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حصلت على 500 منحة ضمن برنامج األولوية الوطنية.. مؤسسة التايمز:

جامعات قطر تفوقت على جامعات دول الحصار جامعات قطر تفوقت على جامعات دول الحصار 
أظهر تقرير أصدرته مؤسسة التايمز للتعليم العالي بعنوان «هل يمكن 
لجامعات قطر أن تنجو من الحصار الخليجي» أن جامعات قطر تغلبت على 
جامعات دول الحصار في معدل إنتاج الفرد الواحد في البحث العلمي. وفي ذات 
التقرير تم التأكيد على أن هناك تزايدًا ملحوظًا في معدل إنتاج البحث العلمي 

في دولة قطر خالل السنوات األربع املاضية، حيث حققت دولة قطر أعلى نسبة 
في إنتاج البحث العلمي في دول الشرق األوسط. كما تعد دولة قطر أكثر الدول 
العربية في عقد الشراكات البحثية والتعاون في إنتاج البحوث العلمية مع 
جامعات دولية وباحثني من كل مكان بنسبة 80 % وفقًا للرسم البياني، وبعدها 
اململكة العربية السعودية بنسبة %75، وبعدها اإلمارات العربية املتحدة 

وسويسرا بنسبة 65 %، وسنغافورة 60 %، ومصر 50 %.

    الدوحة - الشرق

الدولية، أكدت جامعة قطر تفوقها،  الشراكات   عبر هذه 
لم  للجامعة  البحثي  النشاط  محليا وإقليميا، حيث إن 
يتأثر نتيجة «الحصار الجائر»، بل على العكس من ذلك، 
شهدت األبحاث نموها الطبيعي امللحوظ، حيث تم تعزيز 
الدولية املوجودة، وبناء جسور بحثية دولية  الشراكات 
جديدة. وخالل الفترة املاضية، زادت إنتاجية الباحث في 
قطر بمعدل أسرع، وأصبحت إنتاجية الباحث في قطر 
السعودية ومــصــر واإلمـــارات  العربية  اململكة  أكــثــر مــن 
العربية املتحدة،  كما كان تأثير االقتباس العلمي امليداني 
ــــودة األبـــحـــاث  ــلـــى مــمــا يـــؤكـــد جـ ألبـــحـــاث قــطــر هـــي األعـ
ــإن الــبــحــوث  ــي، فـ ــدولـ ــتــعــاون الـ املــنــشــورة. وفـــي مــجــال ال
الــنــاشــئــة مـــن جــامــعــة قــطــر والـــتـــي شــــارك فـــي تأليفها 
البحثية املشتركة  باحثون دوليون تشكل ثلث األوراق 

دولًيا املقدمة من دولة قطر بشكل عام. 

◄ الحصار لم يؤثر على الجامعة
وقـــال الــدكــتــور حسن بــن راشـــد الــدرهــم رئــيــس جامعة 
الوطنية  املــؤســســة  «لـــدى جامعة قطر باعتبارها  قطر 
االولى للتعليم العالي في البلد، ثقافة نشطة في البحوث 
للبحوث تستهدف  التعاونية، وخــارطــة طريق طموحة 
التعاون  القضايا املحلية واإلقليمية والــدولــيــة. ويشغل 
أبــحــاث جامعة قطر، حيث  الــدولــي صميم استراتيجية 
البحث  املعرفة فــي  نشجع باحثينا على ثقافة تقاسم 
ــلــتــحــديــات املــحــلــيــة واإلقـــلـــيـــمـــيـــة، وحــــول  عــــن الـــحـــلـــول ل
الجامعة، قال  األبــحــاث في  الجائر على  تأثير الحصار 
الدرهم:  لم تؤثر أزمة الخليج األخيرة على جودة وكمية 
األبحاث في الجامعة، وقد أدت جهودنا البحثية املتزايدة 
أكثر مــن  4658 من املطبوعات  إلــى إصــدار  باستمرار 

املشتركة مع 1835 مؤسسة متعاونة.  وأضاف الدرهم 
: تــســتــمــر الــجــامــعــة فـــي جــهــودهــا لــتــعــزيــز الـــروابـــط مع 
املجتمع، ولتعظيم التأثير ليس فقط على الطالب، ولكن 
أيــًضــا عــلــى املــجــتــمــع األوســــع مــن خـــالل تــطــويــر بــرامــج 
التدريس  التنمية، واالستفادة من خبرات أعضاء هيئة 
والـــطـــالب فـــي مــخــتــلــف الــكــيــانــات فـــي قــطــر وخــارجــهــا. 
سنواصل تركيزنا والتزامنا بمتابعة الجودة األكاديمية 

والبحثية والتميز نحو اقتصاد قائم على املعرفة».

◄ تفوق في مجال البحث العلمي 

ومن جانبها، قالت د. مريم العلي املعاضيد نائب رئيس 
التقرير  العليا: يعبر هــذا  للبحث والـــدراســـات  الجامعة 
العلمي لجامعة  البحث  الــواضــح فــي مــجــال  التفوق  عــن 
املعاضيد: في  املاضية. وأضــافــت  السنوات  قطر خــالل 
الجديدة لألعوام 2018 2022-  تسعى  استراتيجيتها 
جــامــعــة قــطــر ألن تــتــفــوق فـــي الـــبـــحـــوث اُملـــــرِكـــــزة، ذات 

للقياس، واملؤثرة،  الصلة باحتياجاتنا املحلية، والقابلة 
والتعاونية، والتي تنصب على إيجاد الحلول، وتدفع إلى 
التقدم في املعرفة واالبتكار. وأشارت إلى غزارة اإلنتاج 
مــن الــبــحــث العلمي فــي جــامــعــة قــطــر، وأكــــدت الــدكــتــورة 
العلمي فــي جامعة قطر تصدر  البحث  على أن منصة 
عــــددًا الفــتــًا مــن املــطــبــوعــات، وقـــد نــجــحــت الــجــامــعــة في 
الدولية،  املنح وزيــادة عدد شراكاتها  ضمان استقطاب 
أثرنا ولضمان قيادة نهج االبتكار والــريــادة،  ولتعظيم 
املناحي  البحثية بحيث نحدد  نقوم بتطوير منهجيتنا 
الرئيسية التي يمكننا أن نحدث فيها فرقًا ومن ثم نركز 
عليها، ونأمل في أن تسهم مشاريع أبحاث جامعة قطر، 
الــتــي تعقدها فــي دعـــم واالرتـــقـــاء وتطوير  والــشــراكــات 

االقتصاد القطري.

◄ إنجازات بحثية
 NPRP في إطار برنامج األولوية الوطنية للبحث العلمي
حققت جامعة قطر 500 منحة ضمن 10 دورات من 
التي  البحثية لألبحاث  الــشــراكــات  الــبــرنــامــج، وبــلــغ عــدد 
حــصــلــت عــلــى مــنــح بــحــثــيــة ضــمــن NPRP نــحــو 330 
شراكة بحثية، تمتد حول العالم إلى أوروبا، واألمريكتني، 
البحثية  الخبرة  وأســتــرالــيــا، وقـــارة آســيــا. وفــي برنامج 
للطلبة الجامعيني URE  حصلت جامعة قطر على 587 
البرامج  يــؤكــد حــرص  منحة بحثية فــي 21 دورة، بما 
األكــاديــمــيــة املــتــنــوعــة عــلــى أن يــخــوض طــلــبــة الــجــامــعــة 
التجربة البحثية مبكرا. وخالل الفترة من العام 2013 – 
2017 منح الباحثون من جامعة قطر 12 برائة اختراع، 
من أصل 115 تم اإلفصاح عنها، لتؤكد مرة أخرى تفوق 

جامعة قطر في املجال البحثي. 

◄ 12 براءة اختراع و1400 بحث منشور في الدوريات العلمية
◄  د. الدرهم: جودة البحوث في الجامعة لم تتأثر بالحصار الجائر 

¶ اهتمام بتطوير األبحاث في الجامعة

 ¶ د. حسن الدرهم  


