
 

المؤثرة يستهدف المقترحات لعضو قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر البرنامج التمويلي  

من برنامج األولويات الوطنية  11الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي يطلق الدورة 
 للبحث العلمي

البحوث أطلق الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، عضو قطاع : 2017نوفمبر  22 ،الدوحة، قطر
ة للبحث رنامج األولويات الوطنيمن برنامجه التمويلي الرائد "ب طّورةوالتطوير في مؤسسة قطر، دورة جديدة م

 العلمي"، الذي خضع إلعادة تصميم بحيث يضم مسارين مختلفين يعالجان األولويات البحثية لدولة قطر.

م شاريع البحثية الهادفة إلى إيجاد حلول ألهلملآلية دعم  لتوفرمن البرنامج  ةالدورة الحادية عشر  وُحدثت
 .التحديات في قطر

هدف ي من خالل تقديم مفهوم جديد للبرنامج يقوم على مسارين، هما المسار المعتاد والمسار التجمعي،و 
ر إلى التركيز بشكل أكبر على تمكين المشاريع البحثية التي ُتظه الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي

إمكانية تقديم فائدة اقتصادية ملموسة لدولة قطر، دون المساومة على مستوى التميز العلمي أو التطور 
أن يتم  برنامج، علىالالمعرفي. وبات الباب مفتوحًا اآلن لتقديم المقترحات إلى الدورة الحادية عشرة من 

 .2018م المنح للمقترحات المقبولة في عام تقدي

الدكتور عبد الستار الطائي، المدير التنفيذي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي: "خالل السنوات  قالو 
وير تمكين مجال البحث والتطحد أهم عوامل أ كان الصندوق القطري لرعاية البحث العلميالعشر الماضية، 

سخة الجديدة من برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي، التابع للصندوق، العلمي في قطر. وتوضح الن
 حرصنا على التنوع، والتزامنا بتقديم الدعم المستمر للمجتمع البحثي في الدولة".

، إال أنه طورهتلك، وبينما يواصل برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي ويضيف الطائي بالقول: "رغم ذ
نتا  أصول المعرفة التي يمكن أن تسهم بشكل مؤثر في الحفاظ هدفه األساسي، كمحرك إليحافظ على 

 على استدامة وتنوع االقتصاد القطري".

نور المريخي، نائب المدير التنفيذي ومدير البرامج في الصندوق القطري لرعاية  من جهتها، عّلقت السيدة 
هدفًا لمنحه  وتطويرهاألولويات الوطنية للبحث العلمي  البحث العلمي، بالقول: "لقد قمنا بتحديث برنامج



 

نشاء فرق بحثية تركز على بحث األولويات الوطنية لدولة يومنظورًا جديدين،  شجع على إقامة الشراكات وا 
 قطر من خالل التعاون".

 لهذا اً المسار التجمعي لبرنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي تطوير يمثل وتضيف المريخي بالقول: "
للقضايا  ،طبيقوقابلة للت ،البرنامج الراسخ، الذي سيزيد بشكل كبير من إمكانية تطوير حلول متينة، وشاملة

 البحثية ذات األولوية لدولة قطر".

حيث ب بنية الفرق البحثية التي يدعمها المسار التجمعي لبرنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي وُطورت
دارتها من قبل مدير تسمح بعدة مشاريع فر  عية، لكل منها باحث رئيسي خاص بها، على أن يتم جمعها وا 

البرنامج. وسوف تعالج هذه المشاريع البحثية مواضيع مثل استخدام الكربون، والتشخيص المبكر والوقاية 
 من مرض السكري، وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية المرنة عبر االنترنت، بشكل شامل.

لمشاريع اللبحث العلمي وطنية نفسه، ستتبع مقترحات المسار المعتاد لبرنامج األولويات الفي الوقت 
النموذجية الفردية التي يقوم بها باحث رئيسي واحد، وتركز على المواضيع ذات األولويات التي سبق 

ت، والعلوم االتحديدها في مجاالت الطاقة والبيئة، والطب الحيوي والصحة، وتكنولوجيا المعلومات واالتص
 .وكذلك الفنون واإلنسانيات ،االجتماعية

في المجتمع البحثي القطري حول التصميم الجديد للدورة الحادية عشرة من برنامج األولويات ولنشر الوعي 
الوطنية للبحث العلمي، نظم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي جلستين تعريفيتين لشرح ماهية إعادة 

ثقافة  ُيعززو ج بحيث يحّفز التعاون بين المؤسسات البحثية وشركائها في البحوث التجارية، تصميم البرنام
 لنتائج البحوث. اً ناجح اً تطبيق ويقّدمالشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر، 

 الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ندوتين عبر سينظمحضور هاتين الجلستين، ولمن لم يتمكن من 
  :مكن المشاركة في هاتين الندوتين من خالل. ويُ 2017نوفمبر  25و 24االنترنت يوم 

https://register.gotowebinar.com/register/9016876443170245890 

 -انتهى-

 مؤسسة قطر نبذة عن قطاع البحوث والتطوير في

https://register.gotowebinar.com/register/9016876443170245890


 

تتمثل مهمة قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر في قيادة استراتيجية قطر الوطنية للبحوث، إذ يلتزم القطاع بأن يجعل 
من دولة قطر مركزا رياديا لالبتكار في البحوث والتكنولوجيا. يضم قطاع البحوث والتطوير تحت مظلته صندوق قطر 

أحد الداعمين المتميزين للبحث العلمي في المنطقة، كما يضم القطاع واحة قطر للعلوم الوطني لرعاية البحث العلمي، وهو 
 .والتكنولوجيا، الذي يعد مركزا دوليا لالبتكار في التكنولوجيا والتسويق التجاري

 http://www.qfrd.orgللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع االلكتروني 

 

 البحث العلمي عن الصندوق القطري لرعايةنبذة 

بهدف تشجيع ثقافة البحث العلمي في دولة قطر. ويعمل  2006تأسس الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي عام 
الصندوق، الذي يتبع قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، على االرتقاء بالمعرفة والتعليم من خالل توفير الدعم 

علمية األصيلة المختارة على أساس تنافسي، كما يعمل على تعزيز التعاون داخل للباحثين. ويدير الصندوق تمويل البحوث ال
المؤسسات األكاديمية والعامة والخاصة والحكومية والجهات غير الحكومية من خالل شراكات فعالة متبادلة النفع. ومن خالل 

مويل ستوى الدولي، فإّنه يعمل على تسعي الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي للتعاون مع باحثين معروفين على الم
 البحوث التي تلبي االحتياجات الوطنية لدولة قطر. 

  www.qnrf.orgلمعرفة المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني: 
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