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كــشــف د. عــبــد اهللا الــكــمــالــي مــديــر الــبــرامــج 
بــالــصــنــدوق الــقــطــري لــلــبــحــث الــعــلــمــي عن 
التعليم  وزارة  مــســؤولــي  مــع  اجــتــمــاع  عــقــد 
الوطني  املعرض  انتهاء  فــور  العالي  والتعليم 
املستفادة  الــــدروس  لــرصــد  الطلبة  ألبــحــاث 
ولوضع خطة لتطوير النسخة احلادية عشرة 
”املقبلة“ من األسبوع الوطني للبحث العلمي.
وأكــــــد أنـــــه مت االتــــفــــاق مــــع واحــــــة الــعــلــوم 
مكثفة  تدريبية  ورش  لتنظيم  والتكنولوجيا 
تركز بشكل أكبر على الطلبة وليس املعلمني 
الوطني  األســبــوع  مــن  املقبلة  النسخة  خــالل 
السابقة  النسخ  أن  إلى  الفتا  العلمي،  للبحث 
مــــن مـــعـــرض األبــــحــــاث كـــــان يـــتـــم خــاللــهــا 
العلمي  الــبــحــث  منسقي  تــدريــب  اســتــهــداف 
باملدارس عبر وش متخصصة والتركيز على 

تأهيلهم بشكل كبير.
هامش  على  صحفية  تصريحات  في  وقــال 
الــشــهــرة  مختبر  مــســابــقــة  بــحــفــل  مــشــاركــتــه 

ستيم  بنظام  مختبرا  للطلبة  وفــرنــا  أمــس: 
الـــصـــنـــدوق  تـــوقـــيـــع  مبـــوجـــب   “STEAM”
مع  تفاهم  مذكرة  العلمي  للبحث  القطري 
بحيث  قطر،  إم“  انــد  ”ايــه  تكساس  جامعة 
تنمية  فــي  املختبر  أدوات  مــن  يــســتــفــيــدون 

قدراتهم في املواد العلمية.
في  الــثــانــي  املــركــز  قطر  حتقيق  إلــى  وأشـــار 
النسخة األولى من معرض شلتنهام الدولي 
ببريطانيا، موضحا أن فكرة مختبر الشهرة 

مستمدة من املعرض.
عبر  قــطــر  فــي  الــفــكــرة  تطبيق  بــعــد  وقــــال: 
مــســابــقــة مــخــتــبــر الــشــهــرة رأيـــنـــا كــيــف يتم 
تــقــدمي شــــروح ألفـــكـــار ضــمــن مــــواد الــعــلــوم 

خالل ٣ دقائق من قبل املشاركني.
وأشار إلى أن هناك ١٦ متنافسا في مختبر 
منهم   ١٠ كــبــار،  بــاحــثــون  منهم   ٦ الــشــهــرة 
من طلبة املدارس، منوها بأنه سيتم اختيار 
املركز األول من الباحثني الكبار لتمثيل قطر 
خالل  للعلوم  الــدولــي  شلتنهام  معرض  فــي 

نسخته الثالثة في بريطانيا.
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الوطني  املعرض  في  مــروج  مبادرة  شاركت 
ــــحــــاث الـــطـــلـــبـــة حتــــت شــــعــــار «بـــاحـــثـــون  ألب
واعـــدون» من أجــل قطر واملــقــام في مركز 

قطر للمؤمترات.
وتساهم املبادرة في توعية احلضور بالثقافة 
وذلك  البيئية  املسابقات  من  بعدد  الزراعية 
فعالة  حــلــول  وإيــجــاد  البيئي  الــوعــي  لتعزيز 
وممــكــنــة حملــاربــة الــتــحــديــات الــبــيــئــيــة، وقــد 
مع  واملـــدارس  الطالب  من  كبير  عــدد  تفاعل 
اجلناح اخلاص مببادرة مروج والتعرف على 

أنواع النباتات والزهور. 
النعيمي  لطيفة  الــدكــتــورة  قالت  جهتها  مــن 
رئيس ومؤسس مبادرة مروج قطر ورئيس 
مبادرة  تعد  الزراعية:  مــروج  مجلة  حترير 
مـــــروج قــطــر مــســاهــمــة مــجــتــمــعــيــة تــســاهــم 
وتـــشـــارك مـــع جــهــات االخــتــصــاص بــالــدولــة 
سواء احلكومية أو اخلاصة بزيادة مساحات 
الرقعة اخلضراء في الدولة بجهود ذاتية وفق 
األنظمة والقوانني املتاحة ومن خالل القنوات 
الرسمية بالدولة، وألننا نطمح لرسم أجمل 
املــبــادرة  هــذه  نقدم  قطر  لدوحتنا  اللوحات 
لــتــكــون خـــطـــوة مـــن خـــطـــوات هــــذا الــوطــن 
بصمة  ولــتــكــون   ٢٠٣٠ قــطــر  رؤيـــة  لتحقيق 
ومــن  بــعــدنــا،  مــن  الــقــادمــة  األجـــيـــال  تتبعها 
خالل املعرض الوطني ألبحاث الطلبة تشارك 
مـــبـــادرة مــــروج قــطــر بــعــدد مــن الــفــعــالــيــات 
على  احلــفــاظ  أهمية  على  الــطــالب  بتعريف 
الــبــيــئــة، وقـــد تــأســســت مـــبـــادرة مـــروج قطر 
مــن أجـــل تــعــزيــز الــتــوعــيــة البيئية  خــصــيــصــاً 
فــي دولــة قطر وإيــجــاد املــســاحــات اخلضراء 
فــي كافة أنــحــاء الــدولــة، وقــد بــدأت املــبــادرة 
فــي اآلونــــة األخــيــرة بــزيــارة عـــدد كبير من 
املدارس واجلهات اخلاصة واحلكومية وذلك 
للطالب  التوعوية  الورشات  من  عدد  لتقدمي 
من أجل تعليمهم كيفية الزراعة في احلرم 
املــدرســي وداخـــل املــنــازل واحلــدائــق اخلاصة 

الزراعة  كيفية  تعليمهم  إلى  باإلضافة  بهم، 
املتواجدة  واألشجار  والنباتات  الزهور  وأنــواع 
بدولة قطر، كما تساهم املبادرة في املشاركة 
من  وذلــك  الدولة  في  تقام  التي  بالفعاليات 
أجـــل نــشــر الــثــقــافــة الـــزراعـــيـــة بــكــافــة فــئــات 
املجتمع، حيث تهتم بطرح عدة أسئلة بيئية 
وعرض مقاطع تعليمية تبرز أهمية احلفاظ 
على البيئة. وأضافت: شاركت مبادرة مروج 
ألبحاث  الوطني  املــعــرض  فــي  الــطــالب  قطر 
الطلبة بــتــوزيــع عــدد مــن الــشــتــالت والــزهــور 

توعوي  فيديو  وعــرض  الــزراعــة  طــالب  على 
عن البيئة القطرية. ومن خالل هذه املبادرة 
انــطــلــقــت فــكــرة إطــــالق أول مــجــلــة زراعــيــة 
في دولة قطر وهي «مــروج» والتي تناقش 
والتحديات  البيئية  القضايا  من  كبيراً  عــدداً 
الــتــي تــواجــه املــزارعــني والــعــقــبــات الــتــي تقف 
حــائــالً أمــامــهــم، بــاإلضــافــة إلـــى إجــــراء عــدد 
من احلوارات الصحفية مع املسؤولني بوزارة 
البلدية والبيئة والتعرف على أهم اإلجنازات 

التي مت تدشينها في اآلونة األخيرة.
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مدير  العمادي  مندني  محمد  األستاذ  كشف 
مـــدرســـة قــطــر لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي 
 ٦٠ إرســـال  املقبل  سبتمبر  رســمــيــاً  ستفتتح 
طــالــبــاً ممـــن ســيــتــم قــبــولــهــم بــشــكــل نــهــائــي 
ملدة  اإلجنليزية  باللغة  العلوم  مــواد  لدراسة 
في  بأمريكا،  الشهيرة  املدارس  بإحدى  شهر 
إطــار إعــدادهــم ألول عــام دراســي باملدرسة 

اجلديدة.
صحفية  تصريحات  خــالل  العمادي  وأشـــار 
على هامش املعرض الوطني ألبحاث الطلبة 
إلـــى أن الــعــمــل جـــار حــالــيــاً إلعــــداد الــكــوادر 
التدريسية، الفتاً إلى وجود فريقني باملدرسة 
في  الــــكــــوادر  أفـــضـــل  ويـــضـــم  مــحــلــي  األول 
نخبة  ويضم  أجنبي  والثاني  حالياً،  مدارسنا 
علمية  شهادات  على  حاصلة  متميزة  علمية 
عــالــيــة. ونـــوه بـــأن الــقــبــول فــي الــســنــة األولـــى 
يقتصر  والتكنولوجيا  للعلوم  قطر  مبدرسة 
انتهاء  إلــى  الفــتــاً  التاسع،  الصف  طــالب  على 
موعد التسجيل بعد تلقي الطلبات على موقع 

الوزارة اإللكتروني.
املطلوبة  املــعــايــيــر  أبــــرز  بــني  مــن  أن  وأبــــان 
فـــي الـــطـــالب اجلــــدد املـــعـــدل الـــعـــام للطالب 
ومعدالته في املواد العلمية مبواد الرياضيات 
كما  والهندسة،  اإلجنليزية  واللغة  والعلوم 
يــجــب أن يــكــون الــطــالــب مــتــمــيــزاً أكــادميــيــاً 
ومـــبـــدعـــاً فـــي مــجــال الــعــلــوم والــريــاضــيــات 
االطــالع،  ودائــم  محباً  ويكون  والتكنولوجيا 
منوهاً بأن التدريس باملدرسة سيكون باللغة 
اإلجنــلــيــزيــة، وســــوف يــتــم إحلــــاق الــطــالب 

بدورتني محليتني داخليتني.
وأكد العمادي أن طلبة املدرسة سيطبقون ما 
بشكل عملي، وذلك كل في  يدرسونه نظرياً 
عقد  إلــى  مشيراً  العلمي،  ومساره  تخصصه 
ومستشفيات  شركات  مع  شراكات  املدرسة 

لتدريب الطلبة.
وأشـــار إلــى أنــه سيتم اإلعـــالن خــالل الفترة 
أنه  مــوضــحــاً  الــرعــاة،  مجموعة  عــن  املقبلة 
والطب  الهندسة  في  علمية  أندية  توفير  مت 
بـــالـــشـــراكـــة مـــع مــجــمــوعــة مـــن اجلــامــعــات 

والشركات العاملية.

وأكــــــد أن طـــــالب املـــــدرســـــة عـــنـــد الــتــخــرج 
ســـيـــكـــونـــون مـــؤهـــلـــني لـــاللـــتـــحـــاق بـــأرقـــى 
والعلم  القدرة  وميلكون  العاملية،  اجلامعات 
إلى أن  لاللتحاق بكافة التخصصات، مشيراً 
دوام الطلبة سيكون في متام السابعة صباحاً 
ما عدا  ويستمر حتى الثانية والنصف عصراً 

الوطني  باملعرض  العمادي  وأشــاد  اخلميس. 

الطالب  ومبــســتــوى  الطلبة  ألبــحــاث  الــعــاشــر 

متيز  إلى  الفتا  العلمية،  باألبحاث  املشاركني 

األبـــحـــاث املــقــدمــة والـــتـــي تــؤكــد أن أجــيــال 

رفيعة  علمية  فــائــدة  ذات  ستكون  املستقبل 

املستوى للدولة.
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الــصــالحــي،  ســلــيــمــان  د.  كــشــف 
املـــديـــر الـــعـــام لــشــركــة الــثــمــامــة 
للمعرض  حــضــوره  أن  القابضة 
الــوطــنــي ألبـــحـــاث الــطــلــبــة يــأتــي 
بهدف مشاهدة األبحاث العلمية 

التي ميكن رعايتها وتسويقها.
وقــــــال: هـــنـــاك أبـــحـــاث طــالبــيــة 
فحص  بعد  ولكن  تبنيها  ميكن 
األبــــحــــاث وتــقــيــيــم مــــدى جنــاح 

تسويقها.
العلمي  البحث  نشتري  وأضــاف: 
وميكن  للتطوير  قــابــالً  كـــان  إذا 
تــنــفــيــذه، الفـــتـــاً إلــــى أنــــه عــرف 
مطالعة  على  وحــرص  باملؤمتر 

األبحاث بنفسه.



 ملحق يصدر عن
 وزارة التعليم والتعليم العالي

بمناسبة المعرض الوطني العاشر %بحاث الطلبة  ١٣-١٥ مارس ٢٠١٨ م
4اخلميس ٢٧ جمادى اآلخرة ١٤٣٩ هـ ١٥ مــــارس ٢٠١٨ م

كتب: محـــروس رســالن

رئيس  الــســالــم،  ســعــاد  الــســيــدة  كشفت 
بــوزارة  واملسرح  البصرية  الفنون  قسم 
مشاركة  عن  العالي،  والتعليم  التعليم 
مـــدارس   ١٠ بينها  مــن  مــــدارس   ١٠٧
خـــاصـــة مبـــعـــرض الـــفـــنـــون الــبــصــريــة 
الــــوزارة  تنظمه  الــــذي  ورق)  (ورق× 
خـــالل الــفــتــرة مــن ١٩ إلـــى ٢٧ مــارس 

اجلاري مبقر الفنانني مطافي.
وأشـــــارت إلـــى زيـــــادة حــجــم املــشــاركــة 
املاضي  بالعام  مقارنة  العام  هذا  خالل 
الذي شهد مشاركة ٧٩ مدرسة فقط، 
الفتة إلى تطبيق معايير عالية تضمن 

مستوى وجودة األعمال املشاركة.

الذي  الصحفي  املؤمتر  خالل  هذا  جاء 
للمؤمتر  الــوطــنــي  قــطــر  مبــركــز  عــقــد 
أمــــس عــلــى هـــامـــش مـــعـــرض أبــحــاث 
مرحب  حــمــد  األســتــاذ  وإدارة  الطلبة 
بحضور  بــالــوزارة  اإلعــالم  قسم  رئيس 
مقر  رئــيــس  العبيدلي  خليفة  األســتــاذ 

الفنانني مطافي. 
وأوضــــحــــت الـــســـالـــم خــــالل كــلــمــة لها 
بـــاملـــؤمتـــر أن املـــعـــرض ســيــضــم نـــدوة 
موّسعة يشارك فيها عدد من الفنانني 
واألكادمييني القطريني واملقيمني مثل 
بجامعة  املغيصيب  لطيفة  الــدكــتــورة 
قــطــر، والـــفـــنـــان حــســن املــــال والــفــنــانــة 
واألســـتـــاذ  الــصــفــار  ابــتــســام  التشكيلية 
الفنون  بقسم  موجه  الهدى  أبو  عمرو 

الــبــصــريــة واملـــســـرح، والــدكــتــور محمد 
الــشــرنــوبــي املــعــلــم بــاملــرحــلــة الــثــانــويــة 
من  وهــي  اخلطاب  بن  عمر  مبدرسة 
املدارس الثانوية األربع التي يتم تدريس 
معايير مادة الفنون البصرّية بها. ورداً 
من  الطالب  استفادة  حــول  ســؤال  على 
نــشــاطــه وجــهــده اإلبـــداعـــي فــي مجال 
الــفــنــون الــبــصــريــة، قــالــت إن الــطــالــب 
يـــكـــافـــأ عـــلـــى هـــــذا اجلـــهـــد مــــن خـــالل 

درجات أعمال السنة.
سقفاً  وضــعــت  الــــوزارة  إن  وقــالــت: 
املعرض،  في  املشاركة  ملعايير  عالياً 
وســـوف يــتــم اخــتــيــار أفــضــل عشرة 
برنامج  في  للمشاركة  فنّية  أعمال 
الفنانني  مــقــر  فــي  الــفــنــّيــة  اإلقـــامـــة 

إشــراك  في  نفكر  أننا  كما  مطافي. 
ملا  الحقة  مرحلة  في  األمــور  أولياء 
وأفكار  وشغف  اهتمام  مــن  ملسناه 

ُمبدعة لديهم. 
ـــــه ســـيـــتـــم، وفـــقـــاً  ـــســـالـــم أن وأكــــــــدت ال
لــتــوجــيــهــات األســـتـــاذة فــوزيــة اخلــاطــر 
اقتناء  لثقافة  وتشجيعاً  املساعد  الوكيل 
األعمال الفنية، اقتناء عدد من األعمال 
الــفــنــّيــة املــتــمــّيــزة ومــكــافــأة أصــحــابــهــا 
سوف  املـــدارس  بــأن  نّوهت  كما  مــاديــاً. 
تقيم معارض للفنون البصرية لعرض 
وإبراز مخرجات دروس املادة، ونحن 
عرضاً  تــقــّدم  أن  على  املـــدارس  نشّجع 
مسرحياً بالتزامن مع املعرض. وسوف 
املشاركة  املــدارس  جميع  بتكرمي  نقوم 

فـــي املـــعـــرض بــاإلضــافــة إلـــى املــــدارس 
املتمّيزة.

من جهته أعلن السيد خليفة العبيدلي 
رئيس مقر الفنانني مطافي عن زيادة 
عـــدد الــطــالب املــشــاركــني فــي بــرنــامــج 
 ١٠ إلــى   ٣ من  الصيفي  الفنية  اإلقــامــة 

طالب.
 وقـــــال: إن الــتــعــاون وثــيــق بـــني مقر 
نهدف  ألنــنــا  التعليم  ووزارة  الفنانني 
الفنون  على  جديدة  أجيال  تنشئة  إلــى 
احلــديــثــة، حــيــث تـــرّســـخ الــــــوزارة هــذا 
املــفــهــوم فــي مــنــاهــجــهــا. وكــانــت لدينا 
جتـــربـــة ممــــّيــــزة فــــي مـــعـــرض الـــعـــام 
فعل  ردود  لـــه  كـــانـــت  حــيــث  املـــاضـــي 
واســــعــــة، وملــســنــا مـــن خــــالل املــعــرض 

حــرفــّيــة طــالبــنــا ومــعــلــمــيــنــا وحــّســهــم 
الفني املُبدع وكان التفاعل بني املعلمني 

والطالب واضحاً. 
وأضــــــاف: ومـــن هــنــا طـــّورنـــا بــرنــامــج 
اإلقامة الفنّية الصيفي بحيث يستوعب 
عشرة طالب بدالً من ثالثة، مؤكداً أن 
هدف مقر الفنانني مطافي هو تعزيز 
دولــة  فــي  الفني  املشهد  مستوى  ورفــع 

قطر، ودعم الفنانني القطريني.
وأوضـــــح الــعــبــيــدلــي أن مــقــر الــفــنــانــني 
لديه العديد من البرامج، منها برنامج 
من  فــنــانــاً   ٢٠ يــشــارك  حيث  فــنــانــاً   ٢٠
تستمّر  إقامة  في  واملقيمني  القطريني 
ملـــدة تــســعــة أشــهــر ويــخــتــتــم الــبــرنــامــج 

مبعرض تشكيلي جماعّي.
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درويــش،  علي  يوسف  السيد  أشــاد 

مــــديــــر عـــــام دائــــــــرة االتــــصــــاالت 

الـــشـــريـــك   -  QNB ملــــجــــمــــوعــــة 

اإلســـتـــراتـــيـــجـــي لــــــــوزارة الــتــعــلــيــم 

والتعليم العالي، باملعرض الوطني 

مثمناً  الــطــلــبــة،  ألبـــحـــاث  الــعــاشــر 

النوعية  البحوث  السياق  هــذا  فــي 

املـــتـــمـــيـــزة الـــتـــي أجــــراهــــا الــطــلــبــة 

مبــخــتــلــف مــراحــلــهــم الـــدراســـيـــة، 

وقـــــــــــال: إنـــــهـــــا بـــــحـــــوث اتـــســـمـــت 

واجلــديــة  واملــوضــوعــيــة  باملنهجية 

واالبتكار وعاجلت مشاكل وقضايا 

من  وسيستفاد  واقعية  مجتمعية 

مــعــطــيــاتــهــا فـــي خــدمــة تــوجــهــات 

الدولة التنموية.  

 جـــاء ذلـــك فـــي تــصــريــح صحفي 

 QNB دعــم  استمرارية  عــن  عّبر 

كــشــريــك اســتــراتــيــجــي لــفــعــالــيــات 

الـــــــــوزارة وإســـهـــامـــه فــــي حتــســني 

مخرجات منظومة التعليم، الفتاً 

تعّزز  الفعاليات  هذه  مثل  أن  إلى 

روح املنافسة بني الطالب.

 وقال السيد درويش: إن الشراكة 

العالي  والتعليم  التعليم  وزارة  مع 

هــــدف اســتــراتــيــجــي لــلــمــجــمــوعــة 

وإنها تأتي في إطار تعزيز الشراكة 

املجتمعية في التعليم السيما وأن 

القطاع املصرفي يعد املستفيد األول 

التعليم،  منظومة  مخرجات  من 

إذ ظلت املــدارس التخصصية مثل 

املصرفية  لــلــعــلــوم  قــطــر  مــدرســة 

املـــدارس  وســائــر  األعــمــال  وإدارة 

سوق  تــرفــد  األخـــرى  التخصصية 

مؤهلة  بـــكـــوادر  املــصــرفــي  الــعــمــل 

مجال  فــي  عالياً  أكــادميــيــاً  تأهيالً 

الـــصـــيـــرفـــة والــــعــــلــــوم احملــاســبــيــة 

وغيرها من التخصصات.

 وفي اخلتام دعا مؤسسات الدولة 

أبحاث  تبني  إلى  واخلاصة  العامة 

الطلبة وتطويرها - كل في مجال 

العلمي  البحث  ألن   - اختصاصه 

في  املؤثرة  العوامل  أهــم  من  يعد 

تــقــدم األمم وازدهـــارهـــا، والــذي 

من  إليه  وصلت  مبــا  عــادة  يُــقــاس 

العلمي،  البحث  مجال  فــي  تقدم 

الــــذي تــعــود ثــمــاره عــلــى مختلف 

املــــجــــاالت الــتــربــويــة والــصــنــاعــيــة 

والتقنية والزراعية في البالد.
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املــواهــب  مــن  الكثير  الــعــاشــرة  نسخته  فــي  الطلبة  أبــحــاث  مــعــرض  كشف 
الطالبية املتميزة التي قدمت مبشاريع علمية قابلة للتطبيق حلوال للتحديات 
املجتمعية والواقع احمليط. ورسمت عقول الطلبة والطالبات الصغار طرق 
اإلبداع واالستدامة ملجتمع متطور ومتقدم يستفيد من املعطيات الواقعية 
حتديات  من  يواجهه  قد  ملا  ورائـــدة  مبتكرة  حلول  إيجاد  في  والطبيعية 
موضوعات  على  الطلبة  من  املقدمة  األبحاث  معظم  وركزت  وإشكاليات. 
واملونديال.  النظيفة  الطاقة  ومــصــادر  املستدامة  والتنمية  الغذائي  األمــن 
وإكسابهم  علمًيا  الطلبة  تأهيل  إلى  العالي  والتعليم  التعليم  وزارة  وتسعى 
أهم  أحد  العلمي  البحث  باعتبار  منها  ومتكينهم  العلمي  البحث  مهارات 
علمية  منصة  الطلبة  أبــحــاث  معرض  يعد  و  ٢٠٣٠م.  قطر  رؤيــة  ركــائــز 
على  الضوء  إللقاء  واملعلمني  بالطالب  اخلاصة  واألبــحــاث  األفكار  لتبادل 
االهتمامات البحثية لدى كل من املعلمني والطالب، ودفعهم للمشاركة في 
األبحاث، وتشجيعهم على التعاون فيما بينهم في حل املشكالت، وحتليل 
املعرض  أن  كما  اجلوانب،  مختلف  في  املناسبة  احللول  واقتراح  القضايا، 
هو فرصة متميزة لدعم عملية البحث العلمي لدى طالب املدارس، الذين 
نطلق عليهم الباحثني الواعدين، وإن عملية دعم البحث العلمي تأتي ضمن 
كبيًرا  اهتماًما  التعليم  وزارة  تولي  حيث  قطر،  في  التعليم  تطوير  عملية 
بهذه العملية في دعم الطالب لعملية التفكير واإلبداع والتطوير ألفكارهم 
الطلبة  لدى  العلمي  البحث  مهارات  تعزيز  إلى  املعرض  ويهدف  العلمية. 
وتطويرها واالحتفاء بها، وبث روح التعاون واملنافسة بني الطلبة، وحتقيق 
التميز في البحوث العلمية. كما يهدف إلى إبراز مشاريع الطلبة التي تُعنى 
مبشكالت العصر وتقدمي الدعم الالزم لها، والتعاون والتنسيق مع الشركاء 
للمشاريع  الفرصة  وإتاحة  الطلبة،  بأبحاث  املعنية  الدولة  مؤسسات  في 

البحثية املتميزة للمشاركة في املنافسات اإلقليمية والدولية.
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تصويــــر – رام
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كشفت األستاذة نيفني زناتي منسقة 
ميمونة  مبـــدرســـة  الــعــلــمــي  الــبــحــث 
املقدم  البحث  أن  للبنات  االبتدائية 
من الطالبات بالصف السادس رقية 
عــبــد الــرحــمــن واملـــيـــاســـة الــعــمــادي 
ونــــوف اجلـــابـــر «مــحــطــات بــتــرول 
تعمل عــلــى إطــفــاء احلــرائــق ذاتــيــا» 
التي  وقــود  شركة  من  بدعم  حظي 
تبنته وتنفذه جتريبًيا في محطتني 

تابعتني لها.
فــكــرة  أن  الـــطـــالـــبـــات  وأوضــــحــــت 
الــبــحــث تــقــوم عــلــى تــزويــد احملطة 
بــخــمــســة أعـــمـــدة مـــن مـــــادة الــفــوم 
على  املـــادة  لضخ  للحرائق  املــضــادة 
ذلك  رصد  حال  احملترقة  السيارات 
مـــن قــبــل جـــهـــاز اســتــشــعــار درجـــة 
احلــــرارة املــربــوط إلــكــتــرونــًيــا بتلك 

األعمدة.

»°SQóªdG AÓNE’G ä’Éëd ôμàÑe IÉéf QGƒ°S
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جناة  ســوار  االبتدائية  النهضة  مدرسة  طالبات  صممت 
يساهم في حل إشكاليات اإلخالء املدرسي حال التعرض 
ألية مشكالت طارئة. و السوار عبارة عن حبل مطاطي 

يستوعب طالبات الفصل الواحد مربوط بدائرة كهربائية 
ومصباح يضيء حال اكتمال عدد الطالبات ما يساهم في 

حصر املفقودين واملفقودات بسهولة.

قــدمــت طــالــبــات مـــدرســـة اخلــنــســاء 
االبــتــدائــيــة لــلــبــنــات بــحــثــا عــن مــدى 
على  املــنــازل  عــامــالت  تــدريــب  تأثير 
احلد  في  والسالمة  األمــن  إجـــراءات 
مـــن احلــــــوادث املــنــزلــيــة فـــي قــطــر. 
والحــظــت الـــدراســـة وجــــود حـــوادث 

مـــنـــزلـــيـــة تـــشـــكـــل خــــطــــراً وحتــصــد 
بسبب  واملمتلكات  بـــاألرواح  خسائر 
جهل األشخاص العاملني في املنازل 
احلــوادث  هــذه  مع  التعامل  بطريقة 
ومن هنا بدأ املوضوع يثير اهتمامنا 
وهو: ما مدى تأثير تدريب عامالت 

املنازل على إجراءات األمن والسالمة 
في  املنزلية  احلــوادث  من  احلــد  في 
قــطــر. وتـــوصـــل الــبــحــث إلـــى وجـــود 
املنازل  عــامــالت  تــدريــب  بــني  عالقة 
وبني  والسالمة  األمن  إجراءات  على 

احلد من وقوع احلوادث املنزلية.  

 IOÉjõd ájQƒ∏H ÉjÓN
á«°ùª°ûdG ábÉ£dG

صممت طالبات مدرسة الظعاين االبتدائية للبنات خاليا شمسية 
بالشكل البلوري لزيادة كمية الطاقة الناجتة عن اخللية الشمسية.

للطالبات  املــســاعــدة  العلمي  الــنــادي  تــقــدمي  إلــى  املنسقة  وأشـــارت 
باألمبير،  الطاقة  كمية  قياس  بإتاحة  البحثي  املشروع  تنفيذ  في 
اخلاليا  عــن  الناجتة  الطاقة  كمية  أن  أثبت  البحث  أن  موضحة 
العادة  الشمسية  الطاقة  بخاليا  مقارنة  أمبير   ١٥٠ بلغ  البلورية 

والتي ال تزيد عن ١٠٠ أمبير.
تأمني  في  الدولة  توجهات  تدعم  قد  الفكرة  أن  الطالبات  وأكدت 

مصادر الطاقة املستدامة غير النفطية.

 ¢ü∏îà∏d á«Lƒdƒ«H áédÉ©e ¢ü∏îà∏d á«Lƒdƒ«H áédÉ©e
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تقدم طلبة مدرسة أبو بكر الصديق 
اإلعدادية للبنني مبشروع بحثي عن 
استخدام تقنية املعاجلة البيولوجية 
للتخلص من أثر املبيدات الكيميائية 

في التربة الزراعية بدولة قطر.
وأكد الطلبة أنه عند استخدام ِفطر 

فيوزارمي  وِفطر  نيجر  إسبريجلس 
لــتــفــكــيــك املــبــيــد الــكــيــمــيــائــي رجــي 
مـــادة  مـــن  املــبــيــد  حتـــويـــل  مت   g١٠
سهلة  مـــادة  إلــى  معقدة  كيميائية 
بسيطة ميكن استعمالها في الطاقة 

والغذاء.

∫ÉjófƒªdG øY á«FGóàH’G áÑ∏W ∞«≤ãàd á«fhôàμdEG áÄ«H∫ÉjófƒªdG øY á«FGóàH’G áÑ∏W ∞«≤ãàd á«fhôàμdEG áÄ«H
منصور  أحــمــد  مــدرســة  طلبة  قـــدم 
عن  بحثياً  مشروعاً  للبنني  االبتدائية 
أهمية تأهيل طلبة املرحلة االبتدائية 
مخصصة  إلــكــتــرونــيــة  مــنــصــة  عــبــر 
مع  احلــضــاري  للتعامل  بيئة  تــوجــد 
ملونديال  قطر  دولة  استضافة  حدث 
من  املقدم  البحث  وعــرض  ٢٠٢٢م. 
الطلبة حتت إشراف معلم تكنولوجيا 
والــذي  الــهــادي  عبد  عماد  املعلومات 
العليا  اللجنة  قبل  مــن  بدعم  حظي 
للمشاريع واإلرث، آلية تأهيل الطلبة 
بأصالة  تليق  مثلى  صـــورة  لــتــقــدمي 

املجتمع القطري. 

á«©«Ñ£dG Éμ«∏«°ùdG ôÑY êÉLõdG IAÉØc ôjƒ£J
قــــدم الــطــالــب فــيــصــل الــيــافــعــي مـــن مــدرســة 
عن تاثير استخدام النانو  أحمد بن حنبل بحثاً 
الطبيعية  السيليكا  مادة  تطوير  في  تكنولوجي 

واستخدامها لنظافة االسطح الزجاجية.
ويوضح البحث أنه عند تعرض الزجاج للعوامل 
تؤدي  طبقة  تتكون  والغبار»  اجلوية «الرطوبة 
إلــــى اتــســاخــه وفـــقـــده لــلــشــفــافــيــة األمـــــر الـــذي 
في  كبيرة  وجــود  كثيرة  أمــوال  إنفاق  يستدعي 
العمال  حــيــاة  وتــعــرض  لها  الــــدوري  التنظيف 
ويساهم  الشاهقة.  املباني  تنظيف  عند  للخطر 
البحث حال تطبيقه في تطوير حماية الزجاج 
التكلفة  وتقليل  االتساخ  من  طبيعية  مادة  عبر 
الـــعـــاديـــة واملـــخـــاطـــر فــضــال عـــن احلـــفـــاظ على 

خصائص الزجاج وكفاءة استخدامه املختلفة.
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األسبوع  في  املُشاركة  اجلهات  من  عــدٌد  كــّرم 
املدارس  من  مجموعة  العلمّي  للبحث  الوطنّي 
الـــفـــائـــزة بـــاألبـــحـــاث اخلــــاصــــة والــــتــــي تــشــمــل 
لعلم  الثالث  الوطني  قطر  أوملبياد  مسابقات 
الــشــهــرة،  مختبر  مسابقة  والــفــلــك،  الــفــيــزيــاء 
واملُـــســـابـــقـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــبــرمــجــة ســكــراتــش 
"(SCRATCH)"، وجائزة اإلبداع اإلعالمّي، 
ومسابقة البحث اإلجرائّي. وأسفرت املُنافسات 
ــتــقــدميــيــة بــاحلــفــل  اخلـــتـــامـــيـــة والـــــعـــــروض ال
املخصص ملختبر الشهرة مبركز قطر الوطني 
لــلــمــؤمتــرات أمــــس عـــن فــــوز ٩ مــــــدارس في 
مــدارس   ٦ وفـــوز  املـــروريـــة،  الــســالمــة  مسابقة 
فوز  عن  فضالً   ،٢٠١٨ "مـــروج"  مسابقة  في 
الوطني  قطر  أوملبياد  مسابقة  في  مدارس   ١٠
املرحلتني  شملت   ،٢٠١٨ الفلك  لعلم  الــثــالــث 
اإلعـــداديـــة والــثــانــويــة، فــي حــني فــاز عـــدٌد من 
الُعليا  اللجنة  مسابقة  فــي  العلمية  األبــحــاث 
لــكــأس  املــنــظــمــة  واإلرث "الــلــجــنــة  لــلــمــشــاريــع 
الــعــالــم ٢٠٢٢" والــتــي ضــمــت الــثــالث مــراحــل 
الدراسية االبتدائّية واإلعدادّية والثانوّية. وفاز 
اإلعالمّي  اإلبــداع  جائزة  ُمسابقة  في  طالباً   ٢٦
الــتــي نظمها مــركــز الــدوحــة حلــريــة اإلعـــالم، 
والفيديوهات  الصوتية  الّتسجيالت  فئات  في 
واإلعــداديــة،  الثانوية  املرحلتني  من  واملــقــاالت 
"ابتكار"  لشركة  صانع  مشاريع  مسابقة  وفي 
للحلول الرقمية فازت ٦ مدارس ثانوية.  وأّكد 
الثقافي  املجلس  مدير  فيتزباتريك  فرانك  د. 
الــبــريــطــانــي فـــي قــطــر أن الــفــكــرة الــرئــيــســيــة 
شلتنهام  مــهــرجــان  مــن  أتـــت  الــشــهــرة  ملختبر 
خالل  فرانك  د.  ورّحب  بريطانيا.  في  الدولي 
كلمته التي ألقاها باحلفل االفتتاحي للمسابقة 
على  مثنياً  باحلضور،  الشهرة  ملختبر  الوطنية 
العلمي  للبحث  القطري  الصندوق  مع  الشراكة 
وزارة  مع  بالتعاون  للبرنامج  الصندوق  ودعم 
التعليم والتعليم العالي. وأوضح أن قطر اآلن 
بــني أكــثــر مــن ٣٠ دولـــة حـــول الــعــالــم تــشــارك 
ببريطانيا  الــعــاملــّيــة  الــشــهــرة  مختبر  مبسابقة 
إلى  وأشــار  املقبل.  مايو  في  تقام  ســوف  والتي 
أن مختبر الشهرة هو عبارة عن منّصة جتذب 
بأن  منوهاً  شغفهم،  وتثير  العلوم  إلى  الطلبة 
على  حصلت  الــتــي  الــوحــيــدة  الـــدول  مــن  قطر 
املــدارس  طلبة  من  مرشحني  بإشراك  استثناء 
ضمن مسابقة مختبر  ممن عمرهم ١٦ عاماً 
أن  إلى  مشيراً  تنظمها،  التي  الداخلية  الشهرة 

مخصصة  الــدولــيــة  الــشــهــرة  مختبر  مسابقة 
فقط ملن عمره بني ١٨ إلى ٤٠ عاما. وتضمن 
البحثية  التقدميية  العروض  من  عــدداً  احلفل 
املتعلقة بالعلوم من قبل املُشاركني في املُسابقة. 
مشارك  لكل  األسئلة  التحكيم  جلنة  ووجهت 
في  ملناقشته  عرضه  تقدمي  مــن  االنتهاء  فــور 
يطرحها  التي  بالفكرة  املتعلقة  اجلوانب  كافة 
وقياس مدى استيعابه له وإملامه بها وجوانب 
الــتــفــكــيــر فــيــهــا دون غــيــرهــا وغــيــر ذلـــك من 
األســئــلــة الــتــي قـــّدم املــشــاركــون إجــابــات عنها. 
احلفل  شهدها  التي  الــعــروض  أبــرز  بني  ومــن 
كمبيوتر  سويتش  اتصال  كيفية  يتناول  عرض 
مسؤول  شــرح  حيث  مغلقة،  حلقة  في  بغيره 
تكنولوجيا املعلومات مبدرسة أحمد بن حنبل، 
مــحــمــود عــبــد احلــلــيــم فــكــرة اجلــهــاز الوسيط 
"السويتش"،  الكمبيوتر  أجهزة  بني  للتواصل 
أن كـــل ســويــتــش لـــديـــه بــطــاقــة ورقـــم  مــبــيــنــاً 
وبني  بينه  تشابه  وجـــود  عــدم  لضمان  خــاص 
اجلمهور  أمــام  واســتــعــرض  آخــر.  سويتش  أي 
كيفية تنصيب سويتش رئيساً في شبكة ُكبرى 
ُمنظمة.  بطريقة  الــســويــتــشــات  مــن  عـــدد  بــهــا 
وتــال ذلــك عـــرٌض ملعلمة عــن خــطــوط الــدفــاع 
داخــــل اجلــســم الــبــشــري "اجلـــلـــد، والــعــصــارة 
املــعــديــة، واملـــخـــاط، وغــيــر ذلــــك". وأوضــحــت 
اجلسد  فــإن  للجسم  الفيروس  دخــول  عند  أنــه 
التي  اللمفاوية  للخاليا  تنبيهات  عــدة  يــصــدر 
تصدر األجسام املضادة للقضاء على الفيروس 
ممارسة  بأهمية  ونــّوهــت  املــصــابــة.  واخلــاليــا 
والتطعيمات  والكافي  املبكر  والنوم  الرياضة 
والــــغــــذاء الــصــحــي فـــي احلـــفـــاظ عــلــى صحة 
اإلنــــســــان. وقــــدم األســـتـــاذ أحــمــد املــعــانــي من 
مدرسة الوكرة عرضاً عن الذكاء االصطناعي، 
وأبـــرز مــا تــوصــل إلــيــه العلم فــي هــذا املــجــال. 
بالصف  الطالب  احلافظ  عبد  عادل  أحمد  أما 
احلــــادي عــشــر مــســار طــبــي مبــدرســة الــوكــرة 
االستفادة  إمكانية  على  الضوء  فسّلط  الثانوية 
الــكــون،  فــي  املــوجــودة  الناعفة  البكتيريا  مــن 
إلى اكتشاف بكتيريا قادرة على توليد  ُمشيراً 
تشغيل  فــي  حــالــيــاً  استخدامها  يــتــّم  الكهرباء 
غربية.  ودول  بأستراليا  األوكــســجــني  مــواتــر 
في  اســتــخــدامــهــا  يــتــّم  البكتيريا  أن  وأوضــــح 
تنقية املياه، مشيراً إلى أن االكتشافات العلمية 
بأضرار  مقارنة  للبكتيريا  فوائد  بوجود  تفيد 
بعضها. وأشار إلى أن العلم قد يثبت في يوم 
البكتيريا  استخدام  إمكانية  قريباً  ورمبــا  ما 

في إنتاج الغذاء.
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تصويــر - رام

جانب من احد العروض التقدميية مبختبر الشهرة



 ملحق يصدر عن
 وزارة التعليم والتعليم العالي
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أّكدت الدكتورة عائشة العبيدلي، مديرة بناء 
تنمية القدرات في الصندوق القطري للبحث 
خليجية  دولــــة  أّول  هـــي  قــطــر  أن  الــعــلــمــي 
للعام  الشهرة»  «مختبر  مسابقة  تستضيف 
الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، وقـــد حــّقــقــت الــدولــة 
النهائية  التصفيات  فــي  متقدمة  مستويات 
العالم  مستوى  على  الثاني  املركز  وأحـــرزت 

عام ٢٠١٦.
التصفيات  خالل  كلمة  في  العبيدلي  وقالت 
نأمل  أمـــس:  صــبــاح  املتسابقني  بــني  النهائية 
بناء  فــي  البحثية  املسابقات  تلك  تساعد  أن 
القادرين  والكبار،  الصغار  العلماء  من  جيل 
العلمية  وأفكارهم  أنفسهم  عن  التعبير  على 
جلميع  متمنية  وإبــــداع،  ومــوهــبــة  ثقة  بكل 
املشاركني مستقبالً باهراً، مقدمة الشكر إلى 
التعليم  ووزارة  البريطاني  الثقافي  املجلس 
وتعاونهما  مساندتهما  على  العالي  والتعليم 

في تنظيم وإجناح هذه التجربة الرائدة.
العلمية  واألفــكــار  املواضيع  أن  إلــى  وأشـــارت 
العلمية  املجاالت  كافة  وشملت  جداً  متنّوعة 

(العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، الرياضيات)، 
الصندوق  رؤيــة  مع  متاشياً  أنــه  إلــى  مشيرة 
لتحقيق رؤية قطر ٢٠٣٠ لبناء اقتصاد قائم 
عــلــى املــعــرفــة، فــقــد قـــام الــصــنــدوق بتوقيع 
مذكرة تفاهم مع املجلس الثقافي البريطاني 
في قطر بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم 

العالي بتنظيم تلك املُسابقة.
وأشــــــــارت مــــديــــرة بـــنـــاء تــنــمــيــة الــــقــــدرات 
إلــى  الــعــلــمــي  للبحث  الــقــطــري  بــالــصــنــدوق 
إلى  املشاركني  الطلبة  عمر  تقليص  ّمت  أنــه 
معمول  هو  كما  سنة   ١٨ من  بــدالً  سنة   ١٦
وذلك  العالم،  حول  األخــرى  البلدان  في  به 
من  الــثــانــويــة  طلبة  مــن  عـــدٍد  أكــبــر  لتمكني 
في  جنحت  املسابقة  أن  موضحة  املشاركة، 
جــذب املـُـشــاركــني مــن الــطــالب واجلامعات 
عدد  تضاعف  حيث  والباحثني،  واألســاتــذة 
املـُــشـــاركـــني وبــلــغ عـــددهـــم هـــذا الـــعـــام ٢٥٢ 
ومـــشـــاركـــة، مــنــهــم ٢٠٠ ميــثــلــون  مـــشـــاركـــاً 
اجلـــامـــعـــات  طـــلـــبـــة  مـــــن  و٥٢  املــــــــــــدارس، 

واألساتذة والباحثني.
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والتعليم  التعليم  بــوزارة  املــدارس  شؤون  إدارة  مدير  الدرهم  خليفة  األستاذ  وأّكــد 
واخلاصة،  احلكومية  القطرية،  املـــدارس  طــالب  حتفز  املسابقات  هــذه  أن  العالي 
احلياتية  املشكالت  حّل  على  تعّودهم  وبالتالي  العلمي،  البحث  مجال  في  للتسابق 
علمية  إن  إذ  واخلــطــة،  العلمي  البحث  منهج  استخدام  طريق  عن  تواجههم  التي 
البحث تتطلب جمع املعلومات وفحصها، وغيرها من اخلطوات البحثية املعروفة 

واملستخدمة في البحوث .
وقال: إن احلضور الكبير واملسابقات املتعددة في شتى حقول املعرفة تغطي كافة 
اهتمامات الطالب وتوضح مدى التطور الكبير الذي وصل إليه معرض األبحاث، 
فعندما نتذّكر النسخة األولى ندرك بجالء التطّور التدريجي امللحوظ لعملنا، ُمشيراً 
البحث  جــودة  ومستوى  البحوث  ونوعية  الــطــالب  عــدد  يشمل  التطور  هــذا  أن  إي 

العلمي، وكذلك ارتقى مستوى حتكيم البحوث العلمية وتطّور بصورة كبيرة.
في  أيضاً  ساهمت  املعرض  في  املشاركة  اجلهات  من  عــدداً  هنالك  إن  وأضـــاف: 

عملية حتكيم األبحاث.
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فازت مدرسة علي بن جاسم بن محمد 
آل ثاني الثانوية للبنني باملركز الثالث في 
مسابقة مختبر الشهرة فئة من ١٦ إلى 
٤٠ سنة ضمن األسبوع الوطني ألبحاث 
الطالب، وذلك عن العرض الذي قّدمه 
الــطــالــب مــحــمــد ســمــيــر أحــمــد بالصف 
محاضرة  تناول  والــذي  عشر،  احلــادي 
علمية عن نقل األعضاء البشرية، حيث 
العلماء  نقل  فكرة  عــن  الطالب  حتــّدث 
لرأس بشري لشخص آخر، كما شاركت 
املــــدرســــة بـــعـــرض آخـــــر ممـــيـــز قــدمــه 
الطالب فهد حمد املري بالصف احلادي 
وقد  الطعام»  عن «رحلة  بعرض  عشر 
وصل لألدوار النهائية في نفس املُسابقة.

وفــي هــذا الــســيــاق، قــال األســتــاذ هــادي 
جاسم  بن  علي  مدرسة  ُمدير  البريدي 
للبنني:  ــثــانــويــة  ال ثــانــي  آل  مــحــمــد  بـــن 
نهّنئ طالب املدرسة الفائزين في هذه 
املسابقة، ونؤّكد أن املدرسة تولي البحث 
املشاريع  على  الــقــائــم  والتعليم  العلمي 
هذا  في  الطالب  وتدعم  ُكبرى،  أهمية 

خالل  مــن  وذلــك  كبير،  بشكل  اجلــانــب 
عــــدد مـــن املــعــامــل الــعــلــمــيــة والــبــحــثــيــة 
املتقدمة، والتي ّمت إعدادها بشكل علمي 

وبأحدث الوسائل احلديثة.
التعليمية  العملية  إن  البريدي  وأضــاف 
على جميع  كبيراً  في قطر تشهد تقدماً 
الــصــعــد وبــــأحــــدث الـــوســـائـــل والـــطـــرق 
بشكل  انــعــكــس  مــا  احلــديــثــة،  التعليمية 
كــبــيــر عـــلـــى ُمـــســـتـــوى طـــــالب املــــــدارس 
تعتمد  قطر  أن  إلــى  ُمشيراً  احلكومية، 
ثقافة  تدعيم  على  ورئيسي  كبير  بشكل 
في  نشرها  على  والعمل  العلمي  البحث 
القطرية،  التعليمية  واملؤسسات  املجتمع 
وذلـــــك إدراكـــــــاً مـــن الـــقـــيـــادة الــرشــيــدة 
خــالل  مــن  إال  يــتــم  لــن  األمم  تــقــدم  أن 
تدعيم أبنائها بالتعليم احلديث والتقدم 
مكانها  لتحتل  قطر  لدفع  التكنولوجى 
املتقّدمة،  للدول  األمامية  الصفوف  في 
وتـــكـــويـــن جـــيـــل جـــديـــد يـــكـــون ركـــيـــزة 
رؤيــة  ضمن  املعرفة  القتصاد  أساسية 

قطر الوطنية ٢٠٣٠.




