
دا�ا كونيكت قطر
علم ال�يانات مجال س��ع النمو في قطر، مع ��ادة الطلب على المهن�ين ذوي المها�ات في تحليل ال�يانات والتعلم اآللي 
ال�يانات  على  ك�ير  بشكل  والبناء،  والغاز  النفط  قطاعي  في  سيما  ال  البالد،  اقتصاد  يعتمد  االصطناعي.  والذكاء 

والتكنولوجيا، مما يجعل علم ال�يانات مكوًنا حيوًيا في هذه الصناعات.

قطر  جامعة  مثل  ال�يانات،  بعلوم  متعلقة  ودو�ات  ب�امج  تقدم  التي  قطر  في  والكليات  الجامعات  من  العديد  هناك 
وجامعة كارنيجي ميلون في قطر. باإلضافة إلى ذلك، هناك العديد من المنظمات والشركات في قطر التي تركز على 

البحث والتطو�ر في علوم ال�يانات، مثل معهد قطر لبحوث الحوسبة وقطر غاز.

بشكل عام، �تمتع قطر باهتمام واس�ثمار قوي في علم ال�يانات، مما �وفر العديد من الفرص لألف�اد ذوي المها�ات في 
علم ال�يانات للمساهمة والنمو في مجالهم.

هناك طلب ك�ير على مها�ات علوم ال�يانات في قطر، حيث تواصل الدولة االس�ثمار في التكنولوجيا والرقمنة. تشمل 
بعض مها�ات علوم ال�يانات األكثر �واًجا في قطر ما يلي:

تحليل ال�يانات والتصور -
ال�يانات  مجموعات  من  األفكار  استخ�اج  على  القدرة 
من  فعال  بشكل  ال�ؤى  تلك  وإيصال  والمعقدة،  الك�يرة 

خالل التصو�ات والتقا��ر.

التعلم اآللي -
القدرة على بناء وتط�يق النماذج التي يمكن أن �تعلم من 
تكون  أن  دون  الق�ا�ات  أو  بالتنبؤات  والقيام  ال�يانات، 

مبرمجة بشكل واضح.

تقنيات ال�يانات الضخمة -
كميات  وتخ��ن  لمعالجة  ُتستخدم  والتي   ،KNIME مثل 
المبنية  العقد  نطاًقا واسًعا من  ال�يانات وتوفر  ك�يرة من 
مسبًقا لتنظيف ال�يانات وتحويلها ونمذجتها، باإلضافة إلى 

القدرة على إنشاء عقد مخصصة للتحليل المتخصص.

لغات البرمجة -
على  تستخدم  والتي   ،Python مثل  البرمجة  لغات  إ�قان 
والتصور  ال�يانات  لتحليل  ال�يانات  علم  في  واسع  نطاق 

والتعلم اآللي.
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ال�يانات  هو  قطر  في  التحديات  أكبر  أحد  فإن  ذلك،  ومع 
متعددة األشكال المتنا�رة في مواقع مختلفة وبعضها قديم، 
ال�يانات  عالم  في  المتخصصين  أمام  عقبات  يشكل  قد  مما 
لجمع وتحليل والتوصل إلى نماذج جيدة للتخطيط االست�ا�يجي 

أو إنشاء حلول لمشكلة ما.

علمية  أداة  KNIME، وهي  لبرنامج  يمكن  كما سنعرض كيف 
لعلوم �يانات الكود / بدون رمز، أن تساعد في معالجة بعض 
على س�تمكن من  قائم  إلى مستقبل  ودفعنا  التحديات  هذه 

توسيع شبكة عالقا�ك في المجتمع ال��ادي والتقني.

في ورشة دا�ا كونكت المنظمة بالتعاون �ين شركة قطر 
أ�ترنت سوسايتي شابتر وشركه KNIME، سوف تسمع من 
قطر،  في  التحديات  بعض  حول  والمتخصصين  الخب�اء 
في  تفيدك  نصائح  و�تعلم  التجارب  أهم  على  س�تعرف 
في  التقنيات  اخر  عن  قيمة  بمعلومات  س�تمتع  عملك، 
ال�يانات والذكاء االصطناعي وأيضا س�تمكن  مجال علم 
ال��ادي  المجتمع  في  عالقا�ك  شبكة  توسيع  من 

والتقني.
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جدول األعمال:
6:00PM - 6:10PM – فتح األبواب والتسجيل

6:10PM - 6:15PM – كلمة الترحيب

6:15PM - 6:40PM - علوم ال�يانات والذكاء االصطناعي في قطر - حاالت االستخدام واألهداف والتحديات  

6:40PM - 7:10PM - مقدمة  عن الشف�ات القابلة للتطو�ر / علم �يانات من غير معرفة بالبرمجة

7:10PM - 7:40PM - عرض الحلول - عناو�ن األخبار اليومية لهيئة قطر للمال

7:40PM - 8:00PM – الجلسة الختامية ومناقشة مع الخب�اء في علم ال�يانات

 



تعرف على المتحدثين:

�ؤمن عبد اهلل أن كل شخص يمكن أن يكون قائدًا عظيمًا في تخصصه إذا استفاد من شغفه وتوقه الى التعلم المستدام. لقد
أمضى ثالثة عقود في العمل في قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك حوالي عقد�ن في Ooreedo، شركة ا�صاالت دولية مقرها

والشركات  الخاص  القطاع  مع  العمل  في  سنوات  اهلل  عبد  أمضى  قطر،  في  االصطناعي  الذكاء  لتبني  قوي  مناصر  قطر. 
الحكومية لمساعدتهم على استخالص قيمة االعمال من خالل علم ال�يانات وتقنيات التحليالت.

متخصصة  قط��ة  بكوادر  استشا��ة  شركة  وهي  لالستشا�ات،  دايمنشن  أيت  شركة  ومؤسس  رئيس  هو  اهلل  عبد  المهندس 
التحديات  لمواكبة  والقادة  الكوادر  وتطو�ر  وتد��ب  النتائج،  على  المبنية  االستشا�ات  تقديم  مجال  في  متعددة  وبخب�ات 
الوظيفية و��ادة االعمال المهندس عبد اهلل لدية خب�ات متعددة وعميقة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي حيث عمل 
ألكثر من 30 سنه في مجاالت االتصاالت وتقنية المعلومات المختلفة وأيضا التش��عات المتعلقة بها. المهندس عبداهلل أيضا 
المؤسس والرئيس لشركه قطر ا�ترنت سوسايتي وهي شركة غير ربحيه تقوم بتقديم الخدمات المجتمعية في مجال التعليم 
والتد��ب في كل ما يتعلق بتقنيات اال�ترنت وأيضا في تقديم الدعم الفني لجميع الجهات في الدولة، كما ي�أس المهندس 
عبداهلل مجموعة IEEE قطر للبلوكتشين ، ومجموعة قطر لب�وتوكوالت الجيل السادس من اال�ترنت، وي�أس شركة سمارتفاي 

لحلول وتقنيات االستدامة والمدن الذكية.

المهندس عبد اهلل لدية معرفة عميقة بالمنطقة و�ؤمن بأن ال�يانات أساس جميع الق�ا�ات واالست�ا�يجيات الناجحة في. العالم 
لذلك لديه شغف مستمر في االستكشاف ومتابعة ال�يانات وتحليليها وأيضا متابعة كل ما هو جديد في عالم االتصاالت وتقنيات 

المعلومات.

توسين أديكاني

بدأت "توسين" رحلتها نحو علم ال�يانات أ�ناء تخصصها في علم النفس، حيث أجرت العديد من التجارب وأدارت معمل للبحوث. 
لقد استمتعت تماًما بالمنهجية العلمية، اإلحصائيات واألدوات التحليلية التي تكيفت معها وتعمقت في التحليالت من خالل 
في  مهام  عدة  بتقلدها  العملية  خبرتها  أ�رت  هناك  ومن  األعمال.  إدارة  ماجستير  برنامج  في  األعمال  تحليالت  على  التركيز 
مجموعة متنوعة من المنظمات بما في ذلك الشركات الناشئة والحكومية والشركات، مما طور مها�ا�ها وع�ز شغفها بعلوم 

ال�يانات في كل المناصب التي شغلتها.

حيا�ها  لبناء  الوقت  نفس  في  ومتيًنة  ناعًمة  بخلفية  �تمتع  "توسين"  أصبحت  األكاديمي  البحث  في  صلب  أساس  بأنشائها 
الوظيفية في علوم ال�يانات.

بسبب سيرتها الغير التقليدية في مجال علم ال�يانات والدور الرئيسي لKNIME لدفعها و�اء شغفها بعلم ال�يانات، فإنها تسعى 
ببناء  تقوم  حيث  للمال،  قطر  مركز  �نظيم  هيئة  في  �يانات  كعالمة  تعمل  حاليا،  لآلخ��ن.  سهولة  أكثر  المجال  لجعل  جاهدة 

مستقبل "التكنولوجيا الفائقة" كجزء من ف��ق �ائع من المبتك��ن.

المهندس عبد اهلل احمد الجسمي
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�وبرت كرد�ل

"�وبرتو" هو مبشر علم ال�يانات في KNIME. بعد حصوله على درجة الماجستير في اللسانيات ود�اسات الترجمة في إيطاليا

ا�تقل إلى ألمانيا لبدء درجة البكالو��وس الجديدة في االقتصاد وطور اهتماًما حقيقًيا باإلحصاءات وتحليل ال�يانات. في جامعة 
كونستانز حصل على درجة الماجستير في علوم ال�يانات االجتماعية واالقتصادية حيث درس خوا�زميات مختلفة للتعلم اآللي 

وبنى التعلم العميق باستخدام التركيز على معالجة اللغات الط�يعية.

المالية  األزمة  ال�يانات. خالل  الجزئي والكلي وتحليل  المصرفي االحت�ازي  التحليل  الزمن في  بخبرة عقد�ن من  "�يرتو"  يتمتع 
العالمية لعام 2008، تم إعارة �يرتو إلى أو�وبا بالبنك المركزي في ف�انكفورت يدعم صانعي الق�ار بتحليل تطو�ات.

األحداث
واستجابات السياسات للحكومات في جميع أنحاء العالم. كانت فترة األزمة لحظة حاسمة في مسيرة "�يرتو" المهنية. أدرك أنه 
في ذلك الوقت لم يكن لدى السلطات �يانات من النطاق والتفصيل الالزمين إلدارة مثل هذه األزمة في الوقت المناسب. 
وبفضل المعرفة المكتسبة من سنوات في القطاع التنظيمي، وفي مؤسسات من �ينها بنك إنجلت�ا، يعمل "�يرتو" على تطو�ر 

�ؤية هيئة �نظيم مركز قطر للمال 2030 لإلش�اف المالي المع�ز بالذكاء االصطناعي، وبناء خارطة ط��ق للتحول.
الرقمي

للهيئة، وقيادة ف��ق علوم ال�يانات اإلش�افية لتحقيق التغ�ير.

�يرتو كورهونين

انـتـرنـت سـوسـايـتـي

Qatar Chapter ف�ع قطر


