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 تركز الجولة الثالثة من ندوات نتائج األبحاث عمى أبحاث وابتكارات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في قطر

 العممينتائج مشاريعهم العممية التي يمولها الصندوق القطري لرعاية البحث يستعرضون  باحثون

 

 قطر(، الدوحة) 4102يونيو  7

قطاع التي ينظميا ويرعاىا ندوات نتائج األبحاث من استضاف الصندوق القطري لرعاية البحث العممي الجولة الثالثة 

المبتكرة في البحوث تسمط الضوء عمى مشاريع التي و  ،البحوث والتطوير بمؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع

 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.مجال 

يسيل تبادل نتائج المشاريع مما  لعرض نتائج بحوثيممباحثين منبر لإتاحة ندوات نتائج األبحاث ىذه الى ف سمسمة دتي

ق الدكتور عبد الستار الطائي، المدير التنفيذي البحثية المتطورة التي يموليا الصندوق القطري لرعاية البحث العممي. وعم  

ىذه ىذه الندوات قائاًل: "نسعى من خالل ندوات نتائج األبحاث اليدف من عمى ندوق القطري لرعاية البحث العممي، لمص

بمدى المواطنين والمقيمين ، وتعريف وخارج قطر الباحثون من ينفذىا  المشاريع البحثية المتميزة التي  نتائج  إلى نشر 

 ىذه األبحاث."نتائج العالم من و استفادة المجتمع في قطر 

، أستاذ في قسم عموم الحاسب واليندسة في جامعة قطر، نظامو المبتكر لمتنقيب في  الجوهقدم الدكتور عمي  وةخالل الند

النصوص، والذي يتكون من مجموعة من األدوات المصممة الستخراج المعمومات المرتبطة بالبيانات المالية عمى اإلنترنت 

مكانية تطويعيا لمغات األخرى ،وتحميميا ،واإلنجميزيةبالمغة العربية  جديرة بالمعرفة  تنبيو صناع القرار ألي تطورات، مع وا 

  .يتم اكتشافيا
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مع في جامعة تورينو لمتكنولوجيا، إيطاليا،  iXemم الدكتور دانييل ترينشيرو، أستاذ ومدير في مؤسسة مختبرات وقد  

المبتكرة ما ، تقنيتيلالبتكارات التكنولوجية )كيوميك(بمركز قطر البحوث والتطوير أول في  دري، خبيراالدكتور عبد اهلل ق

التي تنتقل داخل المواسير واألنابيب لمراقبة البنية التحتية المدنية لنقل السوائل وتوزيعيا، وىي تقنية تستخدم المجسات 

ما إذا كانت ىناك أي تسريبات محتممة من خالل مراقبة  فائقة الصغر )الميكرويف( لتحديدالالسمكية بالموجات المزودة 

 التغيرات في مستويات األصوات الصادرة عن السوائل التي تنساب عبر المواسير.

 حول  كندي ألبحاث الحوسبة في جامعة قطر أبحاث فريقو ال، مدير مختبر مموحيم الدكتور قتيبة قد   ،ىذه الندوةوخالل 

سرية المعمومات الحساسة والشخصية وعدم إدارة البيانات في مواقع الحوسبة السحابية لحماية خصوصية األفراد وضمان 

 اطالع أي شخص آخر عمييا.

أما الدكتور عمرو محمد، أستاذ مساعد في قسم عموم الحاسب واليندسة في جامعة قطر، فتحدث عن مشروع فريقو 

، ويمكن تطويع ىذه األجيزة التي تتكون من مجسات لمطاقةلجسم الالسمكية الموفرة مجسات ال تطوير شبكاتب الخاص

 .الطب الحيوي لطبيةيمكن ارتداؤىا لتالئم أبحاث الرعاية الصحية وا

قال الدكتور منير تاج، مدير برامج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في الصندوق القطري لرعاية البحث من جانبو و 

ومتطورة في المستوى قطر عمى تقديم بحوث رفيعة الباحثين في قدرة في ىذه الندوة عمى العممي: "تؤكد المشاريع المقدمة 

نأمل  تحقق المزيد من المشاريع وغيرىا ،  ،الجيود البحثيةذه تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت. ومع استمرار ىمجالت 

 مبيرة في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وغيرىا من المجاالت األخرى."النتائج من ال

مؤسسة قطر لمتربية والعموم  فيأحد المراكز التابعة لقطاع البحوث والتطوير ىو الصندوق القطري لرعاية البحث العممي 

يرجى زيارة موقع الصندوق لمعرفة المزيد عن أبحاث الصندوق القطري لرعاية البحث العممي، وتنمية المجتمع. 

(www.qnrf.org.) 

 انتهى

 

http://www.qnrf.org/
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 نبذة عن قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر

بمؤسسة قطر إلى قيادة جيود تحقيق رؤية قطر في أن تصبح مركًزا دولًيا لمتميز واالبتكار في مجالي البحوث يسعى قطاع البحوث والتطوير 
تجاري والتطوير، إذ يعد القطاع الجية الحاضنة لواحة العموم والتكنولوجيا في قطر، بوصفيا مركًزا عالمًيا لالبتكار التكنولوجي والتسويق ال

القطري لرعاية البحث العممي، وىو مؤسسة مرموقة عالمية في مجال تمويل البحوث العممية، فضاًل عن المعاىد لالبتكارات، وكذلك الصندوق 
اقة البحثية الرائدة المعنية بالعموم المختمفة، والتي تشمل معيد قطر لبحوث الطب الحيوي، ومعيد قطر لبحوث الحوسبة، ومعيد قطر لبحوث الط

 والبيئة.

 

 قطري لرعاية البحث العممينبذة عن الصندوق ال

بيدف تشجيع ثقافة البحث العممي في قطر، ويعمل الصندوق الذي يتبع قطاع  6002تأسس الصندوق القطري لرعاية البحث العممي في عام 
حثين. ويدير الصندوق البحوث والتطوير في مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، عمى تطوير المعرفة والتعميم عن طريق توفير الدعم لمبا

والحكومية تمويل األبحاث العممية األصمية والمختارة بطريقة تنافسية، كما يعمل عمى تعزيز التعاون داخل المؤس سات األكاديمية والعامة والخاصة 
ممي لمتعاون مع باحثين والجيات غير الحكومية من خالل شراكات فعالة متبادلة النفع، ومن خالل سعي الصندوق القطري لرعاية البحث الع

 معروفين عمى المستوى الدولي، فإنو يعمل عمى تمويل البحوث التي تمب ي االحتياجات الوطنية لدولة قطر. 

 www.qnrf.orgلمعرفة المزيد من المعمومات، يرجى زيارة الرابط: 

 

 ، يرجى التواصل مع: لممزيد من المعمومات عن هذا البيان الصحفي

 باسل محفوظ

 العالقات العامة  مدير

 شركة بي إل جي وورلدوايد

 +98280607629ىاتف: 

 basilm@bljworldwide.comالبريد اإللكتروني: 

 

 لممزيد من المعمومات عن مؤسسة قطر، يرجى التواصل مع:

 أنور الشامي

 المكتب اإلعالميمنسق 

 مؤسسة قطر

 +982 00902208ىاتف: 

 aelshamy@qf.org.qaالبريد اإللكتروني: 
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