
 
 
 

 

 

 كلمة االفتتاح 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين...
حفل افتتاح المعرض ُأرحب بكم في  أبنائي وبناتي الطلبة المتميزون، معلميهم ومشرفيهم الملهمون،  

ظل الظروف التي ، والذي يأتي في  2021االفتراضي للمسابقة الوطنية للبحث العلمي واالبتكار  
وما ترتب علية من عدم أمكانية تجمعكم في مكان واحد،   19واجهتنا جراء انتشار مرض كوفيد  

وتبادلكم اآلراء والخبرات، ولكننا ال نجعل العقبات سدًا يعقينا عن االستمرار في اإلنجاز والتميز،  
هم المسابقات المحلية  بل نتقدم نحو األمام متحدين الصعاب ومنافسين اآلخرين في واحدة من أ 

 والتي تؤهلكم للمنافسات اإلقليمية والدولية. 
 

أن هذا المعرض يبرز جهودكم التي بذلتموها طوال األشهر السابقة، فبحثتم في مختلف المصادر 
العلمية، وقابلتم الكثير من فئات المجتمع لإلجابة على تساؤالتكم، وتدربتم في أفضل الجامعات 

 وبإشراف أكثر األساتذة خبرة وعلمًا. والمراكز العلمية، 
 

تعتبر المسابقة الوطنية السنوية للبحث العلمي واالبتكار النواة األساسية التي تبرز مهارات وأبداع  
الطلبة البحثية واالبتكارية، وتوهلهم للمشاركات والمنافسات الدولية، حيث يتنافس فيها جميع طلبة  

التعليمية، ويكون للمتميزين منهم شرف تمثيل دولتهم قطر في المحافل  المدارس في مختلف المراحل  
 الدولية.

 
طالبًا وطالبة    1569، نحو  2021  –  2020لقد شارك في مسابقة البحث العلمي للعام الدراسي  

مشروعًا بحثيا،    810مدرسة حكومية وخاصة في مختلف المراحل الدراسية، وقدموا نحو    184من  
طالبًا من     124مشروعًا على النحو التالي: )المرحلة االبتدائية: تأهل نحو    261تأهل منها نحو  

معلمًا    52مشروعا بحثيًا، وفي البحث اإلجرائي للمعلمين: تقدم نحو    62مدرسة، وقدموا نحو     37
  301مشروعًا بحثيًا، وفي والمرحلتين اإلعدادية والثانوية شارك نحو    45مدرسة وقدموا    25من  

مشروعًا بحثيًا( في المعرض االفتراضي لألسبوع الوطني للبحث    154مدرسة وقدموا    78طالبًا من  
 . 2021من نوفمبر   الرابعالعلمي واالبتكار، وسيتم اإلعالن عن المراكز الثالثة األولى في 

 



 
 
 

 

 
 

هي: مسابقة كوريا الخامس    2021  –  2020أن أهم المنافسات الدولية التي شارك فيها طلبتنا للعام  
، وحققوا المركز الثالث، ومعرض آيتكس الدولي لالبتكار بالعاصمة  2020بتكار وريادة األعمال  لال

، وحصلوا على ميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية، ومسابقة الشيخة فادية سعد العبد 2021الماليزية  
ز الثاني الصباح "ابتكار الكويت"، وحصلوا على المركزين الثاني والثالث، والحصول على المرك  هللا

 . 2020في مسابقة مختبر الشهرة للمعلمين في المملكة المتحدة "بريطانيا 
 

أننا في هذا الحفل الكريم نثمن الجهود التي يقوم بها الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي الشريك 
ز  مثل: مرك  ن الرئيسي في دعم الطلبة والبحث العلمي واالبتكار، وال ننسى الشركاء االستراتيجيي

العلماء الشباب بجامعة قطر، والنادي العلمي القطري، وحديقة القرآن النباتية، وجامعة تكساس أيه  
أند أم في قطر، والمجلس الثقافي البريطاني ومدرسة فولتير الفرنسية، وجميع المؤسسات المجتمعية  

حثها ليلموا التي توفر الفرص لكافة للطلبة ليختاروا ما يناسبهم من قضايا وموضوعات بهدف ب
و  ملموسة،  إيجابية  نتائج  ولتحقيق  ومهني،  جامعي  كمتطلب  العلمي  البحث  يكونوا بأساسيات 

 .،والسعي نحو التحول إلى مجتمع المعرفة  ،مسيرة البحث العلميل  ، دعماً للنهضة والتطوير صناعا
 

التعليمي في المدارس، وأولياء أمور وفي الختام البد أن أشير الى الدور الهام الذي يقوم به الكادر  
 الطلبة كاًل حسب مجاله ودوره التربوي، متمنين للجميع الفوز وتحقيق التقدم في جميع المراكز 

 العلمية والعملية. 
 
 

 
 


