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ٌعلن نتائج الدورة الثالثة لبرنامج الخبرة البحثٌة لطلبة  لرعاٌة البحث العلمً الصندوق القطري

 المدارس الثانوٌة

 %52زدٌاد عدد المدارس الحاصلة على جوائز بنسبة ا 

 )الدوحة، قطر( 5103 أكتوبر 3

وبالتعاون مع أعلن الصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً، عضو مؤسسة قطر للتربٌة والعلوم وتنمٌة المجتمع، 

 84سفرت عن فوز أنتائج الدورة الثالثة لبرنامج الخبرة البحثٌة لطلبة المدارس الثانوٌة، والتً المجلس األعلى للتعلٌم، 

  اهج المحددة من قبل المجلس.المطابقة لمعاٌٌر المن، فً جمٌع المواد بحثا  

. أمسٌوم  أكادٌمٌة العوسجفً احتفال خاص أقٌم فً طالبا  قطرٌا ،  93ومنهم ، الفائزٌن 41وتم تكرٌم الطالب الـهذا 

وفقا  للمعاٌٌر التً حدّدها الصندوق القطري لرعاٌة  ،فما فوق %48تقٌٌم واستحق الطالب هذا التكرٌم لتحقٌقهم درجة 

لاير  0888وقد حصل الفائزون على جوائز تصل إلى  البحث العلمً بالتعاون مع المجلس األعلى للتعلٌم فً دولة قطر.

 .وعلى ثالث فئات قطري

مً، على اختتام الدورة الثالثة وعلّق الدكتور عبدالستار الطائً، المدٌر التنفٌذي للصندوق القطري لرعاٌة البحث العل

 للبرنامج بالقول: "كالعادة، استقبل برنامج الخبرة البحثٌة لطلبة المدارس الثانوٌة مجموعة من البحوث الطالبٌة الممٌزة

". وأضاف % عن الدورة السابقة40وقد زاد عدد المدارس الفائزة فً هذه الدورة بنسبة  ،مدرسة ثانوٌة 84بمشاركة 

 تحفٌز أهمٌة البحث العلمً من خالل بالثانوٌة نتشار الوعً فً المدارس ال "إن هذه الزٌادة تمّثل عالمة مشجعة الطائً

 البحث العلمً".نشطة أعلى المشاركة فً طلبتها 

، الفئة األولىمن  زدرجة التمٌّ  حصل طالبها علىمدارس  0 من بٌنها ،مدرسة محلٌة 49لى إالطالب الفائزون وٌنتمً 

وقد قام الصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً بتقدٌم المزٌد من  .مشارٌع مختلفة 7، وذلك فً وما فوق %38 وهً

لاير  8888، تلٌها جوائز بقٌمة لكل طالبلاير قطري  0888من مالٌة من خالل تقدٌم جوائز  للبحوث الممٌزة،الحوافز 

 .من الفئة الثانٌة والثالثة التمٌزعلى درجة  للفائزٌنعلى التوالً لاير قطري  9888قطري و

ٌهدف ، على هذه النتائج بالقول: "مسؤول برنامج الخبرة البحثٌة لطلبة المدارس الثانوٌة ،الدكتور عبد هللا الكمالً وعلّق

 ما ٌساهم فً خلق ثقافةوبالعلمٌة دارس الثانوٌة على المشاركة الفاعلة فً مجال البحوث ملى تشجٌع طالب الإالبرنامج 

نحو نصف الطالب الفائزٌن بهذه الجوائز هم من من المفرح أن و ،لدى هؤالء الطلبةالبحث العلمً فً مرحلة مبكرة 

 البحوث المتمٌزةعدد من سٌتعاون الصندوق مع المجلس األعلى للتعلٌم لترشٌح "من جانبه  :وأضاف الكمالً ".القطرٌٌن

ز العلمً لفئة البحث جائزة ٌوم التمٌّ الدورة القادمة من والتً شارك فً إنجازها الطالب القطرٌون، للتنافس على 

 العلمً".

استقبل، منذ انطالق الدورة الثالثة لبرنامج الخبرة البحثٌة لطلبة قد وكان الصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً 

مدرسة ثانوٌة فً الدولة. وقد أجرى خبراء مكتب معاٌٌر المناهج  84، بمشاركة بحثٌا   مقترحا   918المدارس الثانوٌة، 

أشهر إلجراء  8وقد أعطً الطالب مدة . مقترحا   987فً المجلس األعلى للتعلٌم عملٌة مطابقة، اسفرت عن قبول 

خبراء مستقلٌن بتقٌٌمها وفق  مقترحا  نهائٌا  وتقدٌمها إلى الصندوق، حٌث قام ثالثة 131أبحاثهم، ومن بعدها تم اختٌار 
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 448 من أكثر لبرنامجمن ا الماضٌة ةالدورات الثالثهذا وقد بلغ مجموع الطلبة المشاركٌن خالل  المعاٌٌر المعتمدة.

 .مدرسة 00 من طالبا  

الصددندوق  وقددد شددهد حفددل البارحددة كددذلك إطددالق الدددورة الرابعددة لبرنددامج الخبددرة البحثٌددة لطلبددة المدددارس الثانوٌددة. وٌحددثّ 

تنطبدق علٌهددا القطدري لرعاٌدة البحدث العلمددً جمٌدع طلبدة المدددارس الثانوٌدة علدى القٌدام ببحددوث فدً إطدار المواضددٌع التدً 

البرندامج  ، وذلدك مدن أجدل تشدجٌع ثقافدة البحدث العلمدً. كمدا ٌحدثّ معاٌٌر المناهج المحددة من قبل المجلدس األعلدى للتعلدٌم

 األساتذة على دعم وإرشاد الطلبة بغٌة تحقٌق أفضل النتائج.

  .www.qnrf.orgلمزٌد من المعلومات حول البرنامج ٌرجى زٌارة 

 

 انتهى

 نبذة عن الصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً
بهدف تشجٌع ثقافة البحث العلمً فً قطر، وٌعمل  4882العام تأسس الصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً فً 

الصندوق، الذي ٌتبع قطاع البحوث والتطوٌر فً مؤسسة قطر للتربٌة والعلوم وتنمٌة المجتمع، على تطوٌر المعرفة 
ة تنافسٌة، كما والتعلٌم عن طرٌق توفٌر الدعم للباحثٌن. وٌدٌر الصندوق تموٌل األبحاث العلمٌة األصلٌة والمختارة بطرٌق

ٌعمل على تعزٌز التعاون داخل المؤّسسات األكادٌمٌة والعامة والخاصة والحكومٌة وللجهات غٌر الحكومٌة من خالل 
الصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً للتعاون مع باحثٌن معروفٌن على  ًشراكات فعالة متبادلة النفع. ومن خالل سع

موٌل البحوث التً تلّبً االحتٌاجات الوطنٌة لدولة قطر. لمزٌد من المعلومات عن المستوى الدولً، فإنه ٌعمل على ت
 www.qnrf.org  : الصندوق الرجاء زٌارة

 
 لمزٌد من المعلومات حول هذا البٌان الصحفً:

 أفانتٌكا نٌر

  378 78414421 :هاتف

  avantikan@bljworldwide.comبرٌد إلكترونً: 

 : مع التواصل ٌرجى قطر، مؤسسة عن المعلومات من المزٌد لمعرفة
 السادة طارق
   اإلعالمً المكتب رئٌس

 قطر مؤسسة
 +378 8808 8331: هاتف
 talsada@qf.org.qa: اإللكترونً البرٌد

 
 الشامً أنور
 اإلعالمً المكتب منسق

 قطر مؤسسة
 +378 0038 8887: هاتف
 aelshamy@qf.org.qa: اإللكترونً البرٌد
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