المؤسسات البحثية عمل وتدريب

مبلاير كوليمثل  ،في أرقى جامعات العالمفرصة الدراسة المميزين يوفر لمطالب كما  .البيئةبحوث و  ج دكامبريدج وأكسفورد وا 

 وغيرىا. "لمتكنولوجيااتشوستس معيد ماس"لندن، و

 

والذي يشرف كذلك عمى  ،الدكتور أيمن باسل، رئيس قسم التدريب والتطوير بقطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطروعّمق 

الذين  ،لمطالب الموىوبينالدعم الكامل برنامج قطر لمريادة في العموم يقدم : "بالقول مبادرات برنامج قطر لمريادة في العموم

أو برامج الدراسات سواء في البرامج النظامية بدولة قطر، الدراسة في الجامعات ث يمكنيم األبحاث، حيالعموم و ب يبدون شغفاً 

 ."العميا

 

لن يتسنى لمباحثين والخريجين الشباب اكتساب الخبرات الثرية التي تساعدىم في اتخاذ البحث قائاًل: "الدكتور باسل وأضاف 

العممي مينة تسيم في رحمة دولة قطر نحو اقتصاد المعرفة إال بالمشاركة في مؤتمرات متخصصة مثل مؤتمر مؤسسة قطر 

الثالثة السابقة من المؤتمر أول طالب يحصل عمى  السنوي لمبحوث. وفي ىذا العام سيكون أحد طالبنا الذي شارك في الدورات

يحصل عمييا الدكتوراه في مسار عمماء البحث ضمن برنامج قطر لمريادة في العموم في شيادة تؤكد عمى المزايا الضخمة التي 

 ."الطالب من ىذه البرامج
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المعنية في قطر مجيات ل، المقبلر نوفمب 31و 32يومي في مركز قطر الوطني لممؤتمرات، الذي يعقد  ،سيوفر المؤتمرو 

جمسات عقد  مبادرات قطر البحثية األخيرة. وسيتضمن المؤتمرواالنضمام ألحدث ، التالقي والتواصلوالشركاء الدوليين فرصة 

 لمعارضين المحميينخاصة أجنحة المؤتمر كما يقدم  .يشرح فييا الباحث مشروعو العمميالبحثية، التي ممصقات لعرض ال

 .تفاعل المباشرالرصة المؤتمر والحاضرين فتيح لرواد ، ويوالدوليين

  –انتيى  -
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