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آخر تطّورات  ايستعرضول  خبراء االتصاالت  تستضيفالنقاشية  TECHtalks ةحلق

 ية في هذا القطاعالمستقبلالمشاريع التكنولوجيات الالسلكية و

 
، الشهٌرة النقاشٌة TECHtalksحلقات من حلقة فً أحدث  :3102نوفمبر  4الدوحة، قطر، 

التً هً جزء من قطاع البحوث والتطوٌر و، واحة العلوم والتكنولوجٌا فً قطر الٌوم استضافت
الصائغ، رئٌس إدارة  عز الدٌن الدكتور عامر  ،فً مؤسسة قطر للتربٌة والعلوم وتنمٌة المجتمع

ناقش موضوع تطّور ومستقبل تكنولوجٌا االتصاالت ٌ  ، ل  الشبكات فً شركة فودافون قطر
قدت شارك فً الحلقة النقاشٌة  ،وإلى جانب الدكتور الصائغالالسلكٌة.  واحة العلوم فً التً ع 

خبراء االتصاالت السلكٌة  زمجموعة من أبر ،ساعتٌنلمّدة والتكنولوجٌا، والتً استمّرت 
 .مسؤولٌن فً قطرواألكادٌمٌٌن والوالالسلكٌة 

 
 خاللها التطّور الكبٌر الذي طرأ على فً دقٌقة لّخص 23المشّوق الذي استمّر ل نحو  هعرض  فً و

ق الدكتور عامر الصائغ تطرّ ، الثالثٌن سنة الماضٌة خاللتكنولوجٌا االتصاالت الالسلكٌة  قطاع
ٌّات إلى مسألة ظهور التقنٌات الالسلكٌة الجدٌدة ومدى إسهام فً إحداث ثورة فً قطاع  هذه التقن
أعطى لمحة عن المراحل التارٌخٌة كما  .االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة فً قطر وحول العالم

اً لتطور تكنولوجٌا االتصاالت الالسلكٌة  ٌّ  مثل الجٌل الثالثمصطلحات ن تحدٌد م  ف. فّنٌاً وصناع
 هات الصناعة فً العقود القادمةوالجٌل الرابع إلى استشراف قدرات األجهزة الالسلكٌة وآخر اتجا

م تخّصص قطاع  عنشاملة علمٌة مبّسطة وغ للجمهور نظرة الصائالدكتور  قّدم، فً هذا القطاع
 نمو فً جمٌع أنحاء العالم .عالً ال

 
ٌّة البٌانات  التً هًوباإلشارة إلى إلى تقنٌة "أل تً إي" )مشروع متطّور طوٌل األمد(،  تقن

الالسلكٌة فائقة السرعة، والتً تعتبر معٌاراً للجٌل الرابع من الهواتف النقالة، قال الدكتور الصائغ 
ٌّة رائدة للمستقبل ن شركات االتصاالت الالسلكٌة ستعتمد هذه التقنٌة إو ،إن "أل تً إي" هً تقن

ستنجح فً تحقٌق جمٌع األهداف "هذه التقنٌة لمواكبة التطّور. وأّكد أن فً المستقبل عاجالً أم آجالً 
  "ا.المرجّوة منه

 
َب الدكتور الصائغ دوراً  فعاالً فً تطوٌر وطرح وب صفته مرجعاً فً قطاع االتصاالت، لع 

 و ، AMRو ،العامة الرادٌوٌة )جً بً آر اس( التكنولوجٌات الجدٌدة بما فً ذلك خاصٌة الحزمة
EDGE،  .ة مع المبادرات البحثٌة التعاونٌالدكتور الصائغ عدداً من قاد كما والجٌل الثالث

 شغل منصب، حٌث أي أند أم فً قطر تكساسجامعة ، بما فً ذلك المؤسسات األكادٌمٌة فً قطر
 .فً الجامعة ساعدم  وشارك أستاذ م  

 
على  تسلٌط الضوءمن خالل  ،ةالالسلكٌاالتصاالت الجلسة موضوع تطّور تكنولوجٌا  ناقشتوقد 

القطاع الخاص، شركات فً قطاع البحوث والتطوٌر، و وجهات النظر المختلفة لل متخصصٌن
  فً هذا المجال. ةانب التنظٌمٌوالج التركٌز علىو
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الدكتور وأعقب العرض الذي قّدمه الدكتور الصائغ جلسة نقاشٌة ضّمت مجموعة من الخبراء، مثل 

وتمتّد  .س اإلدارة لمركز قطر لالبتكارات التكنولوجٌة، المدٌر التنفٌذي وعضو مجلعدنان أبو دٌة

ل فً خاللها مع شركة  03 ألكثر من دٌةالدكتور أبو خبرة  ة السلكٌللخدمات ال AT & Tأعوام عم 

 التقنٌات،ومجموعة من المنتجات ابتكار ، حٌث شارك فً فً سٌاتل، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

ٌّمة فً مجال و  . اتتحقٌق المنتجهندسة النظم، وقّدم مساهمات ق

 
قسم الهندسة الكهربائٌة وهندسة  ، أستاذخالد قراقع بروفسورالفً الحلقة النقاشٌة شارك كما 

فً  عاماً  01كثر من فً جامعة تكساس إي أند أم. وٌملك الدكتور قراقع خبرة تمتّد أل الحاسبات
وتصمٌم  ،فً تطوٌر المنتجاتهو متخّصص ، وصناعة االتصاالت السلكٌة والالسلكٌةمجال 
الدكتور باسكال دوترو، رئٌس قسم  كما شارك فً الحلقة. هاتكاملها وواختبار هانشرو ،الشبكات

حٌث ، السٌاسات واإلستراتٌجٌات فً المجلس األعلى لإلتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات فً قطر
شركات االتصاالت السلكٌة عمل لتً َتْحك م االتنظٌمٌة تناول بالحدٌث مختلف الجوانب التشرٌعٌة و

 .والالسلكٌة
 

وأعقب الحلقة النقاشٌة جلسة أسئلة وأجوبة شارك فٌها جمهور من الباحثٌن، والطالب، 
والمتخّصصٌن فً مجال االتصاالت، والذٌن طرحوا على الخبراء أسئلة هاّمة تتمحور حول 

االتصاالت الالسلكٌة فً المستقبل. وقد اّتفق التطّورات الهائلة التً ٌمكن أن تطرأ على قطاع 
هذا القطاع ٌحّدده التعاون والتنسٌق بٌن الصناعات  الم شاركون فً الحلقة على أن مستقبلالخبراء و

ة تكنولوجٌا االتصاالت الالسلكٌة، وذلك لتقدٌم خدمات أكثر تطّوراً  ستخدمالمختلفة التً ت ٌّ وفعال
 للعمالء.

 
، دعماً هاّماً ألصحاب المشارٌع التقنٌةفً قطر قطاع تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت  وٌوفّر

ٌ الحظ ازدٌاد عدد . ووفقا فً هذا القطاعالقوى العاملة ونمّو الصغٌرة المشارٌع المحلٌة  حٌث 
 نما، فقد  1301لتقرٌر المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات )آي سً تً قطر( لعام 

من عام  ، وذلكفً المئة سنوٌا 06فً قطر بمعدل قطاع تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت 
ملٌار لاير  01.7القطاع من هذا . كما ازدادت األرباح التً حققها 1300ول غاٌة عام  1335

 10زٌادة نسبتها وهو ما ٌعنً  – 1300ملٌار لاير قطري عام  04.4إلى  1303قطري عام 
ٌّة بشأن خصوصٌة البٌانات والتشرٌعات أن تؤّدي  . ومن المتوقع% القضاٌا التنظٌمٌة الم ستقبل

لرّواد األعمال، والمبتكرٌن، تسهم فً خلق المزٌد من الفرص فً هذا المجال إلى الرئٌسٌة األخرى 
 القطاع .هذا التنمٌة االقتصادٌة فً المزٌد من 

 
التً أطلقتها واحة العلوم والتكنولوجٌا استضافت هذا  TECHtalksوجدٌر بالذكر أن مبادرة 

ٌّات بارزة فً قطاعات الصحة، والطاقة، والنقل فً قطر. وتستمر المبادرة فً  ب العام شخص لَع 
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الشركات ، والمشارٌع التكنولوجٌةأصحاب رواد األعمال وإلى لمعرفة لقل اندورها الرائد كَ 
. وتعتبر هذه المبادرة واحدة من العدٌد من البرامج التً الصغٌرة والمتوسطة، والمهنٌٌن فً قطر 

 تروٌجأطلقتها واحة العلوم والتكنولوجٌا بهدف دعم تطوٌر المشارٌع التكنولوجٌة واالبتكار وال
 .فً قطر التجاري لهذه المشارٌع

 
--إنتهى--  

 
 نبذة عن واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر

 
فً قطر جزءاً من قطاع البحوث والتطوٌر فً مؤسسة قطر للتربٌة تعتبر واحة العلوم والتكنولوجٌا 

المنّصة األساسٌة الحاضنة ل مشارٌع تطوٌر التكنولوجٌا فً قطر، كما أّنها  والعلوم وتنمٌة المجتمع،
حٌث تسعى إلى توفٌر البٌئة الالزمة لتطوٌر تقنٌات صالحة لالستخدام التجاري، ودعم البحوث 

ادة. وتركز واحة العلوم والتكنولوجٌا على أربعة محاور رئٌسٌة، وذلك وفقاً واالبتكار وروح الرٌ
، والتً هً الطاقة، والبٌئة، و العلوم 1301الستراتٌجٌة قطر الوطنٌة للبحوث التً أعلنت عام 

الصحٌة، وتكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات. وتقع واحة العلوم والتكنولوجٌا فً المدٌنة التعلٌمٌة 
ٌّات البحثٌة الرائدة التً تنضوي التابع ة ل مؤسسة قطر، وتستفٌد من كل الموارد التً توفّرها لها الكل

 تحت مظلة مؤسسة قطر.

تضم واحة العلوم والتكنولوجٌا فً قطر، بجانب مراكزها المتعددة، شركات صغٌرة ومؤسسات 
ٌّزها بالدرجة األولى تضافر جهودها وتعا ونها فً تموٌل دولٌة كبرى ومعاهد بحثٌة، ٌم

المشروعات الجدٌدة، وترسٌخ مفهوم الملكٌة الفكرٌة، وتعزٌز مهارات إدارة التكنولوجٌا، وتطوٌر 
ستراتٌجٌة قطر الوطنٌة للبحوث. وبفضل رعاٌتها ودعمها للتنمٌة  منتجات مبتكرة وذلك وفقاً ال 

قطر، نالت الواحة  البشرٌة واالقتصادٌة التً ٌحمل لواءها قطاع البحوث والتطوٌر فً مؤسسة
التقدٌر واالعتراف الدولٌٌن كمركز عالمً متخصص فً البحوث التطبٌقٌة واالبتكار ورٌادة 

 األعمال.

للمزٌد من المعلومات، ٌرجى زٌارة الموقع االلكترونً لواحة العلوم والتكنولوجٌا على هذا الرابط9 
.qstp.org.qawww . 
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