
 

 

 

يشاركون في نقاشات حول الرعاية  م اآللي وتحميل البياناتفي مجال التعم   خبراء بارزون
 واألمن المعموماتي الصحية

م السنوي الثاني لمتعم  قائمة المتحدثين في المؤتمر  معهد قطر لبحوث الحوسبة وشركة بوينج يعمنان عن 
 اآللي وتحميل البيانات

 
، عضو (QCRI)معيد قطر لبحوث الحوسبة ت شركة بوينج و أعمن - 5102 مارس 7 الدوحة، قطر،

الثاني لمتعمُّم  السنوي عن قائمة المتحدثين الرئيسيين في المؤتمرمؤسسة قطر لمتربية والتعميم وتنمية المجتمع، 
 9الدوحة بقطر خالل يومي مدينة في في مركز قطر الوطني لممؤتمرات عقد اآللي وتحميل البيانات الذي ي  

ناقشة التطبيقات المختمفة مبيدف  ،عدد من أبرز الخبراء والباحثين. ويشارك في المؤتمر 5102مارس  01و
 اآللي وتحميل البيانات.م وأحدث التطورات والحمول الجديدة في مجالي التعمُّ 

 
ويأتي ىذا المؤتمر في سياق سعي معيد قطر لبحوث الحوسبة لدعم رسالة مؤسسة قطر الرامية إلى تطوير 

رؤية قطر الوطنية يتماشى مع يدعم مسيرة نمو الدولة و  االبتكار واإلبداع بما نشر ثقافة و العموم والتكنولوجيا 
5101. 

 
سمسمة واسعة من  الفعاليات تشملو . الرعاية الصحية والطبعمى قضايا في اليوم األول ركز المؤتمر وي  

حيث ، عمم الوراثة )الجينوم(البيانات المنبثقة عن حول السجالت الصحية و  النقاشالعروض التقديمية وجمسات 
السيدة جينا  تقدموس نسن.و السيد ديفيد بيج والسيد مارك كرافن من جامعة ويسك كل من يترأس ىذه الجمسات

كيفية  حول عرًضا ،فوربز لمسيدات ما دون سن الثالثين تكريمالحائزة عمى و  واينز، من جامعة ميتشيغن
ريتش يقدم السيد سكما  .الحصول عمى نتائج أفضلبغرض  الزمنية والجغرافية بيانات المرضى استخدام

 في الرعاية الصحية. الواضحة النماذج حول محاضرة ،من قسم األبحاث بشركة مايكروسوفت ،كاروانا
 
 واألمن البيانية في مجاالت الرسوم م اآلليالتعمُّ  تطبيقات تتركز النقاشات في اليوم الثاني لممؤتمر حولو 

شف محاضرة حول طرق كمن جامعة كارنيجي ميمون فالوتسوس كريستوس  السيد سيمقي. و الرقابةو  المعموماتي
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معيد جورجيا تشاو من بولو فيما سيترأس السيد ، في الرسوم البيانية الضخمةتنقيب ال االحتيال من خالل
 فيام  خ  ي  المعقدة التي بيانات الآثار  لرصدا ىر البيانات وتصو  في التنقيب استخدام حول جمسة نقاشية  لمتكنولوجيا

في اليوم الثاني لممؤتمر ن وتشمل قائمة المتحدثين البارزيجرائميم.  إلخفاءفي محاولة ن و ن اإللكترونيو المجرم
اري ديميني من غوسترن و  ونوشير كونتراكتر من جامعة نورث وسط فموريداارك شاه من جامعة من مب كاًل 

وديفي آغراوال من معيد قطر لبحوث وجايديب سريفاستافا  لث لمبحوث العممية والصناعيةمنظمة الكومنو 
 الحوسبة.

 
 ،م اآلليمة لممؤتمر حول التعمُّ ورشة عمل متم  في قطر جامعة كارنيجي ميمون في مارس  05في  عقدست  كما 

نظرية التعمُّم اآللي ومفاىيميا  وتيدف الورشة إلى عرضيشارك بيا طمبة المدارس الثانوية والجامعات. 
 مجال التنقيب عن البيانات.  في تطبيقيا عممًياإلى جانب  الرئيسية،

 
إلى أن "التنقيب  ،لممؤتمر الشريك المنظ ممعيد قطر لبحوث الحوسبة و ب األولالباحث  ،ار السيد محمد زكيوأش

حيث شممت ، أوجو األنشطة اإلنسانيةفي كافة  م اآللي أحدثا ثورة في مجال تحميل البياناتعن البيانات والتعمُّ 
 المسببة لألمراض الجيناتوتحديد الزبائن،  اختيارات ف عمىالتعرُّ و وفك رموزىا،  الصور قراءةالتطبيقات 
 :". وأضاف قائالً من التطبيقات األخرى شبكات التواصل االجتماعي وغيرىاأكبر لفيم ل لالتوص  ، و والتنبؤ بيا

مين في حيث تجاوز عدد المسج  م اآللي وتحميل البيانات، عمُّ تمؤتمر الثاني لمفي ال الواسعة المشاركةتؤكد "
 دولة، عمى 50من  ممخصات بحثيةتقديم تم و  من قطر والشرق األوسط والعالم، اً شخص 521المؤتمر 

والتعمُّم اآللي في إيجاد حمول لممشكالت الحقيقية التي  تحميل البيانات مجال كتسبياواألىمية التي يىتمام اال
معيد قطر شركة بوينج و . ويدعم المؤتمر الشراكة البحثية المتنامية بين تواجو العالم في العديد من المجاالت

م اآللي انات والتعمُّ كمؤسسة عمى مستوى عالمي في مجال التنقيب عن البي خ مكانتويرس  لبحوث الحوسبة، الذي 
 ومجاالت أخرى.

 
الشريك  والمنظ م ،بوينجقسم األبحاث واالتقنيات بشركة من  يانتوجينر السيد دراجوس ما من جيتو، قالو 
التعمُّم اآللي وتحميل البيانات لطرح وتبادل  خبراء والميتمين بقضاياة ىامة لممنص  سيوفر المؤتمر " :مؤتمرلم

الذي يعتبرىما قسم  ىذين المجالينبما يدعم مسيرة البحوث في  ،والتطبيقات اآلراء حول أحدث التطورات
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 ىتمامالواسعة واال ستجابةنشعر بالسرور لالاألبحاث والتقنيات بشركة بوينج ميمين لدعم استراتيجيتو لمنمو. 
 من قبل المشاركين المحتممين في المؤتمر". 

 
مة لممؤتمرلإلطالع عمى  أو لمزيد من المعمومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  األجندة المفص 

www.mldas.org. 
 

 _انتهى_
 

 لمزيٍد من المعمومات، يرجى التواصل مع:
 كيمبرلي ماثرن

 مدير االتصال في معيد قطر لبحوث الحوسبة
 +974 4424 5202ىاتف: 

 kmathern@qf.org.qaبريد إلكتروني: 
 

 فاخر داغستاني
 مدير االتصال في بوينج الشرق األوسط

 بوينج
 4703 213 4 971+ىاتف: 
 6254855 50 971+جوال: 

  fakher.a.daghestani@boeing.comبريد إلكتروني: 
 

 نبذة عن معهد قطر لبحوث الحوسبة

من قبل مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، وىي مؤسسة خاصة  5101تأسس معيد قطر لبحوث الحوسبة في عام 
 دعم دولة قطر في مسيرتيا نحو التحول من اقتصاد قائم عمى الكربون إلى اقتصاد قائم عمى المعرفة.غير ربحية ترمي إلى 

ييدف معيد قطر لبحوث الحوسبة إلى دعم مؤسسة قطر في تحقيق رسالتيا المتمثمة في بناء القدرات اإلبداعية والتكنولوجية 
 واجو األولويات الوطنية لمنمو والتطوير.لدولة قطر، مع التركيز عمى مجابية تحديات الحوسبة التي ت

http://www.mldas.org/
http://www.mldas.org/
mailto:kmathern@qf.org.qa
mailto:fakher.a.daghestani@boeing.com
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ولذا، يجري معيد قطر لبحوث الحوسبة بحوثًا في تخصصات عديدة في مجال الحوسبة تطابق أرقى المعايير العالمية وتمبي 
غة العربية احتياجات دولة قطر والمنطقة العربية والعالم بأسره. كما يجري المعيد بحوثًا مبتكرة في عدة مجاالت تشمل تقنيات الم

  والحوسبة االجتماعية وتحميل البيانات والحوسبة السحابية.
يحرص معيد قطر لبحوث الحوسبة عمى إجراء بحوثو بما يتوافق مع استراتيجية قطر الوطنية لمبحوث، ويدعم األولويات 

 www.qcri.qaاإللكتروني  . لمزيد من المعمومات، يرجى زيارة الموقع5101االستراتيجية الواردة في رؤية قطر الوطنية 
 

 نبذة عن شركة بوينج
بوينج ىي الشركة الرائدة عالميًا في صناعات الطيران والفضاء، وأكبر شركة مصن عة لمطائرات التجارية والعسكرية. وتقوم بوينج 

والدفاعية، والصواريخ، واألقمار الصناعية، ومركبات إطالق الصواريخ، بتصميم وتصنيع الطائرات العمودية واألنظمة اإللكترونية 
ألف موظف  068ويعمل لدى بوينج، التي تتخذ من شيكاغو مقرًا ليا، أكثر من  .وأنظمة المعمومات واالتصاالت المتقدمة

 :يرجى زيارة الموقعلممزيد من المعمومات حول بوينج  .دولة أخرى 71يتوزعون في الواليات المتحدة وفي أكثر من 
www.boeing.com. 
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