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والهندسةمعرض قطر األول لمعموم بالجوائز الكبرى في بعد فوزهم   

في الواليات  لمعموم والهندسة إنتل الدوليمعرض يمثمون قطر في طالب  8
 المتحدة

 مهارات لتنمية برمجية لعبة ابتكاريحصدون الجائزة األولى عن عمر بن عبد العزيز الثانوية طالب مدرسة 
 بها الناطقين لغير اإلنجميزية المغة

كوكبة من ألمع العقول الشابة من طالب  8فاز أمس  – 6102مارس  62الدوحة، قطر، 
التي تعقد لممرة األولى في  5102في مسابقة معرض قطر لمعموم واليندسة بالجوائز الكبرى 

مشروع بحثي بعنوان عن  القاضي حسامو  المنصوري غانمإلى  وذىبت الجائزة األولىقطر، 
ومن المقرر أن . "بيا الناطقين لغير األربعة اإلنجميزية المغة ميارات لتنمية برمجية لعبة ابتكار"

في وقت ستقام التي  لمعموم واليندسة إنتل الدوليمعرض دولة قطر في الثمانية يمثل الفائزون 
 .في شير مايو المقبل من ىذا العام بمدينة بيتسبيرغ األمريكية الحق

معرض شاركوا في مدرسة  01من طالبًا  061قد تم اختيار الفائزين من بين أكثر من وكان 
بتنظيمو كل من ، وقام دارت فعالياتو بمركز قطر الوطني لممؤتمراتالذي قطر لمعموم واليندسة 

دوق القطري قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، والصنمؤسسة في قطاع البحوث والتطوير 
ويدعم المعرض  المجمس األعمى لمتعميم.و ، عضو قطاع البحوث والتطوير، يلرعاية البحث العمم

من خالل األبحاث   رسالة مؤسسة قطر الرامية إلى بناء وتطوير قدرات اإلبداع والتفكير النقدي
 في العموم والتكنولوجيا.
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عمى فوزه بالجائزة سنة، سعادتو الغامرة بفوزه بالجائزة األولى في مسابقة  06أكد حسام القاضي، و 
والتركيز عمى العمل ية اإلبداعنا مياراتصقل  : "أتاحت لنا ىذه المسابقةاألولى في المسابقة بقولو

بقة نقطة يمثل لنا الفوز في ىذه المساو نا القدرة عمى الفوز بالمسابقة. الجماعي مما منح
رحمتنا مع العموم والتكنولوجيا، وىو إنجازنا األكبر حتى اآلن، ونأمل في أن نطور في االنطالق 

  يومًا ما شيئًا يخدم العالم بصورة أو بأخرى".

المرحمة الثانوية في أي طالب المسمية التي طوروىا تستيدف البرمجية وجدير بالذكر أن لعبتيم 
 .بيا ووتنمية ميارات اإلنجميزيةيرغب في تعمم المغة 

اإلعدادية  شيد تنافسًا حماسيًا بين طالب المدارسوكان معرض قطر لمعموم واليندسة قد 
من في المجاالت العممية المختمفة أمام لجنة تحكيم البحثية مشاريعيم والثانوية في تقديم 

مختمفة، وقد قدم الطالب المتخصصين من أجل الفوز بجوائز عممية في سبعة فئات عممية 
مشروعًا بحثيًا في المسابقة التي استمرت  81بصورة فردية أو من خالل فرق جماعية أكثر من 

 يومين.

واستراتيجية  5101إلى دعم رؤية قطر الوطنية واليندسة وييدف معرض قطر األول لمعموم 
عدىم عمى إطالق وتسا قطر الوطنية لمبحوث من خالل إنشاء بيئة تحتضن العمماء الشباب

 في مجال البحث العممي.المبكرة عبر االحتكاك المباشر والخبرة العممية  قدراتيم اإلبداعية

الدكتور ضرار خوري، المدير التنفيذي لتنظيم قطاعات البحوث والمبادرات الخاصة والقائم  ويعّمق
، عمى بأعمال مدير قسم التعميم والتدريب والتطوير في قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر

"يؤكد نجاح معرض قطر األول لمعموم واليندسة وعدد المشاركين تزايد االىتمام  :قائالً  المعرض
حوث العممية بين الشباب القطري. وأود أن أقدم تينئني الخالصة لمفائزين وجميع الطالب بالب

المشاركين الذين اكتسبوا في المسابقة خبرة بحثية ثمينة، فالميارات التي اكتسبيا الطالب من 
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مشاركتيم في معرض قطر األول لمعموم واليندسة لن تسيم فقط في تحسين أدائيم التعميمي بل 
 ".مراحل الالحقة من النمو والتطوراليم كذلك من إجراء البحوث العممية السميمة في ستمكن

يدعم الصندوق القطري لرعاية البحث العممي، وىو عضو في قطاع البحوث والتطوير في 
اإلبداعية  اإلنسان قدرات بناءالمساىمة في  إلى مؤسسة قطر، جيود مؤسسة قطر الرامية

، في مجال البحث العممي واالبتكار لمتمّيز عالمياً  قطباً  لتصبحة قطر بدول واالرتقاءوالبحثية 
 األبحاث المبتكرة التي تدعم بناء منظومة عممية قوية. تمويلوذلك من خالل 

 قطري لرعاية البحث العمميلالدكتور عبد الستار الطائي، المدير التنفيذي لمصندوق اوقد عمق 
الثانوية من اإلعدادية و : "تسيم ىذه المبادرة الوطنية، الموجية لطمبة المرحمة عمى المعرض بقولو

إلى إشباه نيم عقوليم الراغبة في المعرفة من خالل الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر، 
التي تكمل رسالة الصندوق الساعية عمى تعزيز البحوث ميارات التفكير العممي الناقد إكسابيم 

وكم يسعدني أن أرى مثل ىذا  .قطر الوطنية لمبحوثستراتيجية صمة المباشرة باالعممية ذات ال
االىتمام في بالبحوث عمى مستوى المدارس، ألن ىؤالء الطالب المشاركين وبقية أقرانيم الذين 
يسيمون في تطوير وتنمية االقتصاد المستدام القائم عمى المعرفة وفقًا لرؤية قطر الوطنية 

5101." 

ألعمى لمتعميم فيو الجية الوطنية التي تتولى تنمية قطاع التعميم في قطر وتطويره المجمس ا
تنفيذًا لرؤية وتطمعات القيادة الحكيمة في الدولة من خالل تعزيز الثروة البشرية وتطوير الكفاءات 

 .5101القطرية في العديد من المجاالت، بما يتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 

لت الدكتورة أسماء الميندي، رئيس قسم ميارات البحث العممي بالمجمس األعمى قاوحول ذلك، 
"يسعى المجمس األعمى لمتعميم من خالل ىذه المسابقة إلى تييئة بيئة خصبة لإلبداع  لمتعميم:

من أجل إتاحة فرصة فريدة لطالب الثانوية لمقيام بمشاريع بحثية وعممية نافعة، ال  واالبتكار
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تحسين تحصيميم التعميمي بل تنعكس كذلك عمى مساىمتيم الفاعمة واإليجابية في تسيم فقط في 
 مسيرة التنمية والنيضة في قطر المستقبل".

جدير بالذكر أن الحفل شيد توزيع الجوائز عمى الطالب في سبع فئات عممية وبحثية، ومنحت 
يسافر الطالب الفائزون  الجوائز الكبرى ألفضل المشاريع البحثية المشاركة، ومن المتوقع أن

بالجوائز الكبرى إلى الواليات المتحدة في شير مايو لممشاركة في معرض إنتل الدولي لمعموم 
 دوالر.ماليين  2واليندسة وجوائز مالية قيمتيا 

 تعميق الصور:

 : الصورة الجماعية لمفائزين في مسابقة معرض قطر األول لمعموم واليندسةالصورة االولى

: المخترع القطري محمد الحوسني الفائز بجائزة برنامج نجوم العموم، والمتحدث ثانيةالصورة ال
 الرئيسي في حفل توزيع جوائز مسابقة معرض قطر األول لمعموم واليندسة

 

  –انتهى  -

 مالحظة للمحررٌن

ٌرجى االطالع أدناه على قائمة كاملة بالفائزٌن فً مسابقة معرض قطر للعلوم والهندسة 

5102: 

  الفائزون بالجوائز الكبرى
 

 (جٌرٌاثزمزم المهندي ولمٌاء النمٌري )المشرف: دٌبثً  المركز الخامس:

ا للتحلل القابل البالستٌك ًٌ ق؟ أن من أروع هو هل ...حٌو  ٌُصدَّ

 مدرسة البٌان الثانوٌة المستقلة للبنات
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 (سعٌد ساره)المشرف:  المسلم آمنة المركز الرابع:
 قطر دولة فً االجتماعٌة اإلعالم وسائل خالل من وإنتاجٌتهم الشباب األعمال رواد تشجٌع

 مدرسة البٌان الثانوٌة المستقلة للبنات
 

 )المشرف: أحمد محمد( شرٌدة ابو محمد المركز الثالث:

 المتكامل الرأسٌة الزراعة جهاز تصمٌم مشروع
 مدرسة خالد بن الولٌد اإلعدادٌة المستقلة للبنٌن

 
 (البٌالً وائل)المشرف:  السلٌمان عبدهللاو المناعً محمد الثانً: المركز

 المسببة المغزلٌة اللولبٌة البكترٌا على فعالٌته ومدى القرم نبات مستخلص من أسنان معجون نتاجإ
 ةاللث اللتهاب

 مدرسة الشمال الثانوٌة المستقلة للبنٌن
 

 ( الضابح عبدالحكٌم)المشرف:  القاضً حسامو المنصوري غانم المركز األول:
 بها الناطقٌن لغٌر األربعة اإلنجلٌزٌة اللغة مهارات لتنمٌة برمجٌة لعبة ابتكار

 مدرسة عمر بن عبدالعزٌز الثانوٌة المستقلة للبنٌن
 

 الفائزون بجوائز الفئات
 الحٌوٌة والمعلوماتٌة الحاسوبً األحٌاء وعلم النظم وبرمجٌات الذكٌة واألالت الروبوتكس

 
 (السروي تامر)المشرف:  العمادي محمدعلً الكواري و المركز الثالث:

 التخاطب واجهة عبر حادة حركٌة إعاقة من ٌعانً مرٌض   لفائدة مساِعدة تواصل   شبكة تنفٌذ
 والحاسوب الدماغ بٌن الهجٌنة

 مدرسة جاسم بن حمد الثانوٌة المستقلة للبنٌن
 

 (هٌكل صالح)المشرف:  العذبه محمدو الكثٌري أحمد المركز الثانً:
 الكهوف ًف  والحرارة والماء الغازات نسبة قٌاس فً أثره ودراسة روبوت تصمٌم

 مدرسة محمد بن عبدالوهاب الثانوٌة المستقلة للبنٌن
 

 ( الضابح عبدالحكٌموحسام القاضً )المشرف:  المنصوري غانم المركز األول:

 بها الناطقٌن لغٌر األربعة اإلنجلٌزٌة اللغة مهارات لتنمٌة برمجٌة لعبة ابتكار
 مدرسة عمر بن عبدالعزٌز الثانوٌة المستقلة للبنٌن

 
 البٌئٌة والعلوم واألرض الفضاء وعلوم والرٌاضٌات الفٌزٌاء

 ( شطناوي سٌف)المشرف:  حسنٌن زٌدو الجربوعً حمد عبدهللا المركز الثالث:
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 الماء شجرة
 الثانوٌة المستقلة للبنٌنمدرسة أحمد بن محمد آل ثانً 

 
 (استٌتٌه آٌات)المشرف:  عناٌات حسٌن سمٌهو المعاضٌد موزهالمركز الثانً: 

 القولونٌة اإلشرٌكٌة جراثٌم  نمو على الصوتٌة فوق األمواج أثر
 مدرسة االٌمان الثانوٌة المستقلة للبنات 

 
 ر(عما رقٌه)المشرف:  المشنً شهدو السوٌدي سالمة المركز األول:

 العناقٌة أزهار على الماٌكرووٌف بفرن تسخٌنها جرى التً المٌاه أثر
 مدرسة البٌان الثانوٌة المستقلة للبنٌن

 
  المواد وعلم الكٌمٌاء

 ( الوفا أبو السٌد)المشرف:  دمحم عادل عمروو علً عبدالعزٌز عبدالرحمن المركز الثالث:
 الخرسانة صفات تحسٌن فً الكٌمٌائٌة المواد ستخداما

 مدرسة أحمد بن حنبل الثانوٌة المستقلة للبنٌن
 

 )المشرف: عال األلفً( فتحً سلمىو الكعبً  هٌا المركز الثالث:
 طبٌعٌة مصادر من ٌأتً حٌوي مضاد   الكبرٌت

 مدرسة البٌان الثانوٌة المستقلة للبنٌن
 

 (الرحمن فادي)المشرف:  حسٌن ناٌفو مشهور محمد المركز الثانً:
 باستخدام السٌارات عادم من المنبعث الكربون أكسٌد ثاتً نسبة من للتقلٌل مقترح نموذج

 الكالسٌوم هٌدروكسٌد
 مدرسة طارق بن زٌاد الثانوٌة المستقلة للبنٌن 

 
 

 ( البٌالً وائل)المشرف:  السلٌمان عبدهللاو المناعً محمد المركز األول:
 المسببة المغزلٌة اللولبٌة البكترٌا على فعالٌته ومدى القرم نبات مستخلص من أسنان معجون نتاجإ

 اللثه اللتهاب
 مدرسة الشمال الثانوٌة المستقلة للبنٌن

 
 البٌئٌة والهندسة المٌكانٌكٌة والهندسة المدمجة األنظمة

 )المشرف: روبنسون( فؤاد مصطفىو القاضً عمر المركز الثالث:
 الكحول كاشف

 مدرسة مسٌعٌد الدولٌة الخاصة
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 (جوبر سٌفل)المشرف:  دروٌش تقى الثانً:المركز 

 البستنة مجال فً جدٌد منظور   - الجافة الحدٌقة
 مدرسة مسٌعٌد الدولٌة الخاصة

 
 ( جٌرٌاث دٌباثً)المشرف:  النمٌري لمٌاءو المهندي زمزم المركز األول:

ا للتحلل القابل البالستٌك ًٌ ق؟ أن من أروع هو هل ...حٌو  ٌُصدَّ
 الثانوٌة المستقلة للبنٌنمدرسة البٌان 

 
 

 الفٌزٌائٌةو الكٌمٌائٌة الطاقة
 (حسٌن زكرٌاوعبدالعزٌز الماجد )المشرف:  روانً أحمدالمركز الثالث: 

 (الهواء من وقود تصنٌع جهاز) وقود الى تحوٌلهو الجوي بالهواء الكربون أكسٌد ثانً تدوٌر عادةإ
 مدرسة أحمد بن حنبل الثانوٌة المستقلة للبنٌن

 
 (الحلٌم عبد صالح أمٌرة)المشرف:  المعطً عبد شروقو البدٌوى معجبهالمركز الثالث: 

 عن كهربائٌة طاقة إلى وتحوٌلها السٌارة سٌر أثناء الهواء مقاومة طاقة من االستفادة ٌمكن كٌف
 الكهرومغناطٌسً الحث طرٌق

 مدرسة الكرعانة االبتدائٌة االعدادٌة الثانوٌة المستقلة للبنات
 

 (جمال خلود)المشرف:  موسى دٌماو الشرٌف رغدالمركز الثانً: 
 الشمسٌة للطاقة خالل من المركونة للسٌارات التبرٌد نظام

 مدرسة الحكمة الدولٌة الخاصة
 

 )المشرف: سعد علً( الشمري أحمدو مبارك عبدهللا المركز األول:

 سٌةالشم الخالٌا كفاءة على الذاتً والتنظٌف الذاتٌة الحركة أثر
 مدرسة الشحانٌة الثانوٌة المستقلة للبنٌن

 
 الحٌوٌة والكٌمٌاء المجهرٌة األحٌاء وعلم الحٌوي الطب

 (لطٌف محمد)المشرف:  بامبٌنو جوان المركز الثالث:

 الجسم أجهزة عافٌة أجل من األسود والكمون والنانخة الحلبة
 مدرسة مسٌعٌد الدولٌة الخاصة

 
 (محمد سلمى)المشرف:  البسطً عائشةو حموده ساره المركز الثانً:

 للمٌكروبات كمضاد النٌلً السنط فعالٌة
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 مدرسة آمنة بنت وهب الثانوٌة المستقلة للبنات
 

 (محمد أحمد)المشرف:  شرٌدةبو أ محمد المركز األول:
 المتكامل الرأسٌة الزراعة جهاز تصمٌم مشروع

 مدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المستقلة للبنٌن
 

 واالجتماعٌة السلوكٌة العلوم
 (شحاتة أبو عالء)المشرف:  حرز عبدالرحمنو الدوسري مطر المركز الثالث:

 اإلعدادٌة الشحانٌة مدرسة طالب سلوكٌات على واإلرشادٌة التوعوٌة والبرامج الحمالت فاعلٌة
 للبنٌن المستقلة الثانوٌة

 مدرسة الشحانٌة الثانوٌة المستقلة للبنٌن
 

 (حسن فٌصل)المشرف:  حافظ عمرو المري جابر محمد الثانً:المركز 
 الخاصة االحتٌاجات لذوي فقط سٌارات موقف

 مدرسة أحمد بن محمد آل ثانً الثانوٌة المستقلة للبنات
 

 (سعٌد ساره)المشرف:  المسلم آمنة المركز األول:
 قطر دولة فً اعٌةاالجتم اإلعالم وسائل خالل من وإنتاجٌتهم الشباب األعمال رواد تشجٌع

 مدرسة البٌان الثانوٌة المستقلة للبنات
 

 نبذة عن قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر

تتمثل ميمة قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر في قيادة استراتيجية قطر الوطنية لمبحوث، 
البحوث إذ يكرس القطاع كل جيوده ليجعل من دولة قطر مركزًا عالميًا لالبتكار في 

والتكنولوجيا. يضم قطاع البحوث والتطوير تحت مظمتو صندوق قطر الوطني لرعاية البحث 
العممي، وىو أحد الداعمين المتميزين لمبحث العممي في المنطقة، كما يضم القطاع واحة قطر 

  .لمعموم والتكنولوجيا، الذي يعد مركزا دوليا لالبتكار في التكنولوجيا والتسويق التجاري
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 للنشر فورا  

 نبذة عن الصندوق القطري لرعاية البحث العممي

بيدف تشجيع ثقافة البحث  5116تأسس الصندوق القطري لرعاية البحث العممي في عام 
العممي في قطر، ويعمل الصندوق الذي يتبع قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر لمتربية 
والعموم وتنمية المجتمع، عمى تطوير المعرفة والتعميم عن طريق توفير الدعم لمباحثين. يدير 

األبحاث العممية األصمية والمختارة بطريقة تنافسية، كما يعمل عمى تعزيز الصندوق تمويل 
التعاون داخل المؤّسسات األكاديمية والعامة والخاصة والحكومية والجيات غير الحكومية من 
خالل شراكات فعالة متبادلة النفع، ومن خالل سعي الصندوق القطري لرعاية البحث العممي 

فين عمى المستوى الدولي، فإنو يعمل عمى تمويل البحوث التي تمّبي لمتعاون مع باحثين معرو 
  االحتياجات الوطنية لدولة قطر. لمعرفة المزيد من المعمومات، يرجى زيارة الرابط: 

www.qnrf.org  
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