


مة  مقد
عن املركز

العالم، مستوى  على  بحوثاً  الكندي  مركز   يجري 
 وفي نفس الوقت، يخدم املركز مجتمع جامعة قطر،

وكذلك اجملتمع القطري. ما نقوم به هو اشتراكات

.متعددة التخصصات وخدمة اجملتمع بإمتياز

ً دورا احلاسب  وهندسة  علوم  تخصصات   تلعب 
 أساسياً في حتقيق مطمح الدولة لتأسيس مجتمع
 قائم على املعرفة. ويُدعم البحث احلوسبي من خالل
على تطوير بيئة مميزة  رؤية فريدة من نوعها، مركزةً 
الطبيعي فمن  لذلك،  قطر.  في  والتعليم،   للبحث 
الوطنية، والبرامج  لألوليات  قطر  جامعة  تتجه   أن 
وتنظيم لدعم  الكندي،  مركز  تأسيس  خالل   من 

نشاطات بحثها احلوسبي

• األمن السيبراني   	

• األنظمة احلسية الذكية  	

• علوم البيانات   	

من ضمن املواضيع البحثية الواسعة للمركز، فإننا 
نركز على اجملاالت البحثية التالية

 يقوم مركز الكندي بدعم وتسهيل البحوث املتخصصة في علوم وهندسة احلاسب واملعلومات في جامعة قطر عن
 طريق تعزيز برامج بحثية ذات جودة عالية ملعاجلة القضايا املتعلقة بهذا اجملال، حيث يقوم بإشراك أعداد كبيرة من

باحثي وطلبة جامعة قطر، باإلضافة إلى االستفادة من الشراكات احمللية والدولية املوجودة

إسم »كندي« هو اختصار للكلمات:   

»Knowledge Intelligence, Networked Data and Interdisciplinary« والتي تدل على  
للمركز.  العامة  البحثية  املواضيع  وهي  التخصصات  املتعددة  والبحوث  الشبكية  البيانات  و  الذكية   املعرفة 
 باإلضافة إلى ذلك، »الكندي« هو اسم العالم املسلم الشهير )أبو يوسف يعقوب ابن إسحاق الكندي(، املعروف

بعمله الرائد في علم التشفيرالذي يعتبر أحد أساسيات البحث في مركز الكندي

املعرفة الذكية و البيانات الشبكية والبحوث املتعددة التخصصات



الرسالة

 أن يصبح املركز واحداً من أفضل املؤسسات البحثية في املنطقة، وأن يُعترف به عاملياً من خالل إجراء وتعزيز
 بحوٍث على مستوى العالم، في مجاالت األمن السيبراني واألنظمة احلسية الذكية وعلوم البيانات. سوف
 يشجع مركز الكندي استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدعم مجتمع قائم على املعرفة، ولدعم

رؤية قطر 2030

في التوجهات واالبتكارات املستقبلية في مجاالت األمن السيبراني واألنظمة احلسية رائداً   أن يكون املركز 
 الذكية، وعلوم البيانات، من خالل دمج األجهزة الذكية ملعاجلة البيانات وخبراء األجهزة، وبالتالي، حتفيز الفرص
 للنمو االقتصادي في قطر، عن طريق الشراكات الصناعية. ميثل مركز الكندي إطاراً لتعزيز البحث التعاوني

متعدد التخصصات، لالستفادة من الشراكات احمللية والدولية املوجودة، لتقدمي بنية حتتية داعمة

الرؤية



األمن السيبراني
األنظمة احلسية الذكية

علوم البيانات



أمثلة من املشاريع البحثية

األمن السيبراني

• التشفير واحلوسبة اجلديرة بالثقة	

• أمن الشبكات واألنظمة املتنقلة	

• هندسة برمجيات األمن	

• أمن الطبقات املادية لألنظمة السيبرانية-الفيزيائية	

• التعريف والتوعية	

األنظمة احلسية الذكية

• الروبوتات	

• األنظمة املدمجة واملوزعة الذكية	

• الصحة املتصلة و معاجلة اإلشارات الطبية احليوية	

• أجهزة االستشعار الذكية	

• أنظمة التحكم الذكية	

• تطبيقات النفط والغاز	

• التعريف والتوعية	

علوم البيانات

• تقنيات اللغة العربية	

• حتليالت البيانات الضخمة	

• تصور البيانات	

• متييز األمناط	

• التعريف والتوعية	



املعنية اجلهات  و  الشركـــــاء 

املدينة جامعات  مثل  الوطنيني  الشركاء  احمللية؛  والصناعة  احلكومية  الوكاالت  مثل  املعنية  اجلهات  شراكاتنا   متثل 
اجلامعات، الرائدة،  التكنولوجيا  شركات  يشمل  وهذا  الدوليني،  واملتعاونني  الوطنية؛  البحوث  ومؤسسات   التعليمية 

 .واملؤسسات البحثية



تعمل بحثية  مجموعات  من  الكندي  مركز   يتكون 

اخلدمات من  ومجموعة  محددة،  بحثية  مواضيع   على 

 املشتركة. وتشمل هذه اخلدمات البنية التحتية املادية

 و الدعم اإلداري والتقني والبنية التحتية حلوسبة عالية

األداء

اخلدمات



معلومات اإلتصال

ممركز الكندي للبحوث احلوسبة

G201 ،مجمع البحوث، الطابق األول

جامعة قطر

ص.ب. 2713
الدوحة – قطر

6600-4403  

kindi@qu.edu.qa
http://kindi.qu.edu.qa


