
 
 

 العقول العممية الشابة تتألق في معرض قطر لمعموم والهندسة

 الدولية نتلإمسابقة في  الفائزون بالجوائز الكبرى سيمثمون قطر

 
لمتربية والعموم وتنمية قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر اختتم  قطر(: )الدوحة، 3122مارس  23

بالتعاون مع في نسختو الثانية، وذلك  6102، يوم الخميس الماضي، معرض قطر لمعموم واليندسة المجتمع
 العالي.الصندوق القطري لرعاية البحث العممي ووزارة التعميم والتعميم 

عدادية المستقمة محمد اإلمدرسة موزة بنت وفازت كل من سارة خمف الكبيسي وتمارا اسماعيل أبو شقرة من 
''تأثير الجاكيتات الرياضية عمى تعديل فقرات العمود الفقري لمبنات بالجائزة الكبرى عن مشروعيم بعنوان 

 أثناء الجري لالعبي ألعاب القوى''.
فيما حاز عبدالرحمن عبدالعزيز عمي وأحمد صالح الحمامصي من مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية المستقمة 

عمى المركز الثاني، يمييما مريم أحمد االنصاري وىبة رضوان من مدرسة االيمان الثانوية المستقمة لمبنين 
عدادية مدرسة عبدالرحمن بن جاسم اإلمحمد خالد الشيباني وأحمد ربيع محمد من و لمبنات في المركز الثالث، 

أبوشره الشيخ من مدرسة الريان الجديد يسرا . فيما حمت خمود خالد الياجري و المستقمة لمبنين في المركز الرابع
مدرسة قطر ظبية محمد الحباب وسارة محمد الكعبي من ، و الثانوية المستقمة لمبنات في المركز الخامس

 دارية المستقمة لمبنات في المركز السادس.الثانوية المصرفية واإل
ورئيس في مؤسسة قطر  بحوث والتطويروبيذه المناسبة، شدد الدكتور حمد اإلبراىيم، نائب الرئيس التنفيذي لم

واحة قطر لمعموم والتكنولوجيا، عمى نجاح المعرض، قائاًل: "لقد حققت النسخة الثانية من مجمس ادارة 
المسابقة نجاحًا باىرًا وأرقاما قياسية في المشاركة. إستحدثنا ىذا العام برنامج المستشار والذي قدم لمطالب 

خالل تعريفيم بالقواعد والمبادئ التوجييية التي يحتاجون إلييا لمنجاح في ىذه  المشاركين دعمًا إضافيًا من
 المسابقة".



 
 

الوحيدة من نوعيا في الدولة التي معرض قطر لمعموم واليندسة المسابقة وأضاف اإلبراىيم قائاًل: "يعتبر 
ستكشاف مجاالت عممية في بيئة فريدة تتيح لكافة المشاركين  تمكن الطالب من تطوير مياراتيم البحثية وا 

ستطرد قائاًل: ''إنو لمن الرائع أن نرى اإلحتكاك والتواصل المكثف والمباشر مع الخبرات البحثية العالمية " وا 
دعة والتي ستقدم بكل تأكيد، بفضل ما أظيرتو من قدرات بحثية متميزة، كل ىذه المواىب الشابة المب

 .إسيامات كبيرة لقطر في مختمف المجاالت العممية"
معرض قطر لمعموم واليندسة الذي أقيم في مركز قطر الوطني لممؤتمرات في النسخة الثانية من  وجمعتىذا 

المدارس المتوسطة والثانوية في طالب  ية الشابة منأفضل العقول العمممارس الجاري،  01إلى  8الفترة من 
 ،المجنة المنظمة لممسابقةستقبمت احيث ىذا العام قياسية مشاركة واعتبرت ال، عمى مدار ثالثة أيام قطر
% 26 القطريين مشاركة وبمغت نسبة ،مدرسة مستقمة ودولية 21طالبًا من  331بحثيًا ومشاركة  عمالً  011

 . المشاركينمن إجمالي 
محكمًا وخبيرًا تضم نخبة متميزة من  62لجنة تحكيم تتألف من عمى مشاريعيم البحثية المشاركون عرض و 

 تخصصاتلتقييم المشاريع المقدمة في  ،والوزارات والمعاىد البحثية العاممة بالدولةالمرموقة أساتذة الجامعات 
الحوسبة، والطب الحيوي، والرياضيات والفيزياء، والعموم األساسية، واليندسة، والكيمياء، والطاقة، والعموم 

 .واإلجتماعيةالسموكية 

 والجديد في ىذا العام أنو ،متميزة ثالثة جوائزفي كل تخصص األولى  ثالثةالمشاريع الالمحكمون  وقد منح
جوائز قدمت  كما. اختيار الطالب، تم تحديدىا عن طريق التصويتتخصيص ثالثة جوائز لمشاريع من تم 

جامعة تكساس إي أند أم في قطر، و خاصة خالل المعرض برعاية كل من مجمس قطر لممباني الخضراء، 
وشركة  ومعيد قطر لبحوث الحوسبة، ومعيد قطر لبحوث الطب الحيوي، ومعيد قطر لبحوث البيئة والطاقة

حيث ُمنحت ىذه الجوائز لممشاريع المتميزة التي تتسم باإلبداع والمعرفة واإللتزام بالمنيج  ،جنرال إلكتريك
 العممي واألكاديمي في بحوثيم. 

 03-8المقرر عقده في قطر في معرض إنتل الدولي لمعموم واليندسة  بالجوائز الكبرى دولةوسيمّثل الرابحون 
كما سينافس الرابحون أيضًا في مسابقة إنتل  .دة األمريكيةفي مدينة فينيكس بالواليات المتح 6102مايو 

 .العالم العربي والتي ستعقد في إحدى الدول العربية في وقت الحق ىذا العام لمعموم في



 
 

في وزارة التعميم والتعميم العالي: ريما أبو خديجة، مديرة إدارة التوجيو التربوي لسيدة اقالت وفي ىذا اإلطار، 
من عرض مشاريعيم البحثية العممية الشابة الفائزة  لعقولالمسابقة منصة عالمية فريدة مكنت ا"أتاحت ىذه 
 وأضافت قائمة: .بالعموم ومتابعة المسارات المينية المرتبطة بالبحوث"اإلىتمام تشجيعيم عمى فضاًل عن 

 العام".الفائزين بتمثيمنا عمى المستوى الدولي في وقت الحق من ىذا لقيام ستة من  واإلعتزاز شعر بالفخر "ن
من خالل  الطالبالبحثية لدى اإلبداعية و القدرات  تشجيع وتنميةل ويسعى معرض قطر لمعموم واليندسة

ويدعم المعرض رسالة مؤسسة قطر تسميحيم بالميارات الالزمة التي تمكنيم من النجاح في بحوثيم العممية. 
 العموم والتكنولوجيا.التعميم و  الرامية إلى بناء وتطوير قدرات اإلبداع والتفكير النقدي من خالل األبحاث في

 تعميق الصور
سارة خمف الكبيسي وتمارا  6102الفائزون بالجائزة الكبرى في معرض قطر لمعموم واليندسة  :2صورة 

 اسماعيل أبو شقرة من مدرسة موزة بنت محمد اإلعدادية المستقمة لمبنات.

طالب من مختمف المدارس المتوسطة والثانوية شاركوا في النسخة الثانية من  311أكثر من  :3صورة 
 .6102معرض قطر لمعموم واليندسة 

سارة خمف الكبيسي وتمارا اسماعيل أبو شقرة خالل عرض فكرة مشروعيم عن ''تأثير السترات : 3صورة 
 عبي ألعاب القوى''.الرياضية عمى تعديل فقرات العمود الفقري أثناء الجري لال

بحضور كل من الدكتور  6102إعالن الفائزين بالجائزة الكبرى في معرض قطر لمعموم واليندسة : 4صورة 
حمد اإلبراىيم، نائب الرئيس التنفيذي لمبحوث والتطوير في مؤسسة قطر، والدكتور ضرار خوري، المدير 

قسم البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، والدكتور التنفيذي لتنظيم قطاعات البحوث والمبادرات الخاصة في 
عبدالستار الطائي، المدير التنفيذي لمصندوق القطري لرعاية البحث العممي والسيدة ريما أبو خديجة، مديرة 

 إدارة التوجيو التربوي في وزارة التعميم والتعميم العالي.
 -انتيى-

 

 نبذة عن معرض قطر لمعموم والهندسة



 
 

لمعموم واليندسة مسابقة وطنية موجية لمختمف المدارس اإلعدادية والثانوية في دولة قطر، ترمي لتشجيع التفكير العممي يعّد معرض قطر 

المبدع وتنمية العديد من الميارات المستخدمة في تطوير المشروعات العممية. وسيمّثل الرابحون في المسابقة دولة قطر في معرض إنتل 

 الواليات المتحدة األمريكية.الدولي لمعموم واليندسة ب

قطاع البحوث والتطوير   وتقام ىذه المسابقة الوطنية خالل شير مارس من كل عام في مركز قطر الوطني لممؤتمرات بالتعاون مع

 .ووزارة التعميم والتعميم العاليبمؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع والصندوق القطري لرعاية البحث العممي 

شراكو   ف ىذه المبادرة إلى تطوير وتنمية القدرات البحثية لدى جيل الباحثين الشباب، من خالل تعزيز دور المجتمع في دولةوتيد قطر وا 

في النيوض بالمستوى التعميمي ألبنائو ودعم الطالب والباحثين الناشئين كونيم يمثمون جيل الغد وقادة المستقبل الذين سيحممون عمى 

 مال مسيرة دولة قطر نحو بناء اقتصاد قائم عمى المعرفة.عاتقيم ميمة إك

 

 عن قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطرنبذة 

ار يعتبر قطاع البحوث والتطوير أحد أبرز المساىمين في تحقيق الرؤية الوطنية التي تيدف إلى جعل دولة قطر مركزًا دوليًا لمتميز واالبتك

القطاع حاضنًا لواحة قطر لمعموم والتكنولوجيا، المنّصة العالمية المستوى في مجال االبتكار في مجال البحوث والتطوير. ويعتبر 

التكنولوجي وتسويق التقنيات الصالحة لالستخدام التجاري، وكذلك لمصندوق القطري لرعاية البحث العممي، والذي ىو منظمة معروفة 

 عالميًا في مجال تمويل البحوث العممية. 

                      إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

قتصاد مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسٌة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى ا

 معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو.

بمبادرٍة من صاحب السمّو األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر  0996ست مؤسسة قطر سنة تأسّ 

  رئاسة مجمس إدارتيا.



 
 

قطاع لمتعميم يستقطب أرقى الجامعات تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء 

تكنولوجيا عن العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار وال

شاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيًضا في إن

 التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع.

 www.qf.org.qaلالطالع عمى جميع مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

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

