
 
 

  

 البحثية لجهودهم تقديرا   رفيعة جوائزطالب مؤسسة قطر يحصدون 
 
 : )الدوحة، قطر( 5102يوليو  7

ثمار دورتيا التعميمية والبحثية المتكاممة، من  حصد لمتربية والعموم وتنمية المجتمع ؤسسة قطرتواصل م
إنجازات التي يحققيا طالب مدارسيا ومراكزىا التعميمية في مجال البحث العممي، وىي اإلنجازات خالل 
عدادىم ليكونوا إلى تؤشر  نجاح جيود المؤسسة في زرع ثقافة البحث العممي في نفوس النشء منذ الصغر، وا 

 .في المجاالت ذات األولوية لمدولة الجيل القادم من الباحثين

مسابقات البحث العممي عمى المستوى المحمي والدولي، حيث حصمت عمى  وتشارك مدارس مؤسسة قطر في
من أكاديمية العوسج عمى  في المرحمة الثانوية ل ثالثة طالب، كان آخرىا حصو العديد من الجوائز المرموقة

مسابقة وطنية تيدف إلى تنمية روح البحث ىي و  .5102الوطني السابع ألبحاث الطمبة معرض الجائزة 
 .واستراتيجية قطر الوطنية لمبحوث 5101بما يتماشى مع أىداف رؤية قطر الوطنية  ،ار لدى الشبابواالبتك

الفرصة  وفر ، ليالمجمس األعمى لمتعميم برعاية 5102 مايوفي معرض الذي أقيم مدرسة في ال 011وشاركت 
إلى  تأىلوقد  .لعرض أبحاثيم المستقمة وبناء وتطوير قدراتيم اإلبداعية الطالب في قطرنخبة من ألمع ل

 النيائية.لممراحل  ية، بينما تأىمت ثمان مدارس قطر بحثيًا مدرسياً  مشروعاً  01المرحمة األولية لممسابقة 

عند البحث العممي زرع ثقافة إلى أىمية  ،المدير التنفيذي لمدارس مؤسسة قطرر السيد بيتر كوركوران، يشيو 
تسعى البرامج التعميمية والبحثية التي تعتمدىا مدارس أكاديميات مؤسسة : "فيقول ،منذ سن مبكرةالطالب 



 
 

قطر إلى تنمية الفضول العممي لدى الطالب، وتطوير مياراتيم عمى التفكير وطرح األسئمة حول كيفية عمل 
الب بحفظ المعمومات، بل أن يفكروا ويخرجوا بأفكار األشياء وعالقتيا ببعضيا. فالميم ىو أال يكتفي الط

 جديدة، ألن ىذه ىي الميارات التي ستساعدىم في المرحمة الجامعية، والحياة العممية من بعدىا".

وىي طبعًا بحوث  .االبتدائية: "ينخرط طالبنا في إعداد البحوث العممية منذ المرحمة كوركورانويضيف 
المتوسطة والثانوية. فاليدف من البحوث في المرحمة زىا طالب المراحل تختمف عن مثيالتيا التي ينج

 (IB) ىو تشجيع الطالب عمى التفكير البحثي والنقدي، وىو ما ينسجم مع برنامج البكالوريا الدوليةاالبتدائية 
لذلك، . التحققو  البحث التعّمم القائم عمىستند عمى مختمف أكاديميات مؤسسة قطر، والذي ي تعتمدهالذي 

وأال يكون ىدفيم ىو اكتساب ، نحن نيتم بشكل أساسي بتشجيع الطالب عمى أن يكونوا باحثين، ومبادرين
 ".وحسب، بل نشجعيم عمى التأمل والتفكر بالعالم الذي نعيش فيو أيضاً مومات المع

لضمان إنشاء في أكاديمية قطر والثانوية لمسنوات المتوسطة  (IB)اعتماد برنامج البكالوريا الدولية  وقد تم
التواصل بشكل القدرة عمى و  كر النقدي المستنيرالفو لمسؤولية المسؤولين، الذين يتميزوا باأجيال من الطالب 

 .جيد بمغتين عمى األقل

وتنصب جيود مؤسسة قطر لتشجيع النشء عمى االنخراط في البحث العممي منذ سن مبكرة في سياق جيود 
وتتسق جيود مؤسسة قطر البحثية ة البحث العممي واالبتكار في جميع المراحل التعميمية. المؤسسة لنشر ثقاف

ركائز ذات أولوية تشمل مجاالت الصحة والطب  2مع استراتيجية قطر الوطنية لمبحوث، التي تقوم عمى 
موم اإلنسانية، الحيوي، والطاقة والبيئة، وبحوث الحوسبة والتكنولوجيا، والعموم االجتماعية والفنون والع

 .باإلضافة إلى ركيزة قطاع البحوث والتطوير األساسية



 
 

فاز كل من عبداهلل فيد السبيعي، ومحمد خالد آل ثاني، وعبداهلل سعد الكعبي من الصف الثامن في قد و 
موا بحثًا عن ، بعدما قدّ الوطني السابع ألبحاث الطمبةمعرض في مسابقة ال أكاديمية العوسج بالمركز الثالث

، انطالقًا من إدراك الطالب ألىمية لزراعة نبات الخس أثناء الظالم LEDإضاءة نبات تقنية  استخدام ثيرأت
قام الطالب الثالثة بتجربة واختبار العديد من المستويات لإلضاءة و . توفير المصادر الغذائية الكافية في قطر

بحثيم موا بعدىا نتائج ليقدّ ، والنيار عمى مدى العام الدراسيلكي يتم إنتاج أكبر كمية من الخس في الميل 
 مسابقة.ال إلى البحثتقديم نتائج تم و ومن، سنوياً  كاديميةاأل والذي تقيم العوسج البيئيإلى معرض 

دأ  كمشروع مدرسي لمتشجيع عمى البحث العممي،  ولم أكن ب"أن البحث  عبداهلل الكعبي يشرح الطالب الفائزو 
إنجازه في الدوحة، إال أن بحثنا كان األول من نوعو  سبقأن ىذا المشروع ا المركز العتقادي الفوز بيذأتوقع 

. مؤكد أن ىذا الفوز قد شجعني عمى عمل المزيد من في الزراعة LED استخدام تقنية إضاءة في مجال
 ".واستغالل الوقت في التعّمماألبحاث في المستقبل. وأنصح الشباب من عمري أن يركزوا عمى البحث العممي 

من يواجيون تركز عمى االرتقاء بأداء الطالب مالتي  والعوسج ىي األكاديمية الوحيدة من نوعيا في قطر
% من 15إلى  5100-5100وقد وصمت نسبة الطالب القطريين في العام الدراسي صعوبات في التعمم. 

 طالبًا.  003العدد اإلجمالي لطالب األكاديمية البالغ 

ركة أوريكس جي تي إل حفاًل تكريميًا خاصًا لمطالب المتميزين، بالتعاون مع شأقامت وكانت األكاديمية 
طالب شيادة وىدية تكريمية، تقديرًا ليم عمى عمميم الشاق  بعةمنحت سحيث لتحويل الغاز إلى سوائل، 

 .يوتميزىم األكاديم

شراكة مع شركة تجمعنا ، مدير المدرسة الثانوية في أكاديمية العوسج بالقول: "فرانسيسعّمق الدكتور دونالد يو 
ب المرحمة لطالىي شراكة تتيح أوريكس جي تي إل التي ترعى البحوث العممية في أكاديمية العوسج. و 

دولة  التي تواجولمتحديات البيئية  المناسبة الحمولبتكار مشاريع بحثية الفرصة إنجاز الثانوية والمتوسطة 



 
 

التي تتميز بمجان تحكيم عمى أعمى و  ىذا المجال المسابقات اليامة فيبإنشاء قمنا  ،قطر. وعمى مدى عامين
 ".المستويات

قائاًل: "ىدفنا أن يتعمم طالبنا حل المشاكل وىندسة الحمول لمتعامل مع التحديات التي قد فرانسيس  فيضيو 
عمى التفاعل بشكل  يتميز الطالب الذين يواجيون تحديات في التعمم بقدرتيمإذ تواجينا حاضرًا ومستقباًل. 

طالبنا بأنفسيم وبمقدراتيم  . ونحن نسعى دائمًا إلى أن ننمي ثقةفي التعميمالتدريب العممي  ممتاز مع طريقة
 ".أفضل الطالب في الدوحةيتنافسوا مع يفكروا و ومواىبيم لكي 

بحصوليا،  (MSA) رابطة الواليات الوسطى العتماد الكميات والمدارسقد انضمت لوكانت أكاديمية العوسج 
 من مجمس المدارس الدولية. شيادة االعتماد األكاديمي النيائي ، عمى5100عام 

لتعميم ما قبل الجامعي في أكاديميات وبرامج تعميمية متنوعة تمثل مرحمة ا 3وأكاديمية العوسج ىي واحدة من 
 أكاديميات قطر الخمس وأكاديمية قطر لمقادة، وبرنامج الجسر األكاديمي مدارسمؤسسة قطر، إلى جانب 

 الجامعية.المرحمة المتخصص في إعداد خريجي الثانوية العامة لاللتحاق ب

وتتميز مدارس أكاديميات مؤسسة قطر بأن النسبة األعمى من طالبيا ىم من القطريين الذين شكموا أكثر من 
% أيضًا ىي نسبة 01طالبًا. و 5100البالغ عددىم و ، 5100-5100% من إجمالي الطالب لعام 01

 .ي نفسوالطالب القطريين الذين استقبمتيم أكاديمية قطر لمقادة عن العام الدراس
 

  تعليق الصورة

)من اليمين إلى اليسار( عبداهلل الكعبي، وعبداهلل  طالب الصف الثامن بأكاديمية العوسج :0الصورة 
يحصدون الجائزة الثالثة في المعرض الوطني السابع ألبحاث الطمبة، وذلك السبيعي، ومحمد خالد آل ثاني 

 لنمو نبات الخس" LEDعن مشروعيم البحثي لتقنية "إضاءة 



 
 

 
خمسة من طالب أكاديمية العوسج السبعة المكرمين من قبل شركة أوريكس جي تي إل )من  :5الصورة 

اليمين إلى اليسار( فيد عبداهلل آل ثاني، وريموه جيكوب، وعبداهلل األنصاري، وحمد فخري، وناديا الماجد 
 يحممون شيادات التقدير 

 

 
 -انتهى-

 

  قدرات اإلنسانإلطالق  –مؤسسة قطر 

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد 
  عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو.

الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى  بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد 0112تأّسست مؤسسة قطر سنة 
  صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم 
يستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاد يجذب و 

مبنّي عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. 
وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة  وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطور

 .لممجتمع

  http://www.qf.org.qaلمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

http://www.qf.org.qa/

