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 ُ(2021 –2020ُُُ)ُُُةولي

 
 : مثلي العديد من املسابقات اإلقليمية والدولية فدولة قطر  ومعلمي يشارك طلبة

•   
ُ
العبدهللا الصباح  مسابقة لل  -الشيخة فادية سعد  الكويت  لطالبات املرحلتين اإلعدادية والثانوية  هي مسابقة علمية موجهة    : بناتابتكار 

  إضافة إلى تنمية وتعزيز روح التنافس واالبتكار   ،وتهدف إلى تعريف الطالبات بمهارات البحث العلمي والتدريب عليها من خالل التكنولوجيا
ويهدف هذا املجال إلى    ،والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أو الطب  العلوم   (STEM)العلمي، ويتم التركيز على موضوعات تتعلق بمشاريع  

اقع وسوق العمل واملجتمع  اقع من خالل حل مشكلة أو تصميم يخدم احتياجات الو وقد شاركت دولة قطر ألول مرة في  ،  ربط الطالبة بالو
 .  2017املسابقة عام 

"امل • )آيسيف  والهندسة  للعلوم  الدولي  الوالياتاملعرض  قام  ي   :"( ISEFعَرض  إحدى  في  و   سنوًيا  بمجال  ياألمريكية،  ةهتم  العلميَّ   البحوث 
االجتماعية وغيرها من العلوم، )من املستوى التاسع في    والعلوم   والطاقة والنقل والحاسب والطب    الهندسة مجاال منها:    19واالجتماعية  في  

الثانوية(  املرحلة  في  عشر  الثاني  املستوى  إلى  اإلعدادية  الطلبة    ،املرحلة  لدى  العلمي  البحث  ومنهجية  ثقافة  تشجيع  إلى  املسابقة  وتهدف 
ندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وكانت أول مشاركة في عام واملعلمين  .2014، وتشارك دولة قطر في املسابقة بدعم من الصُّ

ة،  البحوث و ملسابقات الدولية في مجال  ا املعارض و أكبر    معَرض آيتكس من  للبحِث واالبتكار في ماليزيا:  ITEXمعَرض آيتكس   • االبتكارات العلميَّ
عام   املسابقة  في  مرة  ألول  قطر  دولة  طلبة  املشاركة  2018وشارك  وتعد  ألبنائنافرصة  ،  وأحدث  لعرض    مناسبة  بحضور    بتكاراتاال أهم 

 
ُ
ندوق القطري لرعاية البحث    .تمهيدا لتبنيها ومن ثم تسويقها  صنعين، ورجال األعمال املهتمين باالبتكارات امل وقد تمت املشاركة بدعم من الصُّ

 العلمي.  
ك والفيزياء: •

َ
 أوملبياِد الفل

ُ
ك    مسابقة

َ
مسابقة دولية تستهدف طلبة املرحلة الثانوية، وتهتم بتشجيع الطلبة على البحث واالبتكار في علوم الفل

( في الهند أولى املشاركات على  2016) قطر  سنوات وتعتبر مشاركة دولة    9إحدى دول العالم، وقد بدأت املسابقة منذ    والفيزياء، وتجرى سنوًيا في 
 . مستوى الدولة والدول العربية

 (WWIEA) الدوليةرابطة املخترعين ورواد األعمال    هتمنظ   "2020"أكتوبر    للشباب لالختراع وريادة األعمال  ةالخامس   ة كوريا الدولي  مسابقة •

وقد شاركت    للتوعية باالبتكار، وبدعم من مكتب براءات االختراع لدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف دعم املخترعين الشباب في دول املجلس.

العام   في  بامل 2020دولة قطر ألول مرة  للبنين  الثانوية  الجالب من مدرسة جاسم بن حمد  الهادي جابر حمد  الطالب عبد  الثالث  ، وفاز  ركز 

 . تأثير جوارب الفضة النانوية في عالج القدم السكري وامليدالية البرونزية، عن موضوع 

•  
ُ
   مختبِر   مسابقة

ُّ
 أكثر  في  البريطاني(  الثقافي  واملجلس للعلوم  شلتنهام (مهرجان  من بمبادرة بدأت  العلمي هي مسابقة للتواصل  : Fame Lab  هرةالش

إلى العالم، وتم   حول  دولة  31 من املسابقة  العلمي، وتهدف  لرعاية البحث  ندوق القطري  بالتعاون مع الصُّ في قطر  العلماء  تشجيع   إطالقها 
، بدأت دولة قطر املشاركة في املسابقة  وتفاعلية ملهمة  منفتحة، الجمهور بطريقة مع عامة والتواصل أنفسهم وسيلة للتعبير عن إليجاد الشباب

 .2016منذ العام 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9


 

 
 

ُُ(2021ُُ– 2020ُُُ)ُللعامُالدوليةُيفُجمالُالبحثُالعلميُواالبتكاُراإلقليميةُويفُاملسابقاتُُُونالفائزُوُنالطلبةُواملعلم
ُاجلائزةُاملسابقةُاملوضوُعُأمساءُالطالُبُاسمُاملديرُاملدرسةُم
1 

 جاسم بن حمد  مدرسة 
 للبنين  الثانوية

 خالد
 القحطاني

 عبد الهادي جابر الجالب املري 
تأثير جسيمات الفضة النانوية على عالج 

 القدم السكري 
لالبتكار   ةكوريا الخامس مسابقة

 2020 وريادة األعمال
 امليدالية البرونزية

 املركز الثالث

2 
 زينب مدرسة 

 اإلعدادية للبنات  
 أمينة 

 لسعديا

تصميم جهاز لتنقية املياه الجوفية   حصة أحمد إسماعيل العبد هللا 
افين وتوليد  باستخدام مصفاة الجر

 الطاقة الكهربية في دولة قطر

مسابقة الشيخة فادية سعد العبد 
 "ابتكار الكويت"  هللا الصباح للبنات

2020 
 املركز الثالث

 بشاير محمد محسن اليافعي 

3 
 البيان مدرسة 

 الثانوية
 للبنات 

 وضحة 
 النعيمي

 الجازي جمال أحمد الكواري 
 اللخمةجهاز 

 لتنظيف الشواطئ 

مسابقة الشيخة فادية سعد العبد 
 "ابتكار الكويت"  هللا الصباح للبنات

2020 

 أفضل مشروع 
 صديق للبيئة 

 البحرية
 التميميإبراهيم سارة خالد يوسف 

 هند صالح ناصر املهندي 

4 
أمنة بنت وهب  مدرسة 

 اإلعدادية للبنات 
 نادية  

 محمد لرم

تحسين خصائص اإلسفلت املستخدم في  حسين املطوع  نعبد الرحمساره 
رصف الشارع باستبدال مادة البيتومين  
 بمسحوق املطاط للحد من التلوث البيئي

مسابقة الشيخة فادية سعد العبد 
يوليو   ابتكار الكويتالصباح " هللا

2021 
 لثاملركز الثا

 القاض يعلي  خالد سعيد العنود

5 
 الوكرة  مدرسة 

 الثانوية للبنات 
 زينب 
 الرياش ي

تصميم خلية بيولوجية منزلية تخزن الطاقة  يمحمد احمد حسن الصديق فاطمة
 بطريقة صديقة للبيئة 

مسابقة الشيخة فادية سعد العبد 
 2021 ابتكار الكويتالصباح " هللا

 املركز الثاني
 حفصة محمد

6 
قطر للعلوم مدرسة 

 والتكنولوجيا  
 الثانوية بنين 

 محمد 
 ندني م

  ابراهيم الجناحي معبد الرحي عبد هللا
ألياف نانوية مركبة ذكية وقوية من أجل 
 التشغيل الذاتي لألجهزة اإللكترونية  

 2020معرض أيتكس الدولي بماليزيا 
 بدعم من

 مركز العلماء الشباب  )
 (بجامعة قطر

الجائزة الذهبية في  
 ITEXمسابقة 

Malaysia 2020 خالد احمد مبارك النصر  عبد هللا 

7 
مدرسة قطر للعلوم 
 املصرفية الثانوية بنين 

 عبد هللا 
 الكواري 

 مستشعرات ذكية باستخدام هايدروجل يوسف أحمد يوسف املحمود 
للتطبيقات الزراعية يهدف إلى تحسين 

 خصائص وخصوبة التربة 

الجائزة الذهبية في  
 ITEXمسابقة 

Malaysia 2020 تميم فهد على حسن الراشد 

8 
الكعبان مدرسة 

 اإلعدادية بنين 
 إبراهيم 

 املهندي 
مشروع نموذج تقليدي للتعلم عن بعد  السيد طاحون أحمد سالمة 

 جائحة كورونا. مستوحى من 
 ITEX البرونزية فيالجائزة 

Malaysia 2020  البديوي أحمد ماجد 

9 
أكاديمية الجزيرة  

 للبنات  االبتدائية
Nicola 

 Maytum 

 ( جهاز مبتكر Crowd Alarm Badge) هند محمد البوعينين 
 يعزز سلوك االبتعاد االجتماعي 

للعلماء   االختراعمسابقة   الدولية 

   في (IICYMS) الشباب المسلمين

 /https://iicyms.or.id إندونيسيا

 امليدالية الفضية 
فئة الهندسة  
    شمة محمد عبد هللا  امليكانيكية

10 
قطر للعلوم مدرسة 

 والتكنولوجيا  
 الثانوية للبنين 

 محمد 
 ي مندن

 فك التشفير  املعلم/ أحمد أسامة صقر املعاني
 مختبر الشهرة الدولي 

FameLab 2020 
 بريطانيا"  -" اململكة املتحدة 

 املركز الثاني

 
 
 
 
 

https://iicyms.or.id/

