
 

 

تحت الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، مؤتمر مؤسسة قطر السنوي 
 ةمشاركال الوفوديستقبل  4102لمبحوث 

" وحفل تكريم نحو بحوث وابتكارات عالمية" تحت عنوان المناقشة الرئيسيةفي افتتاح  تشارك من العمماء نخبة
 قطر لريادة البحوثخريجي برنامج 

 

النقاشات التي  أىم اليوم 4102مؤتمر مؤسسة قطر السنوي لمبحوث  يستضيف :4102نوفمبر  08قطر،  –الدوحة 
 مركز قطر الوطني لممؤتمرات.في  وذلكالتحديات البحثية الوطنية في قطر، الحمول لمجابية يجاد إتيدف إلى 

السمو الشيخة موزا بنت ناصر، تحت الرعاية الكريمة لصاحبة  4102يقام مؤتمر مؤسسة قطر السنوي لمبحوث 
رسالة قطاع البحوث لدعم كل اليعمل المؤتمر عمى تقديم ، و لمتربية والعموم وتنمية المجتمع رئيس مؤسسة قطر

 احتياجات المجتمع.وتعالج  ،االبتكار والتكنولوجيا قطرية تعزز قدرات بناء من أجلوالتطوير في مؤسسة قطر 

األولويات البحثية التي تتوافق مع مؤتمر ىذا العام، والذي ينطمق تحت شعار "نحو بحوث وابتكارات عالمية"، تناول 
ونظم الرعاية الصحية  ،واألمن المعموماتي ،وأمن الطاقة ،األمن المائيالتي شممت و  ،استراتيجية قطر الوطنية لمبحوث

، رئيس قطاع البحوث والتطوير السيد فيصل السويدي قام ،ثاءصباح اليوم الثال الجمسة العامة أثناءو المتكاممة. 
الذي يمقي الضوء عمى التحديات البحثية الكبرى  ،بمناقشة مستقبل جدول أعمال البحوث في قطر بمؤسسة قطر،

يجاد ،لدولة قطر  ،لمبحوث يةالوطن قطر استراتيجيةحمول ليذه التحديات التي يتوجب مواجيتيا من أجل تحقيق  وا 
"خالل السنوات الخمس الماضية، عكفنا عمى تأسيس البنية التحتية المحمية، ونحن نعمم جيدًا أن ىذا  قال: حيث

األمر لن يتحقق في المستقبل القريب، ولكنو سيكون استثمارًا طويل األجل، ولكي يتحقق ذلك، فإنو يتوجب وجود 
 الصناعة."  يربط بين قطاع البحوث وقطاع نموذج بحثي قوي

 ةعالمي ةبحثي اتابتكار  خمقلمشاركتنا في مسيرتنا ل المؤثرة في الدوحةالعالمية ىذه الخبرات  نتشرف بوجودف: "وأضا
، وىا نحن نمتقي اليوم لطرح حمول فعالة لممشكالت قائم عمى المعرفة مستدام اقتصادقطر في الوصول إلى   دعمت

 ".والتحديات العالمية



 

والحائز عمى جائزة نوبل وأستاذ الفيزياء وزير الطاقة األمريكي السابق كل من الدكتور ستيفن تشو،  لمجمسة نضماقد و 
 التنفيذي لمختبرات المديرالدكتور ىيرواكي كيتانو، الرئيس و و الواليات المتحدة األمريكية؛ ستانفورد في في جامعة 

كبير العمماء ، جاالسفي اليابان؛ والدكتور ديفيد  ةوجيبيولاالنظمة الفي اليابان، ورئيس معيد  الحاسوبعموم سوني ل
 الواليات المتحدة األمريكية. في  معيد أبحاث السكري في شمال غرب المحيط اليادئب

مؤسسة قطر لرعاية  من خاللو تسعىالذي  العموم في لمريادةقطر من برنامج خريجًا  33وفي ختام الجمسة، تم تكريم 
تكوين  لالستفادة منيا في قادة المستقبل في قطر في جميع أنشطتيا، وتطمح إلى تطوير الطاقات البشرية واالجتماعية

 قائم عمى المعرفة.مزدىر  اقتصاد

لبناء اقتصاد قطري متنوع يساعد  في العموم برنامج قطر لمريادة ييدف ،4131ا مع رؤية قطر الوطنية وتماشيً 
 تم بعد ذلك اإلعالنو مين مرموقة في مجال العموم والبحوث.  من خالل اختيار مستقبميم عمى بناءالشباب  المواطنين

عبد اهلل جاسم عبد اهلل، وعبير سممان الحمادي، وابتسام أحمد يوسف، وأحمد  :أسماؤىم التاليةتكريم الخريجين عن 
سامي أبو شيخة، وأحمد طارق الغمراوي، وعمى عبد الحسين محمد، وأميرة خمف الجابري، وأميرة غناي، وأنس إبراىيم 

يمان عبد الوىاب نصر البسطامي، وعارف يوسف التميمي، وبشاير عبد الرحمن المفتاح، ودانية أحمد سيف الدين، و  ا 
سراء يوسف مرعي، وكوثر محمد  اهلل، وغانم محمد السميطي، وىال شيخ السوق، وحصة يوسف الدرويش، وا 
الذبحاني، وخديجة محمد الخواجة، وخمود نظام الشافعي، ولينة عمر حسنة، وميسام عمى جعفر، ومحمد عبد المنعم 

قي، وندى محمد البمم، ونجود محمد الجيني، ونور عيسى النعيمي، العبيدي، وموزة محمد السويدي، وندى مسعد العول
 عبدي، وسموى صالح المناعي، وسمرين انجم، وسيا خميس السميطي.ونيى راشد العكو، ونورة آدم 

: أتشرف ينوتقول نور عيسى النعيمي، إحدى خريجات برنامج قطر لمريادة في العموم وعريفة حفل تكريم الخريج
مجموعة مميزة من العمماء. لقد كان برنامج قطر لمريادة في العموم ا المحفل العممي الذي يضم بتكريمي وسط ىذ

، وأتطمع بشدة لالستمرار في دراستي وحصولي مستقبميتجربة مميمة ومحفزة استطعت من خالليا أن أرسم مالمح 
   تنمية القدرات البشرية في قطر."عمى درجة الدكتوراة في عمم االجتماع والتي سأستطيع من خالليا أن أساىم في 

الركائز األساسية في مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، يسيم قطاع البحوث والتطوير حدى إوباعتباره 
المستمر واالىتمام بالعمم والبحوث العممية، من خالل  بشكل فعال في تعزيز رؤية مؤسسة قطر وترسيخ مفيوم التعمم

في وضع قطر والمنطقة العربية عمى الخريطة ، الذي يساىم بشكل كبير سسة قطر السنوي لمبحوثتنظيمو لمؤتمر مؤ 
 العالمية.



 

يضيف مؤتمر مؤسسة قطر السنوي لمبحوث نجاًحا جديًدا لنجاحاتو السابقة، حيث استطاع، لمسنة الخامسة عمى 
تبادل الخبرات بمناقشات قوية ومؤثرة تسمح لكبار الخبراء و التوالي، تقديم جمسات مثيرة وعروض تقنية مبتكرة 

 .في المؤتمر التقديميالممخصات من واالبتكارات. كما تم اختيار بعض 

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

 QF_ARC@متابعة عمى: اللمحصول عمى آخر األخبار واإلعالنات، يرجى 

 انتيى 

 

 تعميق الصور

 )من اليمين  إلى اليسار(: 4102المتحدثون الرسميون في مؤتمر مؤسسة قطر السنوي لمبحوث  :0الصورة رقم

 ( والحائز عمى جائزة نوبل في الفيزياء، 4103 – 4112الدكتور ستيفن تشو، وزير الطاقة األمريكية )
 جامعة ستانفورد، الواليات المتحدة األمريكية، 

  السيد فيصل السويدي، رئيس قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر 
 ي لعموم الحاسوب في اليابان و رئيس الدكتور ىيرواكي كيتانو، الرئيس والمدير التنفيذي لمختبرات سون

 معيد بيولوجيا األنظمة لميابان 
  الدكتور ديفيد جاالس كبير العمماء بمعيد أبحاث السكري في شمال غرب المحيط اليادئ، الواليات المتحدة

 األمريكية.
فتتاحية "نحو الجمسة االالسيد فيصل السويدي، رئيس قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر،  :4الصورة رقم 

 بحوث وابتكارات عالمية في دولة قطر".

 4102الجمسة االفتتاحية لمؤتمر مؤسسة قطر السنوي لمبحوث  :3الصورة رقم 

تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر لمتربية والعموم  :2الصورة رقم 
 بالوفود المشاركة بالمؤتمر 4102سنوي لمبحوث وتنمية المجتمع، يرحب مؤتمر مؤسسة قطر ال

نور عيسى النعيمي، إحدى خريجات برنامج قطر لمريادة في العموم وعريفة حفل تكريم الخريجيين  :5االصورة رقم 
 بمؤتمر مؤسسة قطر السنوي لمبحوث

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


 

جائزة نوبل في ( والحائز عمى 4103 – 4112الدكتور ستيفن تشو، وزير الطاقة األمريكية ) :6الصورة رقم 
 الفيزياء، جامعة ستانفورد، الواليات المتحدة األمريكية

الدكتور ىيرواكي كيتانو، الرئيس والمدير التنفيذي لمختبرات سوني لعموم الحاسوب في اليابان و : 7الصورة رقم 
 رئيس معيد بيولوجيا األنظمة

الدكتور ديفيد جاالس كبير العمماء بمعيد أبحاث السكري في شمال غرب المحيط اليادئ، الواليات  :8الصورة رقم 
 األمريكيةالمتحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نبذة عن قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر

القطاع بأن يجعل من دولة قطر تتمثل ميمة قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر في قيادة استراتيجية قطر الوطنية لمبحوث، إذ يمتزم "
مركزًا عالميًا لالبتكار في البحوث والتكنولوجيا. يضم قطاع البحوث والتطوير تحت مظمتو صندوق قطر الوطني لرعاية البحث العممي، 

ركزًا دوليًا لالبتكار وىو أحد الداعمين المتميزين لمبحث العممي في المنطقة، كما يضم القطاع واحة قطر لمعموم والتكنولوجيا، الذي يعد م
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



 
 

 :لمزيد من المعمومات، يرجى االتصال
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