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 في إطار "برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي"

 مليون دوالر 121 عادللمي يعلن عن منح تمويلية تالصندوق القطري لرعاية البحث الع

 

 )الدوحة، قطر( 2113 مايو 14

منح بحثية  تقديمو البحث العممي، عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، عنأعمن الصندوق القطري لرعاية 

مميون دوالر أمريكي، في إطار "برنامج األولويات الوطنية لمبحث العممي"، والذي ُيعد  121 عادلجديدة بقيمة إجمالية ت

 .البرنامج التمويمي األضخم التابع لمصندوق

الممتقى السنوي البحثي الخامس الذي عقده الصندوق القطري لرعاية البحث العممي، والذي  وجاء اإلعالن المنتظر خالل

  .يس البحوث والتطوير في مؤسسة قطرأقيم في مركز قطر الوطني لممؤتمرات، برعاية السيد فيصل بن محمد السويدي، رئ

لمشاركة في الدورة السادسة ا البحثيةباحثًا وأكاديميًا، اطمعوا عمى نتائج المقترحات  350وقد شارك في الممتقى أكثر من 

 .لبرنامج األولويات الوطنية لمبحث العممي

لدعم  الطائي عمى ىذه المناسبة قائاًل: "تم إنشاء برنامج األولويات الوطنية لمبحث العممي عبد الستار وعّمق الدكتور

. وقد زيز ثقافة البحث العممي، والعمل عمى نشر وتعلدولة قطر الوطنية ألولويةاضيع ذات افي المو  األبحاث األصيمة

لمتعاون في مجال  لمبحوث مع استراتيجية قطر الوطنية مقترحات البحثية المتالئمةرّكزت ىذه الدورة، بشكل خاص، عمى ال

 . "البحث العممي الوطني
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قطاعات التي تجمع بين مختمف ال التعاونية المقترحات البحثيةباالىتمام  الدورة عمى ركزتكما الطائي: " الدكتور وأضاف

ربحية، إلى جانب القطاعات االقتصادية غير ال ات، والقطاع الحكومي، والمؤسسات والجمعيالجامعاتالوطنية، مثل 

 ".المتنوعة

 137قد مّولت ، الماضيلتي انطمقت في يناير ، اولويات الوطنية لمبحث العممياأل وكانت الدورة السادسة من برنامج

من  ية تقييم دقيقةأساس تنافسي، وبعد خضوعيا لعمم ة عمىمقدم ةبحثي مقترحات 710تم اختيارىا من بين مقترحًا بحثيًا، 

إلى الصندوق القطري لرعاية البحث العممي التخاذ القرار  يمتقييم ارسالستقمين، قاموا بمراجعين دوليين مخمسة  قبل

 .النيائي حول المشاريع الفائزة بالتمويل

وأعمنت السيدة نور المريخي، مدير برنامج األولويات الوطنية لرعاية البحث العممي، النتائج قائمة: "شيدت الدورة السادسة 

في رفع مستوى األبحاث في الدولة. وقد تم توزيع المنح التمويمية  تنجح أن لبرنامج األولويات الوطنية نجاحًا ممحوظًا، بعد

في عين اإلعتبار أصالة البحث المقترح، ونوعيتو، واتساقو مع  أخذتي ت، الةبناًء عمى معايير البحث العممي الصارم

عاون مع المؤسسات القطرية التكذلك دولة قطر والمنطقة، و للمبحث  توقعةلوطنية لمبحوث، والفوائد الماستراتيجية قطر ا

 ".المقترحات المتقدمة تقييماستعنا بخبراتيم في  ناألخرى، إلى جانب تقييم المراجعين الدوليين المستقمين الذي

% من األبحاث 77 توائمتؤسسات الوطنية األخرى، فيما بتحقيق شرط التعاون مع الم اً بحثي اً مقترح 33ونجح حوالي 

  المتقدمة مع الركائز األربعة الستراتيجية قطر الوطنية لمبحوث، وىي الطاقة والبيئة، عموم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات
 .الصحة والعموم اإلجتماعية، والفنون والعموم اإلنسانيةو ، واالتصاالت
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ما يعكس التزام الصندوق م %،20من ىذه الركائز إلى نحو  المريخي: "وصمت نسبة النجاح في كل واحدةأضافت و 

القطري لرعاية البحث العممي في التميز البحثي والتطوير ضمن ىذه الركائز األربعة التي تم تحديدىا كأولويات ضمن 

 ."جيود قطر البحثية

منح التمويل لمبحوث المختارة وشرحت المريخي الوسائل التي سيعتمدىا الصندوق القطري لرعاية البحث العممي إلدارة 

سنوات. وقد حصمت المقترحات البحثية الفائزة عمى مبالغ تمويمية تراوحت بين  3خالل الفترة المحددة، والتي تصل إلى 

الميزانية السنوية داخل دولة % من 65، مع اشتراط أن يتم إنفاق ما ال يقل عن دوالر مميون 1.05ألف دوالر، و 120

 .% من إجمالي الجيد البحثي داخل الدولة أيضاً 50كما تنص شروط التمويل عمى أن يتم إنجاز  ،قطر

من جيتو، اعتبر الدكتور عبد الستار الطائي، مدير الصندوق القطري لرعاية البحث العممي، أن برنامج "األولويات 

لمؤسسات والمراكز البحثية في قطر، بل أيضًا الوطنية لرعاية البحث العممي" ال يقتصر عمى تشجيع التعاون بين مختمف ا

، ستشارك في المشاريع بمداً  26ن بحثية م ةمؤسس 147 بين المجتمع البحثي في قطر والعالم. ويقول الطائي: "إن

الحاصمة عمى التمويل من قبل البرنامج، ما يمنح فرصة فريدة من نوعيا لمباحثين من خارج الدولة، كما يجذب اىتمام 

 ".ل العقول العممية في العالم إلى الدورة السادسة لمبرنامجبعض أفض

وقد توج اإلعالن عن منح برنامج األولويات الوطنية لرعاية البحث العممي أعمال المنتدى السنوي الخامس لمصندوق 

 تدىموضوع المن سؤولي الصندوق حولمل عروض تقديميةي شيد أيضًا سمسمة من القطري لرعاية البحث العممي، الذ

 ."، ضمن الخطة التطويرية المرسومةالبحوث مستقبالً "

م إطالقيا تسيالصندوق القطري لرعاية البحث العممي إلى الخطة الخمسية، والبرامج الجديدة التي  وكما تطرق مسؤول

 .مستقبالً  نتائج األبحاث عمى استثماروتركيز الصندوق 
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مراكز األبحاث والباحثين الحاصمين عمى المنح التمويمية، فحصل فريق كمية كّرم الصندوق القطري لرعاية البحث العممي و 

م في قطر بجائزة أند أ يإنما فاز فريق جامعة تكساس طب وايل كورنيل في قطر عمى جائزة أفضل فريق بحث عممي، بي

من جامعة  عقاقر أفضل مركز بحثي. أما جائزة أفضل باحث، التي استحدثت ىذا العام، فاستحقيا الدكتور خالد عمي 

 .م في قطرأند أ يإتكساس 

طوال فترة عمميما  الجيود التي بذلوىا ، نظيروالسيدة فاطمة سرور ،وفي خطوة تقدير خاصة، تم تكريم الدكتور نبيل السالم

 .سنوات 5ألكثر من الممتدة  ث العمميالصندوق القطري لرعاية البحفي 

 

لالطالع عمى القائمة الكاممة بالمؤسسات الحاصمة عمى المنح التمويمية، والمقترحات البحثية، الرجاء زيارة الموقع 

ع أيضًا عمى جميع تفاصيل البرامج ، حيث يمكنكم اإلطالhttp://www.qnrf.org/awarded_proposals اإللكتروني

 .التمويمية المتنوعة التابعة لمصندوق القطري لرعاية البحث العممي

 

 – انتهى -
 

 نبذة عن الصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً

بهدف تشجٌع ثقافة البحث العلمً فً قطر، وٌعمل  6002تأسس الصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً فً العام 

 على تطوٌر المعرفة والتعلٌم عن طرٌق توفٌر الدعم للباحثٌن.الصندوق 

التعاون داخل ، كما ٌعمل على تعزٌز تموٌل األبحاث العلمٌة األصلٌة والمختارة بطرٌقة تنافسٌة  الصندوقوٌدٌر 

النفع. ومن  شراكات فعالة متبادلة من خاللوالعامة والخاصة والحكومٌة وللجهات غٌر الحكومٌة  المؤّسسات األكادٌمٌة

، فإنه ٌعمل على سعى الصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً للتعاون مع باحثٌن معروفٌن على المستوى الدولًخالل 

 لمزٌد من المعلومات عن الصندوق الرجاء زٌارة :  تموٌل البحوث التً تلّبً االحتٌاجات الوطنٌة لدولة قطر.

qnrf.orgwww. 

http://www.qnrf.org/
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 ، ٌرجى االتصال بـ: على هذا البٌان الصحفً للمزٌد من المعلومات

 راٌتشل والش
 70218270 974+هاتف: 

 rachel@brownlloydjames.comالبرٌد اإللكترونً:

  
 

 


