
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 "تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية"برنامج واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تطلق الدورة الخامسة من 

 يمتد لثالثة أشهر مكثفة لتمكين رواد األعمال من تحويل أفكارهم إلى حقيقة
 

المنصة األساسية لرعاية االبتكار وريادة : أعلنت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، 2017سبتمبر  27، الدوحة، قطر
، عن إطالق الدورة الخامسة من برنامجها المكثف لتسريع تطوير المشاريع امؤخر  األعمال في القطاع التكنولوجي، 

 .XLR8التكنولوجية 

ب، رواد األعمال الطموحين للحصول على التدريأمام  الفرصةأشهر،  3يتيح هذا البرنامج، الذي يمتد على مدار و 
فكرة والتسويق، من خالل العمل على تحويل أفكارهم إلى على جسر الهوة التي تفصل بين ال والتوجيه واإلرشاد، والمساعدة

 منتجات تلبي متطلبات السوق.

عمل أحد يللمشاركة في أنشطة الدورة الخامسة، يمثلون مجموعة واسعة من االبتكارات والتطبيقات التقنية.  فريق ا 20 اختير
األطفال المصابين بالتوحد على على تطوير تطبيق يعمل على توليد الكالم لمساعدة  هذه الفرق، ويحمل اسم "رويبيليتي"

. وتشمل االبتكارات نترنتعبر اإل المشورة القانونيةير لى إنشاء خدمة لتوفالحديث، أما فريق "محامي" فيعمل ع
دارة العمال من دون طيار، ومنصة توظيف عبر اإلالتكنولوجية األخرى وضع أنظمة تسليم الطائرات  نترنت لتوظيف وا 

 .ُبعد، وحلول آلية لألمن اإللكترونيعن 

ألفكار المبتكرة التي لها اللجنة العليا للمشاريع واإلرث تنظم، وهي مسابقة 2022من الفرق العشرين في تحدي  3شارك تو 
بين نظام  ة. وتوزعت أفكار هذه الفرق الثالث2022ة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر عام يمكن أن تحّسن تجرب

قادرة  ذكية لكرة القدم وقمصان للكشف عن التعرض للجفاف يمكن ارتداؤه من قبل العمال، ونظام طابور مركزي ذكي،
 مثل النوبات القلبية أو الذبحة الصدرية.على التنبؤ بالعوارض القلبية، 

على إطالق الدورة الخامسة من البرنامج ، لواحة قطر للعلوم والتكنولوجياالتنفيذي المدير ، ماهر حكيمق الدكتور وعلّ 



 

 

 

 

 

 

 
 

ديناميكي واحة إلى إنشاء نظام التهدف  التكنولوجية،المشاريع "من خالل البرامج المماثلة لبرنامج تسريع تطوير بالقول: 
والمنطقة. نحن سعداء بالترحيب بأصحاب المشاريع الجديدة من الشباب  وير المشاريع التكنولوجية في قطرلتط مستدامو 

التي  اقتصاد مستدام ومتنوع، بما يتماشى مع االستراتيجية األشملبناء الطموحين، الذين سيساهمون في رحلة قطر نحو 
 يعتمدها قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر".

ول حلتحديد المشكلة والمحاور أساسية:  3جية على و وتركز الدورة الخامسة من برنامج تسريع تطوير المنتجات التكنول
وسيتعلم  متطلبات السوق وتلبيتها.تحديد استراتيجية وضع السوق، واالستثمار و وضع العمالء و تقييم شريحة و ، الممكنة

كيفية تحديد العمالء المحتملين، وتصميم نموذج أولي تقريبي، والحصول على ردود فعل العمالء ن و المشاركرواد األعمال 
كون فكرتهم قابلة للتسويق التجاري، سيتعرف عد التحقق من ا لذلك. وبديل النموذج األولي وفق  تع ، ومن ثمالمحتملين

 أمام المستثمرين المحتملين. المشاركون على كيفية عرض أفكارهم

وستشارك مجموعة من المّوجهين والمدربين المتخصصين في تسويق االبتكارات التكنولوجية، في توجيه رواد األعمال 
كارهم إلى واقع ملموس. ا، وتحويل أفطيلة فترة البرنامج، لتمكينهم من إطالق خدمات ومنتجات قابلة لالستمرار تجاري  

ألنظمة  ADGSلدورة من عدد من المؤسسات العامة والخاصة الرائدة في الدولة، بما في ذلك ويأتي مدربو هذه ا
 آي هورايزونز، ومركز السدرة للطب والبحوث.الكمبيوتر، و 

. ويقول عماد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة فرد ا 124فريق ا و 50، تخّرج 2015وقد شهد البرنامج، منذ إطالقه عام 
ساعدوني فمع فكرة  XLR8ذهبت إلى وخريج الدورة الرابعة من برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية: " ،إنجاز قطر

كنت أركز أكثر على  حيث أننيا جد  المرتبط بها، وكان هذا مفيد ا  ، ومعرفة المزيد عن الجانب التجارياعلى تطويره
 تضمنت الكثير من العمل". ولكنها ،فقط أشهر 3جانب البحوث والتطوير في الوقت نفسه. كانت 

 XLR8-http://qstp.org.qa/home/innovation/qstpللمزيد من المعلومات عن البرنامج ُيرجى زيارة: 

-انتهى-  

 

http://qstp.org.qa/home/innovation/qstp-XLR8


 

 

 

 

 

 

 
 

 نبذة عن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا
اسية تعتبر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا جزءا  من قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وهي المنصة األس
لناشئة االكبرى لرعاية االبتكار وريادة األعمال في القطاع التكنولوجي. وتعتني واحة قطر بتهيئة البيئة المناسبة لدعم المشاريع التكنولوجية 

توفير الحاضنات، والدعم المالي، واإلرشاد، وفرص التواصل مع الشبكة اإلقليمية والعالمية وتسويق األبحاث العلمية في قطر، وذلك من خالل 
، 2012. وتقوم واحة قطر بالتركيز على أربعة محاور رئيسية، وفقا  الستراتيجية قطر الوطنية للبحوث التي أعلنت عام لالبتكار التكنولوجي

التابعة وهي الطاقة، والبيئة، والعلوم الصحية، وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات. وتقع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في المدينة التعليمية 
 ِلمؤسسة قطر، وتستفيد من كل الموارد التي توّفرها لها الكلّيات البحثية الرائدة التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة قطر.

تضم الواحة شركات صغيرة ومؤسسات دولية كبرى ومعاهد بحثية، يمّيزها بالدرجة األولى تضافر جهودها وتعاونها في تمويل المشروعات 
الحرة.   الجديدة، وترسيخ مفهوم الملكية الفكرية، وتعزيز مهارات إدارة التكنولوجيا، وتطوير منتجات مبتكرة وتعمل جميعها وفقا لقانون المنطقة

 .www.qstp.org.qaمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع االلكتروني: لل
 

  نبذة عن قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر
ار في يعتبر قطاع البحوث والتطوير أحد أبرز المساهمين في تحقيق الرؤية الوطنية التي تهدف إلى جعل دولة قطر مركزا  دوليا  للتميز واالبتك

ي مجال البحوث والتطوير. ويعتبر القطاع حاضنا  لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، المنّصة العالمية المستوى في مجال االبتكار التكنولوج
وتسويق التقنيات الصالحة لالستخدام التجاري، وكذلك للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، والذي هو منظمة معروفة عالميا  في مجال 

 تمويل البحوث العلمية. 
 

 إطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى 
ث المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خالل توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحو 

 ر، والتنمية المجتمعية. والتطوي

بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة  1995تأسست مؤسسة قطر في عام 
ّلم مدى السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي ألبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التع
 الحياة ألفراد المجتمع، بدءا  من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحا  متعدد التخصصات لالبتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية 

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


 

 

 

 

 

 

 
 

لمحلي، الملحة. وعبر نشر ثقافة التعّلم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تمّكن مؤسسة قطر المجتمع ا
 وتساهم في بناء عالم أفضل.  

 http://www.qf.org.qa رجى زيارة الموقع اإللكترونيعلى مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يُ  لالطالع
 

 :لالستفسارات من قبل وسائل اإلعالم
 أمنية كيالني

 واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا
 +974 44547039تليفون: 

 
 

http://www.qf.org.qa/

