
 

 

  

 

 : وطنالمن اإلنجازات التعميمية والعممية في خدمة  عقدينمؤسسة قطر.. حصاد 

 واالبتكار اإلبداع ثقافة ونشر القطري الشباب تمكين عمى خاللهما عممت

 

 

 )الدوحة، قطر( 5132يناير  13

باإلنجازات مسيرة حافمة ، 3992منذ انطالقيا عام  ،شيدت مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع

بتكار االساىمت في تحقيق رسالة المؤسسة اليادفة إلى إطالق قدرات اإلنسان، والتشجيع عمى  اليامة التي

رفعت مؤسسة قطر لواء التعميم والبحوث وتنمية المجتمع في دولة قطر أواًل، لتنطمق منيا إلى واإلبداع. فقد 

 القطرية الشابة تحقيقو.المنطقة والعالم، وتكون خير مثال لما يمكن لمطاقات 

عامًا، أطمقت المؤسسة مجموعة واسعة من المبادرات والفعاليات التعميمية والبحثية  51عمى مدار و 

تصب جميعيا في خدمة تحقيق رؤية قطر الوطنية مركزًا ومشروعًا مميزًا،  21 زادت عن والمجتمعية، التي

  ورفد مسيرة نمو الدولة الرامية إلى االنتقال من االقتصاد القائم عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي. ،5111



 

رفدوا سوق العمل المحمي بأفضل الكفاءات.  ممن ،واعد طالب 5211نحو  التعميمية المدينة من تخّرج فقد

 النفطو والبحوث،  التعميم القطاعين العام والخاص في الدولة، في اختصاصات في الطالب ىؤالء وصب

 .باإلضافة إلى التسويق واليندسة والخدمات المالية ،واالتصال العامة العالقات، و اإلعالمو والغاز، 

ساىمت األبحاث التي أجراىا قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر في إنتاج تقنيات وأنظمة جديدة  بينما

 "صنع في قطر" بالكامل. 

 دورة التعميم

، تمضي مؤسسة قطر قدمًا في مسيرتيا لتحقيق رسالتيا عبر مراكز متمّيزة، 5111ىديًا برؤية قطر الوطنية و 

لتتمكن في فترة تقل عن عشرين سنة، من بناء بيئة تعّمم متكاممة وشاممة في المدينة التعميمية، تتيح فرصًا 

 ر. من الطراز العالمي بمجالي التعميم واالبتكار في البحوث والتطوي

أنشأت المؤسسة مراكز تغطي جميع المستويات التعميمّية من أطفال الستة شيور إلى طالب الدراسات لذلك، 

لطالب عمى درب مسيرة تعميمية تعزز ثقافة العموم والبحوث منذ البداية، االعميا، وفق دورة تعميمية تضع 

سيامات ممموسة تصب ف . وتجمع ي مصمحة المجتمع بأسرهوتسيم في نياية المطاف في تحقيق إنجازات وا 

آالف طالب، يتوزعون بين مختمف األكاديميات والجامعات المنضوية  6المدينة التعميمية حاليًا أكثر من 

 تحت لواء المؤسسة.

أكاديميات وبرامج، بما يشمل أكاديميات قطر الخمس  8يضم التعميم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر و 

 كاديمية العوسج، باإلضافة إلى برنامج الجسر األكاديمي. وأكاديمية قطر لمقادة، وأ

 .3996الدوحة عام  –انطالق أكاديمية قطر ذمن اً طالب 888 منخّرجت أكاديميات مؤسسة قطر أكثر  وقد



 

بينيم أكثر  ،طالباً  2977 وما مجموع قطر مؤسسة أكاديميات ضمت 5138-5131 الدراسي العام وخالل

 بينما القطريين، من% 01 بينيم طالبًا، 328 لمقادة قطر أكاديمية استقبمت كما% من القطريين. 01من 

 .القطريين من% 95 بينيم طالبًا، 118 العوسج أكاديمية ضمت

طالب منذ ذلك  5211تخرج منو ما يربو عن ف، 5113عام  سستأ الذي األكاديمي، الجسر برنامج أما

-5131وفي العام الدراسي  .داخل دولة قطر أو خارجيا% منيم دراستيم الجامعية 91التاريخ، يستكمل 

 % منيم قطريون.08طالبًا،  398، التحق بالبرنامج 5138

وبحثّيًا فريدًا متعدد  وتضم المدينة التعميمّية في كنفيا جامعة حمد بن خميفة التي تعتبر نموذجًا تعميمّيا

لتي تفيد دولة قطر، من خالل كمية االختصاصات، حيث تقدم برامج تعميمية تشمل أبرز التخصصات ا

 الدراسات اإلسالمية ومعيد دراسات الترجمة. 

خميفة عمى توفير فرص البحث العممي والتعميم واالكتشاف والتعمم لجميع طالبيا،  بن تعمل جامعة حمد كما

من خالل االستفادة من عالقات التعاون التي تجمعيا بشركائيا الحاليين والمستقبميين، بيدف تقديم مجموعة 

يتوافق مع  من البرامج التعميمية المتميزة، التي تضمن تقديم مستوى مستدام من التعميم الجامعي الذي

 االحتياجات والتحديات المستقبمية لمدولة.

بين مختمف  ينطالب جامعي جديد، موزع 5211أكثر من ، استقبمت المدينة التعميمية 5138في عام 

 .مجنسية من حول العال 91 إلىالطالب نتمي الكميات والجامعات. وي

حاليًا أفرعًا جامعّية لثمان  مظمتيامؤسسة قطر تحت  حتضنتوضمن قائمة شركاء جامعة حمد بن خميفة، 

مشباب الحصول عمى تتيح لز األكاديمي، التي من أبرز الجامعات المرموقة في العالم المخّصصة لمتميّ 



 

 إدارة العموم اإلنسانية، إضافة إلى الدراسات العميا فيو شيادات في الطب واليندسة والصحافة والفنون 

 .وحفظ التاريخ والتراثاألعمال 

 

 ة البحوث والتطويردور 

اتصااًل بالدورة التعميمية المتكاممة التي تقدميا مؤسسة قطر، توفر المؤسسة أيضًا دورة بحثية شاممة، تيدف 

إلى زرع ثقافة البحث العممي في نفوس الصغار، لتنشئة الجيل القادم من الباحثين القادرين عمى التصدي 

 لمتحديات البحثية التي يمكن أن تواجييا الدولة. 

" التي 5111عند صدور "رؤية قطر الوطنية  ترّسخاً  الرسالة المنوطة بمؤسسة قطر زادت، 5118وفي العام 

كانت بمثابة خارطة طريق لمتحّول من اقتصاد يعتمد عمى عائدات النفط والغاز بالدرجة األولى إلى اقتصاد 

ساطع عمى تطابق تعكس ىذه الرؤية المبادئ الرئيسية لمؤسسة قطر، في دليل و نابض وقائم عمى المعرفة. 

جيود  ز جيودنا أكثر فأكثر. كذلك تصبّ أىداف مؤسسة قطر لمستقبل الدولة مع أىداف الرؤية، ما يعزّ 

د برنامجًا ، التي تحدّ 5136مؤسسة قطر البحثية في خدمة أىداف استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 

 .5111واضحًا لتحقيق الرؤية الوطنية 

عمى استثمار من نوعو في العالم لدعم قطاع البحوث والتطوير في الدولة، وعيدت صت دولة قطر أوقد خصّ 

لمؤسسة قطر ميمة التعاون مع المؤسسات األخرى المعنية في الدولة لتحقيق رؤية البحوث والتطوير التي 

مية في التن 5111، إضافة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 5135وردت في استراتيجية قطر الوطنية لمبحوث 

 البشرية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية. 



 

إلجراءات وخطوات من شأنيا أن توائم بين أىداف البحث وبين  استراتيجية قطر الوطنية لمبحوثوتؤسس 

األولويات الوطنية، إذ تم ربط استثمارات البحث والتطوير بأىداف استراتيجية بحثية، تسعى لتطوير قدرات 

والبنية التحتية لمدولة في مجال البحوث. وىي تمثل أول خطة شاممة لمبحوث في الدولة، الموارد البشرية 

  .بيدف قيادة جميع استثمارات ىذا القطاع، والمساعدة في توفير أطر موازية لألولويات الوطنية
 

بحوث مجاالت الصحة والطب الحيوي، والطاقة والبيئة، و  تشمل ركائز ذات أولوية 2وتضم االستراتيجية 

الحوسبة والتكنولوجيا، والعموم االجتماعية والفنون والعموم اإلنسانية، باإلضافة إلى ركيزة قطاع البحوث 

وثيقة ديناميكية دائمة التطور، ستتم مراجعتيا وتحديثيا بشكل دوري لتمبية  تعدّ وىي  .والتطوير األساسية

 االحتياجات البحثية لمدولة.

بحوث سية األربعة في مؤسسة قطر، فضاًل عن المبادرات المرتبطة بيا، عمى وتركز المعاىد البحثية الرئي

. وىي تسعى مجتمعة إلى االرتقاء بصحة سكان دولة قطر ورفاىيم البيئة والطاقة والطب الحيوّي والحوسبة

ير المواىب ة. كما تسعى إلى إعطاء األولوية لتطو زة وتحسين البيئة الطبيعّية والمبنيّ ودعم ثقافة األمة المميّ 

 يجين من العمل جنًبا إلى جنب مع أبرز العقول الرائدة في المجاالت العممية. العممّية المحمية وتمكين الخرّ 

م المعاىد البحثية التي أنشأتيا المؤسسة دورة متكاممة، تبدأ من تشجيع الطالب عمى إجراء البحوث حول وتقدّ 

ر الدعم العممي، من خالل الصندوق القطري لرعاية البحث م ليم مؤسسة قطأفكارىم وتطويرىا. بعدىا، تقدّ 

العممي، الذي يؤمن ليم البنية التحتية والمعونة المالّية إلى جانب اإلرشاد من قبل الخبراء، بيدف الوصول 

إلى تطوير مشاريع مجدية تجاريًّا، من شأنيا أن تسيم في االقتصاد الجديد القائم عمى المعرفة. وفي المرحمة 

، لتتحول الفكرة تتولى واحة العموم والتكنولوجيا في قطر إدارة عممية التسويق التجاريخيرة من ىذه الدورة، األ



 

التي نشأت من أبحاث معمقة إلى نموذج عممي يحظى ببراءة اختراع، من ثم يخضع لمتسويق التجارّي حتى 

  تستفيد منو دولة قطر، والبشرية جمعاء.

 iHorizonsشركة ، كمثال والتكنولوجيا في قطر بدعم الشركات المتوسطة والصغيرة محمياً تقوم واحة العموم و 

والتي ساندتيا الواحة في تطوير تقنيات لتحميل المحتوى العربي عمى وسائل التواصل االجتماعي، خاصة 

وتحمل أصوات تويتر. وىو أمر من األىمية بمكان لما يشيده القطاع من نقص في التكنولوجيات التي تتابع 

المنطقة العربية عمى اإلنترنت. ويعتبر العديد من الخبراء أن قطاع المحتوى والحمول الرقمية بالمغة العربية 

يشيد نموًا مستمرًا في السوق اإلقميمي لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت. فوفقًا لتقرير أصدرتو مجمة 

 % من صفحات اإلنترنت حول العالم. 3أقل من اإليكونوميست مؤخرا، يستحوذ المحتوى العربي عمى 

والتي قامت بتطوير  ،شركة أمان لنظم المعمومات والبرمجياتكما دعمت واحة العموم والتكنولوجيا في قطر 

يعمل عمى  متكامالً  اً "منظومة تقنية لمطابقة وتدقيق أمن المعمومات في قطر"، وىو المشروع الذي يوفر نظام

قامت  وقدتحتاج الشركات إتخاذىا لمعمل مطابقًة لمسياسة القومية ألمن المعمومات.  تحديد اإلجراءات التي

 الواحة بمساعدة الشركة في ترجمة رؤيتيا إلى تطبيق تجاري فعمي.

زة لمشركات العاممة في قطاع البحوث والتطوير خدمات متميّ  ،من خالل المنطقة الحرة ،توفر الواحةو 

ع ما بين شركات دولية ومحمية كبرى شركة تتنوّ  39داخل الواحة حوالي والتسويق التجاري، ويعمل من 

بدعم شركة الخميج األخضر والتي تعمل  امت الواحة، قاألبحاث التطبيقيةوفي إطار دعم  ومتوسطة وصغيرة.

ة أيضا من داخل الواحة في تطوير وتأسيس منشأة اختبار تقنيات الطاقة الشمسية لدراسة التكنولوجيات المتاح

 في األسواق وتحديد األكثر مالءمة منيا لمظروف المناخية بقطر والخميج.



 

، جية وطنية 12 نحو 5116نذ تأسيسو عام أما الصندوق القطري لرعاية البحث العممي، فقد مّول، م

أطمق الصندوق ثالثة برامج   5138دولة. وخالل العام  21جية بحثية أجنبية من  211وبمشاركة أكثر من 

لدعم الباحثين الشبان، من بينيا برنامج "المنح التشجيعية لالبتكار لدولة قطر" الذي ييدف إلى تطوير جديدة 

زين من أجل تطوير النماذج األولية واالختبارية التقنيات الريادية وتشجيع األفكار المبتكرة لممتقدمين المتميّ 

برامج تمويمية تتناسب مع مختمف  31مي الصندوق القطري لرعاية البحث العم لمشاريعيم البحثية. ويضمّ 

 .مشروعًا بحثياً  516بإتمام حوالي  5138المؤىالت العممية لمباحثين. ونجح الصندوق خالل العام 

يضم حاليًا ف، التابع إلدارة التعميم والتدريب والتطوير في مؤسسة قطر أما برنامج قطر لمريادة في العموم،

ًا في مسار إدارة بمتدرّ  53مسار البحوث لمطالب الجامعيين، وضمن  باً متدرّ  61ن عون بييتوزّ  ،متدرباً  321

مسار  بين اثنين يتابعون دراستيم فيمتدرّ و  ،من مسار عمماء البحوث متدرباً  68البحوث، باإلضافة إلى 

 البحوث لمحاصمين عمى الدكتوراه. 

قطاع البحوث والتطوير التحاقيم بسوق العمل القطري، من خالل برنامج إلى ال من خريجي 38انضم وقد 

 عدد من المراكز البحثية التابعة لممؤسسة.و في مؤسسة قطر، 

 

 ةمتنوعوبيئية  مجتمعية جهود

تتناول ركائز التعميم والعموم والبحوث في مؤسسة قطر األولويات الوطنية الممحة والعاجمة، وفي الوقت نفسو 

تنمية ب فائًقا اىتماًما قطر مؤسسة مبادرات جميع توليو تقوم عمى أساس متين.  متماسكةد لبناء مجتمعات تميّ 

 واألدبالفنون والتراث  مجاالتتطمقيا المؤسسة في  التيوينعكس ذلك بوضوح في شّتى المبادرات  ،المجتمع

المبادرات فوائد جّمة عّم نفعيا دولة  ىذهأثمرت  وقد ،واالستدامة اتوالصحة وتنمية األسرة وبحوث السياسي



 

م سبل الرعاية لمجميع، مي يقدّ قطر والمنطقة والعالم بأسره. كما تدعم مؤسسة قطر نمو مجتمع ديناميكي تقدّ 

 ه.ز المواطنة النشطة وال يغفل تراثو الثقافي في الوقت الذي يدعم فيو بناء االقتصاد المعرفي ونموّ ويعزّ 

"، حممة "صحتك أوالً ، في دعم مية طب وايل كورنيل في قطرمع كالمؤسسة اونت فعمى الصعيد الصحي، تع

تيدف إلى َغْرس مفاىيم األطعمة الصحية بين النشء في سن مبكر بما يسيم في االرتقاء بصحة ىذا التي 

  .قادمة والحّد من انتشار السمنة ومرض السكري وأمراض القمب خالل األعوام المقبمةالجيال األالجيل و 

مركز السدرة لمطب والبحوث التابع لمؤسسة قطر، بطمب لمحصول عمى براءة اختراع من  مطبيًا أيضًا، تقدّ 

مكتب العالمات التجارية وبراءات االختراع بالواليات المتحدة األمريكية. والطمب المقدم ىو لمحصول عمى 

إجراء يمكن أن يؤثر إيجابًا عمى طرق ر السرطان وىو براءة االختراع ألول طريقة غير جراحية لرصد تطوّ 

يعد مركز السدرة لمطب والبحوث إحدى المؤسسات العالجية والبحثية والتعميمية الرائدة التي و  .عالج المرضى

س عمى أرض العاصمة القطرية الدوحة. وييدف المركز إلى توفير الرعاية الصحية المثمى لألطفال تتأسّ 

 .والعالميوالنساء عمى الصعيدين اإلقميمي 

 مناستكشاف آفاق الحالة الصحية في دولة قطر، وفي مجال طبي آخر، يعمل مركز قطر بيوبنك، عمى 

لتمكين البحوث الطبية التي تتناول القضايا الصحّية الممّحة في  ،خالل جمع نماذج بيولوجية وبيانات صحية

وامل الجينية والبيئية التي تؤثر عمى دولة قطر، وتحسين صحة مواطنييا. وىو ما يتحقق من خالل دراسة الع

التعاون ، حيث دأب منذ ذلك الحين عمى 5131وكانت مؤسسة قطر أنشأت مركز قطر بيوبنك في  .السّكان

مع المجمس األعمى لمصحة ومؤسسة حمد الطبية وباحثين من كمية إمبلاير كوليدج لندن. وقد بدأت المرحمة 

 .الباحثين لمبيانات الصحية والنماذج البيولوجيةالتجريبية لمشروعنا المتمّثل في جمع 



 

مؤسسة قطر عمى االستعانة بأحدث التقنيات والحمول  تحرصأما في إطار جيودىا لتعزيز اإلستدامة، فقد 

، باإلضافة إلى نشاطيا في نشر ثقافة اإلستدامة بين أفراد العممية لتطوير البناء المستدام، في كل مشاريعيا

% من كامل اإلنتاج المحمي لمطاقة الشمسية الذي 82كما ستساىم مؤسسة قطر في إنتاج المجتمع القطري. 

يتم إنتاجو في دولة قطر، وذلك من خالل مشروع توليد الكيرباء من الطاقة الشمسية الذي أطمقتو المؤسسة. 

 محميًا. ميجاواط يتم إنتاجيا 8ميجاواط، من إجمالي  1.1ا مجموعو ممشروع السينتج و 

 

 ركاد

 جرة السدرة وعالقتها بمؤسسة قطرش

عريق. ىي من تراث دولة قطر ال ىاماً  تشكل جزءاً لكونيا ليا،  اً شعار  اتخذت مؤسسة قطر من شجرة السدرة

ة القاسية يّ ة العاتية وتتحدى الظروف الطبيعشجرة دائمة الخضرة تنمو شامخة وراسخة وسط الظروف المناخيّ 

 الثبات والرسوخ عمى امتداد عالمنا العربي.  جًا في لتضرب لنا نموذ

كما جاء في القرآن الكريم، ما يجعميا شجرة عظيمة ومباركة جذورىا  ،إّنيا سدرة المنتيى، عندىا جنة المأوى

 ضاربة في أعماق الثرى وأغصانيا تترعرع نحو الكمال. إّنيا عنوان لتآلف الكمال باإلصرار.

 العمماء في جوارىا واستظل المسافرون بظميا. ناظرشعارىم في رحابيا وتفي عمق التاريخ، نظم الشعراء أ

 وبالتالي فشجرة السدرةاآلراء،  المعرفة وتبادل قاسملت في دولة قطر منصة الرائدةالتعتبر مؤسسة قطر اليوم، و 

إلى المراكز والمعاىد والمبادرات العديدة التي تحتضنيا، فيما  الوارفةيا أغصان ترمزليا، إذ أفضل شعار ىي 

أما البذور فتمّثل االستدامة  .أفراد المجتمع الذي تقوم المؤسسة بخدمتيم ومساعدتيمترمز األزىار والثمار إلى 

  التي تعمل المؤسسة عمى تحقيقيا.



 

راتيا ومراكزىا ومعاىدىا، عمى لقد برىنت مؤسسة قطر، خالل العشرين عامًا الماضية، من خالل مباد

، عبر تبنييا لثقافة الذي تتواله محوريالدور تعتز بالكما أنيا  .التزاميا الذي ال يتزعزع بإطالق قدرات اإلنسان

نحو اقتصاد دعم مسيرة الدولة في التحول والسير قدمًا ب ،التميز واالبتكار، في تطوير المجتمع المحمي

 المعرفة.

 

 -انتيى-

 

 

 إلطالق قدرات اإلنسان -قطرمؤسسة 

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول 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 ثاني، وتتولى  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 3992سنة تأّسست مؤسسة قطر 

  صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

عميم تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمت

يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد 

مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. 

ء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشا

 .لممجتمع

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

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


 

 


