تحت شعار "التحديات الكبرى التي تواجه البحوث المتقدمة في دولة قطر"
قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر يعقد المؤتمر السنوي الرابع لمبحوث 3102

 14يوليو ) 3102الدوحة ،قطر)
يعقد قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع خالل شير نوفمبر المقبل مؤتمر مؤسسة قطر
السنوي لمبحوث  ،3102حيث وجو دعوة لمجيات المعنية من المؤسسات البحثية المحمية والدولية في دولة قطر من أجل
المشاركة ومناقشة التحديات الكبرى التي تواجو البحث العممي في دولة قطر بدءاً من أمن المياه إلى األمن اإللكتروني.

ويعتبر ىذا المؤتمر الذي يعقد تحت شعار "التحديات الكبرى التي تواجو البحوث المتقدمة في قطر" ،عمى مدى يومي 32
و 32نوفمبر 3102في الدوحة ،حدثا ىاما لمبحوث والتطوير في دولة قطر والذي يتبع سمسمة من المشاركات عالية المستوى
مع مؤسسات أكاديمية وحكومية وصناعية وبحثية من اجل تحديد التحديات الكبرى التي تواجو تنفيذ استراتيجية قطر الوطنية
لمبحوث.

ال:
ومن جانبو ،تحدث السيد فيصل بن محمد السويدي ،رئيس البحوث والتطوير في مؤسسة قطر ،حول مؤتمر ىذا العام قائ ً
"يستند ىذا المؤتمر عمى الجيود الوطنية من اجل تعزيز جدول أعمال البحوث الطموحة لدولة قطر ،ويمثل ىذا المؤتمر فرصة
فريدة لحشد الخبرات المحمية والدولية في مختمف التخصصات البحثية لتبادل المعرفة واألفكار الجديدة لموصول إلى أبحاث
عالية الجودة ومواجية مختمف التحديات مع ضمان االستخدام الرشيد لمموارد في دولة قطر".

عقد ىذا المؤتمر ألول مرة في عام  3101تحت مسمى "منتدى مؤسسة قطر السنوي لمبحوث" ،بيدف دعم وتسميط الضوء
عمى التميز واالبتكار في البحوث والتطوير .إذ يجمع ىذا المؤتمر القادة والباحثين من دولة قطر ،باإلضافة إلى متحدثين من
مؤسسات عموم وأبحاث معروفة في جميع أنحاء العالم لمناقشة احدث التطورات ،ونقل المعرفة وتكوين عالقات لمتعاون في
المستقبل .كما ييدف ىذا المؤتمر إلى ربط أوساط البحوث الدولية مع التحديات الكبرى لمبحوث في الدولة ،ولتعزيز أىداف
قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر نحو تطوير الحمول وتنفيذىا.

كما يركز مؤتمر مؤسسة قطر السنوي لمبحوث ىذا العام عمى التحديات البحثية الممحة في قطر مثل حماية البنية التحتية
اإللكترونية واعادة تدوير المياه وتحميتيا ،وتطوير حمول الطاقة الشمسية وتنفيذىا ،وضمان استدامة السمع الغذائية ،واستدامة
المباني والتوسع العمراني ،وسالمة الطرق والتنقل ،وتطوير القدرات البشرية ،والنظم المتكاممة إلدارة الصحة ،ودعم الثقافة
العربية والفنون والت ارث واإلعالم والمغة.

ويضم قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر تحت مظمتو عدداً من المؤسسات التي تعني بمجال البحوث في دولة قطر،
مثل واحة العموم والتكنولوجيا في قطر ،والصندوق القطري لرعاية البحث العممي ،ومعيد قطر لبحوث الطب الحيوي ،ومعيد
قطر لبحوث الحوسبة ،ومعيد قطر لبحوث البيئة والطاقة .

ويحفل المؤتمر الذي يستمر ل يومين بسمسمة من العروض التقديمية وجمسات النقاش التي يشارك فييا خبراء محميون ودوليون
حول كل محور من محاور المؤتمر .وتمثل المناظرات التفاعمية بين الخبراء أحد الفعاليات الجديدة في مؤتمر ىذا العام وابراز
معالمو التي يحاولون من خالليا رسم صورة واضحة لمتحديات التي تواجو البحث العممي في مختمف محاور المؤتمر ويتبادلون
اآلراء حول أفضل السبل ل مواجية ىذه التحديات من خالل األبحاث العممية .وسيقوم المؤتمر في دورة ىذا العام بتكريم أفضل

عروض األبحاث والممصقات البحثية في المحاور األربعة المحددة في استراتيجية قطر الوطنية لمبحوث ،وذلك في ختام أعمال
المؤتمر حيث سيقام حفل عشاء مساء  32نوفمبر 2013لتوزيع الجوائز واستعراض توصيات المؤتمر.

ودعت مؤسسة قطر ج ميع الباحثين من الطالب والمتخصصين الراغبين في المشاركة في مؤتمر ىذا العام ،إلرسال الممخصات
البحثية في موعد أقصاه  0سبتمبر  ،3102شرط أن يكون البحث متسقًا مع المحاور األربعة الستراتيجية قطر الوطنية لمبحوث
وىي الطاقة والبيئة ،وتقنيات الحوسبة والمعمومات ،والصحة ،والعموم االجتماعية والفنون واإلنسانيات .ولممزيد من المعمومات
حول

كيفية

إرسال

الممخصات

البحثية

لممشاركة

في

المؤتمر،

.http://www.editorialmanager.com/qf-arc/

انتهى
لمعرفة المزيد من المعمومات عن البيان الصحفي ،يرجى االتصال برشا رفعت
شركة بي إل جي وورلد وايد
جوال)+412( 1130 4322 :
البريد اإللكترونيrashar@bljworldwide.com :

لمعرفة المزيد من المعمومات عن مؤسسة قطر ،يرجى التواصل مع
طارق السادة
مدير العالقات العامة والتواصل الداخمي
إدارة االتصال
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زيارة

الموقع

اإللكتروني

مؤسسة قطر
ىاتف+412 2222 1440 :
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