
                                                                                                                 
  

 بيان صحفي

 في إطار أعمال يومه الثاني

 الكبرى التي تواجه قطر  البحثية التحديات يناقش مؤتمر مؤسسة قطر السنوي لمبحوث
العديد من  4112مؤتمر مؤسسة قطر السنوي لمبحوث يستضيف : 4112نوفمبر  16الدوحة، قطر: 

تسمط الضوء عمى األولويات البحثية األكثر التقنية التي عروض الو  اليادفةالرئيسية والمناقشات  المحاضرات
  في الدوحة. األىم من نوعوفي اليوم الثاني ليذا الحدث السنوي  ، وذلكقطر التي تواجييا إلحاحًا 

 مناقشةإلى  نوفمبر الجاري بمركز قطر الوطني لممؤتمرات 11و 11الذي سينعقد يومي  مؤتمرالوييدف 
والمائي لمدولة، وحمول الطاقة  مثل األمن المعموماتي ،في قطر التحديات البحثية الكبرى والقضايا الحرجة

االجتماعية في  الشمسية والطاقة المتجددة، ونظم الرعاية الصحية المتكاممة، فضاًل عن التحديات والفرص
 دولة قطر والمنطقة ككل. 

يسيم قطاع البحوث ، لمتربية والعموم وتنمية المجتمع في مؤسسة قطر الركائز األساسيةحدى إعتباره ابو 
واالىتمام  ،مدى الحياة المستمر وترسيخ مفيوم التعمم ،قطر ؤسسةوالتطوير بشكل فعال في تعزيز رؤية م

  . من خالل تنظيمو لمؤتمر مؤسسة قطر السنوي لمبحوث ،قطر في  ةالعممي والبحوثبالعمم 

التي  المناقشاتوالمشاركة في لالستماع  لمحاضرينستتاح الفرصة وفي إطار فعاليات اليوم الثاني لممؤتمر، 
لدكتور كا;والمحاضرات الرئيسية التي يقدميا كبار العمماء والخبراء والباحثين  التقنيةالعروض ُتعقد في إطار س

"الطاقة الشمسية واألمن المائي: بعنوان  اً سيناقش موضوع، والذي السابقستيفن تشو، وزير الطاقة األمريكي 
األمن جياز )وكالة األمن القومي في مديرة البحوث ، ونكيكما ستقدم الدكتورة ديبورا فر  ."القضايا والفرص

مصنفة في مجال األمن ال غيرلمبحوث "التحديات محاضرة حول  ،الواليات المتحدة األمريكيةب، (المركزي
امج الصحة الذكي القائم عمى نالمدير الرئيسي لبر شن، تشون تنىسيسيمقي الدكتور من جيتو، و  .االلكتروني"

الصحة الذكي  برنامج" بعنوانمؤسسة العموم الوطنية، الواليات المتحدة األمريكية، محاضرة التابع ل االتصال



                                                                                                                 
  

لمؤسسة العموم الوطنية ومعاىد الصحة الوطنية: تكنولوجيا البحوث والتطوير في  التابعالقائم عمى االتصال 
 .البرامج الصحية"

المدير التنفيذي لمكتب االتصاالت واإلعالم في قطاع البحوث  ،ومن جانبو، أوضح الدكتور نبيل السالم
، حيث سيسمط يومينمؤتمر مؤسسة قطر السنوي لمبحوث لمدة يستمر قائاًل: " ،والتطوير في مؤسسة قطر

الضوء عمى القضايا الممحة من منظور عالمي يتيح  البارزين المحاضرين والعمماء والباحثين العديد من
لممجتمعات العممية المحمية والدولية المشاركة وتبادل الخبرات والمعرفة بما يعزز تقدم دولة قطر عمى صعيد 

 ." حوثالعموم والب

 من أجلالتخصصات في مختمف ويحفز المؤتمر أيضًا عمى تبادل المعرفة والتعاون واستطرد السالم قائاًل: "
ونظم الرعاية  ،واألمن المعموماتي ،وأمن الطاقة ،األمن المائييتضمن ذلك تحقيق استراتيجية قطر لمبحوث. و 

  والفنون والعموم اإلنسانية. ،الصحية، والعموم االجتماعية

بيدف تعزيز  ،االجتماعيةم و والعمة بشكل متواز حول الصح ننقاشيتين باإلضافة إلى ذلك، سيتم عقد جمستي
 "اإليجابية والسمبية"الجوانب  واستعراض ،تبادل المعرفة والخبرات بين المتحدثين القادمين من خمفيات مختمفة

  .لمقضايا المطروحة

الدقيق في  والطب صي"الطب الشخ موضوع الخاصة بالقضايا الصحية عمى النقاشيةوستركز الجمسة 
التحديات  بحثوتعد ىذه الجمسة فرصة لدراسة و  "السنوات العشر القادمة: دعاية وأمل أم حقيقة وواقع؟

 تفعيل نظم رعايةبجييا قطر في نظم الرعاية الصحية المتكاممة ومناقشة السبل الكفيمة اواالحتياجات التي ستو 
. وتضم الخبرات القطرية المشاركة في الجمسة الدكتور ىالل األشول، المدير التنفيذي ةوفعال ةمتكامم ةصحي

المدير العام لقطر بيوبنك لمبحوث الطبية،  الدكتور ىادي عبد الرحيم،و لمعيد قطر لبحوث الطب الحيوي، 
نخبة من المشاركين الدوليين مثل  والدكتور عبد البديع أبو سمرة من مؤسسة حمد الطبية. وسينضم إلييم

ودىاند، من التحالف العالمي لمصحة وعموم الجينوم، كندا، والدكتور ىيروكي كيتانو، رئيس جالسيد بيتر 



                                                                                                                 
  

سان فرانسيسكو، في  جامعة كاليفورنيامن والدكتور كاثرين فيميبس،  ،معيد األنظمة البيولوجية، اليابان
 .شن، من مؤسسة العموم الوطنية، الواليات المتحدة األمريكيةىسينشون الواليات المتحدة األمريكية، والدكتور 

وبالتوازي، ستركز الجمسة النقاشية الثانية الخاصة بمناقشة العموم االجتماعية عمى استعراض إحدى الركائز 
سبل تطوير "من خالل محاضرة بعنوان  ،نمية االقتصاديةوىي الت ،4101األساسية لرؤية قطر الوطنية 

وسيتولى الدكتور فعالة؟" تشجيعية ؟ وكيفية خمق حوافز ما ىي أىم المؤشرات: القائم عمى المعرفةاالقتصاد 
التي سيشارك فييا كل من الدكتور بريان ويمكوكس، الجمسة نادر قباني من مؤسسة "صمتك" قطر إدارة ىذه 

قسم عمم النفس ومركز األطفال واألسر والقانون بجامعة نبراسكا لنكولن، الواليات المتحدة األمريكية، من 
كمية فرانك باتن لمقيادة والسياسة العامة بجامعة فرجينيا، الواليات المتحدة من روم، ج. والدكتور كريستوفر 

عية واالقتصادية بجامعة قطر، والدكتور األمريكية، والدكتور درويش العمادي، مدير معيد البحوث االجتما
، الواليات المتحدة األمريكية، والسيد ميشيغان مايمز كيمبل، قسم االقتصاد ومركز البحوث المسحية بجامعة 

بوزارة القطري حصاء اإلبجياز واالساليب االحصائية  مدير إدارة التعدادات والمسوح ،ناصر صالح الميدي
كمية كاري لمتربية والتعميم، قسم الطب النفسي من ، ه. توالنالتخطيط التنموي واإلحصاء، والدكتور باتريك 

 .وعمم النفس العصبي في جامعة فرجينيا، الواليات المتحدة األمريكية

حيث تم  4110وينعقد مؤتمر ىذا العام عقب النجاح الكبير الذي حققو مؤتمر مؤسسة قطر السنوي لمبحوث 
دولة قطر. وسيتضمن مؤتمر ىذا العام حمقات  تواجيياعن التحديات البحثية الكبرى التي فيو كشف النقاب 

نقاشية وعروضًا تقنية مبتكرة، بمشاركة نخبة من أبرز العمماء والباحثين والخبراء والمتخصصين، لتبادل 
 لمية.الخبرات البناءة واآلراء المبتكرة حول التحديات البحثية العا

    ./http://www.qf-arc.org، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 4112لمتسجيل في فعاليات مؤتمر 

تر عمى: يلمحصول عمى آخر األخبار واإلعالنات، يرجى متابعة التو 
@QF_https://twitter.com/qf_arc 

 

http://www.qf-arc.org/
https://twitter.com/QF_ARC
https://twitter.com/QF_ARC


                                                                                                                 
  

 تعميق الصورة: 

الدكتور نبيل السالم، المدير التنفيذي لمكتب االتصاالت واإلعالم في قطاع البحوث والتطوير الصورة االولى: 
 في مؤسسة قطر

 

 -انتهى-

 

 نبذة عن قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر

قيادة استراتيجية قطر الوطنية لمبحوث، إذ يمتزم تتمثل ميمة قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر في "
القطاع بأن يجعل من دولة قطر مركزًا عالميًا لالبتكار في البحوث والتكنولوجيا. يضم قطاع البحوث 

والتطوير تحت مظمتو صندوق قطر الوطني لرعاية البحث العممي، وىو أحد الداعمين المتميزين لمبحث 
لقطاع واحة قطر لمعموم والتكنولوجيا، الذي يعد مركزًا دوليًا لالبتكار في العممي في المنطقة، كما يضم ا

معيد التكنولوجيا والتسويق التجاري، باإلضافة إلى معاىد البحوث التي يضميا قطاع البحوث والتطوير وىي 
 "ة"، ومعيد قطر لبحوث الطاقة والبيئومعيد قطر لبحوث الحوسبةقطر لبحوث الطب الحيوي 

 
 :ن المعمومات، يرجى االتصاللمزيد م

  كاثرين شاروت

  غرايمينغ

 1077 3357 974+ىاتف: 

 catherine.sharrott@grayling.comبريد إلكتروني: 

mailto:catherine.sharrott@grayling.com


                                                                                                                 
  

 

 


