
 
 

 ويستعرض المشاريع الفائزة 6102يقام عمى هامش قمة 

 في معارض االبتكارات الفائزينيعمن عن "ويش" مؤتمر 

 

عن  ،"ويش" ،لالبتكار في الرعاية الصحيةالعالمي أعمن مؤتمر القمة  :6102 أكتوبر 01الدوحة، قطر، 
 عمى ىامشالمقامة  معارض االبتكارات في المسابقة التي نظميا الختيار المشاركين في الفائزين العشرين

 نوفمبر. 01وحتى  62، والمزمع انعقادىا من 6102فعاليات قمة "ويش" 

أمام قرابة وتمنح معارض االبتكارات في إطار قمة "ويش" الفرصة لمبتكري الرعاية الصحية لعرض مشاريعيم 
وتشمل االبتكارات نطاقًا واسعًا من األجيزة الطبية العممية،  .ألف من الخبراء وصناع السياسات العالميين

والتواصل  ،ونماذج األعمال، والحمول التصميمية النوعية. وستفرد "ويش" مساحة مخصصة لعرض االبتكارات
 التعرف عمى المشاريع عن كثب. لتمكينيم من، بين المبتكرين الفائزين والمندوبين المشاركين في القمة

وتتضمن المشاريع الفائزة في مسابقة "ويش" لمعارض االبتكارات ليذا العام الحمول المعتمدة عمى الذكاء 
وسيستعرض المبتكر محمد عمران، نظامًا حاسوبيًا بمسمى تقنيات الطباعة ثالثية األبعاد. و  ،االصطناعي

لذكاء االصطناعي"، يعمل عمى فرز وتصنيف رسائل التواصل االجتماعي المتعمقة "االستجابة الرقمية عبر ا
 بحاالت الطوارئ والكوارث واألزمات اإلنسانية. وقد تم تطوير النظام بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

بالنظر إلى انتشار اليواتف الذكية وتضخم مواقع التواصل  ،ق المبتكر محمد عمران عمى أىمية النظاموعم  
"يمكننا توظيف ىذه المعطيات الرقمية اليامة في المرسمة من قبل المستخدمين، بالقول:  بالبياناتاالجتماعي 

دارة األزمات وتحميل البيانات،  األمراض واألوبئة وما إلى ب المتعمقةث و دعم البحفضاًل عن جيود اإلغاثة وا 
إيجاد  اجتيدنا فيفي معيد قطر لبحوث الحوسبة، حيث  بالعمل مع فريقي ىذا النظام طو رتوقد  ك.ذل

الحمول التكنولوجية والحاسوبية الجديدة من أجل استخراج المعمومات العممية واليامة من مواقع التواصل 



 

ة. كاء البشري وتقنيات الذكاء نظام بين الذالويجمع  االجتماعي، وتوظيفيا في عمميات صناعة القرار الممح 
 االصطناعي، بيدف التصدي لمتحديات العممية الناجمة عن حاالت الطوارئ الجماعية واألزمات الصحية".

ق السيد إيجبرت شيمينجز، المدير التنفيذي لمؤتمر "ويش"، بالقول: "يكشف التاريخ عن تضافر ثالثة وعم  
حاجة التحديات الكبرى لمحمول، وتوفر التقنيات الالزمة إليجاد تمك  :عوامل في إنتاج أفضل االبتكارات، وىي
وييتم مؤتمر "ويش" باالبتكارات الصحية في كافة أشكاليا، من تحميل الحمول، ونماذج األعمال المستدامة. 

البيانات الضخمة والتصميم النوعي، وصواًل إلى سبل الحد من انتشار األوبئة وصياغة البرامج العالجية 
كافة المشاريع المشاركة في معارض  وتتميزالشخصية باالعتماد عمى المعطيات الجينومية لممريض. 

االبتكارات في سعييا نحو إيجاد أفضل الحمول الصحية بأقل التكاليف، وىو اليدف األكبر لكافة المبادرات 
   في قطاع االبتكار في الرعاية الصحية".

المبادرات العالمية التابعة لمؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، بمثابة  إحدى ،عد مؤتمر "ويش"وي  
منصة جامعة آلالف الخبرات السياسية واألكاديمية والمينية المعنية بنشر وتشجيع االبتكارات والممارسات 

 الصحية السميمة.

، 6102ات مؤتمر "ويش" أحدث االبتكارات الصحية من مختمف أنحاء العالم ضمن مجري ت ستعرضوسوف 
سيما تمك المتعمقة بتصميم وتنفيذ وتمويل المشاريع الصحية، بمشاركة عدد من المبتكرين الشباب، باإلضافة 

 إلى التنويو بإنجازات القادة في قطاع الرعاية الصحية ممن ىم دون سن الثالثين.

بر التحديات التي تواجو قطاع منتديات بحثية تسمط الضوء عمى أك ةكما سيتضمن برنامج المؤتمر تسع
الرعاية الصحية حول العالم، سيما تمك المتعمقة بالصحة السكانية، والعالج الدقيق، والفوائد االقتصادية 
المترتبة عمى االستثمار في القطاع الصحي، ومسؤوليات العناية الصحية، وأمراض القمب واألوعية الدموية، 

السموكيات، وأبحاث الجينوم في منطقة الخميج العربي من منظور  والتوحد، والحمول المعتمدة عمى عمم
دير الندوات نخبة من المختصين األخالق اإلسالمية، والقوى العاممة في قطاع الرعاية الصحية. وسي  

تقريرًا مفصاًل حول تأثير المبادرة محميًا وعالميًا فيما يخص  ،ولممرة األولى ،العالميين. كما سيصدر "ويش"
 اضيع التي تم طرحيا ضمن سياق المؤتمر، مثل مرض السكري وسالمة المرضى.المو 



 

أو حساب تويتر  qatar.org-www.wish لممزيد من المعمومات حول "ويش"، يرجى زيارة موقع
@WISHQatar. 

 تعميق الصور

 .ة"ويش" المقبم قمة، الذي سيستعرض ابتكاره خالل  رائد األعمال محمد عمران :0صورة 

 

 انتهى

 "نبذة عن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش

ت المستندة مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" ىو منصة عالمية لمرعاية الصحية ترمي إلى إيجاد ونشر أفضل األفكار والممارسا

ناصر،  األدلة. ويعد مؤتمر "ويش" مبادرة عالمية أطمقتيا مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنتإلى 

 .رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر

ية الصحية حول العالم. ويسعى المؤتمر بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعا 6100انعقدت النسخة االفتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام 

ال سياسات من خالل القمم العالمية ومجموعة من المبادرات الممتدة عمى مدار العام إلى بناء مجتمع دولي يضم نخبة من القادة وراد االبتكار في مج

 .وبحوث الرعاية الصحية

ليام الجيات األخرى تتضافر جيود ىذا األطراف كميا من أجل تسخير قوة االبتكار لمتغمب ع مى التحديات الصحية األكثر إلحاًحا حول العالم، وا 

 .المستفيدة وتشجيعيا عمى العمل البناء

 :لمزيد من المعمومات حول الشؤون اإلعالمية لمؤتمر القمة العالمي لإلبتكار في الرعاية الصحية، يرجى التواصل مع

 سونيا دينيك

 "ي لالبتكار في الرعاية الصحة "ويشمدير االتصال في مؤتمر القمة العالم

 1126999492900ىاتف: 

 sdinnick@qf.org.qaبريد إلكتروني: 

 

 إلطالق قدرات اإلنسان: –مؤسسة قطر 

http://www.wish-qatar.org/
mailto:sdinnick@qf.org.qa


 
اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى اقتصاد مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسٌة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول 

 .معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو

بمبادرٍة من صاحب السمو  األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر  0224تأس ست مؤسسة قطر سنة 

 .ة مجمس إدارتيارئاس

أرقى الجامعات  تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم يستقطب

فة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعر 

الحفاظ عمى طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيًضا في إنشاء مجتمع متطو ر وتعزيز الحياة الثقافية و 

 .التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

  http://www.qf.org.qaريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: لالطالع عمى جميع مبادرات مؤسسة قطر ومشا

 .pressoffice@qf.org.qaلمعرفة المزيد عن مؤسسة قطر، يرجى االتصال بالمكتب الصحفي عمى البريد اإللكتروني التالي: 

 

 

 

http://www.qf.org.qa/
mailto:pressoffice@qf.org.qa

