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ّ
 
ّم آلالي وثحليل البياناتقطر جسحقبل أبرز خبراء العالم في مجال الحعل

( وهى QCRIلبدىر الحىطبت )علد معهد كطس  – 2016مازض  17الدوخت، كطس، 

ىغ  جامعت خمد بً خلُفت، فيوطني  بدىرمسهص  اإلاإجمس   [NYSE:BA]بالؼساهت مع ػسهت بٍى

م آلالي الظىىّيّ
ّ
( في دولت كطس. وزّخب اإلاإجمس بالطالب MLDAS)وجدلُل البُاهاث  ،الثالث للخعل

جم مىاكؼت  خُث ،مازض في الدوخت، كطس 15و  14 والباخثين والخبراء أزىاء اوعلاده ًىمي

في مجالي  ،وأخدر الخطىزاث والحلىٌ الجدًدة مً ِكبل أهبر الخبراء في العالم ،الخطبُلاث

م آلالي
ّ
ّوجدلُل البُاهاث. ،الخعل

ُّّ م آلالي ،ت للبُاهاثوكد زهص اإلاإجمس في ًىمه ألاٌو على الخدلُالث الخطبُل
ّ
 ،والخعل

حؼِىغ طىون أووغ مً داجا الدهخىز ّو ،هَسع جيرماًً مً جامعت زاٌعالدهخىز وأللى ول مً 

( مداضساث NICTAفي أطترالُا ) جُا اإلاعلىماث والاجصاالث الىطنيجىىىلّىمسهص أبدار /61

عً الخدلُالث الرهُت للبُاهاث. أما الُىم الثاوي للمإجمس، فيان الترهيز على السعاًت عدة 

ُّّ م آلالي على صُاهت الطائساثت وهُفُت جطبُم االصح
ّ
أللى هما وئجساءاث اإلاجاٌ الجىي.  ،لخعل

 ،واًذ مً جامعت طُدوي وأخد السّواد في مجاٌ الطيران الخدىم الراحي-هُى دوّزاهذ هخىّزالد

(، NICTAسهص أبدار جىىىلىجُا اإلاعلىماث والاجصاالث الىطني في أطترالُا )واإلادًس الظابم إلا

ُّّمداضسة عً "البُاهاث ّو م آلالي ًجخمع مع العلىم الطبُع
ّ
ت"، بِىما اإلاعسفت والاهدؼاف: الخعل

م الد
ّ
ت  هخىّزجيل

ّ
م آلالي ألجمخت ألادل

ّ
باًسون والاض مً جامعت أوطتن في جىظاض عً الخعل

ت. ٍس ّالظٍس

الدهخىز طاهجُه حؼاوال مً معهد كطس لبدىر  السئِع اإلاؼازن للمإجمّس وصّسح

والظمعت  ،جلدًمها التي جّمّوجىدتها  البدىرظ في هىعُت الحىطبت بأن "الخدّظً اإلالحّى

م آلاليالعاإلاُت للمخددزين اإلادعىّّ
ّ
وجدلُل البُاهاث  ،ًٍ هي ئػازة واضحت بأن مإجمس الخعل

(MLDASّّكد أصبذ مً هخبت اإلاإجمساث اإلاخخص ) البُاهاث"في علىم ت. ّ
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ُّّّو مً اإلاىاكؼاث خىٌ  ُعلد عددت خُث اطخمس اإلاإجمس بالترهيز على السعاًت الصح

م آلالي الخطبُلي إلدازة الُىغم الصحُت
ّ
ُّّ ،الخعل وهرلً ، تومداولت معالجت بعض اإلاظائل البدث

ُّّاإلاالخعامل مع الاطخفظازاث غير  ت كُد الاطخخدام. ددودة التي جطسخها الخطبُلاث الحلُل

ُّّاإلاداضساث ّوالخالُت على اإلاىضىعاث وكد هُمىذ  م آلالي الخفاعلي ما ت، اإلاىاكؼاث الخلى
ّ
الخعل

م آلالي لخدفم البُاهاث ،بين آلالت والبؼس
ّ
م مع جلىُاث الرواء الاصطىاعي  ،والخعل

ّ
ودمج الخعل

خسّي
ُ
ّ.هخمثُل اإلاعسفت ومعالجتها ،ألا

يُاهخى مً كظم  ىغالبدىر وأضاف الدهخىز دزاغىض ماٍز  ،والخىىىلىجُا في ػسهت بٍى

م آلاليوالسئِع اإلاؼازن للمإجمس "وان هدف
ّ
وجدلُل  ،ىا عىدما كمىا بدىغُم اإلاإجمس ألاٌو للخعل

البُاهاث كبل زالزت أعىام، حشجُع الىلاغ والابخياز في هرًً اإلاجالين. ومىر ذلً الىكذ، 

ّ ،غير مظبىّق اػهدها جلّدم ّ
ّ

 أهىا وبالسغم مً أهىا عىصس واخد فلط في هرا اإلاجاٌ الطخم ئال

 ؛الخبراء مع اإلامازطين والطالبالباخثين بط لّس جىاوبخلدًم مظاعد ،فخىزون بمؼازهخىا

د مً  م آلالي وجدلُل البُاهاث"البدىر الخلّدم في لخدلُم اإلاٍص
ّ
ّ.في مجالي الخعل

ىغ للؼسق ألاوطط "وان هدفىا هى جبادٌ  وكاٌ الظُد بيرهازد َدن، زئِع ػسهت بٍى

م آلالي
ّ
طالب الجامعاث بالخبراث وجصوٍد  ،وجدلُل البُاهاث ،اإلاعلىماث واإلاعسفت عً الخعل

ّ
ُ
ّاإلاباػسة التي ج

ّ
ا هم أن ًيىهىا نمى مً الجُل اللادم مً اإلابدعين في هرا اإلاجاٌ. للد  جصء 

ّ  .طاهمىا في بىاء جُل اإلاظخلبل ؤلابداعي"
# # # 

 

 ملسيٍد من املعلومات، يرجى الاثصال بـِ:

ّهىوي ئًبلىغ

ّة البرامجمدًّس

ّ+474 4454 5623 هاجف:

د ئلىترووي:   qf.org.qanebeling@بٍس

ىم
ّ
ّداها طل

ّمدًس الاجصاٌ الؼسق ألاوطط

mailto:nebeling@qf.org.qa
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ّػسهت بىٍىج

 4270 694 2 971+هاجف: 

 9791 0228 5 971+جّىاٌ: 

.I.Salloum@boeing.comDana 

 

ّ:قطر لبحوث الحوسبةعن معهد 

جم جأطِظه مً ِكبل مإطظت كطس للتربُت ، وطني جابع لجامعت خمد بً خلُفت بدىر معهد كطس لبدىر الحىطبت مسهّص

والعلىم وجىمُت اإلاجخمع، وهي مإطظت خاصت غير زبدُت جدعم اهخلاٌ كطس مً اكخصاد كائم على الىفط والغاش ئلى 

ّاكخصاد كائم على اإلاعسفت.

ظت كطس لبىاء كدزاث الابخياز والخىىىلىجُا في دولت كطس مً خالٌ الترهيز مهمت مإّطّمعهد كطس لبدىر الحىطبت ٍدعم ّو

ّوالخىمُت. ًاث الحىطبت على هطاق واطع إلاعالجت ألاولىٍاث الىطىُت للىمىّّعلى جدّدّ

ًُّ اجسي معهد كطس لبدىر الحىطبت ولخدلُم ذلً 
 
عالمي بما الظخىي اإلاصاث وعلى دة الخخصّّخاطىبُت مخعّدّ بدىز

لىم اإلاعهد باجساء  .واإلاىطلت العسبُت والعالم ًيسجم مع اخخُاجاث كطس  جلىُاث  :زة في مجاالث حؼملمخطىّّ بدىرٍو

 وألامً اإلاعلىماحي.، والحىطبت العلمُت ،والحىطبت السحابُت ،وجدلُل البُاهاث ،والحىطبت الاجخماعُت ،اللغت العسبُت

وجدعم ألاولىٍاث الاطتراجُجُت الىازدة في زؤٍت كطس الىطىُت  للبدىر،مع اطتراجُجُت كطس الىطىُت  لبدىراهره  جخىافمّو

 .2030لعام 

ازة اإلاىكع  د مً اإلاعلىماث، السجاء ٍش ّ.www.qcri.qaللمٍص
 

 

ّشركة بوينغعن 

تاوالسائدة في مجاٌ جصيُع  ،للفضاء الجىّيبىٍىغ أهبر ػسهت في العالم  وأهغمت  ،والفضاء ،والدفاع ،لطائساث الخجاٍز

ت :صتاإلاخّصّ هابىٍىغ وخدمات مىخجاثوجخضمً . دولت 70مىعف في  165،000أهثر مً  ولديهاألامً،  ، الطائساث الخجاٍز

ت ت اإلاعلىماث وأهغم ،قطاّلغم ؤلّاهُّّو ،ُتوألاهغمت ؤلالىتروهُت والدفاع ،وألاطلحت ،وألاكماز الصىاعُت ،والعظىٍس

ب. ، والاجصاالث اإلاخطىزة ّوالخدماث اللىجظدُت على أطاض ألاداء والخدٍز

د مً اإلاعلىماث خىٌ ػسهت بىٍى ازة اإلاىكع الخالي:  غإلاٍص ّ.www.boeing.comًسجى ٍش

ّ

ّ

 :نبذة عن جامعة حمد بن خليفة

ُّّاإلاجخمعّوجىمُتّوالعلىمّللتربُتّكطسّمإطظتّعضىّ،خلُفتّبًّخمدّامعتج أطاض على  هاػئت جلىمت ، جامعت بدث

ُّّ د بُنها وبين ػسواء دول ُّّالخعاون الفٍس م الجامعت مجمىعت مً البرامج لّدّمً مىكعها في اإلادًىت الخعلُمُت، جُّّوين. ين ومدل

ُّّ ُّّ ؼهاداثت للألاوادًم ُّّ :والتي جضم ،ً خالٌ اليلُاث الخابعت لهام ،زاطاث العلُاالّدّػهاداث ّو ،تالجامع ت العلىم ول

mailto:Dana.I.Salloum@boeing.com
mailto:Dana.I.Salloum@boeing.com
http://www.qcri.qa/
http://www.boeing.com/
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ُّّ ُّّوالهىدطت، وول ُّّحت العاّمّت الّصّت اللاهىن، وول ُّّت الّدّت، وول ت ضافت ئلى ئ، في كطس تزاطاث ؤلاطالم ُّ ت العلىم ؤلاوظاه ُّ ول

ت ُّ ّس. هما والاجخماع
ّ
ىف

ُ
ت غير مظبىكت في مجاٌ البدىر ا الجامعت فسصّ  ج ُّ ُّّمً واإلاىذ الدزاط لّدمتخالٌ معاهدها البدث  . وٍُ

بسامج مصّممت بؼيل خاص إلاجخمع ألاعماٌ في كطس واإلاىطلت بما ًخدم زؤٍت كطس  مسهص الخعلُم الخىفُري الخابع لها

 .2030الىطىُت 


