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متهيد

حددت اخلطة اال�سرتاتيجية جلامعة قطر 2013-2016 املحاور 

البحثية الرئي�سية ذات االأولوية التي ين�سب عليها اجلهد البحثي 

للجامعة خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة. وت�ستند هذه املحاور على 

االحتياجات التنموية امل�ستقبلية للبالد كما ورد يف الكثري من 

الوثائق الر�سمية مثل »روؤية قطر الوطنية 2030« و«ا�سرتاتيجية 

التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016«، و«ا�سرتاتيجية قطر 

الوطنية للبحوث 2014« واخلطة االإ�سرتاتيجية جلامعة قطر 

2010-2013«. وقد مت حتديد املحاور االأربعة ذات االأولوية من 

خالل عملية منتظمة ا�ستملت على اجتماعاٍت وور�س عمل ح�رضها 

عدد من اأع�ساء هيئة التدري�س من خمتلف الكليات والوحدات 

البحثية داخل اجلامعة، بالت�ساور مع العديد من ال�رضكاء املحليني 

وامل�ساهمني الدوليني. تعتمد هذه املحاور اأي�سًا على القدرات 

البحثية احلالية يف اجلامعة كما يت�سح من اخلربات املتوفرة، 

واملن�سورات احلديثة، واملوارد املتوفرة، والبنية التحتية ف�ساًل عن 

االجتاهات البحثية العاملية يف املجاالت ذات ال�سلة. 

االإجراء املتبع:

�سكل نائب رئي�س اجلامعة للبحث اأربع جلان ت�سم جمموعات 

للمناق�سة من اأع�ساء هيئة تدري�س وباحثني خمت�سني باملحاور 

البحثية ذات االأولوية، �سواء كانت اأ�سا�سية اأم فرعية واملدرجة يف 

للجامعة.  اال�سرتاتيجية  اخلطة 

وقد ُكلفت كل جلنة من اللجان االأربعة بو�سع خارطة طريق لتنفيذ 

االأبحاث املقرتحة لهذه املحاور الرئي�سية اأو الفرعية. وقد بداأت 

اللجان مهمتها يف �سهر دي�سمرب 2013 وقدمت النتائج التي 

تو�سلت اإليها يف �سهر فرباير 2014. 

يقدم هذا التقرير ملخ�صًا للنتائج واخلطوط العري�صة للتو�صيات 

اخلا�سة بتنفيذ اخلطة، ويحدد على نحٍو خا�س االأهداف الرئي�سية 

داخل كل حمور من املحاور االأ�سا�سية اأو الفرعية ذات االأولوية، 

كما يوفر جرداً باخلربات واملوارد والبنية التحتية املتوفرة، 

ويقدم نظرًة �ساملة لالحتياجات امل�ستقبلية لغر�س التنفيذ 

الناجح خلطة االأبحاث املو�سوعة لكّل حموٍر اأ�سا�سي اأو فرعي. 

وميثل هذا التقرير وثيقة تقييم ت�صع اأ�صا�صًا للخطوة التالية التي 

ت�صع ت�صوراً النخراط اأع�صاء هيئة التدري�س يف جميع الوحدات 

االأكادميية والبحثية داخل اجلامعة بعمليٍة عالية التناف�صية 

ينتج عنها خطة عمل �ساملة للبدء بربنامج تفاعلي ومتعدد 

التخ�ص�صات داخل املحاور الفرعية اأو عربها �صمن حماور 

االأبحاث االأربعة ذات االأولوية. واأ�سا�س ذلك تهيئة املناخ املنا�سب 

الإطالق هذه الربامج تدريجيًا، مما يحقق تطلعات اجلامعة يف 

اأن ت�سبح رائدة على امل�ستوى االإقليمي يف هذه املحاور خالل 

القادمة.  ال�سنوات اخلم�س 

احلاجة اإىل جهد تن�سيقي على م�ستوى اجلامعة

مبجرد اعتماد اجلامعة خلارطة الطريق البحثية، فاإنه من 

ال�رضوري و�صع خطة تنفيذية تو�صح الطرق التي ميكن من 

خاللها �سمان دعم كل من املحاورالرئي�سية اأو الفرعية خالل 

ال�سنوات القادمة. و�سيتطلب هذا و�سع اآلية داعمة داخليا وذلك 

بالتعاون مع العديد من ال�رضكاء املحليني، والتي من �ساأنها تعزيز 

هذه املحاور. اأما املرحلة الثانية من النمو واال�ستدامة فيمكن 

التوقع باأن تتم من خالل زيادة التمويل من خارج اجلامعة. 

هدف مكتب نائب رئي�س اجلامعة للبحث

يهدف مكتب نائب رئي�س اجلامعة للبحث يف اطالق عملية عالية 

التناف�س وتفاعلية من اأجل حتديد ثالثة حماور بحثية فرعية 

على االأقل )من بني االإثني ع�رض مو�سوعًا التي مت حتديدها يف 

املجاالت االأولوية االأربعة( ليتم اطالقها بحلول �سهر يناير 

2015. ومن املتوقع اأن يتم اطالق املحاور الفرعية االأخرى خالل 

ال�سهور اأو ال�سنوات التالية لذلك التاريخ عند توفر موؤ�رضات تقدمها 

على غريها من املحاور. وب�سفة مبدئية، �سيتم طلب التقدم 

باملقرتحات البحثية بحلول نهاية �سهر يونيو على اأن تنتهي 

فرتة التقدم بحلول نهاية �صهر اأكتوبر، ويتم اتخاذ قرار بخ�صو�س 

املقرتحات البحثية الفائزة بحلول نهاية ف�سل اخلريف الدرا�سي 

لعام 2014. 

مت تق�سيم االأولويات البحثية اإىل اأربعة حماور رئي�سة هي »الطاقة 

والبيئة وا�ستدامة املوارد«، و«التغري االجتماعي والهوية«، 

و«ال�سكان وال�سحة والعافية« و«املعلومات وتكنولوجيا 

االت�ساالت«. ويق�سم كل حمور من املحاور الرئي�سية اإىل حماور 

فرعية متثل الوحدات االأ�صا�صية التي عملت عليها اللجان املخت�صة 

وقامت بتقدمي بيانات خا�سة بها )اأنظر املحاور �سفحة 4(.
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متثل الطاقة والبيئة وا�ستدامة املوارد ق�سايا ذات اأهمية ق�سوى 

بالن�صبة اإىل دولة قطر؛ اإذ يعتمد االقت�صاد القطري على اإنتاج 

املوارد الهيدروكربونية ومعاجلتها. غري اأن موارد الوقود االأحفوري 

هذه لها اأي�صًا اآثاراً �صارة بالبيئة، وميكن اأن توؤثر على مكونات 

البيئة الطبيعية مثل املاء والهواء والرتبة. ويعد احلفاظ على مثل 

هذه املوارد الطبيعية اأمراً ذا اأهمية ق�سوى لنجاح برنامج االأمن 

الغذائي الذي ت�صبو اإليه البالد. لذا يجري الباحثون يف جامعة قطر 

اأبحاثًا تهدف اإىل التقليل من هذه االآثار ال�صارة وتخفيف عواقب 

التلوث البيئي. ومن املمكن حتقيق هذه الغاية من خالل البحث عن 

م�صادر اأخرى لتوليد الطاقة مثل الطاقة ال�صم�صية، والوقود احليوي، 

واملواد اجلديدة، ف�ساًل عن احلفاظ على موارد البالد البحرية 

الطبيعية وتنميتها. 

وينق�سم هذا املحور اإىل اأربعة حماور فرعية هي:

1.1 الغاز الطبيعي امل�سال والطاقة البديلة

1.2 املواد وتكنولوجيا النانو

1.3 املوارد البحرية

1.4 املاء والهواء واالأمن الغذائي

1.1 الغاز الطبيعي المسال والطاقة البديلة
يعد الغاز الطبيعي امل�سال م�سدراً اأ�سا�سيًا للدخل يف دولة قطر. 

ولقد حتولت التجربة القطرية يف املعاجلة ذات النطاق الوا�سع 

للغاز الطبيعي اإىل ظاهرة دولية، وكان لها االأثر االأكرب يف حت�سني 

كفاءة هذه العملية والتخفيف من اآثارها البيئية. ويف وقٍت �صابق، 

خ�س�ست اجلامعة مركزاً بحثيًا هو مركز اأبحاث معاجلة الغاز 

الإجراء اأبحاث يف هذا الفرع الهام ف�ساًل عن قيام عدد من اأع�ساء 

هيئة التدري�س من كليتي الهند�سة واالآداب والعلوم باأبحاث يف هذا 

احلقل. وينظم مركز اأبحاث معاجلة الغاز ب�سكٍل منتظم موؤمتراً حول 

ت�سييل الغاز الطبيعي اأ�سبح حمط اأنظار العامل واهتمامه. ويتم ن�رض 

وقائع هذا املوؤمتر ب�سكٍل م�ستمر بهدف ن�رض االكت�سافات الرائدة 

الواردة يف عرو�س امل�ساركني يف املوؤمتر. اآخذين بعني االإعتبار 

نقاط القوة هذه، ي�صبح �رضوريًا اأن تكثف اجلامعة من التقدم الذي 

اأحرزته يف هذا املجال للحفاظ على مكانة دولية يف هذا التخ�ص�س 

ويف اجتذاب �رضكاء دوليني )يف التعليم والقطاع اخلا�س( للتو�سل 

اإىل اكت�سافات جديدة من �ساأنها اأن تزيد من كفاءة االإنتاج. 

تتطلع قطر اإىل ا�ستغالل موارد الطاقة البديلة مثل الطاقة ال�سم�سية 

والوقود احليوي من خالل �صعيها الدءوب اإىل تنويع م�صادر الدخل، 

والتحول التدريجي اإىل االقت�ساد القائم على املعرفة، وقد بداأ 

الباحثون يف جامعة قطر بالفعل يف بذل اجلهد يف هذا املجال 

يف كلية الهند�سة وخ�سو�سًا يف »جمموعة الطاقة النظيفة وكفاءة 

الطاقة«. وهناك ما يزيد على 20 باحثًا يجرون اأبحاثًا يف جمال 

ت�سييل الغاز الطبيعي والطاقة املتجددة وخا�سة يف كلية الهند�سة 

ومركز اأبحاث معاجلة الغاز وكلية االآداب والعلوم. ويعد م�رضوع 

الوقود احليوي يف كلية االآداب والعلوم مثااًل لهذه االأبحاث. عالوًة 

على ذلك، تعُد الطاقة ال�سم�سية مورداً طبيعيًا وا�سرتاتيجيًا للطاقة، 

وهي مورد متوفر يف منطقة اخلليج وال�رضق االأو�سط، غري اأن هذا 

املورد الهام غري م�صتغل على النحو االأمثل يف قطر؛ ومن هنا ترغب 

جامعة قطر باأن ت�صهم يف هذا اجلهد بو�صع اأ�صا�س قوي لالأبحاث 

من خالل برنامج مكر�س له. 

قامت جامعة قطر - وما تزال - باال�ستثمار يف تقوية دعم 

البنية االأ�سا�سية لالأبحاث يف هذا احلقل. ومن اأبرز هذه املعدات 

خمترب التحليل الطيفي الليزري يف كلية االآداب والعلوم، واالأجهزة 

واملعدات املتوفرة يف مركز اأبحاث معاجلة الغاز واملعدات احلديثة 

املتوفرة يف كلية الهند�سة ومركز املواد املتقدمة. ويعمل �رضكاء 

خارجيون مثل واحة العلوم والتكنولوجيا يف موؤ�ص�صة قطر واخلطوط 

اجلوية القطرية باال�صرتاك بفاعلية ون�صاط مع اجلامعة، وي�صهمون 

مبا لديهم من خرباء وموارد. ومن بني ال�رضكاء الرئي�سيني يف هذا 

املحور وزارة الطاقة ووزارة البيئة واملوؤ�س�سة العامة القطرية 

للكهرباء واملاء.

ت�سم برامج البحث الرئي�سية يف هذا املحور الطاقة البديلة، والطاقة 

ال�سم�سية، وكفاءة الطاقة، وت�سييل الغاز الطبيعي  ف�ساًل عن علوم 

واقت�صاديات الغاز ال�صخري، واالأثر االقت�صادي لالكت�صاف امل�صتمر 

للبرتول والغاز يف اأجزاء اأخرى من العامل، وتطور قوانني تعاقدات 

الغاز. و�سوف يعزز االأبحاث يف جمال الطاقة البديلة تعيني ثالثة 

اأع�ساء هيئة تدري�س يف جمال الطاقة ال�سم�سية واملتجددة. ف�ساًل 

عن ذلك هناك حاجة اإىل اإن�ساء خمترب متقدم للطاقة ال�سم�سية 

واملعاجلة الفوتوغرافية.

كما اإن هناك حاجة اإىل برامج ماج�ستري ودكتوراه يف تقنيات 

الطاقة ال�سم�سية وتطبيقاتها )يف كليتي الهند�سة واالآداب والعلوم(، 

ويف تقنيات ت�سييل الغاز الطبيعي وتطبيقاته )يف كلية الهند�سة( 

لتدريب الطالب وتوفري قوة عمل وطنية موؤهلة.

تعّد قطر »عا�سمة الغاز الطبيعي« يف العامل، ولكي حتافظ على 

ريادتها العاملية يف هذا املجال ينبغي اأن ت�ستثمر اجلامعة يف 

املوارد والبنية االأ�سا�سية التي ت�سمح مبزيد من التقدم يف هذا 

املجال، واأن حتاول جذب �رضكاٍء لها يف هذه ال�سناعة. عالوًة على 

ذلك يجب التاأكيد على اال�ستثمار اال�سرتاتيجي يف موارد الطاقة 

البديلة التي من �ساأنها اأن جتعل من جامعة قطر خا�سة - ودولة 

قطر عامة - رائدًة يف املنطقة يف جمال االبتكار والتنمية. 

المحور األول:
الطاقة والبيئة واستدامة الموارد

المحور األول: الطاقة والبيئة واستدامة الموارد
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ومن اأجل تعزيز جمايل البحث اللذين مت و�سفهما اأعاله، �ستكون هناك 

حاجة اإىل تعيني ثالثة باحثني لهم خربة متميزة يف جمال البحوث، 

اإ�صافًة اإىل ذلك، هناك حاجة اإىل تعيني م�صاعدي باحثني مهرة، وبنية 

اأ�سا�سية تتمثل يف توفري خمتربات جمهزة لفح�س االأُطر البنائية 

الكبرية وحمايتها من احل�سف االأحيائي، والتاآكل، وتدريب االأفراد، 

و�سب وتعديل اأ�سطح مواد النانو. اإن توفري هذه االإمكانات وتعيني 

اخلرباء �سوف ي�سمح اأي�سًا بفتح برنامج ملنح درجة الدكتوراه يف 

جمال العلوم التطبيقية وتكنولوجيا النانو. ول�سوف ي�سلط  برناجما 

االأبحاث والدرا�سات العليا معًا االأ�سواء على اجلامعة اإقليميًا ودوليًا. 

واالأمر االأكرث اأهمية، اأن الق�سايا التي �سوف تتم معاجلتها من خالل 

هذه املبادرات الداعمة �ست�سمح للجامعة )1( باإيجاد حلول مل�ساكل 

رئي�سية ملحة حمليًا وعامليًا )2( وباأن ت�سبح  مركزاً للتعلم يف هذين 

احلقلني يف منطقة اخلليج واملناطق املجاورة. 

تعّد علوم املواد وتكنولوجيا النانو حقواًل علمية م�ستقبلية عابرة 

للتخ�ص�صات تغطي طائفة وا�صعة من التخ�ص�صات والتقنيات، ولهما 

تطبيقاٍت وا�سعة النطاق يف جماالٍت هامة وا�سرتاتيجية مثل الطاقة 

والبيئة والطب واأمان املواد واالقت�صاد واال�صتدامة. وجتري كليات 

متعددة ووحداث بحثية خمتلفة يف جامعة قطر، من بينها مركز 

املواد املتقدمة، اأبحاثًا على جمموعة خمتلفة من املو�سوعات يف 

هذين املجالني من اأبرزها: )1( منع احل�سف االأحيائي والتاآكل و)2( 

تطوير تقنيات وموارد جديدة ال�ستغالل الطاقة املتجددة.

ميثل التاآكل واحل�صف االأحيائي على �صطح اأج�صام ال�صفن وخطوط 

االأنابيب واملعدات البحرية واملفاعالت الغ�سائية، ومنظومات تربيد 

املاء يف املعدات الهند�سية الكبرية وغريها من االأجهزة م�سكلة بيئية 

واقت�صادية كربى بالن�صبة اإىل ال�صناعة يف دولة قطر. كما ميكن 

اأن توؤثر على خطوط االأنابيب الناقلة للنفط احلاوي على كميات من 

املياه املحتجزة، خ�سو�سًا تلك التي تنقل البرتول امل�ستعمل. وتنفق 

احلكومة و�سناعة البرتول �سنويا مئات املاليني من الدوالرات ملنع 

تكون احل�سف االأحيائي وال�سيطرة عليه. يركز املجال البحثي الثاين 

على تطوير معداٍت حديثة ال�ستغالل الطاقة املتجددة، وخ�سو�سًا 

خزن الطاقة ال�سم�سية وا�ستغاللها وهو اأمٌر مهم جداً بالن�سبة اإىل 

قطر والدول املجاورة بهدف تنويع م�سادر الدخل، وتطوير تقنيات 

طاقة بديلة ونظيفة. وهذا يتطلب تطوير فهٍم اأ�سا�سي لت�سنيع املواد 

الأن املعدات االآمنة واالقت�سادية �رضورية حلل م�ساكل نق�س 

الطاقة العاملية والتلوث البيئي. ت�ستفيد جامعة قطر اإىل حٍد كبري 

من اال�صتثمار يف هذين املجالني نظراً الأثرها االقت�صادي الكبري 

واحتياجات قطاع ال�سناعة. 

هناك نحو اأربعون ع�سو هيئة تدري�س يعملون يف كل من كليتي 

الهند�سة واالآداب والعلوم ومركز اأبحاث معاجلة الغاز يقومون باإجراء 

اأبحاٍث يف علم املواد وتكنولوجيا النانو بالتعاون مع مركز املواد 

املتقدمة ب�صكٍل رئي�صي. وميتد البحث يف هذا التخ�ص�س لي�صمل عدداً 

من الكليات واملراكز البحثية. وثمة اإمكانات بحثية وبنية اأ�سا�سية 

ممتازة يف هذه الوحدات لت�سنيع املواد وت�سنيفها واختبارها. ويعد 

املحور البحثي هذا مثااًل تقليديًا للبحوث العابرة التخ�ص�صات يف 

اجلامعة.

وعالوًة على ذلك، فاإن هناك اأكرث من اأربعة ع�رض �رضيكًا ا�سا�سيًا 

يف هذا التخ�ص�س من بينهم �رضكة قطر للبرتول، و�رضكة قطر 

للبرتوكيمياويات )قابكو(، و�رضكة اأملنيوم قطر، و�رضكة قطر �ستيل 

التي تتفاعل عن كثب مع املجموعة.

2.1 المواد وتكنولوجيا النانو
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متثل دولة قطر �سبه جزيرة، والبحر جزء ال يتجزاأ من حياة معظم 

القطريني وثقافتهم. وكان اللوؤلوؤ – قبل النفط – م�سدراً حيويًا للدخل، 

ومّثل ال�سيد، وما يزال، حرفة حيوية يف البالد. كما اأن هناك العديد 

من املوارد البحرية الهامة االأخرى يف املياه الوطنية القطرية مثل 

ال�سعاب املرجانية، واأع�ساب البحر، وال�سالحف البحرية.  كما متثل 

املوارد البحرية االأخرى مثل الفطريات م�سدراً هامًا من م�سادر 

العقاقري الطبية. وقد اأثرت االأن�سطة االإن�سانية، ومن بينها التنقيب عن 

الهيدروكربونات واإنتاجها يف البيئة البحرية تاأثرياً �سلبيًا على هذه 

املوارد. 

كانت جامعة قطر �سباقة يف توفري متطلبات الدرا�سات البحرية عن 

طريق �رضاء �صفينة االأبحاث القدمية »خمترب البحار« يف عام 1982، 

وتاأ�صي�س برنامج العلوم البحرية الذي خّرج كثرياً من علماء البحار 

يف قطر. وقبل عام ا�سرتت اجلامعة �سفينة اأبحاث اأكرث تقدمًا هي 

»جنان« لتن�سم اإىل االإمكانات امل�سحية القوية االأخرى مثل القوارب 

ال�رضيعة والقدرات التحليلية املتقدمة مثل املختربات املوجودة يف 

مركز الدرا�صات البيئية، ووحدة املختربات املركزية، وق�صم العلوم 

البيولوجية والبيئية، واالإمكانات اجلديدة يف كلية ال�سيدلة. وت�سمل 

الكليات واملراكز امل�صتغلة يف هذا التخ�ص�س كلية االآداب والعلوم، 

وكلية الهند�سة، ومركز الدرا�سات البيئية، وكلية ال�سيدلة. 

ما يزال عدد علماء البحار يف اجلامعة )حوايل 10( حتى االآن حمدوداً 

مقارنًة باال�صتثمار ال�صخم يف االأ�صول املادية. اإذ اأن االإغالق املبكر 

لربنامج العلوم البحرية قد حَدّ من القدرة على تعيني املزيد من 

اأع�ساء هيئة التدري�س، لكن مع احلاجة املتزايدة اإىل البحوث البحرية، 

يقوم مركز الدرا�سات البيئية حاليًا بتعيني اأع�ساء هيئة تدري�س 

جدد. ول�صوف يوؤدي التو�صع يف ق�صم العلوم البيولوجية والبيئية من 

خالل اجلهود احلالية واملبادرات املقرتحة، والبدء بربامج الدرا�سات 

العليا يف النهاية اإىل تعيني املزيد من اأع�ساء هيئة التدري�س يف هذا 

املجال الهام. ويف�سل اأن تكون التعيينات اجلديدة يف جماالت علم 

املحيطات الكيميائي، وعلم املحيطات اجليولوجي اأو اجليوكيميائي، 

وعلم املحيطات الفيزيائي، واملنتجات البحرية الطبيعية. وعالوة 

على ذلك، ومن اأجل الوفاء بالطلب املتزايد على اخلدمات املختربية 

لربامج الدرا�سات العليا، فاإن ق�سم العلوم البيولوجية والبيئية بحاجة 

اإىل خمترب علم حميطات كيميائي، يحتوي على االأجهزة ال�رضورية 

لتحليل املاء ف�صاًل عن خمترب بيولوجي بحري اأ�صا�صي. 

متثل االأبحاث يف جمال املوارد البحرية اأمراً �رضوريًا للتنمية 

امل�ستدامة للبالد. فمن �ساأنها اأن توثق املكونات الطبيعية للنظام 

البيئي القطري، ويحميها من التلوث، ويقلل من اأ�رضاره يف بيئة اآخذة 

يف التدهور. وت�سمل الربامج البحثية يف هذا املجال التنوع البيئي، 

والتنوع البيئي اجلزيئي (ت�صفري الدي اأن اأي)، واأثر الظروف البيئية 

ال�صعبة واالحتبا�س احلراري على وظائف املكونات احليوية وبنيتها، 

وت�سمم البيئة البحرية، وامللوثات اجلديدة، والرتابط الفيزيائي 

البيولوجي، واكت�ساف العقاقري البحرية، واتفاقية قانون البحار لعام 

 .1982

ومن الوا�سح اأن النق�س يف عدد علماء البحار وقلة الوعي مبا يتعلق 

بحماية املوارد البحرية �سوف يتطور على املدى البعيد اإىل م�سكلة 

بيئية اأ�صا�صية. لذلك فاإنه من ال�رضوري اإعادة فتح برنامج العلوم 

البحرية وتقويته ليتواءم مع احتياجات البالد وخلق منظومة ت�سهم 

يف حت�سني التعلم والتدريب يف هذا املجال. ان اإعادة فتح برنامج 

البكالوريو�س يف علوم البحار )يف كلية االآداب والعلوم( وكذلك البدء 

بربامج الدرا�صات العليا يف هذه التخ�ص�صات �صوف يكون اأمراً مفيداً 

جداً. ومن بني اأهم ال�رضكاء الرئي�سيني يف جمال العلوم البحرية: وزارة 

البيئة، وبرنامج االأمم املتحدة للبيئة، وبرنامج االأمم املتحدة للمياه، 

و�رضكة اإك�سون موبل قطر لالأبحاث. 

اإذا ما اأخذنا بعني االإعتبار اال�صتثمار ال�صخم ال�صابق يف هذا 

التخ�ص�س، وموقع دولة قطر على اخلليج العربي، واملنطقة ال�صاحلية 

ال�سا�سعة للبالد )التي متثل 85% من احلدود الدولية(، واالأ�سباب 

االأخرى التي ذكرت اأعاله، يت�سح اأن درا�سة املوارد البحرية هي 

جمال اآخر يتعني على جامعة قطر اأن تكون لها الريادة االإقليمية فيه. 

ومعظم اال�صتثمار ال�رضوري �صمن املقرتح احلايل يتمثل يف تعيني 

جمموعة منا�صبة من العلماء يف جماالٍت خمتلفة يف هذا التخ�ص�س. 

وميكن البحث عن مزيد من الدعم لهذا الربنامج البحثي من �رضكاء 

حمليني مثل ال�رضكات العاملة يف قطاعي الطاقة والبيئة. 

3.1 الموارد البحرية
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املاء �سلعة حيوية يف قطر مثلما هو احلال يف العديد من بلدان ال�رضق 

االأو�سط ذات املناخ اجلاف. اإن نفاد املياه اجلوفية، وطغيان البحر 

على املناطق ال�ساحلية، ف�ساًل عن ندرة مياه االأمطار قد اأجرب البالد 

على االعتماد على حتلية مياه البحر كم�سدٍر رئي�سي للمياه امل�ستعملة 

يف املنازل وال�سناعة والزراعة ب�سكٍل جزئي. ومع الزيادة املتوقعة 

ال�ستهالك املياه ب�سبب زيادة عدد ال�سكان، وزيادة الطلب على املاء 

للوفاء باحتياجات القطاع الزراعي من اأجل حتقيق االأمن الغذائي، 

فاإن تو�سعة وتعزيز برنامج بحثي ي�سيغ ويطبق ا�سرتاتيجيات اإدارة 

املياه ُيعد اأمراً �رضوريًا. ويركز البحث احلايل يف جامعة قطر يف 

هذا التخ�ص�س على اإيجاد اأ�صاليب متطورة لتقلي�س ا�صتهالك املياه 

من خالل التقنيات املبتكرة، وحت�سني كفاءة حمطات حتلية املياه، 

وتطوير طرق اأف�سل ملعاجلة مياه ال�رضف ال�سحي واال�ستفادة 

منها. ويعد البحث يف هذا املجال عابراً للتخ�ص�صات بطبيعته، وهو 

مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبحوث املتعلقة باالأمن الغذائي، وعلوم 

الرتبة، واإدارة املياه وعلم االقت�ساد. ومن املتوقع اأن ي�ستمل البحث 

امل�ستقبلي يف هذا املحور الفرعي على جتميع مياه االأمطار من خالل 

ال�صدود املو�صعية ومن ثم �صخها اإىل اخلزانات املائية النا�صبة 

وكذلك تغذية هذه اخلزانات مبياه ال�رضف ال�سحي املعاجلة. 

ويف الوقت الراهن، ما يزال البحث العلمي يف مو�سوع املياه يف 

جامعة قطر يف مراحله االأولية. ومن دون �سك، فاإنه يحتاج اإىل 

دعٍم منا�سب اإذا ما اأرادت اجلامعة اأن يكون لها دوراً رئي�سيًا يف 

ميدان البحث هذا الذي يتمتع باأهمية ا�صرتاتيجية ال لقطر فح�صب، 

بل ملنطقة اخلليج قاطبة، وخا�سًة يف �سوء زيادة معدالت التنمية. 

وثمة نحو ثمانية اأع�ساء هيئة تدري�س يجرون اأبحاثًا يف جمال 

املياه يف جامعة قطر، مدعومني باإمكانات منا�سبة منها القدرات 

التي يوفرها مركز املواد املتقدمة، وخمترب حتديد خ�سائ�س املياه 

يف مركز درا�صات البيئة، وخمتربات الكيمياء يف وحدة املختربات 

املركزية، وخمتربات اأق�سام الكيمياء وعلوم االأر�س والهند�سة املدنية 

واملعمارية بكلية الهند�سة، وخمترب الهايدروليك يف ق�سم الهند�سة 

املدنية واملعمارية، وحمطة حتلية مياه جتريبية يف ق�سم الهند�سة 

الكيميائية. وميكن للبحث اجلاري يف جمال املياه يف جامعة قطر اأن 

ي�ستفيد من برامج الدرا�سات العليا يف جمال العلوم والهند�سة البيئية 

عن طريق توجيه الطالب نحو اإجراء بحوث يف هذا التخ�ص�س، وجذب 

طالب جدد من خالل التداخل بني التخ�ص�صات. ويقوم بالبحث يف 

هذا املحور الفرعي اأع�ساء هيئة تدري�س وباحثون يف كلية االآداب 

والعلوم، وكلية الهند�سة ومركز الدرا�سات البيئية. 

متثل جودة الهواء اإحدى االأولويات الرئي�سية التي ن�ست عليها 

ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016. وتن�س 

اال�سرتاجتية على اأنه »�سمن �سيا�سة احلكومة التحكم مب�ستويات 

االأوزون ملنع اأية زيادة مفرطة يف م�ستوياته. كما تلتزم احلكومة 

اأي�سًا باإ�سدار الت�رضيعات التي تنظم املركبات الع�سوية املتطايرة«. 

كما ت�سيف اال�سرتاتيجية اأنه »يعتقد اأن ال�سبب يف االنت�سار الوا�سع 

للربو واأمرا�س اجلهاز التنف�سي االأخرى، اأو تفاقمها، هو وجود تلك 

امللوثات. وقد تو�سلت اإحدى الدرا�سات احلديثة اإىل اأن خم�س اأطفال 

املدار�س القطرية تقريبًا يعانون من الربو، وهو ما يعد مبعثًا للقلق«. 

وعليه يت�سح اأن هذا املجال من املجاالت ال�سحية الهامة لقطر، 

وي�ستحق بالتايل االهتمام اجلاد من جانب جامعة قطر ب�سفته جمااًل 

بحاجة اإىل بنية اأ�سا�سية وخرباٍت ب�رضية ال ملراقبة جودة الهواء 

فح�سب بل ودرا�سة اأثره على ال�سكان، وخا�سة االأجيال االأ�سغر، كي 

يتم اتخاذ اإجراءات وقائية وعالجية منا�صبة. اإ�صافة اإىل ذلك فاإن 

هناك حاجة اإىل اإيجاد و�صائل لتخفيف وتلطيف اآثار العوا�صف 

الرملية والرتابية التي ت�سود البالد لفرتات طويلة من العام. وت�ستمل 

هذه االإجراءات تثبيت الكثبان الرملية، وزراعة اأحزمة خ�رضاء 

واإجراءات اأخرى م�سابهة. 

ما يزال البحث يف جمال جودة الهواء وتلوثه يف مراحله االأوىل يف 

قطر. فهناك حوايل خم�سة اأع�ساء هيئة تدري�س يقومون باإجراء بحوث 

علمية يتعلق جزٌء منها بجودة الهواء. ويوجد لدى مركز الدرا�سات 

البيئية وحدتان لقيا�س جودة الهواء، وع�صو هيئة تدري�س متخ�ص�س 

يف هذا املو�سوع. وهناك عدد من اأع�ساء هيئة التدري�س الذين يجرون 

اأبحاثًا يف جمال جودة الهواء، والتلوث، وجودة الهواء الداخلي  مع 

بع�س االأجهزة املحمولة يف كليتي الهند�سة واالآداب والعلوم.  

اإنه ملن ال�رضوري الرتكيز على هذا املحور البحثي الذي على �صلة 

مبا�رضة بحياة املواطن القطري؛ وهذا املو�صوع لي�س جزءاً من 

املناهج الدرا�سية املعتادة يف اجلامعة )فيما عدا مادة اختيارية يف 

برنامج املاج�ستري يف العلوم البيئية( على الرغم من اأهميته املحلية 

والعاملية. اإن البحوث يف هذا املجال يف اجلامعة �سوف تزيد من 

وعي الطلبة حول اأهمية الهواء النظيف واأثره على ال�سحة. ويف �سوء 

ذلك، فاإن هناك حاجة ما�سة اإىل تعيني ع�سو هيئة تدري�س له خربة 

بحثية كافية كي يقود جمموعة بحثية يف جمال جودة الهواء وتلوثه. 

وبالن�سبة اإىل البنية االأ�سا�سية فهناك حاجة اإىل خمترب حديث يف هذا 

املجال يقوم بقيا�س العنا�رض امللوثة للهواء وكذلك عدد من وحدات 

اإذا ما اأخذنا بعني االإعتبار احلاجة املا�سة والوا�سعة للمياه يف قطر 

ويف  البلدان املجاورة ، جند اأن عدد العلماء الذين يجرون اأبحاثًا 

يف املياه او االحتياجات املائية يف جامعة قطر يعد قلياًل. لذلك، 

فاإن تعيني اأع�صاء هيئة تدري�س من م�صتوياٍت خمتلفة بحيث ميكن 

تكوين جمموعة متفاعلة ُيعد اإحدى االحتياجات االأ�سا�سية. ويو�سى 

باأن تكون التعيينات امل�ستقبلية الأع�ساء هيئة التدري�س يف حقول 

الهايدروليك، واملياه اجلوفية، والهند�سة البيئية )مياه(، ومعاجلة 

املياه ال�سناعية. عالوًة على ذلك فاإن هناك حاجة اإىل اإن�ساء حمطة 

حتلية مياه جتريبية كبرية تفي باحتياجات ال�سناعة. كما اأنه من 

ال�رضوري اأن تبداأ اأو تعزز اجلامعة البحث يف حقول حتلية املياه، 

ومعاجلة مياه ال�رضف ال�سحي واملياه ال�سناعية واإعادة تدويرها، 

واحلفاظ على املياه، واإدارة املياه، وحفظ موارد املياه اجلوفية. 

هذه املجاالت ذات �سلة مبا�رضة برفاهية املجتمع وتتفق مع 

اال�سرتاتيجية الوطنية للجامعة خا�سة والبالد ب�سورةٍ عامة. 

اإن تقوية برنامج البحث يف املياه �سوف �سوف ي�سمح باإن�ساء برنامج 

درا�سات عليا جديد يف الهند�سة الكيميائية يدعم مثل هذا الربنامج 

البحثي عن طريق تخريج جيٍل قادم من العلماء والباحثني ذوي 

الكفاءة العالية حمليًا، ول�سوف يقوم هذا اجليل اجلديد بدوره بتلبية 

احتياجات قطر واملنطقة م�ستقباًل. ومن اأهم ال�رضكاء املحليني يف 

حقل االخت�سا�س هذا كل من وزارة البيئة، واملوؤ�س�سة العامة القطرية 

للكهرباء واملاء، وبرنامج قطر الوطني لالأمن الغذائي، وبرنامج االأمم 

املتحدة للبيئة، وبرنامج االأمم املتحدة للمياه و�رضكة الكهرباء واملاء 

القطرية. 

اإن تقوية برنامج يركز على جوانب البحث املختلفة املتعلقة باملياه 

يف اجلامعة �سيمثل ا�ستثماراً يعالج اإحدى اأهم احتياجات املجتمع 

واملنطقة، ول�صوف ي�صمح للجامعة باأن توؤدي دوراً رياديًا يف اأية 

�رضاكة قد تتمخ�س عنها اال�صرتاتيجيات امل�صتقبلية يف املنطقة. 

قيا�س جودة الهواء يف عدة مناطق مبدينة الدوحة، باالإ�سافة اإىل 

خمترب منذجة وحماكاة لتحليل البيانات. ول�سوف ت�سجع هذه البنية 

االأ�صا�صية واملوارد الطالب يف برنامج املاج�صتري يف تخ�ص�صي العلوم  

والهند�سة البيئية اإجناز درا�سات ذات �سلة بنمذجة جودة الهواء 

وتلوثه، ونقل نتائج مثل هذه الدرا�سات اإىل املجتمع. 

ويعد املجل�س االأعلى لل�سحة و�رضكات البرتول والغاز جهات رئي�سية 

�رضيكة يف مثل هذا البحث. ويوجد لدى �رضكتي توتال واإك�سون موبيل 

قدرات على جميع البيانات وحتليلها. ومن ال�رضكاء االآخرين يف 

هذا احلقل وزارة البيئة، و�رضكة الكهرباء واملاء القطرية، واملوؤ�س�سة 

العامة القطرية للكهرباء واملاء »كهرماء«.

2.4.1. الهواء1.4.1 الماء
4.1 الماء والهواء واألمن الغذائي
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تتوقع اخلطة اال�سرتاتيجية التي اأعدت موؤخرا لالأمن الغذائي يف 

قطر زيادة اإنتاج الغذاء حمليًا من 10 يف املائة من اال�ستهالك اإىل 

نحو 40 يف املائة خالل ال�سنوات القليلة القادمة. وتعد هذه الزيادة 

هامة لالعتماد الذاتي واال�ستدامة طويلة االأجل للغذاء داخل البالد، 

وتتما�سى اأي�سًا مع متطلبات الزيادة املتوقعة يف عدد ال�سكان. غري 

اأن نق�س املاء الالزم للزراعة وقلة االأرا�صي ال�صاحلة للزراعة ميثالن 

معوقات كربى يف طريق حتقيق هذا الهدف. وللتغلب على هذه العقبة، 

�سوف حتول قطر معظم اإنتاجها املحلي من الفواكه واخل�رضوات 

القابلة للتلف من نظام اإنتاج احلقل املفتوح واملحدود املطبق حاليًا 

اإىل نظام الزراعة املحمية، وخا�سة يف البيوت الزجاجية الزراعية 

والتي حتتاج اإىل كميات مياه وم�ساحات اأرا�سي اأقل. غري اأن معظم 

البيوت الزجاجية الزراعية امل�صتخدمة حاليًا يف قطر عبارة عن 

مناذج اأولية تنا�سب املناخ االأوروبي البارد. وقد مت ت�سميم هذه 

الوحدات كي حتتفظ باحلرارة قدر االإمكان، مما يجعل نظم التربيد 

اخلا�سة بها غري كافية للظروف املحلية. وعالوة على ذلك، فاإن 

االإنتاج الزراعي يف قطر حمدود ب�سبب نق�س التكنولوجيا، وقلة 

املعلومات املتعلقة بعالقة الكلفة اإىل ال�سعر ف�ساًل عن وجود نظام 

دعم غري كفء. لذلك، يعد تعزيز االأمن الغذائي خطوًة هامة نحو تقدم 

البالد يف هذا املجال، مما يجعلها رائدة اإقليميًا وم�ساهمًا عامليًا، 

وي�سمن النمو املطرد يف جمال الزراعة من اأجل حتقيق االكتفاء 

الذاتي م�ستقباًل. ومن املتوقع اأن يكون البحث يف هذا احلقل متعدد 

االإخت�سا�سات.

يف الوقت الراهن يجري حوايل ثمانية اأع�صاء هيئة تدري�س اأبحاثًا 

�سمن هذا املحور الفرعي مدعومني بقدراٍت جتريبية وحتليلية 

ممتازة مبا فيها االإمكانيات املتواجدة يف خمترب التغذية الب�رضية 

التابع لكلية االآداب والعلوم، ومركز التنمية امل�ستدامة التابع لنف�س 

الكلية، وخمترب خ�سائ�س املياه التابع ملركز الدرا�سات البيئية، 

وبرنامج علوم البيئة التابع لكلية االآداب والعلوم، ومزرعة جامعة 

قطر واالإمكانيات املتوفرة يف اأق�سام الهند�سة الكيميائية واملدنية 

واملعمارية يف كلية الهند�سة. اإن تعزيز هذه االإمكانيات، مع االأخذ 

بعني االعتبار االأهداف ال�سابقة الذكر، ل�سوف ي�سمح جلامعة قطر 

ب�سكٍل خا�س ودولة قطر ب�سكٍل عام اأن تتحول اإىل قائٍد اإقليمي يف 

خربات االأمن الغذائي وكذلك يف االإنتاج الكفء للطعام.  

ول�سمان النمو والتو�سع يف جمال اأبحاث االأمن الغذائي فاإن هناك 

حاجة اإىل املزيد من اخلربات الب�رضية يف جماالت العلوم الغذائية 

والزراعية والهند�سة الزراعية ويف اقت�ساديات الطعام واملوارد 

الزراعية. باالإ�سافة اإىل اأن هنالك حاجة الإن�ساء مركز بحثي يعنى 

باالأمن الزراعي والغذائي مبا يتواءم مع التطورات واملبادارات 

اجلارية يف املنطقة. فمثل هذا الربنامج اأو املركز �سوف يكون قطبًا 

معرفيًا وتعليميًا خلريجي امل�ستقبل الراغبني يف احل�سول على درجتي 

املاج�ستري والدكتوراه و�سوف يعمل على خدمة املجتمعات االإقليمية 

اأي�صًا. عالوة على ذلك فاإن هذا املركز �صوف يوؤدي اإىل ا�صتحداث 

تخ�ص�س يف العلوم الزراعية والتو�صع فيها وهو اأمٌر مطلوب يف قطر 

حاليًا. وت�صمل الربامج البحثية يف هذا احلقل املتعدد التخ�ص�صات 

تطوير واختبار التقنيات الزراعية، وتقييم مردوداتها االقت�سادية، 

وو�سع نظام دعم زراعي كفء، ف�ساًل عن حتليل قواعد منظمة 

التجارة العاملية اخلا�سة بالقواعد التجارية وال�سحية والنباتية، 

واالأمن البيولوجي، ونقل التكنولوجيا احليوية، وامللكية الفكرية. ت�سم 

الوحدات التخ�ص�صية داخل جامعة قطر والتي يتوقع اأن ت�صهم يف هذا 

املحور هي كليات االآداب والعلوم، والهند�سة، واالقت�ساد واالإدارة، 

ومركز الدرا�سات البيئية. اأما ال�رضكاء الرئي�سيون فهم وزارة البيئة، 

وزارة البلدية والتخطيط العمراين، ووزارة االقت�صاد والتجارة، واللجنة 

الفنية لالأمن الغذائي، ومنظمة الفاو، واملركز الدويل للبحوث الزراعية 

يف املناطق القاحلة، وبرنامج االأمم املتحدة للبيئة، وح�ساد الغذائية.

اإن حت�سني املمار�سات الزراعية يف ظل الظروف املناخية اجلافة 

اأولوية يف منطقتي ال�رضق االأو�سط واخلليج. فاخلربات واملوارد 

والبنية االأ�سا�سية املتوفرة يف جامعة قطر توفر اأ�سا�سًا متينا الإطالق 

برنامج بحثي ابتكاري يف جمال الزراعة املحمية مع تقليل الفاقد 

من املياه مما يوؤدي اإىل حت�صني االأمن الغذائي. و�صوف يوؤدي مثل 

هذا البحث يف النهاية اإىل حت�سن تدريجي يف املمار�سات الزراعية يف 

املنطقة برمتها. وباال�ستثمار فيه باالأ�سلوب اال�ستباقي ويف الوقت 

املنا�سب تعزز قطر خرباتها يف هذا املجال وت�سبح قادرة على تاأدية 

دور ريادي كدولة منوذجية يف اإنتاج الغذاء يف هذه الظروف الزراعية 

واملناخية.

3.4.1 األمن الغذائي
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ي�سهم التطور يف خلق تغرياٍت اجتماعية �سديدة االأثر على املجتمع 

بكل طوائفه وفئاته. ويعد التوازن بني ما هو جديد وما هو قدمي 

حتديًا جاداً لكل من املخططني و�صناع القرار يف البلدان النامية. 

وميكن للبحث العلمي اأن ي�صاعد يف فهم اآلية هذه التغريات بل 

ويخفف من حدة تاأثري التطور.

متثل العوملة حركة مفتوحة وغري م�سبوقة من االأفكار والقيم 

واأ�ساليب احلياة والب�سائع واالأفراد. ويف هذا الف�ساء القلق ت�سبح 

الفئات ال�سعيفة ثقافيًا واقت�ساديًا و�سيا�سيًا ه�سة وعر�سة لكافة 

املخاطر. وعليه فاإن ال�صلوك االإيجابي واملوؤثر يف داخل هذا الف�صاء 

املفتوح يتطلب حركة اإعادة تاأهيل، وفهمًا حيًا للهوية التي حتركه 

من جمرد رد فعل جمرد اإىل فعل بل واإىل تفاعل اأي�سًا.

ي�صهد املجتمع القطري حاليًا حركة تطور �رضيعة، كما اأنه ي�صتقبل 

�سياًل من خمرجات العوملة التقنية. وي�ساحب هذا التدفق تاأثرياٍت 

مت�سارعة على العالقات االجتماعية والقيم احل�سارية التي ت�سهم 

يف زيادة املخاطر املحتملة اإذا مل تتم درا�صتها درا�صة متاأنية 

بطريقٍة ت�ساعد يف �سياغة �سيا�سات فاعلة للتعامل معها.

وللعوملة تاأثرٌي قهري غالب، اإذ اإنها تغزو وتقتحم كل البيوت دون 

الطرق على االأبواب، كما اأنها خليٌط ممتزج من الفر�س والتحديات 

لالأفراد واملجتمعات والدول على حٍد �صواء. ونحن ال نخفف من 

اأثر العوملة، بل اإننا نزيد من قدرتنا على اغتنام فر�سها عن طريق 

تو�سيع اآفاق اإرادتنا احلرة يف التعامل مع كافة جوانبها. وهذا �سيتم 

عن طريق اكت�ساب املعرفة الذهنية والنقدية  واالإملام باأثرها على 

امل�ستويني الواعي والالواعي لكل فئات املجتمع.

تكت�سب االأبحاث حول الهوية والتغري االجتماعي اأهمية كبرية 

بالن�سبة اإىل دولة قطر اإذا ما و�سعنا يف االعتبار الرتكيبة ال�سكانية 

للبالد. فالقطريون ميثلون ن�صبة ترتاوح بني  12 و18 يف املائة 

فقط من اإجمايل عدد ال�سكان. ومن ثم، بات �رضوريًا اأن نتابع اأثر 

التغريات التي جتري يف املجتمع واالآلية التي تنطوي عليها هذه 

التغريات. 

ت�سببت الن�سبة القليلة ل�سكان قطر االأ�سليني اإىل ت�سديد الطلب على 

املوارد الب�رضية الوطنية، وبالتايل، على بناء القدرات الوطنية. لذلك 

يعد التعليم يف هذا ال�سياق اأمراً حيويًا، ولل�سبب نف�سه اأكدت القيادة 

القطرية با�ستمرار على دور التعليم واأهميته كمورٍد لكل من االأفراد 

والبالد على نحٍو �سديد الو�سوح  يف ال�سنوات االأخرية. 
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وتتبواأ جامعة قطر مكانة مثلى تتيح لها التعامل مع هذه الق�سية، 

ل�سبٍب ب�سيط هو اأنها املوؤ�س�سة العليا الوحيدة يف البالد التي متتلك 

املعرفة املحلية يف هذا املو�سوع. باالإ�سافة اإىل اأن لدى اجلامعة  

عدداً قلياًل من املراكز التي تعمل اأو ميكنها اأن تعمل ب�صكٍل مبا�رض 

مع اأمور اأخرى مثل:

- معهد البحوث االجتماعية واالقت�سادية امل�سحية

- مركز العلوم االإن�سانية واالجتماعية

- مركز درا�سات اخلليج 

- املركز الوطني لتدريب الرتبويني

- مركز الطفولة املبكرة

- مركز التنمية امل�ستدامة

- مركز قانون الطاقة واالإ�ستدامه

- مركز ريادة االأعمال

غري اأن هناك حاجة اإىل مزيٍد من التعاون بني املراكز املختلفة. 

وهناك حاجة اأكرث اإحلاحًا اإىل برامج درا�سات عليا يف املجاالت 

ذات ال�سلة.

يف الوقت احلايل، يوجد عدد قليل من االأبحاث اجلارية يف جماالت 

ذات �سلة بالتعليم وامل�سائل االجتماعية. ويعمل العديد من اأع�ساء 

هيئة التدري�س يف كلية االآداب والعلوم اأو كلية الرتبية اأو معهد 

البحوث االجتماعية واالقت�سادية امل�سحية يف هذه املو�سوعات. 

غري اأن هناك حاجة حقيقة ما�سة اإىل مقاربة اأكرث تركيزاً يوجه 

فيها اجلهد اجلمعي نحو اأهداٍف وغاياٍت حمددة، ف�ساًل عن اأهمية 

احلاجة اإىل درا�ساٍت طولية )اإح�سائية تتابعية( يف هذه املجاالت 

وامليادين. 

ظهر حديثًا قطاع جديد يف االقت�صاد القطري هو التمويل االإ�صالمي. 

وقد يتطور ذلك يومًا لي�صبح اأحد مراكز اجلذب االقت�صادي الرئي�صي 

ال يف قطر فح�سب، بل يف املنطقة باأكملها يف ال�سنوات القادمة. 

فاالقت�ساد االإ�سالمي هو االأ�رضع منواً يف عامل املال العاملي، 

واالأهم اأنه يعد حقاًل معرفيًا معرتفًا به يف كثري من اجلامعات 

املرموقة حول العامل مثل اأوك�سفورد وكامربيدج و�ستانفورد 

وغريها. ويرجع ال�سبب يف ذلك اإىل احتوائه على موارٍد هائلة. وثمة 

مناف�سة متنامية بني معاهد العامل الحتالل مكان الريادة يف هذا 

ال�سدد. وهذه فر�سة حقيقية جلامعة قطر كي تتبواأ مكانة رائدة يف 

املنطقة. 

يف هذه اللحظة ُتعد البنية االأ�صا�صية املتوفرة �صئيلة جداً وال ميكن 

اإجراء اأبحاث يف هذا املجال باالعتماد عليها. ونقرتح بدء برنامج 

درا�ساٍت عليا يف هذا املجال اأو توجيه الربامج املوجودة حاليًا 

يف هذا االجتاه. باالإ�سافة اإىل  اأن هناك حاجة ملحة اإىل اإن�ساء 

مركز اأبحاث اأو برنامج بحثي لهذا االجتاه  البحثي مزود بالبنية 

الالزمة. االأ�سا�سية 

وفيما يلي خطط العمل املقرتحة يف ال�سنوات اخلم�س القادمة:

- درجة املاج�ستري اأو الدكتوراه يف احلداثة والهوية والق�سايا 

االجتماعية 

- درجة املاج�ستري اأو الدكتوراه يف الرتبية وبناء القدرات

- درجة املاج�ستري اأو الدكتوراه يف جتديد اخلطاب االإ�سالمي

- درجة املاج�ستري اأو الدكتوراه يف جمال املالية االإ�سالمية

- اإن�ساء مركز اأو برنامج بحثي يف جمال املالية االإ�سالمية

- حجم العمالة يعتمد على نطاق خطط العمل املقرتحة

من املهم اأن ن�صع يف احل�صبان اأن كل هذه التخ�ص�صات واملجاالت 

البحثية متداخلة مع بع�سها االآخر بطبيعتها، ولكننا بحاجة اإىل 

ت�سجيع الباحثني من كلياٍت ومراكز بحثية خمتلفة على التعاون 

فيما بينهم. وهذا قد يتطلب �سيا�سات اأكرث مرونة على م�ستوى 

جامعة قطر من حيث التوظيف والوقت املخ�ص�س للبحوث.
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تويل جامعة قطر اهتمامًا بالغًا بالتعليم والبحوث املتعلقة 

ب�سحة �سكان قطر وعافيتهم و�سالمتهم. حيث  يفيد تقرير  الرت�سد 

التدريجي لالأمرا�س املزمنة غري املعدية والتقارير ال�سحية 

ال�سنوية لدولة قطر باأن ال�رضطان واأمرا�س القلب واالأوعية الدموية 

وارتفاع �صغط الدم وال�صكري متثل عبئًا كبرياً وخطراً على �صحة 

املجتمع القطري. حيث اأن  اأكرث من ن�صف الوفيات امل�صجلة �صنويًا 

تعزى اإىل االأمرا�س املزمنه غري املعديه.  اإن العبء ال�صحي الذي 

ت�سببه هذه االأمرا�س على املواطنني وامليزانيات احلكومية قد زاد 

ب�سكٍل ملفت للنظر مع تزايد اأعداد االأفراد الذين يعانون من واحٍد 

اأو اأكرث من هذه االأمرا�س. وبالتايل، فاإن من املهم ت�سجيع االلتزام 

بعدٍد من االإجراءات ال�سحية وتنفيذ هذه االإجراءات اجلادة املبنية 

على االأدلة والدرا�صات العلمية لتخفيف ن�صبة االإ�صابة ومعدالت 

انت�سار هذه االأمرا�س املزمنة وما ت�سببه من وفيات.  

تعد االأبحاث يف جمال القلب واالأوعية الدموية عريقة يف كثري من 

املوؤ�س�سات املحلية مثل جامعة قطر، ومعهد قطر لبحوث الطب 

احليوي، ومركز قطر لبحوث القلب واالأوعية الدموية وكلية طب 

وايل كورنيل. غري اأن اأبحاث البدانة مل تاأخذ االهتمام الكايف رغم 

اأهميتها واأثرها يف الت�سبب باالإ�سابة باأمرا�س اأخرى مثل اأمرا�س 

القلب واالأوعية الدموية وال�رضطان ومر�س ال�صكري من النوع 

الثاين. ومع ازدياد البدانة بني ال�سغار والبالغني القطريني، فمن 

املرجح اأن ترتك اآثاراً �سلبية على املجتمع. ففي عام 2012، اأظهرت 

نتائج  م�سح الرت�سد التدريجي اأن زيادة الوزن والبدانة توؤثر على 

حوايل 71.8 يف املائة من الذكور الذين ترتاوح اأعمارهم بني 18 

و64 عامًا، وعلى 68 يف املائة من االإناث من نف�س الفئة العمرية. 

وتعترب منظمة ال�سحة العاملية والرابطة الطبية االأمريكية البدانة 

مر�صًا. وكذلك ميثل ال�رضطان اأحد االأ�صباب الرئي�صية للوفاة يف 

قطر والدول املجاورة. وبناء على ما �سبق وبعد مناق�سات عميقة 

ومكثفة بني الباحثني يف جامعة قطر، ا�صتقر الراأي العلمي على اأن 

البدانة وال�رضطان هما املجاالن البحثيان اللذان يتمتعان باالأولوية 

االأوىل للجامعة يف امل�ستقبل. وهناك اقرتاح باأن يجرى البحث على 

اجلوانب االأ�سا�سية والتطبيقية والوقائية وال�رضيرية. عالوًة على 

ذلك فاإن التو�سيات قد بنيت على )1( ملء الفراغات االأكرث اإحلاحًا 

يف اأبحاث االأمرا�س املزمنة وغري املعدية يف قطر )2( التواءم مع 

روؤية قطر 2030 وا�سرتاتيجة ال�سحة الوطنية القطرية 2013-

2016 )3( اإمكانيات التعاون عرب التخ�ص�صات )4( ا�ستعداد جامعة 

قطر من حيث البنية االأ�سا�سية )5( كفاءة ا�ستغالل متويل االأبحاث 

اإذا ما و�صعنا يف االعتبار الن�صاط البحثي الكلي يف قطر. اأما 

جماالت البحث االأخرى فت�ستمل على الق�سايا االأخالقية وكيفية 

توافق املو�سوعات البحثية العلمية مع مبادئ ال�رضيعة االإ�سالمية 

ال�صمحة، وت�صويق الريا�صة والن�صاط البدين واأثر الريا�صة والن�صاط 

البدين على ال�سكان القطريني. 

يف الوقت الراهن يوجد يف اجلامعة اأربعة باحثني حمتملني يف 

جمال ال�رضطان واالأحياء اجلزيئية. وهناك حاجة اإىل عدد كبري 

من اأع�ساء هيئة التدري�س يف امل�ستوى املتو�سط والعايل )من 

بينهم اثنان يف جمال امل�صار ال�رضيري( يف جمايل ال�رضطان 

والبدانة. اأ�سف اإىل ذلك اأن البحث يجب اأن يتدعم باملكون 

الرتبوي والتدريبي الذي ي�صتمل على اأ�صاتذة م�صاعدين، واأ�صاتذة 

م�صاركني، واأ�صاتذة، وباحثني م�صاعدين ف�صاًل عن من�صق اإداري. 

وت�ستمل متطلبات البنية االأ�سا�سية على خمترٍب كامل التجهيز 

لزراعة اخلاليا، وخمتربات جمهرية )مبا فيها املجهر متحد البوؤر(، 

وخمتربات الربوتينات والتاأي�س، وخمترب الت�رضيح املر�سي مبا 

يف ذلك اأجهزة ت�سوير، وبرامج حا�سب )تتبع حركة اخللية، اإلخ(، 

وخمترب وظائف اأع�ساء، وخمترب الدوائية، وخمترب معاون وخاليا 

اجلذع. ويتوقع الربنامج افتتاح برنامج درا�سات عليا يف االأ�سا�س 

االأي�سي لالأمرا�س وال�رضطان. وت�سمل اجلهات املعنية الرئي�سة 

وال�رضكاء املحتملون: املجل�س االأعلى لل�سحة، واملركز الوطني 

لرعاية واأبحاث ال�رضطان يف موؤ�س�سة حمد الطبية، وموؤ�س�سة الرعاية 

ال�صحية االأولية، ومركز ال�صدرة للطب والبحوث، وبنك قطر احليوي، 

معهد قطر لبحوث الطب احليوي، اإلخ. 

اإن رعاية املجتمع هي اإحدى االأولويات البحثية الق�سوى لدى 

جامعة قطر، اإذ ين�سب جل االهتمام على عافية الب�رض و�سحتهم، 

فهي ركن الزاوية وحجر االأ�صا�س الأي تنمية حقيقية. ومن ثم، فاإن 

تكوين جمتمع متعلم و�سحي وواٍع هو الهدف الرئي�س نظراً ملاهية 

االأبحاث امل�ساغة يف هذا املقرتح. وعالوًة على ذلك، فاإن هذا 

البحث يكمل م�سرية م�ساعي اجلهود التدري�سية احلثيثة وخدمات 

املجتمع امل�سندة اإىل اجلامعة.  المحور الثالث: 
السكان والصحة والعافية

1.3 السكان والصحة والعافية
المحور الثالث: السكان والصحة والعافية
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اأدركت قطر احلاجة املا�سة اإىل معاجلة ق�سايا ال�سالمة املرورية، 

لذلك مت تاأ�سي�س اللجنة الوطنية لل�سالمة املرورية عام 2008 التي 

يراأ�سها معايل ال�سيخ عبد اهلل بن نا�رض اآل ثاين، رئي�س جمل�س الوزراء 

ووزير الداخلية، وت�سم اأع�ساء من موؤ�س�سات خمتلفة يف الدولة. ويف 

عام 2013 تاأ�س�ست اللجنة »اال�سرتاتيجية الوطنية لل�سالمة املرورية« 

لتقليل حاالت الوفاة واالإ�سابات الناجمة عن حوادث املرور. وقد 

و�سفت هذه اال�سرتاتيجية من قبل م�سوؤويل ال�سالمة املرورية باأنها 

»خارطة طريق لنظام نقل اآمن عرب الطرق«. وتقدم هذه اال�سرتاتيجية 

خارطة طريق ملدة خم�س �سنوات ت�سم مائتي خطة عمل لتقليل 

حوادث الطرق واملعاناة االإن�سانية الناجتة عن حوادث املرور 

على الطرق، ومتثل اخلطوة االأوىل نحو حتقيق الروؤية الطموحة يف 

ا�سرتاتيجية ال�سالمة املرورية لقطر 2022-2013.

تواكب ا�سرتاتيجية جامعة قطر يف حمور ال�سالمة املرورية 

ا�سرتاتيجية ال�سالمة املرورية الوطنية، و�سوف تعالج وترتجم 

املائتي خطة عمل اإىل �سل�سلة واقعية من امل�سكالت البحثية العملية 

التي تهدف اإىل فهم وحت�سني ورفع كفاءة �سالمة منظومة الطرق 

يف قطر.  وبعد اأن اأدركت �رضورة ال�سالمة املرورية واأهميتها، 

افتتحت جامعة قطر موؤخراً مركزاً جديداً للبحوث با�سم مركز قطر 

لدرا�سات ال�سالمة املرورية ليعالج هذه الق�سايا. وهناك اأربعة 

باحثون يف هذا املحور البحثي، ولكن هناك حاجة اإىل تعيني 

املزيد من اأع�ساء هيئة التدري�س والباحثني يف جماالت ال�سالمة 

املرورية وهند�سة الطرق، وتغيري �سلوك م�ستعملي الطرق، و�سالمة 

املركبات، وامليكانيك احليوي، ف�صاًل عن ال�صحة وال�صالمة يف بيئة 

العمل. ولتقدمي اأبحاث مفيدة يف هذا املجال الهام هناك حاجة اإىل 

خمتربات بحثية ت�سمل اإمكانيات لفح�س قدرة كبح مقعد ال�سيارة 

حتت تاأثري اال�صطدام الأغرا�س ال�صالمة املهنية )مكان للمخترب، 

ونظام ا�سطدام اإنزالقي هوائي ذاتي احلركة، واآلة ت�سوير فائقة 

ال�رضعة وغريها من املعدات امل�ساعدة(، ومعدات لفح�س �سالمة 

املركبات والركاب، من�ساأة ا�سطدام )Drop Tower( لدرا�سات 

امت�سا�س طاقة اال�سطدام ف�ساًل عن بع�س الربجميات مثل برنامج 

)في�سم VISUM(. ومن املتوقع اأن تغطي االأبحاث امل�ستقبلية 

موا�صيعًا مثل حتليل حركة املرور، واآليات تخفيف اآثار العنف 

واجلروح الناجتة من اال�سطدام وكذلك حتليل اجلوانب االإقت�سادية 

وحتليل املعطيات الكبرية. من بني ال�رضكاء الرئي�سيني يف احلقل 

البحثي هذا كل من اللجنة الوطنية لل�سالمة املرورية بقطر، واإدارة 

املرور التابعة لوزارة الداخلية، وهيئة االأ�سغال العامة »اأ�سغال«، 

ووزارة البلدية والتخطيط العمراين، و�رضكات النفط والغاز، 

و�رضكات النقل، و�رضكات البناء والت�صييد املعماري والعمراين.

يف مار�س 2014 اأُعلن اأن مركز قطر لدرا�سات ال�سالمة املرورية 

التابع جلامعة قطر �صوف يح�صل على مليون ريال قطري من �رضكة 

اإك�سون موبل قطر لدعم جهوده يف جمال زيادة الوعي ب�سالمة 

الطرق و�سبل منع احلوادث.

2.3 السالمة المرورية
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تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت عمودان جوهريان من اأعمدة 

املجتمع اليوم. فالتقدم ال�رضيع وامل�ستمر يف التكنولوجيا الرقمية 

ي�ساعد يف بناء ح�سارتنا وتطورنا. وت�ستثمر جامعة قطر ب�سكٍل وا�سح 

يف هذه احلقول العلمية كما يقوم عدد كبري من اأع�ساء هيئة التدري�س 

باإجراء اأبحاث يف خمتلف املجاالت املتعلقة بهذا املحور. وي�سم هذا 

املحور طيفًا وا�صعًا من التخ�ص�صات واملو�صوعات، فهو جمال متعدد 

التخ�ص�صات ب�صكٍل كبري وله تطبيقات يف كل احلقول العلمية داخل 

اجلامعة تقريبًا. وهناك نحو �صتون باحثًا من كليات وتخ�ص�صات 

خمتلفة يعملون يف االأبحاث املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات.

يتطلب اإحراز اأي تقدم حقيقي يف هذا املحور وجود اأع�صاء هيئة 

تدري�س من ذوي اخلربات يف العديد من التخ�ص�صات ذات ال�صلة، 

ميكنهم اأن يطوروا وي�صريوا م�رضوعات بالتعاون مع اأع�صاء هيئة 

التدري�س والطالب وباحثني م�ساركني من خارج اجلامعة وجهات 

معنية اأخرى. وعليه، فلكل جمال من جماالت املحور الفرعي الثالثة 

هذه هناك حاجة ما�صة لع�صو هيئة تدري�س ذي خربة عالية متفرغ 

لالأبحاث ويكون تابعًا يف الوقت نف�سه الأحد مراكز االأبحاث التابعة 

للجامعة. واملطلوب من كبري الباحثني هذا اأن يبداأ م�رضوعات 

وا�سعة النطاق متول من خارج اجلامعة. عالوًة على ذلك، فاإن مثل 

هذا اجلهد يتطلب دعمًا من ع�سو هيئة تدري�س �ساب، وم�ساعد بحثي 

يعمالن يف كل جمال من جماالت هذا املحور الفرعي. ومن املتوقع 

اأن ياأتي دعم اإ�سايف من اأع�ساء هيئة التدري�س داخل جامعة 

قطر، ومن الطالب، ومن باحثني اآخرين يتم تعيينهم من خالل 

امل�رضوعات املمولة من خارج اجلامعة. 

وبعد ذلك �سيتطلب كل جمال من جماالت حمور تكنولوجيا املعلومات 

واالت�ساالت وجود خمترب بحثي ي�سم معداٍت تدعم االأبحاث ذات 

ال�سلة واالأن�سطة التعليمية. وبالتايل هناك حاجة اإىل وجود مهند�س 

اأو فني خمترب يقوم برتكيب و�صيانة معدات املخترب وي�صاعد 

الباحثني والطالب على ا�ستعمالها. هناك اعتباران رئي�سيان اأو�ست 

بهما جلنة املعلومات وتكنولوجيا االت�ساالت ل�سمان حتقيق االإجناز 

املطلوب للعمل املقرتح يف امل�ستقبل هما )1( تعيني اأع�ساء هيئة 

تدري�س جدد )يف ق�سم علوم وهند�سة احلا�سب على �سبيل املثال( 

يعملون يف تخ�ص�صات املحور الفرعي )2( ت�سجيع اأع�ساء هيئة 

التدري�س على العمل يف جماالت البحث املدرجة حتت هذا املحور 

الفرعي باإعفائهم من بع�س �ساعات التدري�س مقابل اإجراء االأبحاث. 

ونتوقع حاجتنا اإىل ع�صوي هيئة تدري�س معينني يعمالن على اأ�صا�س 

الف�سل الدرا�سي مبوافقة كلياتهم. 

كما اأن جامعة قطر يف طور بناء �سبكة اأبحاث فائقة ال�رضعة وبنية 

اأ�سا�سية يف جمال تكنولوجيا املعلومات متتلك اإمكانياٍت حا�سوبية 

وتخزينية �صخمة ف�صاًل عن احلو�صبة ال�صحابية فائقة الفعالية التي 

يديرها مركز الكندي لبحوث احلو�صبة باجلامعة. وهناك حاجة اإىل 

اإن�ساء خمترب اأبحاث لكل جمال من جماالت املحور الفرعي باملوارد 

الب�رضية الداعمة والكافية. وت�ستمل املو�سوعات البحثية يف املحور 

الفرعي »معاجلة املعلومات الذكية واالآمنة« على اأمن املعلومات 

واأدوات حتليل بيانات االأعمال وتكنولوجيا الت�سور. ويف املحور 

الفرعي الذي يحمل عنوان »النظم واخلدمات االإلكرتونية« فاإن 

مو�سوعات البحث االأ�سا�سية هي احلو�سبة ال�سحابية و�سبكات 

ت�ستمل املو�سوعات  اال�ست�سعار املحمولة وتطبيقاتها، بينما 

البحثية املندرجة حتت املحور الفرعي »متكني التكنولوجيات« 

امل�ساعدة  والتكنولوجيا  والبيولوجية،  ال�سحية  على املعلوماتية 

والتعليمية. ونتوقع اأن يحفز التو�سع يف االأبحاث اإن�ساء برنامج 

درا�سات عليا يركز على املعلوماتية ال�سحية والبيولوجية وبرنامج 

دكتوراه متوله جامعة قطر لتخ�صي�س منح درا�صية يف جمال 

املعلومات.  تكنولوجيا 

من ال�رضكاء الرئي�سيني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت 

هم مركز قطر لال�ستجابة لطوارئ احلا�سبات »كيو�سريت«، 

ووزارة االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات، ومعهد قطر لبحوث 

احلو�سبة، ووزارة العمل، ووزارة الداخلية، ومركز قطر لالبتكارات 

التكنولوجية )كيوميك(، واحة العلوم والتكنولوجيا يف قطر، 

وموؤ�س�سة حمد الطبية، ومركز ال�سدرة للطب والبحوث، وزارة 

التخطيط التنموي واالإح�صاء، و�رضكة » Ooredoo«، و�رضكة 

ميزة، ال�رضكة القطرية لالأقمار ال�سناعية »�سهيل �سات«.

من املتوقع اأن يزيد اال�ستثمار يف البنية البحثية االأ�سا�سية والقوى 

العاملة يف حماور تكنولوجيا املعلومات الفرعية من القدرة 

البحثية ملجموعة كبرية من اأع�صاء هيئة تدري�س يف تخ�ص�صات 

متنوعة، ويطور من البنية االأ�سا�سية للحو�سبة وال�سبكات الالزمة 

الإجراء االأبحاث، ويزيد من قدرة جامعة قطر على جذب متويٍل 

خارجي وي�ساعد اجلامعة على احتالل مكانة اأكرب يف منطقة اخلليج 

ويف العامل اأجمع.

المحور الرابع: 
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت

المحور الرابع: تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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1. تتمتع جامعة قطر ببنية اأ�سا�سية متقدمة وت�سم طيفا وا�سعا 
من اخلربات الب�رضية يف معظم املحاور البحثية ذات االأولوية. 

وحتتاج اجلامعة اإىل عملية تقييم ذاتي لتحديد اإن كان بو�سعها اأن 

حتتل موقعًا اإقليميًا اأو عامليًا يف اأٍي منها. ومن دون �صك متتلك 

اجلامعة اإمكانياٍت منا�سبة يف معظمها بينما متثل بع�س املحاور 

نقاط قوٍة لها.

2. يف بع�س املحاور ذات االأولوية ت�ساهي البنية التحتية يف 
جمال البحث والتدريب عدد العلماء والباحثني وم�ستوى خرباتهم 

يف ذلك املحور، ولكن يف بع�سها االآخر، جند اأن الكفة متيل يف اأحد 

االجتاهني على ح�ساب االآخر. اإن العمل نحو حتقيق توازن مقبول، 

ي�سمن بحثًا عايل اجلودة ي�سبو نحو االإبداع ويوؤثر اإيجابيًا على 

املجتمع، هو ما نحتاج اإليه ب�سدة من اأجل امل�ستقبل. وبينما تهيئ 

املحاور ذات االأولوية، التي مت ذكرها هنا، احلقول العلمية الذي 

يجب اأن تركز عليه االأبحاث خالل ال�سنوات القادمة، فاإننا بحاجة 

اإىل بذل جهٍد م�سرتك لتحقيق »قفزة« حتقق مكانة اأف�سل للجامعة.

3. ثمة حاجة ما�سة لتكوين جماميع بحثية قوية، يف كل حمور 
من املحاور كي ت�سيف اخلربات املتنوعة هذه يف كل من احلقول 

املختلفة لقوة الربنامج ال�صاملة. ويجب اأن يكون ذلك هو االأ�صا�س 

)اأو على االأقل اأن يوؤخذ بعني االعتبار جديًا( عند اختيار اأع�ساء 

هيئة التدري�س م�صتقباًل. لذلك، يجب التخطيط بعناية فائقة وروؤية 

وا�سحة ملواطن القوة والفجوات املحتملة. 

4. االأبحاث والدرا�صات العليا جماالن متداخالن بطبيعتهما؛ 
واأي تقدم يف اأحدهما يوؤثر فوريًا على االآخر، لذلك، فاإن التخطيط 

)اأو اإعادة التخطيط( املبكر لربامج الدرا�صات العليا اأمٌر جوهري 

للوفاء باالحتياجات املتوقعة. كما اأن موائمة برامج الدرا�سات 

العليا مع الفر�س املتاحة خارج نطاق اجلامعة، وخا�سة موؤ�س�سة 

قطر، هو اأمٌر ال غنى عنه. 

5. ينبغي تطوير اخلطة التف�سيلية لكل من حماور االأولوية 
�سالفة الذكر وفق تن�سيٍق حمكم وعرب خمتلف الكليات واملعاهد 

واملراكز وغريها من الوحدات البحثية داخل الكليات. وهذا من 

�صاأنه توفري اال�صتغالل االأمثل لنقاط القوة وزيادة التفاعل بني 

الوحدات املختلفة ويوؤدي اإىل خلق عالقات اأقوى للفوز بتمويٍل 

خارجي تناف�سي. باالإ�سافة اإىل اأنه يجب االأخذ بعني االعتبار، 

وعلى نحٍو جدي، التعاون امل�صرتك مع املوؤ�ص�صات الوطنية واجلهات 

ذات املكانة الرفيعة داخل الدولة )ورمبا حتى اإقليميًا( وذلك  )1( 

ملنع ازدواجية اجلهد )2( وزيادة معيار تفاعل جامعة قطر معها.

النتائج
والتوصيات

6. للمحاور الرئي�سية االأربعة اإثنا ع�رض حموراً فرعيًا، وال حتتمل 
موارد جامعة قطر اال�صتثمار الفوري يف كل حموٍر من هذه املحاور 

الرئي�سية اأو الفرعية، لذا �ستو�سع العديد من العوامل يف عني 

االعتبار، و�صتجري عمليات تقييم متاأنية جلوانب متعددة، وذلك 

قبل احل�صول على املوارد اأو تخ�صي�صها بطريقٍة مدرو�صة. و�صيقوم 

مكتب نائب رئي�س اجلامعة للبحث بعملية تناف�سية ي�سمن من 

خاللها )1( منح الربامج التي ت�ستحق احلافز املرغوب )2( النتائج 

املتوقعة. كما �سوف ت�ساف عوامل تناف�س اأخرى بعد مناق�سة 

املو�سوع مع اجلهات االإدارية واملوؤ�س�سية يف اجلامعة. و�سوف 

يتم و�سع اخلطط العامة للعملية وتعلن قبل نهاية الف�سل الدرا�سي 

ربيع 2014. و�سوف يتم اختيار ثالثة حماور من اأ�سل اإثني ع�رض 

حموراً فرعيًا واالإعالن عنها مع نهاية هذا العام، على اأن تطلق يف 

�سهر يناير 2015 املرحلة االأوىل من امل�ساريع. اإ�سافًة اإىل ذلك قد 

تتم درا�سة ثالثة برامج اأخرى يحتمل ح�سولها على دعم امل�ستوى 

التايل. ويتعني درا�سة م�ستويات الدعم ملجموعتي امل�رضوعات. 

7. �سيعمل مكتب نائب رئي�س اجلامعة للبحث بالتن�سيق مع اإدارة 
اجلامعة وعدد كبري من امل�ساركني الرئي�سيني لتوفري دعم مايل 

اأ�سا�سي بهدف اإطالق الربنامج، و�سيعملون من اأجل ت�رضيع التو�سع 

امل�ساريع.  لهذه  امل�ستقبلي 

8. �سوف يبلغ مكتب نائب رئي�س اجلامعة للبحث جميع اجلهات 
ب�ساأن االإعالن عن الربنامج، والعملية املتبعة والنتائج والتتنفيذ 

الالحق واملتابعة ال�سنوية اأو التقدم يف مراحل االإجناز وكذلك 

النهائية.   النتائج 
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ملزيد من املعلومات حول البحوث يف جامعة قطر:

www.qu.edu.qa/offices/research


