
 

 

 

 
معهد قطر لبحوث الحوسبة يعقد شراكة مع جامعة شيكاغو 

 البياناتمن لتعزيز االستفادة 

 
  الحوسبة المتقدمة بحوثتحفٌز التغٌٌر االجتماعً اإلٌجابً من خالل 

 
  :3102 يوليو 10الدوحة، قطر، 

ػٍُ اٌب١بٔبث ِٓ أصً اٌّصٍحت "ػمذ ِؼٙذ لطش ٌبحٛد اٌحٛعبت ِببدسة ششاوت ِغ صبِؼت ش١ىبغٛ فٟ ئطبس بشٔبِش اٌضِبٌت اٌص١فٟ 

ببحزبً طّٛحبً فٟ ػٍُ اٌب١بٔبث اٌخذس٠ب ػٍٝ ٠ذ اٌّششف١ٓ رٚٞ اٌخبشة  69، ح١ذ ٠خٍمٝ ذثش١ّاٌخببغ ٌّإعغت ئ٠ش٠ه آٔذ ٠ٕٚذٞ " االصخّبػ١ت

 .ِشبس٠غ ػٍَٛ اٌب١بٔبث إلحشاص اٌخمذَ بشأْ ٘زٖ اٌّغبئًٚ ٚحؼٍُ ا٢ٌت، ،١بٔبثاعخخشاس اٌبفٟ 

 صِالئٕب ِغ ٔخؼبْٚ" :اٌحٛعبت ٌبحٛد لطش ِؼٙذ فٟ االصخّبػٟ االبخىبس لغُ ِذ٠ش ِب٠ش، ببحش٠ه اٌذوخٛس ٚفٟ ٘زا اٌغ١بق، لبي

باِىبْ اٌحٛعبت اٌّخمذِت ححم١ك اٌّصٍحت االصخّبػ١ت  إذ إنه ؛ٚسؤ٠خٕب ِببدئٕب ِغ اٌخٛافك ِٓوب١ش  لذس ٌٛصٛد اً ٔظش ش١ىبغٛ صبِؼت فٟ

ً  ،ٚئحذاد اٌخغ١١ش االصخّبػٟ  ."ٚالع١ّب فٟ ع١بق اٌحذ ِٓ ٚطأة اٌفمش ٚفٟ ع١بق اٌؼًّ اإلٔغبٟٔ أ٠ضب

 أصً ِٓ أٚببِب" حٍّت فٟاٌغببك  اٌب١بٔبث ػٍّبء وب١ش غبٟٔ، سائذ اٌغ١ذ ٠مَٛ ػٍٝ حٕظ١ّٗ اٌضِبٌت بشٔبِش أْ ئٌٝ اإلشبسة حضذس

 ٘بس٠ظ ٚو١ٍت اٌحٛعبت ِؼٙذ ِٓ فش٠ك ٠ٚذ٠شٖ صٛصً، ششوتِضٍظ ئداسة  سئ١ظ ،ذثش١ّ ئ٠ش٠ه اٌغ١ذ ٠ٌّٚٛٗ ،"أِش٠ىب

ِٓ اٌّمشس أْ ٠خؼبْٚ اٌضِالء ِغ اٌحىِٛت ٚإٌّظّبث غ١ش اٌشبح١ت بٙذف حً اٌّشىالث  .ش١ىبغٛ ٌضبِؼت اٌخببؼ١ٓ اٌؼبِت ٌٍغ١بعبث

 . بٔبث ػٍٝ أسض اٌٛالغاٌصؼبت اٌخٟ حٛاصٗ اٌب١

 ال ٌٚىُٕٙ االصخّبػٟ، األرش ئحذاد ػٓ فضالً  ٚحح١ٍٍٙب، اٌب١بٔبث ٠حذٚ اٌىز١ش٠ٓ شغف ببٌغ ح١بي: "غبٟٔ ائذس ٌغ١ذا ٚبحغب لٛي

اٌب١بٔبث ٠ٚىّٓ ٘ذف بشٔبِش اٌضِبٌت ٘زا فٟ حً اٌّشىالث اٌٍّّٛعت ٚح١ٙئت ب١ئت ِٕبعبت حخ١ح ٌؼٍّبء . رٌه ٌخحم١ك االٔطالق ٔمطت ٠ؼشفْٛ

 ."ِضببٙت اٌخحذ٠بث االصخّبػ١ت اٌخٟ حٛاصُٙٙ ػٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ

، وهو "ػٍُ اٌب١بٔبث ِٓ أصً اٌّصٍحت االصخّبػ١ت" صِبٌت بشٔبِش فٟ ئطبس اٌّشبس٠غ أحذ بخمذ٠ُ اٌحٛعبت ٌبحٛد لطش ِؼٙذ ٚلذ أعُٙ

 ِٓ صضءاً  ٠ّزً اٌزٞ اٌخضش٠بٟ، اٌّششٚع ٘زا أْ ٠ُزوش ".ح٠ٛخش بخغش٠ذاث ببالعخؼبٔت اٌىٛاسد ػٓ إٌبصّت األضشاس ل١بط" مشروع

 :اٌصؼب اٌغإاي ػٓ اإلصببت ئٌٝ ٠ٙذف ،اٌزٞ ٠ضش٠ٗ ِؼٙذ لطش ٌبحٛد اٌحٛعبت ٌٍىٛاسد ٌالعخضببت االصطٕبػٟ اٌزوبء ِششٚع
ِٓ خالي اٌشبظ ب١ٓ   اٌطب١ؼ١ت؟ اٌىٛاسد ػٓ إٌبصّت األضشاس الوخشبف االصخّبػٟ اٌخٛاصً ِٛالغ اعخخذاَ ٠ّىٓ ِذٜ أٞ ئٌٝ 

حغش٠ذاث ح٠ٛخش حٛي األضشاس ٚاٌخغبئش إٌبصّت ػٓ ئػصبس عبٔذٞ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌىٛاسد اٌخٟ ٚلؼج ِإخشاً ٚاٌب١بٔبث اٌّبد٠ت حٛي حضُ 

ألً اٌذِبس اٌزٞ خٍفخٗ ٘زٖ اٌىٛاسد، ٠خّزً ٘ذف اٌّششٚع فٟ اوخشبف ئٌٝ أٞ ِذٜ ٠ّىٓ ٌّٛالغ اٌخٛاصً االصخّبػٟ ئحبحت ٚع١ٍت ِبىشة ٚ

 . اٌىبسرت ٚاالعخضببت ٌٙب اٌضشس إٌبصُ ػٓ حىٍفت ٌخم١١ُ حضُ

 ِغ ،4102 ػبَ لطشدٌٚت  ئٌٝ" االصخّبػ١ت اٌّصٍحت أصً ِٓ اٌب١بٔبث ػٍُ" بشٔبِش ئدخبي اٌحٛعبت ٌبحٛد لطش ِؼٙذ ٠ؼخضَ

لطش ػٍٝ حطب١ك ػٍُ اٌب١بٔبث دٌٚت أْ ٠شوض بشٔبِش اٌضِبٌت فٟ  اٌّضِغِٚٓ  .إٌّطمت ِٓ اٌطّٛح١ٓ اٌب١بٔبث ػٍّبء ِٓ ٔخبت ئششان

 .ٌخؼض٠ض ِشبس٠غ اٌّصٍحت االصخّبػ١ت فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشبٟ ِٚب ٚساءٖ
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حدة، شراكة مع األمم المتال اتكما ٌعكف المعهد على العمل فً العدٌد من المشارٌع التنموٌة واإلنسانٌة العمالقة فً المنطقة وحول العالم من خالل مبادر
إٌجابً ورؤٌته والصلٌب األحمر، والبنك الدولً، وغٌرها من الهٌئات الدولٌة، وٌعمل ذلك على إٌجاد التوازن بٌن التزام المعهد بإحداث تغٌٌر اجتماعً 

 الحوسبة المتقدمة.  بحوثالرامٌة إلى أن ٌصبح معهداً مرموقاً على مستوى العالم فً مجال 

عزٌز جهود قطاع البحوث والتطوٌر فً مؤسسة قطر للتربٌة والعلوم وتنمٌة المجتمع التً ترمً إلى جعل قطر مركزا وتسهم مثل هذه المشروعات فً ت
 رائدا للتمٌز واالبتكار فً المنطقة. 

 

 اإلٌىخشٟٚٔ اٌّٛلغ ص٠بسة ٠شصٝ االصخّبػٟ، االبخىبس ِضبي فٟ اٌبحز١ت اٌّشبس٠غ أٚ اٌّؼٙذ بشاِش حٛي اٌّؼٍِٛبث ِٓ ٌّض٠ذ

www.qcri.qa.  

ص٠بسة اٌّٛلغ اإلٌىخشٟٚٔ  ٠شصٝ، "ػٍُ اٌب١بٔبث ِٓ أصً اٌّصٍحت االصخّبػ١ت"ٌّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبث حٛي بشٔبِش اٌضِبٌت اٌص١فٟ 

www.dssg.io. 

 

 انتهى

 

 لمزيٍد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
 ماثرن كٌمبرلً

 الحوسبة لبحوث قطر معهد فً االتصال مدٌر
 +4:7 7787 5858 :هاتف

 +4:7 9978 ::85جوال: 

 kmathern@qf.org.qaبرٌد إلكترونً: 

 

 
 

 نبذة عن معهد قطر لبحوث الحوسبة

من قبل مؤسسة قطر للتربٌة والعلوم وتنمٌة المجتمع، وهً مؤسسة خاصة  0202تأسس معهد قطر لبحوث الحوسبة فً عام 
 على المعرفة.غٌر ربحٌة ترمً إلى دعم دولة قطر فً مسٌرتها نحو التحول من اقتصاد قائم على الكربون إلى اقتصاد قائم 

ٌهدف معهد قطر لبحوث الحوسبة إلى دعم مؤسسة قطر فً تحقٌق رسالتها المتمثلة فً بناء القدرات اإلبداعٌة والتكنولوجٌة 
 لدولة قطر، مع التركٌز على مجابهة تحدٌات الحوسبة التً تواجه األولوٌات الوطنٌة للنمو والتطوٌر.

فً تخصصات عدٌدة فً مجال الحوسبة تطابق أرقى المعاٌٌر العالمٌة وتلبً  بحوثاً معهد قطر لبحوث الحوسبة ولذا، ٌجري 
احتٌاجات دولة قطر والمنطقة العربٌة والعالم بأسره. كما ٌجري المعهد بحوثاً مبتكرة فً عدة مجاالت تشمل تقنٌات اللغة 

  العربٌة والحوسبة االجتماعٌة وتحلٌل البٌانات والحوسبة السحابٌة.

 

قطر لبحوث الحوسبة على إجراء بحوثه بما ٌتوافق مع استراتٌجٌة قطر الوطنٌة للبحوث، وٌدعم األولوٌات ٌحرص معهد 
 www.qcri.qa. لمزٌد من المعلومات، ٌرجى زٌارة الموقع اإللكترونً 5262االستراتٌجٌة الواردة فً رؤٌة قطر الوطنٌة 
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