
 

 تحت عنوان "حلول بحثيّة من أجل مستقبل التعليم في قطر"

 الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ُيشارك نتائج مشاريعه التعليمية

 
ندوة تحت عنوان  ،مؤخرا   ،العلمي الصندوق القطري لرعاية البحثاستضاف  :2017 مارس 1 الدوحة، قطر،

 ،من صانعي السياسات التربوية 80أكثر من  بحضور ،""حلول بحثّية من أجل مستقبل التعليم في قطر
وممثلي المؤسسات التربوية المحلية، وذلك في إطار ندوات نتائج البحوث التي اعتاد  ،والمعلمين ،والباحثين

 قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر.  ه كعضو فيلمشاركة ومناقشة ثمار بحوث ،على تنظيمهاالصندوق 

جتماعية والفنون واإلنسانيات في دكتور مايكل روكسوالك، مدير إدارة العلوم االالد شد   ،في كلمته االفتتاحيةو 
عنصر أساسي ها وصفبنسانيات جتماعية واإلالصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، على أهمية العلوم اال

 يالعالجزء من حوارنا المستمر مع وزارة التعليم والتعليم  هي "هذه الندوة :قائل   ،دولة قطرلتحقيق أهداف 
 غالبا   الذي، مثلالمعيار األن إ" :ضافأو  ،دولة قطر"بائج البحوث في الفصول الدراسية تحول كيفّية دمج ن

 ".على المجتمع الذي يتركونه هو األثر اإليجابي ،نجاحهممدى  لقياسفي توظيفه الباحثون  يرغبما 

 عرضا   ،بالصندوق القطري لرعاية البحث العلميربوية التوالبحوث برامج المدير  دكتور عبداهلل حسّين،الم قدّ و 
النتائج  طبيعةو  ،الصندوق للباحثين في هذا المجال يوفرهاحول البحوث والمنح البحثية التي شامل  

 ثي بين المؤسسات المحلية.البحضرورة زيادة مستوى التعاون  إلى اودع، ةالبحوث التربويمن المستخلصة 

من  ،دكتورة حياة حاجيال ناقشتحيث  ،حديثا   أكملت شهد الجزء األول من الندوة عرض نتائج أربعة بحوث
لمكفوفين أو ضعيفي اإلبصار لطلب ما قبل المدرسة لتكنولوجية داة أ"المعنون بحثها  ،معهد النور للمكفوفين

 هاحثنتائج ب ،في قطرإيه أند أم من جامعة تكساس  ،سلميإدكتورة زهرة العرضت كما  ."الناطقين بالعربية
من  ،دكتور ثاقب رزاقالحول تحسين مهارات القراءة في مواد العلوم للمدارس المتوسطة في قطر. وقدم 

ثلثي طلبي تفاعلي  امجنبر ، وهو "لشرق األوسطا "أليس هثائج بحتن ،قطرفي جامعة كارنيجي ميلون 



 

عن اهتمام ووجهات نظر الطلب  نتائج بحثه كلية شمال األطلنطي،من دكتور زياد سعيد، الم قدّ و . األبعاد
 القطريين تجاه مواد العلوم.

 ات السياسوالمعنيين ب"سد الفجوة بين الباحثين بعنوان  يةنقاشلحلقة صص الجزء الثاني من الندوة وخ  
لمركز ا، مدير و تينةبروفسور عبداهلل أبأس هذه الحلقة الر تو  ".التعليمية: ترجمة األدلة البحثية إلى واقع عملي

دكتورة ال كل من هافي شارك كما ،تطوير التربوي واألستاذ المساعد في القيادة التربوية بجامعة قطرلالوطني ل
فسور روبرت و بر وال ،يليم والتعليم العالعمدير إدارة السياسات والبحوث التربوية بوزارة الت، عزيزة أحمد السعدي

الحلقة وقد وفرت من مكتب اليونسكو في قطر.  ،انخ الدكتورة فلايركلية شمال األطلنطي، و من ماكلين، 
لفجوة بين النظرية سد ال ةمكنمسبل الالالسياسات التعليمية لمناقشة بعنيين موالتربويين والفرصة نادرة للباحثين 

حلول محلية يجاد إ لىإالبحوث  تهدفن أ أهمية لىإ المشاركونشار أ ،على هامش هذه الندوةو  والممارسة.
 بين الوزارة حوارضمان استمرار الو  ،تعاون أوثقتحقيق شددوا على ضرورة كما من الحلول المستوردة،  بدال  

 والباحثين.

ه عادتعن س ،ق القطري لرعاية البحث العلميللصندو  ر الدكتور عبد الستار الطائي، المدير التنفيذيوعبّ 
لرؤية  "نحن سعداء جدا   :قائل   ،الواقعرض أالممولة من الصندوق على البحوث  تؤديهي لذابالدور الرائد 

و أسواء كان على مستوى السياسات  ،المباشر لهذه المشاريع على نظام التعليم في دولة قطراألثر 
 ".على عدد ونوعية المنشورات البحثية فضل   ،الممارسات

 

 تعليق الصور

"حلول بحثّية استضاف الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، مؤخرا ، ندوة نتائج البحوث بعنوان  :1صورة 
 . من أجل مستقبل التعليم في قطر"



 

خلل ندوة نتائج  سبل سد الفجوة بين النظرية والممارسةباحثون تربويون وصناع سياسات يناقشون : 2صورة 
 البحوث التي استضافها مؤخرا  الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.

الحاضرون يستمعون إلى نبذة عن المنح التي يوفرها الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي : 3صورة 
 للباحثين في مجال التعليم.  

 

  - انتهى -

 

 نبذة عن قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر

يسعى قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر إلى قيادة الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية دولة قطر في أن تصبح مركز ا دولي ا 
للتميز واالبتكار في مجالي البحوث والتطوير، إذ يعد القطاع الجهة الحاضنة لواحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، بوصفها مركز ا 

وجي والتسويق التجاري للبتكارات، وكذلك الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وهو مؤسسة مرموقة عالمي ا للبتكار التكنول
 عالمي ا في مجال تمويل البحوث العلمية.

 

 

 نبذة عن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي

بهدف تشجيع ثقافة البحث العلمي في دولة قطر. ويعمل الصندوق،  2006تأسس الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي عام 
الذي يتبع قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، على االرتقاء بالمعرفة والتعليم من خلل 

ق تمويل البحوث العلمية األصيلة المختارة على أساس تنافسي، كما يعمل على تعزيز توفير الدعم للباحثين. ويدير الصندو 
التعاون داخل المؤسسات األكاديمية والعامة والخاصة والحكومية والجهات غير الحكومية من خلل شراكات فعالة متبادلة 

ن معروفين على المستوى الدولي، فإّنه يعمل النفع. ومن خلل سعي الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي للتعاون مع باحثي



 

على تمويل البحوث التي تلبي االحتياجات الوطنية لدولة قطر. لمعرفة المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني: 
www.qnrf.org . 
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