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 6102م الفائزين في المسابقة البحثية البيئية لطالب المرحمة الثانوية حديقة القرآن النباتية تكر  

 بالمسابقة نة قطر لمقادة والمدرسة اليندية اإلسالمية في قطر تفوزايأكاديم

  

النباتية،  ختتمت حديقة القرآنضمن فعاليات يوم البيئة الوطني لدولة قطر، ا .6152مارس  51قطر  الدوحة،
عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، فعاليات المعرض البيئي والمسابقة البحثية البيئية لطالب 

حضر وقد  التي أقيمت في مركز الطالب بجامعة حمد بن خميفة في المدينة التعميمية. ،المرحمة الثانوية
مظمة مؤسسة قطر، وعدد من  تتحالمنضوية  جميع المدارس الختامي لممسابقة البحثية البيئية الحفل

 قطر. دولة المدارس المستقمة والخاصة من مختمف أنحاء 

 
، لممسابقة البحثية البيئية في إطار االحتفال بيوم البيئة الوطني لدولة قطر  يأتي تنظيم حديقة القرآن النباتيةو 

النبات والبيئة. وقد آثرت الحديقة  في ظل برنامج الحديقة التعميمي الذي ييدف إلى صونو ، 6102لعام 
وىما "إدارة  ،تنظيم "المسابقة البحثية البيئية" ليذا العام حول قضيتين بيئيتين ييتم بيما كافة أفراد المجتمع

المياه" و"صون النباتات البرية في دولة قطر"، وذلك إليجاد حمول مبتكرة لمتغمب عمى تمك التحديات، عن 
 .الدولةُمَمنيج لطالب وطالبات المرحمة الثانوية بمدارس طريق البحث اليادف وال

 
من خالل ذوات االختصاص، كات المجتمعية مع الجيات المحمية ابعمل العديد من الشر وقد قامت الحديقة 

تشكيل لجنة متخصصة ُمشكَمة من أعضاء في وزارة التعميم والتعميم العالي، والمجنة الوطنية القطرية لمتربية 
برنامج لكل ربيع والعموم، ووزارة البمدية والبيئة، والمؤسسة العامة القطرية لمكيرباء والماء "كيرماء"، و  والثقافة



رشادي إ، لوضع الشروط وتحكيم األبحاث التي سوف تقدميا المدارس المشاركة، وكذلك وضع دليل زىرة
 يساعدىم في أداء ميماتيم.للمطمبة والطالبات 

 
"إننا في حديقة القرآن النباتية نسعى  :بنت صالح الخميفي، مدير حديقة القرآن النباتيةوقالت األستاذة فاطمة 

لقضايا البيئية المطروحة، عمى أن تضيف تمك اومشاريع حول  اً وأفكار  اً إلى أن ُيقدم الطالب المشاركون أبحاث
بصون وحماية ين يالمعنار تمك البحوث لمتخذي القر  توقدم .أشياء جديدة إلى عالم العمم والمعرفة ثاألبحا

 ."تمك القضايا البيئية الُمعاصرةل ول مختمفةحميجاد إتساعدىم في ل ،الموارد الطبيعية
 

يجاد بدائل وُسبل مبتكرة لحل المشاكل البيئية  :وأضافت الخميفي قائمةً  "إن االىتمام بالمحافظة عمى البيئة، وا 
المعاصرة، َلواحدة من أىم محاور اىتمامات حديقة القرآن النباتية. ولَم ال؟ فالقرآن الكريم قد تناول قضية 

اد في استخدام الموارد وعدم البيئة والكون في آيات كثيرة ومتعددة، وقد حثت الشريعة اإلسالمية عمى االقتص
 اإلفساد، ومن ىنا ُتَركز الحديقة عمى مفيوم التوازن البيئي، واالستخدام األمثل لمموارد دون إفراط أو تفريط".

 
بتقديم عدد من ورش العمل التعميمية حول قضيتي إدارة المياه وصون  قامت حديقة القرآن النباتيةىذا وقد 

ساعدىم في تصميم تجارب البحث وتقديم مما النباتات البرية لطالب المدارس الُمشاركة في المسابقة، 
قامت كل مدرسة بتقديم ُممخصات البحوث وأوراق األبحاث الكاممة التي ثم مقترحاتيم حول األبحاث المرُجَوة. 

كل فريق من الفرق قام  ،التي تثبت جدية البحث. وفي يوم التكريم، قامت بدراستيا، مدعمة باألفالم الوثائقية
حيث أعمنت لجنة التحكيم الفائز بالمركز األول عن كٍل من فئة  المتنافسة بعرض لوحة النتائج أمام الجميور،

 "أبحاث إدارة المياه" وفئة "أبحاث صون النباتات البرية". 
 
 إلى والتقدير الشكر بخالص أتوجو"السفير الدولي لممسؤولية االجتماعية:  ،قال الدكتور سيف عمي الحجريو 

لى النباتية القرآن حديقة  أبنائنا أبحاث لتحكيم المختمفة الدولة قطاعات من ُشكِّمت التي التحكيم لجنة وا 
 أبناءنانحث  عندماالفائزين  نحن ،"نحن"الحقيقي في ىذه المسابقة ىو  الفائزن إ" :واضاف قائالً . "الطالب

 ."األمم تنيض ال سواعدىم وبدون ،بداععمى التفكير واإل
 

 



ة قطر لمقادة، عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، بالمركز األول عن فئة يوفازت أكاديم
والذي  ،عنوان "اإلدارة الفعالة لمياه غسيل السيارات في قطر" أبحاث "إدارة المياه" بالبحث الذي قدمتو تحت

الركن العميد ادة يسقال  ،أعده الطالبان محمد عبد الرحمن الخميفي، ويوسف خميفو البدر. وبيذه المناسبة
"نحن عمى ثقة بقدرات طالبنا في األكاديمية،  :مدير عام أكاديمية قطر لمقادة ،عمي أحمد عمران الكواري

وكبير في رفع قدرات والتي ليا أثر إيجابي  ،ونحن نشيد بحديقة القرآن النباتية لتنظيميا مثل ىذه المسابقات
ز يحفتنستمر في ، وسوف تتطمع لو المؤسسة لعمل البحوث والدراسات وحثيم عمى ما ،الطالب البحثية

 حتى يحافظوا عمى المركز األول في األعوام القادمة من المسابقة".  دىمجي ىقصار  ليبذلواطالبنا 
 

من نصيب المدرسة اليندية  نفكا ،أما المركز األول عن فئة أبحاث "صون النباتات البرية في قطر"
ر الدكتور . وقد عب  أىمية أشجار القرم الساحمية في قطر"اإلسالمية في قطر عن البحث الُمقدم تحت عنوان "

المدير األكاديمي لممدرسة اليندية اإلسالمية في قطر، عن فرحتو إثر فوز مدرستو بالمركز  ،ىارون خان
"إنني  :األول في المسابقة البحثية البيئية التي نظمتيا حديقة القرآن النباتية، لطالب المرحمة الثانوية. وقال

دين لتطبيق األبحاث التي قام بيا أبناؤنا أشكر حديقة القرآن النباتية عمى ىذا التكريم، وسوف نسعى جاى
 الطمبة والطالبات لممحافظة عمى مواردنا الطبيعية لألجيال القادمة".

 
 في نحن"السيد مسعود جار اهلل المري بمسابقة البحوث البيئية التي نظمتيا حديقة القرآن النباتية وقال:  أشادو 

 من وغيرىا برية ونباتات جينية موارد من الوراثية الموارد لحماية جاىدين نعمل الزراعية البحوث إدارة
 ".المستقبل جيل تجاها  ومسؤوليتنا واجبنا وىذا الوراثية، األصول

 
األمين العام لمجنة الوطنية القطرية لمتربية والثقافة  ،الدكتورة حمدة حسن السميطي قالت ،خرىأمن جية و 

 من الدراسية بمناىجيم والطالبات الطمبة تفاعل زيادة عمى تساعد واألنشطة المسابقات ىذه مثل إن"والتراث: 
رحبت المجنة بالمشاركة في تحكيم أبحاث الطمبة ووضع شروط و  بيئتيم، وبين بينيم المباشر االحتكاك خالل

 ".األبحاث منذ المحظة األولى، ونأمل أن تكون بادرًة طيبة لالرتقاء بمستوى أبنائنا العممي والثقافي
 

مدير الحديقة، الدعوة لجميع الحضور لزيارة  ،مت األستاذة فاطمة بنت صالح الخميفينياية اليوم، قد  وفي 
معرض أبحاث الطمبة والمعرض البيئي الذي نظمتو الحديقة بالتعاون مع الجيات المحمية واإلدارات العاممة 

 في مجال صون البيئة.



 تعليق الصور

 وثيم أثناء مشاركتيم في المسابقة البحثية البيئية. الطالب المشاركون يعرضون بح: 5صورة 

خالل الحفل  كممتو يمقيوزارة البمدية والبيئة، ، مدير إدارة البحوث الزراعية بالسيد مسعود المري: 2صورة 
 .لممسابقة البحثية البيئيةالختامي 

 .  وز بالمركز األول عن فئة أبحاث إدارة المياهفأكاديمية قطر لمقادة ت: 3صورة 

 . األول عن فئة أبحاث صون النباتات البرية في قطرالمدرسة اليندية اإلسالمية تفوز بالمركز : 4صورة 

 -انتيى-

 إلطالق قدرات اإلنسان –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. 

حب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة آل بمبادرة كريمة من صا 0991تأس ست مؤسسة قطر سنة 
 ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا. 

تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من 
ت العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من خالل إنشاء قطاع لمتعميم يجذب ويستقطب أرقى الجامعا

 ا تدعم االبتكار والتكنولوجيا عناكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاد مبني  عمى المعرفة. كم
طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء 

 افية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع.مجتمع متطور وتعزيز الحياة الثق

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