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 خبرةلبرنامج  ةالثامنة عشرالدورة أسماء الفائزٌن فً  ٌعلن الصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً
  الجامعٌٌن للطلبةاألبحاث 

ا  مقترًحا 73   ًٌ  ٌفوزون بالمنح البحثٌة قطر جامعات جامعٌٌن من مختلف طالبلفرق بحث

 

اع البحوث والتطوٌر فً مؤسسة قط ، عضولرعاٌة البحث العلمً القطريصندوق الأعلن  :5102نوفمبر  23 ،الدوحة

 فازالذي ٌنظمه الصندوق؛ حٌث  خبرة األبحاث للطلبة الجامعٌٌنبرنامج ل ةالثامنة عشرأسماء الفائزٌن فً الدورة  ،قطر

ا مقترًحا 73 بالمنح البحثٌة ًٌ  . مختلفةٌة قطر جامعٌٌن من سبع جامعات طالب فرق قدمتها امقترحً  971إجمالً من  بحث
 
 

 86و اجامعًٌ  اطالبً  921 إجمالًخبرة األبحاث للطلبة الجامعٌٌن لبرنامج  حدٌثةال الدورة أن ٌشارك فً هذه ومن المقرر

 ،بحثٌةبالمنح ال التً فازت  ابحثًٌ  امقترحً  73 إجمالً من بٌنجامعة قطر،  طالب فرٌق قد حصلو .عضو هٌئة تدرٌس

كلٌة  -جامعة جورجتاون  فرٌق وكان نصٌب قطر فًإي أند أم جامعة تكساس  لفرٌقأخرى  ثمان  وذهبت منحة  22على 

بن محمد أحمد كلٌة وفرٌق كورنٌل فً قطر كلٌة طب واٌل فرٌق  وحصلالحصول على منحتان  فً قطر الشؤون الدولٌة
الدورة الثامنة عشرة  التً تتضمنهاباقً المنح أما . على منحة واحدة لكل منهم جامعة كلجاري فً قطروفرٌق العسكرٌة 

للبحوث  قطر الوطنٌة  استراتٌجٌةفً المتنوعة األخرى  القطاعاتتغطً ف خبرة األبحاث للطلبة الجامعٌٌنبرنامج ل

قطاع فً  خمسةواالجتماعٌة واآلداب والعلوم اإلنسانٌة فً العلوم  91الطاقة والبٌئة وقطاع منحة فً  96: موزعًة كالتالً

  .والمعلومات علوم الحاسوب وتكنولوجٌا االتصاالت فً وأربعةالصحة 
 
 

 مثل برنامج خبرة األبحاث للطلبة الجامعٌٌن ٌكفل " بالممارسة"التعلم برامج  فً االستثمارّتجدر اإلشارة إلى أن 
فً دولة  اوالتكنولوجٌ بداعاإلضخ طاقات فً أن ٌستمر فً االضطالع بدوره لصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً ل

أن تتحول ، طاع البحوث والتطوٌر فً مؤسسة قطرق جانب العلوم والبحث فً من خالل ،وٌساعدها فً الوقت نفسهقطر 
 . إلى مركز عالمً للبحث العلمً

 

 
 ، قائاًل القطري لرعاٌة البحث العلمً للصندوقالتنفٌذي  المدٌر، الطائًالدكتور عبد الستار ، صرح وفً هذا السٌاق

 طالبدعم الفً الصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً بالدور المحوري الذي ٌضطلع به  أشعر بالفخر الكبٌر"
 ."للبحثكتساب المهارات الضرورٌة  الالجامعٌٌن 

 
خبرة األبحاث  برنامجمن دورات كل دورة الصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً  فً ٌستمر " وأضاف الدكتور الطائً

ن والجامعٌ طالبتأثٌر التقدم الذي ٌحرزه البنشعر  ونحن اآلن ،دولة قطرثقافة البحث فً  غرس فً للطلبة الجامعٌٌن
خبرة األبحاث  وال ٌزال برنامج. المعرفةبناء اقتصاد قائم على نحو فً رحلتها قطر دولة على  كلٌاتهمإشراف تحت 

 ومن ّثم، ،العملٌة الثمٌنة تعاونٌةال  خبرةوٌمنحهم اللطالب المشاركٌن ل التعلٌمً مستوىالمن  ٌُطور للطلبة الجامعٌٌن
  ."بعد التخرج من الجامعة دراساتهم العلٌا ٌحفزهم على متابعة

 
فً عام أطلقه الصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً خبرة األبحاث للطلبة الجامعٌٌن الذي برنامج  جدٌر بالذكر أن

وقد .  الواحد عامالفً دورتٌن من ٌتألف حٌث  فً الوقت الحالً؛ لدى الصندوق طولاأل هو البرنامج البحثً عدٌُ  2118

فرق من خالل طالب   2311اآلن أكثر من  منذ بداٌة انطالقه حتى خبرة األبحاث للطلبة الجامعٌٌنبرنامج فً شارك 

 تتصل مباشرةً فً مجاالت وتحت إشراف أساتذتهم  إلجراء البحوثقطر فً دولة  مختلف الجامعاتمن  جامعٌٌن طالب
 استراتٌجٌة قطر الوطنٌة للبحوث. ب
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 زٌارة الموقعٌرجى لصندوق، لالبرامج األخرى و خبرة األبحاث للطلبة الجامعٌٌنبرنامج  عن مزٌد من المعلوماتلل

 .www.qnrf.org :اإللكترونً
 
 
 

 *** انتهى ***      
 

  قطاع البحوث والتطوٌر فً مؤسسة قطر عننبذة 
 

بٌن قطاع البحوث والتطوٌر فً مؤسسة قطر  ٌحتضن ، بداعواإلوالتطوٌر لبحث رٌادة ال ا  عالمٌ ا  مركز قطر لتصبحدولة رؤٌة من أجل تحقٌق 
القطري صندوق الإلى  باإلضافةواالستخدام التجاري التكنولوجً  بما تمثله كمركز عالمً لالبداعواحة العلوم والتكنولوجٌا فً قطر جنباته 

ًٌا فً تموٌل البحث العلمً. لرعاٌة البحث العلمً   باعتباره إحدى الجهات ذائعة الصٌت عالم
 
 
 

 
  لرعاٌة البحث العلمًالصندوق القطري عن نبذة 
 

المعرفة بمستوى  الرتقاءلو قطردولة فً العلمً قافة البحث ث لتحقٌق أهداف تعزٌز 2118فً عام  لرعاٌة البحث العلمًتأسس الصندوق القطري 

 المجتمع. تنمٌةوالعلوم وللتربٌة فً مؤسسة قطر قطاع البحوث والتطوٌر عضو فً  وهو.  من خالل توفٌر نظام دعم للباحثٌنوالتعلٌم 
 

الجامعات  بٌنفٌما البحوث الرصٌنة المختارة بطرٌقة تنافسٌة، وكذا مبادرات التعاون على تموٌل  البحث العلمًٌشرف الصندوق القطري لرعاٌة 
لرعاٌة الصندوق القطري  وال ٌقتصر دور. والمفٌدة للطرفٌنلة االفع  الشراكات ن خالل م والقطاع العام والخاص والحكومً وغٌر الحكومً

مزٌد من لقطر. لدولة تلبً احتٌاجات تموٌل البحوث التً  ، لكنه ٌتخصص أًٌضا فً اعالمًٌ معروفٌن الباحثٌن ال تموٌلعلى  البحث العلمً
  .www.qnrf.org: الموقع اإللكترونً ٌرجى زٌارةالمعلومات، 

 

 على: االتصال ٌرجى الصحفً، البٌان لمزٌد من المعلومات عن هذا 
 

  المكتب اإلعالمً لمؤسسة قطر
 
 

 5849 4454 974+: هاتف
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