
 

 

 بنجاح" في قطر 4102 مسابقة "إنتل للعلوم، العالم العربي فعالياتاختتام 

 الفعالية تسلط الضوء على جهود مؤسسة قطر لبناء ثقافة التميز 

إنتل الخامسة لمعموم، العالم العربي " فعاليات مسابقة، باىربنجاح  أمس اختتمت: نوفمبر 04الدوحة، قطر 
مع  تعاونبال ،مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمعالبحوث والتطوير بقطاع  لتي نظمياا" 4102

من  ،عمى مدى ثالثة أيام المسابقةوقد جرت  .لممرة األولى في دولة قطر شركة إنتل والمجمس األعمى لمتعميم
 في مركز قطر الوطني لممؤتمرات في الدوحة.، 4102نوفمبر  00إلى  9

أنحاء الشرق األوسط وشمال  مختمفبمدان عربية من  9طالب وطالبة من  100شارك في المسابقة أكثر من 
قام الطالب  ،مشروعًا ضمن ست فئات عممية مختمفة. وعمى مدى ثالثة أيام 01موا حوالي أفريقيا، حيث قد  

اختتام اليوم األخير بكممة رئيسية وتم ومن ثم أمام الجميور.  ،حكام دوليين وقطريين مشاريعيم أمامبعرض 
 مميمة ألقاىا الدكتور فؤاد مراد، أحد قضاة برنامج نجوم العموم. 

يشار إلى أن مسابقة إنتل لمعموم، العالم العربي، ىي مسابقة سنوية لتشجيع العموم والتكنولوجيا واليندسة 
صف التاسع إلى الصف الثاني عشر والرياضيات، وتستيدف الطالب في المراحل المتوسطة والثانوية من ال

مؤسسة قطر في تنظيم ىذه المسابقة من قطاع البحوث والتطوير بعمى مستوى العالم العربي. وتنبثق مشاركة 
الريادة في التربية والتعميم، وتطوير العموم م، وتحقيق اليادفة إلى دعم برامج التعم  ة المؤسسة رسال صمب

 .وثقافة البحث في قطر

وحل  في المركز األول فريق من لبنان، تقد م بمشروع "أوتوكول" لمحفاظ عمى برودة السيارة المركونة تحت 
أشعة الشمس، وذلك باستخدام الطاقة الشمسية، فيما جاء في المركز الثاني فريق من المممكة العربية 

ب التاجي. أما المركز الثالث، فقد السعودية قام بدراسة تأثير الطفرات الجينية عمى دواء لمرضى شريان القم
كان من نصيب فريق تونسي تقد م بمشروع تقني حول استخدام الذكاء الصناعي والحاسوب في تطوير نظام 



بجزيل الشكر  ئز الكبرىاأعضاء الفرق الفائزة بالجو تقد م  ،المناسبة وبيذه تشغيل لتطبيقات الواقع االفتراضي.
  تضافة ىذا الحدث اليام الذي يؤسس لبداية مسيرة عممية ناجحة.لدولة قطر والجيات المنظمة الس

قطر،  رئيس قسم التدريب والتطوير في قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة ل،يأشاد الدكتور أيمن باسو 
"لقد أظير ، قائاًل: قطر لممرة األولى دولة في ُأقيمالذي و ميز، تالحدث الم النجاح الكبير الذي حققو ىذاب

العموم والتكنولوجيا واليندسة  في مواضيع ينتوخبرة متميز  في ىذه المسابقة معرفةالمشاركون الطالب 
 مجميع أن يفخروا بإنجازاتيم عمى مدى األيام الثالثة الماضية".ليمكن و والرياضيات. 

خالل ىذه المسابقة إلى  برزالذي  ،وشغفيم بالعمم وأضاف: "من الضروري اآلن أن ينقل الطالب حماسيم
في  مسيرتيم العممية لمتابعةمعديد من الطالب نقطة انطالق لىذه المسابقة تكون نحن نأمل أن ف .أوطانيم

 مجال العموم والتكنولوجيا واالبتكار."

 سعداء نحن" :مدير عام شركة إنتل لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياالميندس طو خميفة، عم ق بدوره، 
 من اإليجابي والتفاعل التوالي، عمى الخامسة لمسنو العربي العالم في لمعموم انتل مسابقة حققتو الذي بالنجاح

 مبدع لجيل الفرصة ىذه توفير في وبمساىمتنا المشاركة المشاريع يعمجب نفخر ن.والمنظمي المشاركين قبل
 مجتمعنا بناء في نوعيوة نقم من المشاريع ىذه ستحققو ما لىع إونتطم العربي العالم في الشباب من

 ".واقتصادنا

 

لسيدة فوزية عبد العزيز الخاطر، مديرة ىيئة التعميم بالمجمس األعمى لمتعميم في قطر: ا قالتمن جيتيا، و 
في التعميم اليوم.  " تسمط الضوء عمى األىمية المتزايدة لدور العموم4102مسابقة "إنتل لمعموم، العالم العربي "

لدعم مستقبل عربي  األساسية تعتبر الخطوةاليندسة والرياضيات و التكنولوجيا و مواد العموم في الشباب فاءة فك
 عمى االقتصاد القائم عمى المعرفة".يرتكز 

  الرابط: ، الرجاء زيارة4102لممزيد من المعمومات حول مسابقة إنتل الخامسة لمعموم، العالم العربي 
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 :تعليق الصور

في  4102طالب يقدمون مشاريعيم العممية خالل اليوم األخير لمسابقة انتل الخامسة لمعموم، العالم العربي  -0الصورة 
 الدوحة

الطالب الفائز من دولة لبنان يستمم الجائزة الكبرى في حفل ختام مسابقة انتل الخامسة لمعموم، العالم العربي  -4الصورة 
الدكتور  ،قطر في دولة الكعبي، وكيل وزارة التربية والتعميم العالي محمد ربيعة السيد :إلى اليمين من اليسار في الدوحة 4102

ىيوم، المدير  وايت الدكتور ،الفائز بالجائزة الكبرى، البحوث والتطوير في مؤسسة قطر توماس زكريا، النائب التنفيذي لرئيس
السيد فيرو قرطاس، مدير العالقات المؤسسية في الشرق األوسط وتركيا  ،في مؤسسة قطر والتدريب والتطوير لمتعميم التنفيذي

فريقيا لشركة انتل  وا 

 انتيى

"، يرجى االتصال بفرح 4102 "إنتل الخامسة لمعموم، العالم العربيستفسارات وسائل اإلعالم عن مسابقة ال
  النجار عمى األرقام التالية:

T: +974 441 731 08  
M: +974 661 119 14  

associates.com-farah@forbes 
 إلطالق قدرات اإلنسان  –مؤسسة قطر 

لمتربية والعموم وتنمية المجتمع ىي مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتيا لمتحول من اقتصاد مؤسسة قطر 
قائم عمى الكربون إلى اقتصاد قائم عمى المعرفة، وذلك من خالل إطالق القدرات البشرية واالرتقاء بيا، مما يعود بالنفع عمى 

بمبادرة من صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة  0991عام  دولة قطر والعالم بأسره. وقد تأسست مؤسسة قطر
 آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

ويتسع نطاق عمل مؤسسة قطر ليشمل مجاالت التعميم والبحوث وتنمية المجتمع، وذلك من خالل إنشاء قطاع لمتعميم يجذب 
جامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية لبناء "اقتصاد ويستقطب أرقى ال

قائم عمى المعرفة". وفي الوقت نفسو، تعمل مؤسسة قطر جاىدة لبناء القدرات االبتكارية والتكنولوجية في دولة قطر عن طريق 
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ة منيا تجارًيا. كما تسعى المؤسسة أيًضا إلى إنشاء مجتمع متطو ر إلى جانب تطوير الحمول في فروع العموم األساسية واالستفاد
 .إثراء الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات االجتماعية الممحة داخل المجتمع

 


