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كتب: محـــروس رســالن

الواحد  عبد  بن  محمد  الدكتور  سعادة  رعاية  حتت 
احلمادي وزير التعليم والتعليم العالي تُفتتح صباح 
النسخة  لــلــمــؤمتــرات،  الوطني  قطر  مبــركــز  الــيــوم 
الــعــاشــرة مـــن املـــعـــرض الــوطــنــي الــعــاشــر ألبــحــاث 
الــطــلــبــة، وذلـــك ضــمــن فــعــالــيــات األســبــوع الوطني 
مع  بالشراكة  الـــوزارة  تنظمه  الــذي  العلمي  للبحث 
الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي في الفترة 
من  ١١ الى ١٥ مارس اجلاري، حتت شعار (باحثون 
واعـــدون مــن أجــل قــطــر).  ويــشــارك فــي فعاليات 
قدمها  ابتكارية  بحثية  مــشــروعــات   ٢١٠ املــعــرض 
للمرحلة  مشروعاً   ٦٠ تشمل  وطالبة،  طالباً   ٤٥٩
اإلعــداديــة  للمرحلتني  مــشــروعــاً  و١٥٠  االبــتــدائــيــة 
ــانــويــة. ويــضــم املــعــرض مــشــاركــة ١٧٥ طــالــبــاً  ــث وال
فيما  االبتدائية،  للمرحلة  مشروعاً   ٦٠ في  وطالبة 
بحثياً  وطالبة في ١٥٠ مشروعاً  يشارك ٢٨٤ طالباً 
املشاريع  وشملت  والــثــانــويــة.  اإلعــداديــة  طــالب  مــن 
للطب  مــشــروعــاً   ١٦ الطلبة  مــن  املــقــدمــة  البحثية 
احليوي، و١٥ في احلوسبة، و١٧ في الهندسة، و١٠ 

وعلم  الكيمياء  في  و١٤  والفيزياء،  الرياضيات  في 
املواد، و١٥ في الطاقة، و١٥ في علوم األرض، و١٨ 
في علوم النبات، و٣٠ مشروعاً في العلوم السلوكية.
الصفني  مــن  االبــتــدائــيــة،  املــرحــلــة  طلبة  ويــتــنــافــس 
أجل  من  تصميم  مسابقة  في  والسادس،  اخلامس 
معينة  مشكلة  بتحديد  الطلبة  يقوم  حيث  التغيير، 
تقع ضمن مجال اهتمامهم، وتتوافق مع قدراتهم، 
ووضع  املشكلة  دراســة  في  العلمي  املنهج  ويتبعون 
احلل  هذا  تطبيق  إمكانية  مع  لها،  املناسبة  احللول 
لتحقيق  أفــعــال  إلـــى  وتــرجــمــتــه  ــواقــع  ال أرض  عــلــى 
املجتمع  مع  يتشاركون  ثم  ومن  اإليجابي،  التغيير 

نتائج بحثهم.
أمــــا املـــشـــاركـــون مـــن طــلــبــة املــرحــلــتــني اإلعـــداديـــة 
العلمي  البحث  مسابقة  فــي  فيتنافسون  والثانوية 
مختلفة  فــئــات   (٩) تسع  فــي  الهندسي  والتصميم 
مـــن الـــعـــلـــوم تــؤهــلــهــم لــلــمــشــاركــة فـــي املــســابــقــات 
األوســط  الــشــرق  معرض  مثل:  الــدولــيــة  اإلقليمية 
إنتل  مــعــرض  الــكــويــت،  ابــتــكــار  ومــعــرض  لالبتكار 
الـــدولـــي لــلــعــلــوم والــهــنــدســة فــي الـــواليـــات املــتــحــدة 
في  الدولي   (ITEX) آيتكس  ومعرض  األمريكية، 

مما  والفلك،  للفيزياء  الدولي  واألوملبياد  ماليزيا، 
يوفر فرصة لطلبتنا للتنافس مع نخبة ميثلون أملع 

العقول على مستوى العالم .
فضالً  العلمي  للبحث  الــوطــنــي  األســبــوع  ويتضمن 
عــن املــعــرض الــوطــنــي ألبــحــاث الطلبة الــعــديــد من 
اإلجرائي  البحث  مسابقة  مثل  البحثية  الفعاليات 
لــلــمــعــلــمــني، مــســابــقــة لــغــة الــبــرمــجــة (ســكــراتــش) 
ومسابقة أوملبياد قطر الوطني الثالث لعلم الفيزياء 
والفلك، واملسابقة الوطنية ملختبر الشهرة، وجائزة 
قطر  واحــة  مــن  املقدمة  األعــمــال  وريـــادة  االبتكار 
اإلعــالمــي  اإلبــــداع  وجــائــزة  والتكنولوجيا،  للعلوم 
التدريبية  الــورش  من  العديد  الــى  باإلضافة  وذلــك 

واحملاضرات في املجاالت البحثية والعلمية.
افتتاح  الــى  بــاإلضــافــة  الــغــد  يــوم  بــرنــامــج  ويتضمن 
ورشــة   - الطلبة  ألبــحــاث  العاشر  الوطني  املــعــرض 
مجلس  يقدمها  املستدامة  اخلضراء  األبنية  بعنوان 

قطر للمباني اخلضراء.
لتبادل  علمية  منصة  الطلبة  أبحاث  معرض  يعد 
واملعلمني  بــالــطــالب  اخلــاصــة  واألبـــحـــاث  األفـــكـــار 
كل  لــدى  البحثية  االهتمامات  على  الــضــوء  إللــقــاء 

في  للمشاركة  ودفــعــهــم  والــطــالب،  املعلمني  مــن 
األبحاث، وتشجيعهم على التعاون فيما بينهم في 
احللول  واقــتــراح  القضايا،  وحتليل  املشكالت،  حل 
املــنــاســبــة فــي مختلف اجلـــوانـــب، كــمــا أن املــعــرض 
العلمي  البحث  عملية  لــدعــم  متميزة  فــرصــة  هــو 
لدى طالب املــدارس، الذين نطلق عليهم الباحثني 
تأتي  العلمي  البحث  دعــم  عملية  وإن  الــواعــديــن، 
ضمن عملية تطوير التعليم في قطر، حيث تولي 
في  العملية  بــهــذه  كــبــيــرا  اهــتــمــامــا  التعليم  وزارة 
والتطوير  واإلبـــداع  التفكير  لعملية  الــطــالب  دعــم 

ألفكارهم العلمية.
ويهدف املعرض إلى تعزيز مهارات البحث العلمي 
روح  وبــث  بها،  واالحتفاء  وتطويرها  الطلبة  لــدى 
الــتــعــاون واملــنــافــســة بــني الــطــلــبــة، وحتــقــيــق التميز 
مشاريع  إبراز  الى  يهدف  كما  العلمية.  البحوث  في 
الدعم  وتقدمي  العصر  مبشكالت  تُعنى  التي  الطلبة 
في  الــشــركــاء  مــع  والتنسيق  والــتــعــاون  لــهــا،  الــــالزم 
وإتاحة  الطلبة،  بأبحاث  املعنية  الــدولــة  مؤسسات 
في  للمشاركة  املتميزة  البحثية  للمشاريع  الفرصة 

املنافسات اإلقليمية والدولية.

حتــت رعايــــة وزيــــر التعليـــم

انطالق فعاليات النسخة العاشرة من معرض أبحاث الطلبة
املعرض يضم ٢١٠ مشروعات بحثية ابتكارية قدمها ٤٥٩ طالبا وطالبة
إتاحة الفرصة للمشاريع البحثية املتميزة للمشاركة في املنافسات اإلقليمية والدولية

مشاريع طالبية تستهدف علم المواد والطاقة وعلوم األرض وعلوم النبات والعلوم السلوكية
المشاريع البحثية تشمل مجاالت الطب الحيوي والحوسبة والهندسة والرياضيات والفيزياء والكيمياءالمشاريع البحثية تشمل مجاالت الطب الحيوي والحوسبة والهندسة والرياضيات والفيزياء والكيمياء
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بعد مرور ١٠ أعوام على انطالق جتربة معرض األبحاث

التعليم تقّيم جتربة البحث العلمي باملدارس احلكومية واخلاصة
كتب: محـــروس رســــالن

ومصادر  الدراسية  املناهج  بــإد ارة  العلمي  البحث  مهارات  قسم  أجرى 
نشر  لتجربة  تقوميية  دراســـة  العالي  والتعليم  التعليم  بـــوزارة  التعلم 
قطر،  دولــة  في  واخلاصة  احلكومية  بــاملــدارس  العلمي  البحث  ثقافة 
ثقافة  نشر  جتربة  لتطور  الراهن  الوضع  حقيقة  على  للوقوف  وذلــك 

البحث العلمي في املدارس القطرية.     
جتربة  لتطور  الراهن  الوضع  حقيقة  على  الوقوف  الدراسة  استهدفت 
نشر ثقافة البحث العلمي في املدارس القطرية ومدى استعداد وتأهيل 
في  الطالب  بحوث  على  لــإلشــراف  العلمي  البحث  ومشرفي  منسقي 
املدارس القطرية، والوقوف على آراء الطالب والكادر اإلداري والتعليمي 
وأولياء األمور والشركاء املعنيني بخصوص إيجابيات وفرص التحسن 
لتجربة نشر ثقافة البحث العلمي في املدارس القطرية والوقوف على 
املــدارس  فــي  العلمي  البحث  ثقافة  نشر  جتربة  جنــاح  مــحــددات  أهــم 
مقترحات  تــقــدمي  فــي  تــســاعــد  عملية  نــتــائــج  إلـــى  والــتــوصــل  الــقــطــري 
في  العلمي  البحث  ثقافة  نشر  جتربة  تطوير  في  تسهم  قد  وتوصيات 

املدارس القطرية، وحتد من معوقات تلك التجربة.
إعداد  ضرورة  منها:  التوصيات  من  ملجموعة  الدراسة  توصلت  وقد 
املعنية  الــدولــة  وقــطــاعــات  أجــهــزة   بــني  متكاملة  بحثية  منظومة 
وزارة  وقــيــام  املــعــرفــة،  اقــتــصــاد  نحو  الصحيح  واالجتــــاه  بالبحوث، 
التعليم بوضع املشرفني والنواب ومنسقي البحث العلمي في املدارس 
يتعلق  فيما  بــالــوزارة  املهني  التطوير  مــركــز  خطة  ضمن  اخلــاصــة 
تدريبي  برنامج  خــالل  مــن  وذلـــك  العلمي  البحث  مــهــارات  بتنمية 

متكامل ميتد طوال العام.
وشددت الدراسة على ضرورة أن تقوم  كافة املؤسسات داخل الدولة  
وما  واملــدرســة  السليمة،  بالتنشئة  املتعلقة  وأساليبها  األســرة  من  بــدءا 
اجلامعات  ثم  مكونات،  من  يحتويه  ما  بكل  تعليمي  مناخ  من  توفره 
بكل ما متلكه من بنى حتتية، وأساليب تربوية، وقوى عاملة مبراجعة 
شــامــلــة لــلــواقــع التعليمي والــتــربــوي إلعــــداد الــطــالــب لــلــقــرن احلـــادي 

والعشرين معتمدين على عنصري البحث والتطوير.

دروات تدريبية داخلية باملدارس
على مهارات البحث العلمي

دورات  إعداد  على  واخلاصة  احلكومية  املــدارس  بتشجيع  للوزارة  التقوميية  الدراسة  أوصت 
تدريبية داخلية تتعلق مبهارات البحث العلمي، على أن يتم مراعاة ذلك عند تقييم املدارس 
في  املؤهلني  األفـــراد  قيام  ضــرورة  على  وشــددت  ـــوزارة.  ال جانب  من  واخلــاصــة  احلكومية 
املهني  التطوير  خطة  ضمن  املعلمني  باقي  بتطوير  املـــدارس  داخــل  العلمي  البحث  مــهــارات 
يقوم  واخلاصة  احلكومية  املــدارس  داخل  منسقني  إلعــداد  تأهيلي  برنامج  وإعــداد  باملدرسة 
على تنمية مهاراتهم الفنية فيما يتعلق مبهارات البحث العلمي وإعداد برامج تدريبية صيفية 
مهارات  على  علمية  ببحوث  يقومون  الذين  الطالب  قدرات  وتنمية  لتأهيل  مستمرة  بصفة 

البحث العلمي والتحليل اإلحصائي ومهارات االبتكار واإلبداع.

ربط اعتماد املدارس اخلاصة
مبعايير معامل املختبرات 

اعتماد  على  املوافقة  ربــط  بــضــرورة  بــالــوزارة  مختص  فريق  اعدها  التي  الــدراســة  واوصــت 
املدارس اخلاصة مبعايير معينة عند إعداد املعامل املدرسية مبا يخدم تطوير البحوث العلمية. 
ودعت لوضع برنامج حتفيزي مادي ومعنوي للطالب القائمني على إعداد بحوث علمية، مع 
جوائز  على  احلاصلني  الطالب  ملجموع  يُضاف  الدرجات  من  محدد  عدد  تخصيص  إمكانية 

معينة في البحوث العلمية.

خطة زمنية محددة لتطوير خطة زمنية محددة لتطوير 
املعامل املدرسية احلكوميةاملعامل املدرسية احلكومية

توصيات بطرح مادة إلزاميةتوصيات بطرح مادة إلزامية
للبحـــث العلمــــيللبحـــث العلمــــي

وضع  ضرورة  الدراسة  توصيات  وشملت 
يكون  ومعنوي  مــادي  حتفيزي  برنامج 
موجهاً للمعلمني الذين يقومون باإلشراف 
ربط  إمكانية  مــع  الــطــالب،  بــحــوث  على 
املعلمني  من  الفئة  لتلك  السنوي  التقييم 
بعدد البحوث املقبولة من جانب الطالب 

لتطوير  مـــحـــددة  زمــنــيــة  خــطــة  ووضــــع 
وتــزويــدهــا  احلكومية  املــدرســيــة  املــعــامــل 
املجاالت  في  وخاصة  احلديثة  باألجهزة 
بنوعية  االسترشاد  إمكانية  مع  العلمية، 
النموذجية  املــدارس  في  املدرسية  املعامل 

بالدول املتقدمة.

التعليم  وزارة  تــقــوم  بـــأن  الـــدراســـة  أوصـــت 
العلمي  البحث  مــادة  بطرح  العالي  والتعليم 
الكلي  للمجموع  وتـُــضـــاف  إلــزامــيــة  كــمــادة 
وتُخصص حصص لها ضمن املنهج الدراسي 
حقوق  حلماية  تشريعات  وضــع  وضــــرورة 
امللكية الفكرية ألفكار الطالب من السرقات 
االختراع  بــراءة  تسجيل  يتم  بحيث  العلمية، 
لـــبـــحـــوث وجتـــــــارب الــــطــــالب فــــي املــــــدارس 
تضمن  ضــــــرورة  و  واخلـــاصـــة  احلــكــومــيــة 
مــشــاركــة املـــــدارس فــي الــبــحــث الــعــلــمــي في 
تقييم الــوزارة لتلك املــدارس، على أن يكون 
علمية  لبحوث  الطالب  إنــتــاج  معدل  معيار 
العملي  الــواقــع  فــي  للتطبيق  وقابلة  رصينة 
هو املعيار األهم عند تقييم الوزارة للمدارس 

احلكومية أو اخلاصة.
كما أوصــت الــدراســة بــضــرورة إعــداد خطة 
إعــالمــيــة مــتــكــامــلــة لــتــوعــيــة كــافــة أطـــراف 
واملشرفني  املديرين  ”من  التعليمية  العملية 
والــنــواب، وكــذلــك أولــيــاء األمـــور وأصــحــاب 
بأهمية  العلمي“  بالبحث  املهتمني  املصلحة 
عام  بشكل  واملجتمع  للطالب  العلمي  البحث 
وتشجيع املؤسسات احمللية الوطنية واألجنبية 
البحث  مــجــال  فــي  املــســابــقــات  تنظيم  عــلــى 
الــعــلــمــي عــلــى مــســتــوى املـــــدارس احلــكــومــيــة 
ذلك  يُصاحب  أن  على  اخلــاصــة،  واملـــدارس 
ذات  األطــــراف  لكافة  شاملة  توعية  حملة 
والعمل  بالتنسيق  ذلــك  يتم  وأن  املصلحة، 

حتت مظلة وزارة التعليم والتعليم العالي.

نتائج الدراسة تعيد ترتيب سياسات وأهداف البحث العلمي في املدارس
املسؤولني  قيام  بضرورة  الــدراســة  وطالبت 
الطالب  بــحــوث  بتوجيه  التعليم  وزارة  فــي 
إيجاد  فــي  لتفعيلها  املختصة  اجلــهــات  إلــى 
بحيث  حقيقية،  مجتمعية  ملــشــاكــل  حــلــول 
مشروع  بأهمية  األطــــراف  جميع  يستشعر 
البحث العلمي ودوره في املساهمة في عالج 
مــشــاكــل املــجــتــمــع، وإعـــــداد بــرنــامــج شــراكــة 
على  العلمي  البحث  مــؤســســات  مــع  وتــوأمــة 
االرتــبــاط  تشجيع  بــغــرض  الــدولــي،  املستوى 
خالل  مــن  الدولية  الصناعية  بالتكنولوجيا 
املشاريع املشتركة التفاعلية وصوالً إلى اإلنتاج 
والتسويق وفقا ملعايير اجلودة الشاملة عاملياً. 
وحثت الدراسة املسؤولني في الوزارة لتوفير 
اصدار علمي ”مجلة شهرية أو ربع سنوية“ 
والبحثية،  العلمية  املشروعات  فيها  تُطرح 

ســواء  العلمي  البحث  وقضايا  ومــوضــوعــات 
ومجاالت  الدولي،  أو  الوطني  املستوى  على 
وضــرورة  عليها،  التركيز  يتم  التي  البحث 
عـــقـــد شـــــراكـــــات بــــني مـــؤســـســـات املــجــتــمــع 
قطر  دولـــة  فــي  املــــدارس  وبــني  املتخصصة 

وبشكل خاص املدارس التخصصية.
وتــكــمــن أهــمــيــة الــــدراســــة الـــتـــي اعــتــمــدت 
الناحية  مــن  التحليلي  الوصفي  املنهج  على 
نفسه  الدراسة  موضوع  أهمية  في  النظرية 
فـــي عــصــرنــا احلـــالـــي حــيــث ميــثــل الــبــحــث 
البشرية  للتنمية  الرئيسة  الــدعــامــة  العلمي 
األولى  الدراسة  هذه  تُعد  إذ  مجتمع  أي  في 
من نوعها داخل املجتمع القطري حيث تقوم 
بتقومي جتربة نشر ثقافة البحث العلمي في 
املدارس احلكومية واخلاصة في دولة قطر، 

لدراسات  متهيداً  الــدراســة  هــذه  تكون  وقــد 
أخرى  أبعاداً  تتناول  جديدة  أخرى  وبحوث 

لم يتم تناولها في هذه الدراسة.
نتائج  تساعد  فقد  العملية  الناحية  من  أما 
الـــدراســـة فــي إعــــادة الــنــظــر فــي األهــــداف 
بالبحث  واخلـــاصـــة  املــتــبــعــة  والــســيــاســات 
احلكومية  القطرية  املــــدارس  فــي  العلمي 
واخلـــاصـــة، وذلــــك مــن خـــالل وضـــع آلية 
وأهم  التجربة،  تلك  نتائج  لقياس  عملية 
التحسن،  فــرص  وكذلك  بها،  القوة  نقاط 
كما  عملية.  مــبــادرات  إلــى  ذلــك  وترجمة 
بعض  عن  الــدراســة  هــذه  نتائج  تكشف  قد 
إلى  تــؤدي  أن  شأنها  مــن  التي  املقترحات 
على  عـــالوة   املفاهيم،  مــن  العديد  بــلــورة 
حتديد بعض املواطن التي تتطلب أكثر من 

غيرها عناية أعم وأشمل.
وقـــد جــــاءت  الـــدراســـة فــي أربــعــة فــصــول، 
الـــدراســـة  مــقــدمــة  األول  الــفــصــل  تــضــمــن 
وفروضها  وأهميتها  وأسئلتها  ومشكلتها 
ومــنــهــجــيــتــهــا وحــــدودهــــا ومــصــطــلــحــاتــهــا، 
النظري  اإلطــار  الثاني  الفصل  تضمن  بينما 
والدراسات السابقة، وتضمن الفصل الثالث 
امليدانية،   الــدراســة  نتائج  ومناقشة  حتليل 
والتوصيات.   النتائج  الرابع  الفصل  وتضمن 
بأن مجتمع الدراسة تكوَّن من الكادر  علماً 
احلكومية  املـــدارس  في  واإلداري  التعليمي 
واخلاصة التي طبقت جتربة البحث العلمي، 
البحث  فــي  املسجلني  الــطــالب  إلـــى  إضــافــة 
األكــادميــي  الــعــام  فــي  املـــدارس  بتلك  العملي 

٢٠١٥ / ٢٠١٦م .

االستفادة من األبحاث الطالبية في حل املشاكل املجتمعية



 ملحق يصدر عن
 وزارة التعليم والتعليم العالي

بمناسبة المعرض الوطني العاشر %بحاث الطلبة  ١٣-١٥ مارس ٢٠١٨ م
الثالثاء ٢٥ جمادى اآلخرة ١٤٣٩ هـ ١٣ مــــارس ٢٠١٨ م

اكـــدت األســـتـــاذة فــوزيــة عــبــد الــعــزيــز اخلــاطــر 
املساعد  العالي  والتعليم  التعليم  وزارة  وكيل 
لدولة  الرشيدة  القيادة  أن  التعليمية  للشؤون 
العلمي،  بالبحث  كــبــيــًرا  اهــتــمــاًمــا  أولـــت  قطر 
وجــعــلــتــه فـــي مــقــدمــة أولــويــاتــهــا، وذلــــك في 
لــرؤيــة  األربــــع  الــركــائــز  تطبيق  لــدعــم  سعيها 
قطر الوطنية ٢٠٣٠، مشددة على التزام وزارة 
العلمي  البحث  جتــاه  العالي  والتعليم  التعليم 
وتــطــويــره إلـــى جــانــب إقــامــة الــشــراكــات فيما 
من  وغيرهما  واخلـــاص  الــعــام  القطاعني  بــني 

املؤسسات املعنية.
بدأ  العلمي  بالبحث  االهتمام  أن  إلى  وأشــارت 
املــدارس  طلبة  متكني  مجال  فــي  ثــمــاره  يؤتي 
من أدوات البحث العلمي، ال سيما بعد مرور 
عــشــر ســنــوات عــلــى انــطــالق مـــبـــادرة املــعــرض 

الوطني ألبحاث الطلبة.
وقالت وكيل الوزارة املساعد للشؤون التعليمية 
في تصريحات بهذه املناسبة إن البحث العلمي 
أصـــبـــح ضـــــرورة مــلــحــة فـــي عــصــرنــا احلــالــي 
بالنسبة إلى أي دولة تصبوا الى التنمية وتتطلع 
الى مستقبل أفضل، وإن حاجتنا إلى الدراسات 
أي  في  منها  أشد  اليوم  هي  والتعلم  والبحوث 
وقت مضى، فالعالم اليوم في سباق للوصول 
إلـــى أكــبــر قـــدر ممــكــن مــن املــعــرفــة الدقيقة 
املــســتــمــدة مـــن الــعــلــوم الــتــي تــكــفــل الــرفــاهــيــة 

لالنسان، وتضمن له التفوق على غيره.
واشــــــارت إلــــى حتــقــق إجنــــــازات عـــديـــدة منذ 
اشرفت  حيث  الطلبة  أبحاث  معرض  انطالق 
قطر في العام ٢٠١٤ على تنظيم مسابقة إنتل 
العربية  الــدول  طلبة  معظم  مبشاركة  العرب 
والـــتـــي حــصــلــت فــيــهــا مـــدارســـنـــا عــلــى مــراكــز 
متقدمة، منوهة مبشاركة قطر ألول مرة في 
والهندسة  للعلوم  الدولية  ايسف  انتل  مسابقة 
في لوس أجنلوس بالواليات املتحدة األمريكية.
على   ٢٠١٥ عــام  في  قطر  حصول  الــى  ولفتت 
األوسط  الشرق  معرض  في  الذهبية  امليدالية 
ــتــكــارات فـــي الــكــويــت مــشــيــرة الـــى تــوالــي  لــالب
بحصول  وذلـــك    ٢٠١٧ الــعــام  فــي  اإلجنـــــازات 
أوملبياد  مسابقة  فــي  األول  املــركــز  على  قطر 

مشاركة  خــالل  مــن  بتايالند  والفلك  الفيزياء 

للبنني،  الثانوية  العزيز  عبد  بن  عمر  مدرسة 

للعلوم  قطر  مــدرســة  فــازت   ٢٠١٨ عــام  وفــي 

املصرفية وإدارة األعمال للبنات باملركز الرابع 

في مسابقة (صانع) بالكويت وحصلت املدرسة 

على ميداليتني برونزيتني في معرض الشرق 

األوسط لالبتكارات في الكويت.

وأشارت إلى أن هذا العام شهد املشاركة األولى 

لطلبة دولة قطر في معرض (ITEX) إيتكس 

الدولي في ماليزيا.

للبحث  العاشر  الوطني  األسبوع  أن  وأوضحت 

الفعاليات  كافة  بني  يجمع  بأنه  يتميز  العلمي، 

 ، واحــد  سقف  حتــت  العلمي  بالبحث  املتعلقة 

العديد  إقامة  سيشهد  األسبوع  أن  إلى  مشيرة 

مـــن الــفــعــالــيــات املــتــمــيــزة، بـــخـــالف املــعــرض 

الــوطــنــي ألبـــحـــاث الــطــلــبــة، مــوجــهــة شــكــرهــا 

وتــقــديــرهــا إلـــى الـــطـــالب واملــعــلــمــني وأعــضــاء 

جلــــان الــتــحــكــيــم عــلــى جــهــودهــم فـــي إقــامــة 

كافة  إلــى  شكرها  وجــهــت  كما  األســبــوع،  هــذا 

القطري  الصندوق  بالشكر  وخصت  الشركاء، 

الوثيقة  شراكته  مثمنة  العلمي  البحث  لرعاية 

ذلك  املدرسي،  العلمي  للبحث  الكبير  ودعمه 

إجنــازات  في  الكبير  أثــره  له  كان  الــذي  الدعم 

طلبتنا ومعلمينا في مجال البحث العلمي.

أكدت أنه في مقدمة أولويات قيادتنا الرشيدة .. فوزيــة اخلاطــر :

البحث العلمي يدعم ركائز رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠
متكيــن طلبـــة املـــدارس مـــن أدوات البحــث العلمــي
األبحاث املتأهلة للمعرض الوطني العاشر ألبحاث الطلبة

(١١ – ١٥ مــارس ٢٠١٨)

األبحاث املتأهلة في املرحلة االبتدائية

عدد الطلبةعدد املشروعاتاملرحلة 

١٥٤٣ابتدائي بنات إنسانيات

١٥٤٤ابتدائي بنات  علوم

١٥٤٤ابتدائي بنني  إنسانيات

١٥٤٤ابتدائي بنني  علوم

٦٠١٧٥املجموع

عدد املشاريع والطلبة  املتأهلون في املرحلتني اإلعدادية والثانوية   

عدد الطلبة عدد املشاريعاملجالم

١٦٣١الطب احليوي١

١٥٢٨احلوسبة٢

١٧٣٢الهندسة٣

١٠١٨الرياضيات والفيزياء٤

١٤٢٨الكيمياء وعلم املواد٥

١٥٢٨الطاقة٦

١٥٢٩علوم األرض٧

١٨٣٤علوم النبات٨

٣٠٥٦العلوم السلوكية٩

١٥٠٢٨٤املجموع

قطر تشارك للمرة االولى بمعرض 
(ITEX) إيتكس الدولي  في ماليزيا




