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 البيان الصحافي
 

   4102 ي مؤتمر مؤسسة قطر السنوي لمبحوثف يشاركون لمشاركين من العمماء والباحثينا آالف
 

في ثاني أيام  التحديات البحثية الكبرى لدولة قطر المتحدثون الرئيسيون يواصمون مناقشاتيم حول
 المؤتمر

 
 

 آلالفالفرصة  4102لمبحوث  مؤتمر مؤسسة قطر السنوي أتاح: 4102نوفمبر  01قطر،  –الدوحة
قدميا مجموعة متميزة من العمماء والباحثين من  أىم النقاشات التي المشاركين لالستماع إلى والمشاركة في

 قطر ومن مختمف الدول.
تحت الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت  4102يقام مؤتمر مؤسسة قطر السنوي لمبحوث 

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، ويعمل المؤتمر عمى تقديم كل الدعم  مجمس إدارة ناصر، رئيس
 ،لرسالة قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر من أجل بناء قدرات قطرية تعزز االبتكار والتكنولوجيا

 وتعالج احتياجات المجتمع.
ليوم الثاني لمؤتمر مؤسسة قطر التي عقدت في إطار ا ض التقديمية لممتحدثين الرئيسيينت العرو تناول

"، األولويات البحثية التي تتوافق مع نحو بحوث وابتكارات عالمية، والذي ينطمق تحت شعار "السنوي لمبحوث
ونظم  ،واألمن المعموماتي ،وأمن الطاقة ،والتي شممت األمن المائي ،استراتيجية قطر الوطنية لمبحوث

 الرعاية الصحية المتكاممة.
"الطاقة الشمسية واألمن بعنوان عرضًا تقديميًا ر الطاقة األمريكي السابق، دكتور ستيفن تشو، وزيلا قدمقد و 

، مديرة البحوث في وكالة األمن القومي )جياز ةالدكتورة ديبورا فرينك قدمتكما  ."المائي: القضايا والفرص
مصنفة في مجال األمن ال غيرمبحوث "التحديات لحول  عرضاً  ،األمن المركزي(، بالواليات المتحدة األمريكية

الدكتور ىسينتشون تشن، المدير الرئيسي لبرنامج الصحة الذكي القائم عمى  ، ىذا باإلضافة إلىااللكتروني"
"برنامج الصحة بعنوان  عرضاً ي قدم الذ، الواليات المتحدة األمريكية، معمومل لممؤسسة الوطنيةاالتصال التابع 

ل التابع لمؤسسة العموم الوطنية ومعاىد الصحة الوطنية: تكنولوجيا البحوث الذكي القائم عمى االتصا
 .والتطوير في البرامج الصحية"
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حدى الركائز األساسية في مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، يسيم قطاع البحوث إوباعتباره 
المستمر واالىتمام بالعمم  التعمم وترسيخ مفيومورسالتيا،  مؤسسةالبشكل فعال في تعزيز رؤية  والتطوير

 .والبحوث العممية، من خالل تنظيمو لمؤتمر مؤسسة قطر السنوي لمبحوث
وريادة  استراتيجية قطر الوطنية لمبحوث يضطمع قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر بتطبيقكما 

 عمى الخريطة العالمية.ساىم بشكل كبير في وضع قطر والمنطقة العربية ت مجاالت العموم والبحوث التي
، رئيس قطاع البحوث السيد فيصل السويديوفي حديثو عن مؤتمر مؤسسة قطر السنوي لمبحوث يقول 

 والتطوير بمؤسسة قطر: 
، رئيس قطاع البحوث السيد فيصل السويديوفي حديثو عن مؤتمر مؤسسة قطر السنوي لمبحوث قال 

تاحية العامة فرصة عظيمة لالستماع إلى كبار العمماء لقد كانت الجمسة االفتوالتطوير بمؤسسة قطر: "
والمتخصصين في مجاالت الطاقة الشمسية وأمن المياه واألمن المعموماتي، وشيد المؤتمر ىذا العام أيضًا 

يقدم المؤتمر فرصة كبيرة لتعزيز التعاون والشراكة عمى تباداًل لممعارف وتعاونًا في مختمف التخصصات. و 
حمي والدولي في مجال البحوث العممية، األمر الذي سيسيم في تطوير وتنمية ابتكارات جديدة المستويين الم

 وتعزيز قطاع البحوث والتطوير في دولة قطر." 
الصحة والعموم بمجالي  القضايا المتعمقةوقد شيد ثاني أيام المؤتمر انعقاد جمسات نقاشية متوازية تناولت 

لعرض آخر ما توصمت إليو الدراسات ، نقاشات العديد من الخبراءاالجتماعية، حيث شارك في تمك ال
"الطب الجمسة النقاشية الخاصة بالقضايا الصحية عمى موضوع  وركزت واألبحاث في تمك المجاالت.

ىذه الجمسة  حيث أتاحت "؟طبي الشخصي والطب الدقيق في السنوات العشر القادمة: دعاية وأمل أم واقع
راسة وبحث التحديات واالحتياجات التي تواجييا قطر في نظم الرعاية الصحية لدلممشاركين فرصة ال

  ة.تفعيل نظم رعاية صحية متكاممة وفعالبالمتكاممة ومناقشة السبل الكفيمة 

الدكتور ىادي عبد ومنيم  ،ممشاركة في الجمسةل والدولية الخبرات القطرية لمدكتور األشول عدد من انضمقد و 
والدكتور  قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، لقطر بيوبنك لمبحوث الطبية، لتنفيذياالرحيم، المدير 

بيتر جودىاند، من التحالف العالمي  دولة قطر، والسيد ،يع أبو سمرة من مؤسسة حمد الطبيةعبد البد
 كاثرين ةوالدكتور  ،كي كيتانو، رئيس معيد األنظمة البيولوجية، اليابانا، كندا، والدكتور ىيرو لمجينوم والصحة

شن، تشون تجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، الواليات المتحدة األمريكية، والدكتور ىسينمن  فيميبس، أ.
 .، الواليات المتحدة األمريكيةمعمومالوطنية لمؤسسة المن 

 



                                                        

 

 
 

3 

 

اض إحدى الركائز الجمسة النقاشية الثانية الخاصة بمناقشة العموم االجتماعية عمى استعر  ركزتوبالتوازي، 
"تطوير االقتصاد من خالل محاضرة بعنوان  ،وىي التنمية االقتصادية ،4101األساسية لرؤية قطر الوطنية 

 .فعالة؟"ال حوافزال نصمم ؟ وكيفالقائم عمى المعرفة: ما ىي أىم المؤشرات

ا كل من الدكتور شارك فييالتي إدارة ىذه الجمسة  ،قطر ،الدكتور نادر قباني من مؤسسة "صمتك" تولى
لنكولن، الواليات  -قسم عمم النفس ومركز األطفال واألسر والقانون بجامعة نبراسكامن يان ويمكوكس، ابر 

كمية فرانك باتن لمقيادة والسياسة العامة بجامعة فرجينيا، من المتحدة األمريكية، والدكتور كريستوفر ج. روم، 
يش العمادي، مدير معيد البحوث االجتماعية واالقتصادية بجامعة الواليات المتحدة األمريكية، والدكتور درو 

ميشيغان، الواليات المتحدة  صاد ومركز البحوث المسحية بجامعةل، قسم االقتو قطر، والدكتور مايمز كيمب
 بجياز اإلحصائية واألساليبمدير إدارة التعدادات والمسوح  ،األمريكية، والسيد ناصر صالح الميدي

لمتعميم كمية كاري من طري بوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، والدكتور باتريك ه. توالن، حصاء القاإل
 .جامعة فرجينيا، الواليات المتحدة األمريكيةب وقسم الطب النفسي وعموم السموك العصبي

 قدمحيث  عقب النجاح الذي حققو عمى مدار يومين فعالياتو قطر السنوي لمبحوث مؤتمر مؤسسةاختتم و 
تبادل بلكبار الخبراء  الفرصةأتاحت وعروض تقنية مبتكرة ومناقشات قوية ومؤثرة  بالمعمومات غنيةمسات ج

 التي تقدم بيا مجموعة من العمماء المحميين الخبرات واالبتكارات. كما تم اختيار بعض من الممخصات
 .في المؤتمر لعرضياوالدوليين 

 

 يرجى زيارة الرابط 4102،السنوي لمبحوث لمزيد من المعمومات حول مؤتمر مؤسسة قطر 
arc.org/-http://www.qf. 

  https://twitter.com/qf_arc.متابعة عمى:اللمحصول عمى آخر األخبار واإلعالنات، يرجى 
 

 تعليق الصور

،  ٍد فٍصم انسىٌدي، زئٍس قطاع انبحىث وانتطىٌس فً يؤسست قطس، واندكتىز َبٍم انسانىانس :1الصورة رقم 

انًدٌس انتُفٍري نًكتب االتصاالث واإلعالو فً قطاع انبحىث وانتطىٌس فً يؤسست قطس، واندكتىز ستٍفٍ تشى، 

صٌاء فً جايعت ستاَفىزد فً وانحائص عهى جائصة َىبم وأستاذ انفٍ(، 3112 – 3102وشٌس انطاقت األيسٌكً انسابق )

 انىالٌاث انًتحدة األيسٌكٍت

 

http://www.qf-arc.org/
http://www.qf-arc.org/
https://twitter.com/qf_arc
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وانحائص عهى جائصة َىبم (، 3112 – 3102اندكتىز ستٍفٍ تشى، وشٌس انطاقت األيسٌكً انسابق ) :2الصورة رقم 

 وأستاذ انفٍصٌاء فً جايعت ستاَفىزد فً انىالٌاث انًتحدة األيسٌكٍت

 

يدٌسة انبحىث فً وكانت األيٍ انقىيً )جهاش األيٍ انًسكصي(، بانىالٌاث اندكتىزة دٌبىزا فسٌُكه،  :3الصورة رقم 

 انًتحدة األيسٌكٍت

 

اندكتىز هسٍُتشىٌ تشٍ، انًدٌس انسئٍسً نبسَايج انصحت انركً انقائى عهى االتصال انتابع نهًؤسست  :4الصورة رقم 

 انىطٍُت نهعهىو، انىالٌاث انًتحدة األيسٌكٍت

 

 3102انًُاقشاث حىل يجال انصحت بًؤتًس يؤسست قطس انسُىي نهبحىث  جاَب يٍ: 5الصورة رقم 

 

 3102جاَب يٍ انًُاقشاث حىل يجال انعهىو االجتًاعٍت بًؤتًس يؤسست قطس انسُىي نهبحىث  :6الصورة رقم 

 
 

-اَتهى-  

 

 نبذة عن قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر
في قيادة استراتيجية قطر الوطنية لمبحوث، إذ يمتزم القطاع  تتمثل ميمة قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر"

بأن يجعل من دولة قطر مركزًا عالميًا لالبتكار في البحوث والتكنولوجيا. يضم قطاع البحوث والتطوير تحت مظمتو 
ضم صندوق قطر الوطني لرعاية البحث العممي، وىو أحد الداعمين المتميزين لمبحث العممي في المنطقة، كما ي

القطاع واحة قطر لمعموم والتكنولوجيا، الذي يعد مركزًا دوليًا لالبتكار في التكنولوجيا والتسويق التجاري، باإلضافة إلى 
معاىد البحوث التي يضميا قطاع البحوث والتطوير وىي معيد قطر لبحوث الطب الحيوي ومعيد قطر لبحوث 

 "الحوسبة، ومعيد قطر لبحوث الطاقة والبيئة
 

 :د من المعمومات، يرجى االتصاللمزي
  كاثرين شاروت

  غرايمينغ
 1077 3357 974+ىاتف: 

 catherine.sharrott@grayling.comبريد إلكتروني: 
 

mailto:catherine.sharrott@grayling.com

