
 

 
 تهدف إلى ربط العلوم والمجتمع من خالل الفن عضو مؤسسة قطر مبادرة

 اج النت  جائزة "أفضل صورة تمثل بفائزين م اليكر  الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي 

 "البحثي
 

عن الفائزين في الدورة  قطر، مؤسسة عضو، أعلن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي :2018أبريل  5 ،الدوحة، قطر

اإلبداع الفني التصويري بين  ًراجستوفر  والتي ،BRIOوالمعروفة بـ  ،"بحثيالاج نت  لاأفضل صورة تمثل " مبادرة الثانية من

مشاريعهم ل االهتمام بالجانب المرئيتحفيز العلماء على من خالل لرفع مستوى المشاركة العامة،  االمسابقة منبرً عد ت  ووالعلوم. 

، التي نظمها الصندوقخالل ندوة نتائج البحث  المبادرةعن جوائز  أ علنوقد فرصة لعرض أعمالهم للجمهور. وإعطائهم  ،البحثية

 .والتي ركزت على الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم في المجتمع

 

صورة ناتجة عن مشاريع ممولة  خمسينلرعاية البحث العلمي  استلم الصندوق القطري ،المسابقةهذه الدورة الثانية من وخالل 

 ،الجامعيين للطلبة األبحاث خبرة برنامجو، العلمي للبحث الوطنية األولويات برنامج: منهاوالصندوق  ضمن مجموعة برامج

 . االستثنائية المقترحات - العلمي للبحث الوطنية األولويات وبرنامج

 

 اإلبداعيو الجماليالعامل عن  فضالً لتأثير العلمي والمرئي، ا األعتبار عينخذين بآ ،من قبل لجنة الخبراءجميع التقديمات  وق يمت

 مؤتمر البحوثللجمهور خالل يومي عرضها وسبع صور ترشيح  هابموجب جرىو. وراءهاالعلمية وكذلك الرسالة  ،لكل صورة

يشير ما وهو ، همتاصوشخص بأ 3000حوالي أدلى وقد . ، مع فتح باب التصويت العام لمدة أسبوع2018السنوي لمؤسسة قطر 

 في تحديد الترتيب النهائي وساعد ،الدرجة النهائية للتقييممن %50التصويت وقد مثل هذا  ،لمسابقةالجمهور مع  اتفاعل  مدىإلى 

 .للصور الفائزة

 

التي تناولت  ندوة نتائج البحوثخالل  BRIOجائزة بالفائزين أسماء عن  ،يفرحآعثمان السيد  ،قناة الجزيرةوأعلن مخرج 

للصندوق القطري لرعاية البحث م الدكتور عبد الستار الطائي، المدير التنفيذي قد  و .في المجتمععالم اإلدور وسائل موضوع 

 الكوالجين جلد لطبقة رأسي لمقطع مجهرية صورة"هو األول وكان الفائز ، األولى، الجوائز إلى مبدعي الصور الثالثة العلمي

، وهما يعمالن تحت قيادة الباحث الرئيسي الدكتور جوزيف مينيألؤرة نيشتا شوبرا والدكتور أكرم الدكتو التقطتها، "االصطناعي

 الوطنية األولويات برنامجمشروع ممول من لكنتاج  الصورةهذه تأتي و. بطرس، األستاذ بجامعة تكساس إي أند أم في قطر

لتطوير خوارزميات جديدة ومنهجيات تصميم تعمل على تحسين تشغيل ومراقبة وموثوقية وأمان منصات  ص مم ،العلمي للبحث

 .الصحة اإللكترونية المستقبلية

 

للمخرج مصطفى مكي، الذي عمل " الضغط اختبار خالل واق لغشاء جديد لتصميم األبعاد ثالثي تصوير: "المركز الثانيوفاز ب

 بالمركز الثالث توقد حل  . دكتور بالل منصور، أستاذ مساعد بجامعة تكساس إي أند أم في قطرالرئيسي الباحث إدارة التحت 

شو التي أنشأها رومل يراك  -عند مالحظة الغليسيرين بالماء المصبوغ في خلية هيلي " تأثير الالصق المزدوج اللزج: "صورتان

خاليا "؛ و بجامعة تكساس إي أند أم في قطر الجامعيين للطلبة األبحاث خبرة برنامجوالدكتور نايف اليافعي من خالل مشروع 

 عضو، للدكتور عصام عبد العليم من معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، "مصاب بالسكري جذعية محفزة من مريض قطري

 .جامعة حمد بن خليفة

 

 مبادرةاإلعالن عن الفائزين في الدورة الثانية من  لقد ارتبط: "الصندوقخي، نائب المدير التنفيذي في ينور المرالسيدة وقالت 

الدور  حول تمحورتث حول دور وسائل اإلعالم في المجتمع، والتي وبندوة نتائج البح "أفضل صورة تمثل النت اج البحثي"

 ".والتسلية، التعليمو ،في نشر المعرفةاالجتماعي الذي تلعبه وسائل اإلعالم 

 



 

قدرتها على إشراك من خالل  قويًا في ربط المجتمع والعلوما أثيرً تهذا الدور، ألن للصور  المبادرةتعكس جائزة " :ضافتأو

، وجميع المبادرةنهنئ الحاصلين على الجوائز في إطار الدورة الثانية من و. الفائزينتحديد الجمهور في التصويت للمساعدة في 

 ".والتساؤل أولئك الذين قدموا صوًرا عالية الجودة ومثيرة للتفكير

 

الصندوق القطري لرعاية البحث  في أفضل صورة تمثل النت اج البحثيبرنامج  مسؤولالسيدة فاطمة المالكي، قالت  ،بهانومن جا

وتشجيعهم على إطالق العنان  ،العلميإلضافة نكهة فنية للعلم، وإشراك أعضاء فرق البحث  مبادرةال إطالق جرىلقد : "العلمي

 ".بحوثهم استخدام وسائل اإلعالم المختلفة لتفسير وتوضيح نتائج من خالل هملمواهب

  -انتهى  -

 

 الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي

كجزء من التزامها بإثراء ثقافة البحث في دولة قطر،  2006القطري لرعاية البحث العلمي عام أنشأت مؤسسة قطر الصندوق 

 ولدفع عجلة المعرفة والتعليم من خالل عملها كمنظومة تعمل على الدعم المستمر للباحثين.

، وكذلك تعزيز التعاون من خالل دعم البحوث األصيلة المنتقاة على أساس تنافسي في جميع مجاالت العلوميهدف الصندوق إلى و

 المتخصصين، سواء في األوساط األكاديمية، أو القطاعين العام والخاص.سلسلة من الشراكات الفاعلة مع 

إال إنه ال يألوا جهداً لدعم البحوث بينما يدأب الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي على التعاون مع باحثين معروفين دولياً، 

 ياجات دولة قطر. التي تلبي احت
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