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كتب: محـــروس رســالن

كرم سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد احلمادي 
فعاليات  خــتــام  فــي  واملعلمني  الطلبة  مــن  فــائــزا   ٤٢
النسخة العاشرة من املعرض الوطني ألبحاث الطلبة 
والذي نظمته الوزارة على مدار األيام الثالثة املاضية 

مبركز قطر الوطني للمؤمترات.
وأكد سعادة الوزير أن احلفل اخلتامي للفائزين هو 
حصاد اجلهد وثمرة النجاح، الفتا إلى حصول الطالب 
ملزيد  تشجعهم  التي  واجلوائز  واملكافأة  التقدير  على 
من العطاء والتطور في مجالهم البحثي وأن يكونوا 
قدوة لزمالئهم أيضا في املــدارس ليعملوا هم أيضا 

بجد للوصول إلى ما وصل إليه أقرانهم.
هامش  على  صحفية  تصريحات  في  سعادته  وقــال 
حــفــل الــتــكــرمي: املــعــرض مــجــال الكــتــشــاف املــواهــب 

اخــتــراع  بـــــراءات  تسجيل  يــشــهــد  واملـــعـــرض  البحثية 
األمر  الطلبة،  فيها  يشارك  دولية  مسابقات  وهناك 

الذي يساهم بأن يكونوا علماء املستقبل.
وعن مستوى األبحاث قال: األبحاث تطورت من 
من  تــطــورت  حيث  الــعــدد  وناحية  اجلـــودة  ناحية 
 ١٩٠٠ إلـــى  بــحــث   ٢٠٠ مــن   ٢٠١٨ إلـــى   ٢٠٠٩ بــني 
بحث وهو تطور نحمد اهللا عليه، ونقدره للطلبة 

واألسرة التعليمية.
وأعرب سعادة الوزير عن رضاه التام للنجاح الكبير 
الذي حققه املعرض العاشر ألبحاث الطلبة واألسبوع 
الــوطــنــي لــلــبــحــث الــعــلــمــي، مــشــيــراً فـــي هـــذا الــســيــاق 
البحثية  واملــوضــوعــات  للمشاريع  املتميز  للمستوى 
ارتــفــاع  عــن  فضال  الفعاليات،  تناولتها  الــتــي  الهامة 
مجاالتها  جميع  في  فيها  املشاركني  وزيــادة  عددها 

معرض  ويعد  عليها.  ركــزت  التي  البحثية  واملسائل 
أبحاث الطلبة منصة علمية لتبادل األفكار واألبحاث 
اخلـــاصـــة بــالــطــالب واملــعــلــمــني إللـــقـــاء الـــضـــوء على 
االهتمامات البحثية لدى كل من املعلمني والطالب، 
على  وتشجيعهم  األبــحــاث،  في  للمشاركة  ودفعهم 
وحتليل  املــشــكــالت،  حــل  فــي  بينهم  فــيــمــا  الــتــعــاون 
الــقــضــايــا، واقــــتــــراح احلـــلـــول املــنــاســبــة فـــي مختلف 

لدعم  متميزة  فرصة  هو  املعرض  أن  كما  اجلوانب، 
الذين  املــــدارس،  طــالب  لــدى  العلمي  البحث  عملية 
دعم  عملية  وأن  الــواعــديــن،  الباحثني  عليهم  نطلق 
البحث العلمي تأتي ضمن عملية تطوير التعليم في 
قطر، حيث تولي وزارة التعليم اهتماما كبيرا بهذه 
واإلبـــداع  التفكير  لعملية  الــطــالب  دعــم  فــي  العملية 
إلى  املعرض  ويهدف  العلمية.  ألفكارهم  والتطوير 
تعزيز مهارات البحث العلمي لدى الطلبة وتطويرها 
واالحــتــفــاء بــهــا، وبـــث روح الــتــعــاون واملــنــافــســة بني 
كما  العلمية.  البحوث  فــي  التميز  وحتقيق  الطلبة، 
يهدف إلى إبراز مشاريع الطلبة التي تُعنى مبشكالت 
العصر وتقدمي الدعم الالزم لها، والتعاون والتنسيق 
بأبحاث  املعنية  الــدولــة  مــؤســســات  فــي  الــشــركــاء  مــع 
املتميزة  البحثية  للمشاريع  الفرصة  وإتاحة  الطلبة، 

للمشاركة في املنافسات اإلقليمية والدولية.
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إلى  اخلتامي  باحلفل  كلمته  خــالل  وأشــار 

تــرشــيــح خــمــســة مـــن الـــفـــرق الــفــائــزة من 

أفضل املشروعات لفئة املدارس الثانوية في 

باإلضافة  العلمي  للبحث  الوطنية  املسابقة 

التميز  يوم  مسابقة  في  الفائز  البحث  إلى 

العلمي لتمثيل دولة قطر في معرض إنتل 

واملزمع   (ISEF) والهندسة  للعلوم  العاملي 

إقــامــتــه فــي مــديــنــة بتسبرج فــي الــواليــات 

املتحدة األمريكية خالل شهر مايو القادم.

وأوضـــح أنــه مــن أجــل بــنــاء قـــدرات أبنائنا 

ــبــة فــــي أســـاســـيـــات الـــبـــحـــث الــعــلــمــي  الــطــل

مختص  عمل  فريق  قام  فقد  وأخالقياته، 

من الصندوق القطري وبالتنسيق مع فريق 

وتنفيذ  بإعداد  الـــوزارة  في  العلمي  البحث 

للمعلمني  تــوعــويــة  و  تدريبية  عمل  ورش 
واملــعــلــمــات ومـــشـــرفـــي ومــنــســقــي الــبــحــث 
البحث  وأخالقيات  مهارات  تتناول  العلمي 
واالقتباس  االنتحال  جتنُّب  وكيفية  العلمي 

في املجال البحثي. 
للبحث  الــوطــنــي  األســـبـــوع  أن  إلـــى  وذهــــب 
من  كـــل  بتنظيمه  قــامــت  والـــــذي  الــعــلــمــي 
والصندوق  العالي  والتعليم  التعليم  وزارة 
الــقــطــري لــرعــايــة الــبــحــث الــعــلــمــي مبثابة 
على  الطرفني  حرص  تؤكد  وثيقة  شراكة 
دعـــم مــســيــرة الــتــعــلــيــم والــتــعــلــم فــي دولــة 

قطر.
وأوضح أن األسبوع الوطني للبحث العلمي 
شهد العديد من الفعاليات واملسابقات من 
للبحث  الــعــاشــرة  الــوطــنــيــة  املــســابــقــة  بينها 
الــعــلــمــي لــطــلــبــة املــــــدارس إذ بــلــغ مــجــمــوع 
األبحاث املشاركة نحو ٩٠٠ بحث ومبشاركة 

ومبشاركة  وطالبة  طالب   ١٩٠٠ يقارب  ما 
٢٢٠ مدرسة من كافة املراحل الدراسية.

وكـــذلـــك مــســابــقــة أوملــبــيــاد قــطــر الــوطــنــي 
جامعة  مــع  بــالــتــعــاون  الــفــلــك  لعلم  الــثــالــث 
مشاركة  شــهــدت  والــتــي  خليفة  بــن  حــمــد 
مـــدرســـة،   ٨٠ مـــن  وطـــالـــبـــة  طـــالـــب   ٤٠٠
مختبر  مــســابــقــة  مـــن  الــثــالــثــة  ــــــــدورة  وال
الــشــهــرة بــالــتــعــاون مـــع املــجــلــس الــثــقــافــي 
مشاركاً   ٢٥٠ حوالي  مبشاركة  البريطاني، 
وعــلــى فــئــتــني مــنــهــم ٢٠٠ مــن الــطــلــبــة ٥٠ 
الوطنية  واملسابقة  والباحثني،  املعلمني  من 
بالتعاون   SCRATCH البرمجة  لغة  في 
-فولتير  القطرية  الفرنسية  املــدرســة  مــع 
مبشاركة مايقارب ٦٠٠ طالب وطالبة من 

٧٠ مدرسة.
 ونـــوه بـــأن الــنــســخــة احلــالــيــة مــن األســبــوع 
مرة  ألول  شهدت  العلمي  للبحث  الوطني 

إطالق واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر 
بــالــتــعــاون مــع كــل مــن الــصــنــدوق القطري 
مسابقة  العالي  والتعليم  التعليم  وزارة  و 
االبــتــكــار وريـــادة األعــمــال لــطــالب املرحلة 
ـــــك بـــهـــدف تـــقـــدمي الــدعــم  الـــثـــانـــويـــة، وذل
املــشــاريــع  أصــحــاب  مــن  للطلبة  واإلرشــــــاد 
لتحويل  املــبــتــكــرة واألخــــذ بــأيــديــهــم قــدمــاً 

أفكارهم إلى منتجات. 
والنشاطات  الفعاليات  تلك  أن  إلــى  وأشــار 
تـــأتـــي حتــقــيــًقــا لــلــرؤيــة املــشــتــركــة لـــــوزارة 
التعليم والتعليم العالي والصندوق القطري 
ونشر  غـــرس  فــي  العلمي  الــبــحــث  لــرعــايــة 
جيل  فــي  واالبــتــكــار  العلمي  البحث  ثقافة 
للمساهمة  وتأهيلهم  الطلبة  من  املستقبل 
في   ٢٠٣٠ الوطنية  قطر  رؤيــة  حتقيق  في 
بناء مجتمع واقتصاد قائمني على املعرفة.

في  واخلــبــراء  املختصون  عمل  لقد  وقـــال: 

العلمي  البحث  لرعاية  القطري  الصندوق 
بيد مع فريق البحث العلمي في وزارة  يداً 
التعليم والتعليم العالي بكل إخالٍص وتفاٍن 
األســبــوع،  هــذا  فعاليات  كافة  تنظيم  على 
اإللكترونية  التسجيل  قناة  إعــداد  من  بــدءاً 
لــتــقــدمي املــشــاريــع الــبــحــثــيــة خـــالل مرحلة 
املؤهلة  القائمة  الختيار  وصــوالً  التصفيات 
السنوي  األبــحــاث  مــعــرض  فــي  للمشاركة 
واملــســابــقــات الــثــالثــة األخـــــرى، وذلـــك بعد 

فرزها وتدقيقها وتقييمها. 
هذا  عند  اجلهد  هــذا  ينته  لــم  أنــه  وأوضـــح 
احلد، حيث قامت جلان التحكيم املختصة 
بتقييم  محكم   ١٠٠ يــقــارب  ممــا  املــكــونــة 
واملسابقات  املعرض  في  املشاركة  األبحاث 
شفافية  وبــكــل  أفضلها  واخــتــيــار  املختلفة 
ونزاهة وصوالً إلى حتديد املشاريع املتميزة 

وتكرمي الطلبة الفائزين.
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أكد الدكتور عبد الستار الطائي الرئيس التنفيذي للصندوق القطري للبحث 

العلمي أن «املسابقة الوطنية للبحث العلمي» والتي تقوم على معايير 

مسابقة إنتل العاملية للعلوم والهندسة ISEF منصة وطنية لتشجيع أبنائنا 

الطلبة في املدارس احلكومية واخلاصة في دولة قطر على البحث واالبتكار 

وبناء قدراتهم ومعارفهم في البحث العلمي، وذلك من خالل العمل مع 

معلميهم ومشرفيهم إلنتاج أبحاث ومشروعات علمية أو أفكار ابتكارية. 
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أكدت األستاذة فوزية عبدالعزيز اخلاطر 
الــعــالــي  والــتــعــلــيــم  الــتــعــلــيــم  وزارة  وكــيــل 
التعليم  وزارة  أن  التعليمية  لــلــشــؤون 
ــعــالــي عــمــلــت عــلــى تــرجــمــة  والــتــعــلــيــم ال
للقيادة  السامية  والتوجيهات  الــعــبــارات 
الرشيدة بشأن التعليم إلى واقع حقيقي.

وقـــالـــت فـــي تــصــريــحــات لــهــا فـــي خــتــام 
املـــعـــرض الــوطــنــي ألبـــحـــاث الــطــلــبــة: لــقــْد 
العالي  والّتعليِم  الّتعليِم  َوزارُة  وضــعــْت 
ثقافِة  نــشــِر  إستراتيجية  عينْيَها  نُــْصــَب 
ــِه لــدْى  ، وتــعــزيــِز َمــهــاراتِ الــبــحــِث الــعــلــمــِيّ
واالحتفاِء  وتطويِرَها،  واملعلمَني  الطلبِة 
بِها، وحتقيِق الّتميِز واجلودِة في البُحوِث 
ــِة، وتـــقـــدِمي الــــّدعــــِم الــــــالزِم لــهــا،  الــعــلــمــّي
بالتعاوِن والّتنسيِق مّع ُشركاَء أقوياَء، مْن 
ُمختلف ُمؤسساِت الّدولِة، وإتاحِة الُفرصِة 

للمشاريِع البحثّيِة املُتميزِة، للُمشاركِة في 
املنافساِت اإلقليميِة والّدوليِة.

ــــَق طـــلـــبـــتـُــنـــا فــي   وأضــــــافــــــت: لـــقـــد حــــّق
ســنــواٍت  َعــْشــِر  مـــداِر  على  الــعــاِمّ  الّتعليِم 
فــي َمـــيـــداِن الــبــحــِث الــعــلــمــِيّ متــيــزاً في 
هـــذا املـــجـــال، والــفــضــُل فـــي ذلــــَك يــعــوُد 
والشركاِء  الـــوزارِة  بَني  اُجلــهــوِد،  لتضافِر 
الصندوُق  بالّذكِر  وأُخــُصّ  لها  الداعمَني 
وواحُة   ، العلمِيّ البحِث  لرعايِة  القطرُيّ 
الثقافُيّ  واملجلُس  والتكنولوجيا،  العلوِم 
، لــتــثــمــَر هــــذِه اجلـــهـــوُد في  ــُيّ ــبــريــطــان ال
 ١٧٥ لـ  مشروًعا   ٦٠ تأّهِل  عن  العاِم  هذا 
طــالــبـًـا وطــالــبــًة مــن املــرحــلــِة االبــتــدائــيــِة، 
وطــالــبــًة  ــا  طــالــبً  ٢٨٤ ـــ  ل مــشــروًعــا  و١٥٠ 
في  والثانوّيِة،  اإلعداديِة  املرحلتِني:  من 
، واحلــوســبــِة،  مــجــاالِت: الــطــِبّ احلــيــوِيّ

ــهــنــدســِة، والــريــاضــيــاِت والــفــيــزيــاِء،  وال
األرِض،  وعـــلـــوِم  والـــطـــاقـــِة،  والــكــيــمــيــاِء 

لوكّيِة. وعلوِم النباِت، والعلوِم الُسّ
وتــابــعــت: لــقــِد انــطــلــقــنــا عــبــَر َعـــْقـــِد مــَن 
الزمِن، مَن احمللّيِة إلى العامليِة، فشارَك 
ُطــالبُــنــا فـــي َمــــْعــــِرِض الـــشـــرِق األوســــِط 
لــالبــتــكــاِر، ومـــعـــرِض ابـــتـــكـــاِر الــكــويــِت، 
والهندسِة  للعلوِم  الدولِيّ  إنتل  ومعرِض 
ـــِة،  ـــكـــّي فــــي الــــــواليــــــاِت املـُـــتــــحــــدِة األمـــري
ما  والفلِك،  للفيزياِء  الدولِيّ  واألوملبياِد 
نُخبٍة،  مّع  للتنافِس  لطلبتِنا  فرصًة  وفَر 
العالِم،  ُمستوى  على  العقوِل  أملَع  ُميثلوَن 
اِهللا  بـــإذِن   - الــقــادمــُة  اُخلــطــوُة  وستكون 
الدولُي   (ITEX) آيتكس معرُض  تعالى- 
في  طلبتُنا  سُيشارُك  حيُث  ماليزيا،  في 
بــ  مشاركتهم  وأيــضــاً  أبــحــاٍث،   (٦) ستِة 

٦ أبــحــاث أخـــرى فــي الـــواليـــات املتحدة 
العلوِم  واحـــِة  مــَع  وبالشراكِة  األمريكية 
والتكنولوجيا والصندوِق القطرِيّ لرعايِة 

. البحِث العلمِيّ
وتــقــدمــت اخلـــاطـــر بــالــشــكــر لـــُكـــِل َمـــْن 
ســاهــَم فــي إجنــــاِح هـــذا املـــعـــرِض، بــدايــة 
مـــع ســـعـــادة الــــوزيــــر بــدعــمــه ورعــايــتــه 
لِدورِهم  الداعمَني؛  الشركاِء  ثم  للحفل، 
البحِث  مسيرِة  دعــِم  في  واملؤثِر  الفاعِل 
على  املـُـنــّظــمــِة،  اللجاِن  ولكافِة  العلمِي، 
هذا  إلجناِح  بذلْتها  التي  اجلّبارِة  اجلهوِد 
املعرِض، مثمنة في السياق نفسه جهود 
الطلبِة املشاركَني في املعرِض، واإلداراِت 
الذيَن  واملعلمَني  لُهْم،  الداعمِة  املدرسيِة 
ــوا فـــي إعـــــداِد الــطــلــبــِة، وشـــاركـــوا  ســاهــُم

بأبحاثِهم، وأولياِء األموِر.
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أكدت الدكتورة أمينة الهيل مستشار نفسي 
املعرض  أن  العالي  والتعليم  التعليم  بــوزارة 
ــعــديــد مـــن االبـــتـــكـــارات الــقــطــريــة  كــشــف ال
املميزة بأيادي أبناء هذا الوطن وأن تكرمي 
الــفــائــزيــن فــي هـــذا الــيــوم يعكس احلــرص 
الكبير من جانب الدولة باالهتمام مبجال 
الــبــحــث الــعــلــمــي، مــشــيــرة إلـــى أن معرض 

البحث العلمي يسهم بشكل كبير في تشجيع 
والثانوية  اإلعدادية  االبتدائية  املراحل  طلبة 
من  يتعلمون  ما  استغالل  على  قطر  بدولة 
في  للمبادرة  واجتاهات  ومهارات  معارف 
وإنتاج  املشكالت  وحــل  اإلبــداع  في  اإلسهام 

املعرفة.
وأكدت الهيل أن هذا املعرض يأتي انطالقا 

تعليم  تقدمي  في  التعليم  وزارة  رؤيــة  من 
متميز قائم على املساهمة في إنتاج املعرفة 
وتطويرها ونشرها لتحقيق أهداف التنمية 
واحــتــيــاجــات املــجــتــمــع، وهـــي ذات الــرؤيــة 
الوطنية التي حترص الدولة على جتسيدها 

والعمل على تفعيلها.
وأوضــحــت أن مثل هــذه املــعــارض البحثية 

مبستوى  االرتـــقـــاء  فــي  فــعــال  بشكل  تسهم 
املــعــلــمــني واملــعــلــمــات، مـــن خـــالل الــبــحــوث 
الطلبة  ومكانة  دور  من  يعزز  مما  املقدمة 
في مجال البحث العلمي في قطر وتطوير 
مهاراتهم وخبراتهم التربوية، التي تساهم 
في تطوير املخرجات التعليمية وفق أحدث 

املعايير العاملية.
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بمناسبة المعرض الوطني العاشر %بحاث الطلبة  ١٣-١٥ مارس ٢٠١٨ م
ملحـــق خــــاص يصـــدر عـــــناجلمعة ٢٨ جمادى اآلخرة ١٤٣٩ هـ ١٦ مــــارس ٢٠١٨ م

كشف الدكتور عبداهللا الكمالي، مدير البرامج بالصندوق القطري للبحث العلمي عن موعد عقد 
أول اجتماع يجمع مسؤولي صندوق التعليم في املرحلة اجلديدة األسبوع املقبل.

وقال: سنناقش كافة األمور املتعلقة باملرحلة املقبلة وأهمها بحث وضع خطط تطوير النسخة 
املقبلة الـ١١ من األسبوع الوطني للبحث العلمي، مؤكداً أنه سيتم توفير مرشدين أكادمييني للطلبة 
إلى أهمية دور املرشدين األكادمييني  إلى جانب املشرفني على أبحاثهم من مدارسهم، مشيراً 

خالل السنوات املقبلة.
تستحق  أبحاثا  قدموا  العام  هــذا  املعرض  جوائز  حصدوا  الذين  الطالب  أبحاث  أن  إلــى  وأشــار 

التنفيذ، وأننا مازلنا نطمح إلى األفضل خالل السنوات املقبلة.
الطلبة  ألبحاث  العاشر  الوطني  املعرض  في  العلمي  البحث  بجوائز  الفائزين  الطالب  إن  وقــال: 

يستحقون تلك اجلوائز عن جدارة، مشيراً إلى أن الطالب قدموا أفكاراً رائعة.
جديدة  معايير  تطبيق  شهدت  العلمي  للبحث  الوطني  األسبوع  من  العاشرة  النسخة  أن  وأوضح 

تتالءم مع املعايير الدولية ومعايير أنتل للعلوم والهندسة وذلك ألول مرة. 

دعا األستاذ حسن عبد اهللا احملمدي، مدير إدارة العالقات 
املدارس  العالي،  والتعليم  التعليم  بوزارة  واالتصال  العامة 
هذا  مبواصلة  العلمي  البحث  بجوائز  الفائزين  والطالب 
املجهود الرائع الذي يصب في مصلحة الوطن، منطلقني 
في ذلك من إميانهم مبقولة حضرة صاحب السمو الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى حفظه اهللا بأن 

«قطر تستحق األفضل من أبنائها».
وقـــــال فـــي تــصــريــحــات عــلــى هـــامـــش احلـــفـــل اخلــتــامــي 
للمعرض: ندعو القطاع اخلاص إلى ضرورة تبني أبحاث 
الطلبة التي مت عرضها في معرض أبحاث الطلبة، مشيراً 
إلى أن أبحاث العام احلالي ركزت على مواجهة حتديات 
احلــصــار فــي حتقيق االكــتــفــاء الـــذاتـــي لــلــدولــة مــن املـــواد 
الغذائية والزراعية، هذا بخالف عالج العديد من مشاكل 
املستدامة  التنمية  وحتــقــيــق  لــلــدولــة،  الــصــنــاعــي  الــقــطــاع 

واحملافظة على البيئة.
وأشار احملمدي إلى أن وزارة التعليم لديها جميع البيانات 
في  واملعلمون  واملــــدارس  الطلبة  قدمها  الــتــي  واألبــحــاث 
األسبوع الوطني للبحث العلمي، وستقوم بتقدميها جلميع 
الشركاء الذين يودون االستفادة من تلك األبحاث العلمية 
الــقــيــمــة، والــعــمــل عــلــى تــطــويــرهــا، مــشــيــراً إلـــى أن دعــم 
قطاعات الدولة جلهود البحث العلمي في املدارس يعمل 

على االرتقاء بها وتطويرها.
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تــقــدمــت د. أســمــاء املــهــنــدي رئــيــس قسم 
التعليم  بــــوزارة  العلمي  البحث  مــهــارات 
والتعليم العالي بالتهنئة للطلبة واملدارس 
الفائزة في معرض أبحاث الطلبة، مثمنة 
وإدارات  األمـــــور  أولـــيـــاء  مـــن  كـــل  جــهــود 

املدارس ومشرفي األبحاث.
وأشــــارت إلــى عقد شــراكــات جــديــدة مع 
عـــدة مــؤســســات فــي طـــور اإلعـــــداد حاليا 
لتبني الطالب وتأهيلهم ملشاركات عاملية، 
ـــــوزارة لــالنــتــقــال بالبحث  ضــمــن خــطــة ال
إلى  احمللي  النطاق  مــن  العلمي  الطالبي 

النطاق االبتكاري الدولي.
وقـــالـــت: نــحــن اآلن نــتــطــلــع إلـــى الــعــاملــيــة 
العلمي  للبحث  خصبة  بيئة  أسسنا  حيث 

تــؤهــلــنــا إلــــى املــنــافــســة الــعــاملــيــة وحتــقــيــق 

التواصل  أن  إلى  مشيرة  متقدمة،  مراكز 

الدراسي  العام  بداية  منذ  املــدارس  مع  مت 

التحضير  أجــل  مــن  مــحــددة  خطة  وفــق 

للمعرض.

وعـــمـــا متـــيـــزت بــــه الـــنـــســـخـــة احلــالــيــة 
ــنــســخ الــســابــقــة قـــالـــت: إن أبـــرز  عـــن ال
املميزات متثلت في دخول واحة العلوم 
أعطى  حيث  معنا  شريك  والتكنولوجيا 
الواحة  ألن  للمعرض  قوية  دفعة  ذلــك 
تــوفــر فــــرص تـــدريـــب لــلــطــلــبــة ولــديــهــا 
إمــكــانــيــات كــبــيــرة، الفــتــة إلـــى اخــتــيــار 
الواحة مجموعة من طلبة قطر لتمثيل 

دولة قطر في ماليزيا.
البحث  لــقــاعــدة  أســســنــا  اآلن  وأضـــافـــت: 
الــعــلــمــي فـــي املـــــــدارس وحـــولـــنـــا الــطــالــب 
دعم  مــن  استفدنا  وقــد  ملــبــدع،  ناقل  مــن 
في  العلمي  للبحث  الــقــطــري  الــصــنــدوق 

كشف األبحاث املنتحلة.
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تقييم  جلنة  عضو  األنصاري،  علي  عبدالناصر  الدكتور  أكد 
األبحاث العلمية أن أبحاث هذا العام تتميز باألفكار الرائعة 
في  البحوث  مستوى  أن  إلى  مشيراً  للمجتمع،  جداً  واملفيدة 
للعديد  وحلوالً  هذه الدورة متقدم جداً، وأنها تقدم أفكاراً 
رائعة  العام  هذا  األبحاث  نتائج  أن  موضحاً  املشكالت،  من 

وتستحق كل التقدير.
كانت  العام  هذا  الطلبة  أفكار  إن  األنــصــاري:  الدكتور  وقــال 
بشكل  تقدم  مستواهم  أن  على  أكــدت  كما  للغاية،  مبهرة 
كبير جداً، إضافة إلى أن أعداد املشاركني في تزايد عاماً تلو 
اآلخر، ما يؤكد أن هدف نشر ثقافة البحث العلمي قد أتت 

ثمارها.
ونوه بأن مستوى الطالب يدفعنا إلى القول إنه أصبح لدينا 
للتطبيق  وقابلة  عال  مستوى  على  علمية  أبحاثا  ينتج  جيل 

والتنفيذ.
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أكد األستاذ حمد مرحب رئيس قسم اإلعالم بإدارة العالقات العامة واالتصال بوزارة التعليم 
والتعليم العالي أن أبحاث النسخة العاشرة من املعرض الوطني ألبحاث الطلبة نوعية وتعالج 

قضايا املجتمع وحتدياته واضعة احللول ملستقبل أفضل من التنمية املستدامة.
وقال: تابعنا خالل املعرض إجنازات طلبتنا الرائعة التي تعكس جهود الــوزارة واملــدارس في 

متكني طلبتنا من مهارات البحث العلمي.
مجاالت  في  تطرحها  التي  األفكار  حيث  من  والتباين  باجلودة  اتسمت  األبحاث  وأضــاف: 

مختلفة ضمن سياق املجتمع احمللي وحتدياته، الفتا إلى أن املنافسة كانت شديدة.
وأشار إلى وجود مشاركات كبيرة واهتمام مجتمعي مبتابعة املعرض الفتا إلى أن عدد الزوار 

خالل هذه النسخة أكثر من جميع النسخة املاضية.
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 ملحق يصدر عن
 وزارة التعليم والتعليم العالي

بمناسبة المعرض الوطني العاشر %بحاث الطلبة  ١٣-١٥ مارس ٢٠١٨ م
اجلمعة ٢٨ جمادى اآلخرة ١٤٣٩ هـ ١٦ مــــارس ٢٠١٨ م ملحـــق خــــاص يصـــدر عـــــن
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كتب: محـــروس رســالن

عــّبــر عــــدٌد مـــن املــتــوجــني بــجــوائــز املــعــرض 
الكبير  فرحتهم  عن  العلمي  للبحث  الوطني 
بالفوز والتكرمي في ختام فعاليات املعرض، 
العالي  والتعليم  التعليم  وزارة  جهد  مثمنني 
العلمي  البحث  مبنظومة  االرتــقــاء  أجــل  مــن 

في املدارس.
تعالج  املــقــدمــة  البحثية  املــشــاريــع  أن  ورأوا 
إشكاليات متنوعة وتساهم بأفكارها اخلالقة 
فــي حتقيق الــتــطــور والــنــهــضــة واالســتــدامــة 

للمجتمع القطري.
وأظهر املعرض الوطني للبحث العلمي خالل 
نسخته العاشرة الكثير من املواهب الطالبية 
قابلة  نوعية  مبشاريع  تقدمت  التي  املتميزة 
املجتمعية  للتحديات  حــلــوالً  تضع  للتطبيق 

والواقع احمليط.
وركــــــــزت مــعــظــم األبـــــحـــــاث املـــقـــدمـــة مــن 
الــطــلــبــة عــلــى مـــوضـــوعـــات األمـــــن الــغــذائــي 
والتنمية املستدامة ومصادر الطاقة النظيفة 

واملونديال.
إلى  العالي  والتعليم  التعليم  وزارة  وتسعى 
مــهــارات  وإكسابهم  علمياً  الطلبة  تأهيل 
باعتبار  منها  ومتكينهم  العلمي  البحث 
البحث العلمي من أهم ركائز رؤية قطر 

٢٠٣٠م.
تصويـــر: رام
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مدير  الرحيمي  أحمد  األستاذ  تقدم 
مـــدرســـة أحــمــد بـــن حــنــبــل الــثــانــويــة 
للبنني بالشكر إلى وزارة التعليم على 
واملـــدارس  للطلبة  ودعــمــهــا  رعايتها 
في مجال البحث العلمي وغيره من 

املجاالت األكادميية.

باملعرض،  جــوائــز   ٤ حصدنا  وقـــال: 
في  وواحـــدة  الطلبة  ألبــحــاث  اثنتان 
فئة  فــي  وأخـــرى  اإلجــرائــي،  البحث 
الــبــحــث الــعــلــمــي الـــفـــردي. وأضـــاف: 
عند  علينا  عمت  الفرحة  مــن  أجـــواء 
متوقعاً،  يكن  لم  الــذي  الفوز  إعــالن 

تــتــويــج  هـــو  الـــفـــوز  أن  فـــي  شـــك  وال 
ــــذل خــــالل الــفــتــرة  ملــجــهــود كــبــيــر ب
املاضية. وتابع: أشكر الفائزين الذين 
أثــلــجــوا صـــــدري، واجلــــوائــــز ال شك 
أحمد  مدرسة  لتميز  يُضاف  رصيد 

بن حنبل الثانوية.

 çÉëHC’G á«ÑgP …ó¡j zçGôàdG áæªbQ{ çÉëHC’G á«ÑgP …ó¡j zçGôàdG áæªbQ{
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فــاز فــريــق مــدرســة الــوكــرة الــثــانــويــة بــنــات بامليدالية 
الذهبية في املعرض الوطني ألبحاث الطلبة.

وأوضحت الطالبة سندس أسامة عضو الفريق الفائز 
احلكايات  رقمنة  عــن  يتحدث  البحث  أن  بــاجلــائــزة 

خالل  مــن  القطري  الــتــراث  لعوملة  كوسيلة  الشعبية 
تصميم مــوقــع إلــكــتــرونــي. وأكـــدت أنــهــا كــانــت تتوقع 
ـــاًء عــلــى نــقــاشــات  ـــن ــفــكــرة وب الـــفـــوز بــســبــب حـــداثـــة ال

احملكمني الذين توقفوا طويالً أمام البحث. 

 äGó«©°S á°†¡ædG äÉÑdÉW
çÉëHC’G á«ÑgP ¢UÉæàbÉH

ــفــوز الــــذي حتقق  أكــــدت طــالــبــات مــدرســة الــنــهــضــة االبــتــدائــيــة أن ال
بحصولهم على ذهبية املعرض الوطني ألبحاث الطلبة هو فوز ثمني 
حتقيق  فــي  يساهم  والـــذي  املــقــدم  البحثي  املــشــروع  جنــاح  على  ويــدل 

األمن والسالمة باملباني املدرسية.
وصممت الــطــالــبــات ســـوار جنــاة يساهم فــي حــل إشــكــالــيــات اإلخــالء 

املدرسي حال التعرض ألي مشكالت طارئة.
الــواحــد  الفصل  طــالــبــات  يستوعب  مطاطي  حبل  عــن  عــبــارة  والــســوار 
مربوط بدائرة كهربائية ومصباح يضيء حال اكتمال عدد الطالبات 

ما يساهم في حصر املفقودين واملفقودات بسهولة.

∫hC’G õ`côªdG ó°üëj äÉeOÉîdG á«YƒJ øY AÉ°ùæîdG åëH
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عّبر عدٌد من طلبة مدرسة اقرأ اإلجنليزية اخلاصة عن سعادتهم 
بالفوز والتكرمي  في ختام فعاليات املعرض الوطني للبحث العلمي.
وأشــــار الــطــالب إلـــى أن الــبــحــث ركـــز عــلــى أهــمــيــة دعـــم الــزراعــة 
وأيضا  الصحة  على  الكيماويات  استخدام  مضار  وبــني  العضوية، 
على التربة التي تصاب بالتلوث. وأكــدوا أن البحث خلص إلى أن 

الزراعة العضوية حتافظ صحة اإلنسان ومذاق الطعام.

مدرسة  طــالــبــات  مــن  املــقــدم  البحث  حصد 
تأثير  مــدى  عــن  للبنات  االبــتــدائــيــة  اخلنساء 
تدريب عامالت املنازل على إجــراءات األمن 
والسالمة في احلد من احلوادث املنزلية في 
الوطني  املعرض  في  األول  املركز  على  قطر 

ألبحاث الطلبة.
العبيدلي  خليفة  هـــدى  األســـتـــاذة  وتــقــدمــت 
بالتهنئة للطالبات واملشرفة على اجلهد الذي 
بذلنه من أجل حتقيق هذا الفوز الثمني الذي 
االدارة  أن  مؤكدة  املــدرســة،  لرصيد  يضاف 

املـــدرســـيـــة ال تـــالـــوا جـــهـــداً فـــي دعــــم الــبــحــث 
العلمي ومتكني الطالبات من أداوته.

والتعليم  الــتــعــلــيــم  وزارة  بــجــهــود  وأشـــــادت 
العالي في االرتقاء مبستوى األبحاث املقدمة 
خصبة  بيئة  إيــجــاد  إلــى  وسعيها  باملعرضة 
احلكومية  املــدارس  في  ســواء  العلمي  للبحث 

أو اخلاصة.
وتوصل البحث إ لى وجود عالقة بني تدريب 
عامالت املنازل على إجراءات األمن والسالمة 

وبني احلد من وقوع احلوادث املنزلية. 

:π«dódG á°üM
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جوائز  بإحدى  الفائزين  طالبها  السمعية  التربية  مجمع  مديرة  الدليل،  حصة  هنأت 
البحث العلمي، والذين كّرمهم صباح أمس سعادة وزير التعليم والتعاليم العالي. وأكدت 
للجهود املبذولة داخل املجمع لالرتقاء بالطلبة  مديرة املجمع أن هذا الفوز يأتي تتويجاً 

من الصم وضعاف السمع، شاكرة إياهم على إميانهم بقدرتهم على النجاح والتفوق.

أبدى الطالبان مبدرسة اليرموك اإلعدادية للبنني حمد الكواري ومصطفى صبري سعادتهما 
باقتناص البحث املقدم منهما حتت إشراف املعلم رفعت مزيد امليدالية البرونزية مبعرض 
ونحن  جديدة  بحثية  ملشاريع  بداية  وهو  بالفوز  نفتخر  الفائز:  الفريق  وقال  الطلبة.  أبحاث 
دعم  على  العيدان  إبراهيم  الفاضل  األستاذ  املدرسة  مدير  إلى  الفوز  مبناسبة  الشكر  نقدم 
البحثي  املشروع  أن  وأوضحوا  الكبير.  التتويج  هذا  إلى  الوصول  أجل  من  لنا  الكبير  املدرسة 

أثبت وجود أثر ملموس في استخدام الروبوت لزيادة دافعية الطالب ضعاف البصر. 
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 ملحق يصدر عن
 وزارة التعليم والتعليم العالي

بمناسبة المعرض الوطني العاشر %بحاث الطلبة  ١٣-١٥ مارس ٢٠١٨ م
ملحـــق خــــاص يصـــدر عـــــناجلمعة ٢٨ جمادى اآلخرة ١٤٣٩ هـ ١٦ مــــارس ٢٠١٨ م

áÑ∏£dG çÉëHCG ¢Vô©ªd »eÉàîdG πØëdG øe äÉ£≤dáÑ∏£dG çÉëHCG ¢Vô©ªd »eÉàîdG πØëdG øe äÉ£≤d



 ملحق يصدر عن
 وزارة التعليم والتعليم العالي

بمناسبة المعرض الوطني العاشر %بحاث الطلبة  ١٣-١٥ مارس ٢٠١٨ م
اجلمعة ٢٨ جمادى اآلخرة ١٤٣٩ هـ ١٦ مــــارس ٢٠١٨ م ملحـــق خــــاص يصـــدر عـــــن




