
 

 

دفعة جديدة من الطمبة يستقطب  وسبةمه معهد قطر لبحوث الحنظ  برنامج التدريب الصيفي الذي ي  
 الجامعي ين

 
 عموم الحاسوب مجال في عمميةإجراء بحوث واكتساب خبرة لمطمبة فرصة  تيح البرنامجي  

 
مو معيد قطر لبحوث نظ  يستقطب برنامج التدريب الصيفي الذي ي  لمسنة الرابعة عمى التوالي،  - 2102 يونيو 2الدوحة، قطر

الكتساب سين المتحم   الجامعيين دفعة جديدة من الطمبة، عضو مؤسسة قطر لمتربية والتعميم وتنمية المجتمع، (QCRI)الحوسبة 
 تحت شعار  ،2102مايو،  01ويشارك في البرنامج الذي انطمق في . الحاسوب وىندسة عموم وتطوير مياراتيم في مجال

قميمية ودولية في يستكممون دراستيمجامعيًا طالبًا  63" ابتكارات بحثية في دورة صيفية" البرنامج الذي  تيحي  . و جامعات وطنية وا 
 عموم في مجال زينالمتمي   لمطمبة الجامعيين فرصة فريدة ،2102 يوليو 2مايو ولغاية  01أسابيع ابتداء من  5مدى يستمر عمى 

البحثية  األولوياتفي  واكتساب الخبرة العممية لممارسة البحث العممي بياقة األخرى المتعم  ختصاصات واالوىندسة الحاسوب 
 العممية والبحثية في دولة قطر.  مة في بناء القدراتسة قطر المتمث  رسالة مؤس   تدعم، والتي بدورىا لممعيد

 
سرعان ما ، طالب 3بمشاركة  2102في عام  فمنذ استحداثونجاحو المتواصل والمستمر. البرنامج بالمتزايد ىتمام اال ويعكس

 .في دولة قطر وأكثرىا استقطابًا لمطالب ،في مجال عموم الحاسوبصة المتخص  البرامج التدريبية  أنجحل البرنامج إلى أحد تحو  
قد موا  طالب 001تم اختيارىم من بين ، طالبًا من قطر ولبنان واليند والواليات المتحدة 63 يشارك في الدورة الحالية لمبرنامجو 

بيئة عممية،  ضمنتيح البرنامج لمطمبة فرصة تطوير مياراتيم اإلبداعية والتقنية أسابيع، سي   5وعمى مدى . لالنضمام يمطمبات
 . العاممين في المعيدالباحثين والعمماء  كبار إشراف مجموعة منتحت و 
 

 ،في ىذا الوقت من كل عام7 "قائمة ، إلى ىذا البرنامج،المعيد في التعميم البحثي مبادراتإيمان الفيتوري، مدير  الدكتورة وأشارت
 لمطمبة الكتساب المعرفة بالنسبة حقيقية البرنامج من فرص رهيوف  لما  سون جداً ل. نحن متحم  ة نحخمي  إلى ما يشبو ل المعيد يتحو  

 والمشرفين عمى حد سواء". 
 

مشروعًا من المشاريع البحثية التي تندرج ضمن األولويات البحثية  21وخالل الدورة الحالية لمبرنامج، اختار الطمبة من بين 
ة، واألمن المعموماتي، وتحميل البيانات، واألنظمة الموز عة، يلممعيد وىي7 تقنيات المغة العربية، والحوسبة العممية واليندس

تصميم لعبة إلكترونية ىادفة، وبناء ىندسة جديدة لوسائل التواصل اإلجتماعي،  المختارة وشممت المشاريع. جتماعيةاالوالحوسبة 
مجموعة من ويعمل الطمبة تحت إشراف وغيرىا من المشاريع األخرى.  ،لمكوارثستجابة االواستخدام الذكاء االصطناعي في 

 المعيد، حيث يتم ربط الطالب بالمشرف بحسب خمفيتو الدراسية واىتماماتو. ب العمماء والمتخص صين
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عموم  في قسمطالب الفياض، عبد الرحمن  وقال ل البرنامج بوابة عبور بين الفصل الدراسي والحياة المينية.شك  مطمبة، ي  وبالنسبة ل
. آمل عممية وتطبيقاتبحوث  إجراءحتى يتسنى لي البرنامج  رغبت باالنضمام إلى" 7قطرفي  امعة كارنيجي ميمونبجالحاسوب 

 العممية." والخبراتالبحثية الميارات  المزيد من كتسابالفرصة المو المعيد يتيح لي برنامج التدريب الصيفي الذي ينظ   أن
لتحاق بالبرنامج عامًا يسعى العديد من الطمبة لإل ،وة منوفي تحقيق األىداف المرج الذي القاه البرنامج وفي ضوء النجاح الكبير

 في العام الماضيالتحقت " 7جامعة قطرالتي تدرس ماجستير عموم الحاسوب ب ،ىيا آل ثاني القطرية الطالبة قالتو تمو اآلخر. 
البرنامج مرة أخرى. لتحاق بصم مت عمى اال ،التي اكتسبتيا ونظرًا لمخبرة الكبيرةفي المعيد.  ةيالحوسبة العممية واليندس بقسم
. بطرق وأساليب مختمفة، ولكن سابًقا يامت  تعم  لمبادئ التي ا نفس ، حيث أقوم بتطبيقالمعيدب تحميل البيانات في قسمب حاليًا أتدر  
أنو في ذات الوقت مفيد جًدا. أتطم ع الكتساب الكثير من الخبرات  إال ،تحدًيا صعًبا بالنسبة لي المشروع الذي أعمل عميوشك ل ي  

 تحت إشراف باحثي المعيد." 
 

جتماعية قسم الحوسبة اال منىيذر ليسون  قالت ،ومن جيتياعمى الطمبة والمشرفين عمى حد سواء.  بالفائدة ويعود البرنامج
حدى المشرفين عمى الطمبة بالمعيد و  حيث يتيح لكال الطرفين،  إثراء مصدرتواصل بين الطمبة والمشرفين ال شك ل"ي   7في البرنامجا 

في المجال  ةميني اتمسار يم عمى اختيار يحث  و لمطمبة آفاقًا جديدة  يفتح البرنامج آمل أنمن اآلخر. ستفادة واالم فرصة التعم   ليما
 تقني".ال
 

تشمل . و والتعاون لدى الطمبة روح الفريق التي تيدف إلى بثلترفييية والفعاليات ا مجموعة من األنشطةالبرنامج يتضمن كما 
في نياية ت قام ة فطار رمضانيمأدبة إ باإلضافة إلىفي منتصف البرنامج،  "بولينج" لعبة، و غداء عمل أسبوعيىذه الفعاليات 

الطمبة بعرض نتائج  يقومس، القادم سبتمبرشير سبوع الثالث من في األو المعيد ينظ مسالحفل الختامي الذي وخالل البرنامج. 
نةأمام لجنة تحكيم أبحاثيم   ،ن خميفةلبحوث الحوسبة وأساتذة جامعيين من كل من جامعة حمد ب من معيد قطر باحثينمن  مكو 

وشيادات  جوائزل الحفل توزيع يتخم  سوف عروض. و  6بيدف اختيار أفضل  ،في قطر ، وجامعة كارنيجي ميمونوجامعة قطر
 تقديرية عمى الفائزين. 

 
القدرات العممية لدعم وبناء ويندرج البرنامج التدريبي في إطار مجموعة من البرامج التي ي نظميا معيد قطر لبحوث الحوسبة 

لتشجيع طمبة ع وتمي ز" ج، أبد  ميا المعيد مؤخرًا تحت عنوان "برم  ويأتي في أعقاب الورشة التي نظ  والبحثية لرواد المستقبل. 
 عمى التعر ف عمى مجال عموم الحاسوب وتطبيقاتو الحياتية، وحثيم عمى اختيار مسارات مينية في ىذا المجال. الثانوية المدارس

 
 -انتيى-



 

 
3 

 لمزيٍد من المعمومات، يرجى التواصل مع:
 كيمبرلي ماثرن

 مدير االتصال في معيد قطر لبحوث الحوسبة
 +644 4424 2202ىاتف7 
 5177 6645 974+الجوال7 

 kmathern@qf.org.qaبريد إلكتروني7 
 

 لينا الزين
 معيد قطر لبحوث الحوسبة

 6427 4454 (974)+ىاتف7 
 lzein@qf.org.qaبريد إلكتروني7 

 
 الحوسبةنبذة عن معهد قطر لبحوث 

إلى  .خميفة بن حمد وتحت مظمة جامعة. المجتمع وتنمية والعموم لمتربية قطر ، عضو مؤسسةييدف معيد قطر لبحوث الحوسبة
دعم مؤسسة قطر في تحقيق رسالتيا المتمثمة في بناء القدرات اإلبداعية والتكنولوجية لدولة قطر، مع التركيز عمى مجابية 

ألولويات الوطنية لمنمو والتطوير. كما يرمي إلى دعم دولة قطر في مسيرتيا نحو التحول من تحديات الحوسبة التي تواجو ا
 اقتصاد قائم عمى الكربون إلى اقتصاد قائم عمى المعرفة.

ولذا، يجري معيد قطر لبحوث الحوسبة بحوثًا في تخصصات عديدة في مجال الحوسبة تطابق أرقى المعايير العالمية وتمبي 
احتياجات دولة قطر والمنطقة العربية والعالم بأسره. كما يجري المعيد بحوثًا مبتكرة في عدة مجاالت تشمل تقنيات المغة العربية 

  لبيانات والنظم الموّزعة واألمن المعموماتي والحوسبة العممية واليندسة. والحوسبة االجتماعية وتحميل ا
 

يحرص معيد قطر لبحوث الحوسبة عمى إجراء بحوثو بما يتوافق مع استراتيجية قطر الوطنية لمبحوث، ويدعم األولويات 
 www.qcri.qaلموقع اإللكتروني . لمزيد من المعمومات، يرجى زيارة ا2161االستراتيجية الواردة في رؤية قطر الوطنية 
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