
 

 

 

 

 في الابتكار املتحدثين خبراء قائمة عن ثكشف قطر في والتكنولوجيا العلوم واحة

 الدوحة الابتكار في ومجاالت العلوم لواحات الدولية لرابطةاملؤثمر السنوي ل

 

 الرًً الخبراء عً أطماء ،واحت العلىم والخنىىلىجيا في قطس أعلىذقطر:  –الدوحة  ،4102 سبتمبر 24

 ،(IASP) الابخهاز ومجاالث العلىم لىاحاث الدوليت لسابطتالحادي والثالزين ل املؤجمس الظىىي  في طيخحدزىن 

علً في  ذلو ويأحي. 2194 ألخىبس 22 وحتى 91 في الدوحت مً الري طىف جىعقد أعماله
ُ
بعد أن أ

 للحدر. السئيس ي املخحدر طيهىن  هيرلي، حشاد اليىجيىب، مىقع أغظطع أن مؤطع

 ، الظيدقطس في والخنىىلىجيا العلىم ىاحتلالعام  واملدًس للمؤجمس  اللجىت املىظمت زئيع مً جاهبه قاى

 الخنىىلىجيا وقادةعماى عدد لبير مً زواد ألا  ألاوطط، الشسق  في مسة ألوى طىف ًجخمع : "الهىازي  حمد

 مً 931 حىالي حػىز  خالى مًوذلو ، في مهان واحد العالم أهحاء جميع مً الظياطاث ىوضاوع

  ."في عالم الابخهاز املسمىقتالصخطياث  مً 33و العمل وزقاثمقدمي 

 ومجاالث العلىم لىاحاث الدوليت للسابطت السئيع الخىفيري طاهص، لىيعالظيد  ومً املقسز أن ًترأض

 وذلو ،والخنىىلىجيا لعلىما واحاث إدازة في الحدًثت والاطتراجيجياث املفاهيم حىى هدوة   ،الابخهاز

 جطىيس في العلميت الىاحاث حظاعد مخطىزة بسمجيت أداةوهى  ،© Strategigramبسهامج  باطخخدام

 العامليت. املمازطاث أفػلأطاطيت مقازهت ب معاًيرجحدًد و  اطتراجيجياث

 السابطتطخهىن وسخت هرا العام هي ألاولى التي جىظمها  الدوحت، في املؤجمساوعقاد هرا " باهص: أغاف طو  

زك في هرا الحدر ويظسوي أن أشا .وططمىطقت الشسق ألا  في ومجاالث الابخهاز العلىم ىاحاثل الدوليت

 مىاطبت ومىطت بيئت في قطس والخنىىلىجيا لعلىماواحت و  الدوحتله مدًىت طخىفس  الري الدولي الهام

  ."مثاليت



 

 

واحاث العلىم ومجاالث إدازة  التي طىف جدىاوى ابسش مقىماثوطيبدأ الحدر بىدوة ما قبل املؤجمس  

معلىماث قيمت ملً هم جدد على هره الطىاعت، والخبراء املعىيين بئوشاء واحاث جىفس الابخهاز  والتي طىف 

 العلىم والخنىىلىجيا.

 ألاعماى حاغىاث عً الدهمازك، فيظيىن دي حي ًى ل الخىفيري السئيع دوهس، طخينالظيدة وجخحدر 

لىاحت العلىم والخنىىلىجيا الجىىب إفسيقيت  الخىفيري السئيع طيباهدا، ماملين أّما عمل؛ال فسص وخلق

عً  فظيخحدر أفسيقيا، العلىم في ىاحاثل الدوليت السابطت وزئيع  "إهىفييشً هاباملعسوفت باطم "ذا 

أو دي حي ًى  شسلت زئيع هائب باجىمي، أوفىكالظيد وطيخحدر  ؛ العلىم ىاحاثوالدظىيق لالاجطاى 

 .واحاث العلىمفي  ألاعػاء خدماث عً ،جسلياجنىىلىذ في 

 عً املخحدة، في اململنت في هذ بازك الابخهاز جطىيس مدًسة جىهص، مازسيًالظيدة   دخحدرطوبعد ذلو، 

ىظمت مل الخىفيري السئيع بىى لسوجهى، الظيد الابخهاز. وطيىهي مجاالث مً وغيرها العلميت الىاحاث إدازة

 العلىم لىاحاث جدًدة أعماى فسص حىى هدوة  ألامسينيت، املؤجمس مع املخحدة الىالًاث آزبىز طبازك في آن

 .العالم أهحاء جميع في الابخهاز ومجاالث

 و  
ً
 طخهىن الىدوة مىبرا

ً
دولت  فيبخأطيع شسلت لالبخهاز في العلىم أو الخنىىلىجيا  مهخم لهل شخظقيما

 الابخهاز، إدازة في والخحدًاث املشامل ملىاقشت زائعت طسيقتوحعد هره الىدوة . ألاوطط والشسق  قطس

 املجاى. هرا فيخبرتهم  مً والخعلم ألاقسان مع والخىاضل

 

الدلخىز عبدالعصيص الدوطسي السئيع الخىفيري لشسلت مل مً السئيظيين باملؤجمس جخػمً قائمت املخحدزين 

علىم في جأهيل الخسيجين وجصوديهم دوز جامعاث واحاث العً وادي السياع، والري طىف ًخحدر 

الابحار في جامعت  مدًس هائب باملهازاث الالشمت لدخىى هره الطىاعت، والدلخىز هيثم اللبابيدي مظاعد

ت الابحار في جامعت الهىيذ لمحفص زئيس ي للعلىم والخنىىلىجيا وز واحدالهىيذ ، الري طىف ًىاقش 

لـ   الخىفيري السئيع بىزوش، الظيد جىهازانمً جاهبه طيقىم ، لهل والابخهاز في الهىيذ واملىطقت

Creative Places  بمىاقشت امليزاث القيمت التي جقدمها واحاث العلىم والخنىىلىجيا في اململنت املخحدة

 ىيت بقطاع الخنىىلىجيا والشسماث مخعددة الجيظياث.للشسماث املع



 

 

، والعدًد مً ممثلي الحهىماثمً  611 حىالي ومجاالث الابخهاز العلىم ىاحاثل الدوليت السابطتجػم  

 العلىم واحاثمً  ملئاث ممخاشة فسضتجىفس السابطت و  .دولت 45 مً املسمىقين الابخهاز زواد و  ألاعماى زجاى

لسواد ألاعماى الطمىحين  الدعم مً جدًدةأطاليب  الطخنشاف العالم أهحاء جميع مً والخنىىلىجيا

وسخت هرا العام مً  ًميز ماوججدز إلاشازة إلى أن . العلىم والخنىىلىجياوالشسماث الىاشئت في مجاى 

 على قدزتهاعً مثيالتها هى  املىعقد في الدوحت ومجاالث الابخهاز  العلىم ىاحاثل الدوليت السابطتمؤجمس 

 في والخاص العام القطاعين بلمً ق   وزواد ألاعماى املشازيع أصحاب دعم ليفيت في حقيقي حغيير إحدار

 .العالم أهحاء جميع

املىقع السطمي شيازة مً خالى  وطلب الدسجيل الىدوة حىى  الخفاضيل مً ًمنىنم الخعسف على املصيد

 .http://www.iasp2014doha.com للمؤجمس

  قطس في والخنىىلىجيا العلىم واحت ًرلس أن
ً
 للتربيت قطس مؤطظت في والخطىيس البحىر قطاع مً هي جصءا

شازيع الحاغىت ألاطاطيت املىّطت أّنها لما املجخمع، وجىميت والعلىم  .قطس في الخنىىلىجيا جطىيس مل 

 

 -انتهى-

 

 

 مالحظات للمحّررين:

 

 قطرنبذة عن واحة العلوم والتكنولوجيا في 

 

منّصة األساسٌة تعتبر واحة العلوم والتكنولوجٌا فً قطر جزءاً من قطاع البحوث والتطوٌر فً مؤسسة قطر للتربٌة والعلوم وتنمٌة المجتمع، كما أّنها ال

اري، ودعم البحوث الحاضنة لِمشارٌع تطوٌر التكنولوجٌا فً قطر، حٌث تسعى إلى توفٌر البٌئة الالزمة لتطوٌر تقنٌات صالحة لالستخدام التج

ً الستراتٌجٌة قطر الوطنٌة للبحوث التً أعلنت عام  واالبتكار وروح الرٌادة. وتركز واحة العلوم والتكنولوجٌا على أربعة محاور رئٌسٌة، وذلك وفقا

كنولوجٌا فً المدٌنة التعلٌمٌة التابعة ، والتً هً الطاقة، والبٌئة، و العلوم الصحٌة، وتكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات. وتقع واحة العلوم والت2102

ٌّات البحثٌة الرائدة التً تنضوي تحت مظلة مؤسسة قطر.  لِمؤسسة قطر، وتستفٌد من كل الموارد التً توفّرها لها الكل

زها بالدرجة األولى تضم واحة العلوم والتكنولوجٌا فً قطر، بجانب مراكزها المتعددة، شركات صغٌرة ومؤسسات دولٌة كبرى ومعاهد بحثٌة، ٌمٌّ 

ت مبتكرة تضافر جهودها وتعاونها فً تموٌل المشروعات الجدٌدة، وترسٌخ مفهوم الملكٌة الفكرٌة، وتعزٌز مهارات إدارة التكنولوجٌا، وتطوٌر منتجا

لواءها قطاع البحوث والتطوٌر فً وذلك وفقاً اِلستراتٌجٌة قطر الوطنٌة للبحوث. وبفضل رعاٌتها ودعمها للتنمٌة البشرٌة واالقتصادٌة التً ٌحمل 

 مؤسسة قطر، نالت الواحة التقدٌر واالعتراف الدولٌٌن كمركز عالمً متخصص فً البحوث التطبٌقٌة واالبتكار ورٌادة األعمال.

 . www.qstp.org.qaللمزٌد من المعلومات، ٌرجى زٌارة الموقع االلكترونً لواحة العلوم والتكنولوجٌا على هذا الرابط: 

http://www.iasp2014doha.com/
http://www.qstp.org.qa/


 

 

 

 

 عن قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر:نبذة 

 

ار فً مجال ٌعتبر قطاع البحوث والتطوٌر أحد أبرز المساهمٌن فً تحقٌق الرؤٌة الوطنٌة التً تهدف إلى جعل دولة قطر مركزاً دولٌاً للتمٌز واالبتك

وٌعتبر القطاع حاضناً لواحة العلوم والتكنولوجٌا، المنّصة العالمٌة المستوى فً مجال االبتكار التكنولوجً وتسوٌق التقنٌات البحوث والتطوٌر. 

ٌة. كما الصالحة لالستخدام التجاري، وكذلك للصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً، والذي هو منظمة معروفة عالمٌاً فً مجال تموٌل البحوث العلم

د طاع البحوث والتطوٌر عدداً من  المعاهد العلمٌة والبحثٌة البارزة، مثل معهد قطر لبحوث الطب الحٌوي، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة، ومعهٌرعى ق

 قطر لبحوث الطاقة والبٌئة.

 

 :لالستفسارات من قبل وسائل اإلعالم

 

 أمنٌة كٌالنً

 واحة العلوم والتكنولوجٌا فً قطر

 +447 77074144تلٌفون: 

 


