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كلمة

سعادة وزير الثقافة والرياضة
يســعدني أن أتوجــه لكــم أيهــا الشــباب بهــذه الكلمــات مــن القلــب إلــى
القلــب يــا مــن جعلتــم مــن أنفســكم عنوانــا للتميــز فــي شــتى المياديــن،
صنــع الفخــر فــي قطــر ومنكــم صنعنــا بروجــا مــن طمــوح حيــث
بكــم ُ
تحــول المســتحيل إلــى واقــع ،أنتــم عــدة الوطــن وعتــاده وأنتــم عــزهّ
واتّقــاده ،ال تعرفــون كــم أشــعر بالفخــر عندمــا أراكــم تنافســون علــى
الص ُعــد وتنالــون أوســمة المجــد فــي كل مجــال ،ففــي مجــال
مختلــف ُّ
االختراعــات كنتــم ســباقين ومنافســين حتــى أصبــح يشــار إليكــم بالبنــان،
وفــي مجــال الرياضــة تميزتــم ورفعتــم علــم قطــر خفاقــ ًا ،وبجهودكــم
نالــت قطــر أفضــل المؤشــرات علــى مســتوى العالــم فــي مجــاالت
التعليــم والصحــة.
أيها الشباب
قــت بكــم القيــادة الرشــيدة لدولــة قطــر وعلــى رأســها حضــرة
لقــد و ث ِ ْ
صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي حفظــه اهلل تعالــى
حيــث قــال موجهــا كالمــه إليكــم (قطــر بحاجــة لــكل منكــم فــي
بنــاء اقتصادهــا وحمايــة أمنهــا) وقــال أيضــا (ويجــب أن يتوجــه
الشــباب القطــري إلــى االختصاصــات كافــة ،وأن يأخــذ وطنــه
بعيــن االعتبــار حيــن يتخــذ قراراتــه) وبالفعــل كنتــم أهـ ً
ا لهــذه الثقــة
وقــد أثبتــت األيــام ذلــك.
أبنائي الشباب
ليكــن قــول المؤســس الشــيح جاســم بــن محمــد آل ثانــي طيــب اهلل ثــراه
دافعــا لنــا جميعــا إلــى العليــاء حيــث قــال
رقوا مرتقى العليا مع من رقى بها
حرار الدم بانيابها والمخالب
لنكــون أحــراراً بقرارنــا الــذي ينبــع مــن قناعاتنــا وبمــا يوجبــه علينــا ديننــا
ووجداننــا األصيــل
وأخيــراً أتوجــه إلــى قيــادات النــادي العلمــي القطــري الشــابة وأقــول لهــم
لقــد كنتــم مثــا ًال طيبــا فــي تحمــل
المســؤوليات وســهرتم وتعبتــم فــي ســبيل تحقيــق األهــداف التــي
وضعتموهــا للنــادي العلمــي وفقكــم اهلل تعالــى
ونحن ننتظر منكم المزيد
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،،
سعادة صالح بن غانم العلي
وزير الثقافة والرياضة
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كلمة

السيد المدير التنفيذي للنادي العلمي
أعزائي قراء مجلة العلمي

بفضــل اهلل تعالــى حققنــا فــي العــام  2018مجموعــة مــن اإلنجــازات مــا كانــت
لتتحقــق لــوال تضافــر عــدة جهــود مــن عــدة جهــات ،كان أولهــا دعــم وزارة الثقافــة
والرياضــة متمثلــة فــي إدارة الشــؤون الشــبابية ألنشــطة النــادي العلمــي
القطــري وإيمانهــا بأهميــة مــا يقــوم بــه النــادي ،وجــاء اهتمــام الــوزارة وعلــى
رأســها ســعادة صــاح بــن غانــم العلــي وزيــر الثقافــة والرياضــة الــذي شــرف
النــادي فــي افتتــاح ورشــة ميكانيــكا الســيارات باإلضافــة إلــى حرصــه علــى تكريــم
المخترعيــن القطرييــن الذيــن حققــوا نتائــج متميــزة فــي المعــرض الدولــي
العاشــر لالختــراع فــي الشــرق األوســط ومعــرض جنيــف الدولــي لالختراعــات
ومتابعتــه الملحوظــة لفعاليــات وبرامــج النــادي كمــا إن لتوجيهاتــه األثــر األكبــر
والدافــع األول فيمــا وصلنــا إليــه مــن إنجــازات.
وثانــي هــذه الجهــود هــو وجــود طاقــم قيــادي مثابــر وطمــوح فــي إدارة النــادي
العلمــي القطــري يمثــل مجموعــة مــن الشــباب القطرييــن الذيــن أثبتــوا بــكل
جــدارة واقتــدار تحملهــم للمســؤوليات الملقــاة علــى كاهلهــم وكانــوا نِعــم
الفريــق المتعــاون والمتناغــم إلــى أبعــد الحــدود والتــي أشــعر بالفخــر لعملــي
معهــم وبينهــم ،وبالطبــع لــن نغفــل عــن وجــود طاقــم تدريبــي وإداري متميــز
ومتفانــي ومخلــص يتحمــل العمــل تحــت الضغــط ،ويعتبــر هــذا الطاقــم مثــا ًال
للتفاهــم والتســابق فــي تقديــم األفضــل.
أيها األعزاء
يعتبــر النــادي العلمــي القطــري وجهــة مثاليــة لــكل مــن يريــد أن يطــور مــن
مهاراتــه العلميــة وبشــكل خــاص فــي مجــال االبتــكار والتصنيــع كمــا يعتبــر
مقصــداً لــكل مــن لديــه فكــرة ويريــد معرفــة إمكانيــة تطبيقهــا علميـ ًا والحصول
علــى الدعــم الــازم لهــا ،كمــا يســاعد النــادي فــي خطــوات التطبيــق للخــروج
بنمــوذج يمكــن أن يكــون بدايــة لمشــروع اســتثماري اقتصــادي ،وهنــا البــد مــن
أن أشــير إلــى ضــرورة أن يكــون هدفنــا مــن وراء أي ابتــكار هــو إمكانيــة تســويقه
ليكــون منتج ـ ًا قاب ـ ً
ا للتــداول وال نقــف فقــط عنــد حــدود النمــوذج األولــي فقــط،
ممــا يســاهم فــي التنــوع االقتصــادي القطــري فيمــا يعــرف باقتصــاد المعرفــة.
وأخيــراً أحــب أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل لــكل مــن كان لــه بصمــة بشــكل مباشــر
أو غيــر مباشــر فــي أي إنجــاز مــن اإلنجــازات التــي تضمنتهــا المجلــة وكلنــا إصــرار
علــى متابعــة المســيرة بخطــى ثابتــة وفــق خطــة معتمــدة تــوازن بيــن المتــاح
والطموحــات تحقيق ـ ًا لرؤيــة قطــر 2030م.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،،
د .حارب الجابري
المدير التنفيذي للنادي العلمي القطري
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من نحن
تــم تأســيس النــادي العلمــي القطــري بنــاء علــى قــرار

كمــا يعمــل النــادي علــى طــرح برامــج وورش علميــة

المجلــس األعلــى لرعايــة الشــباب رقــم  74لســنة 1987م ،

متخصصــة لجميــع الفئــات العمريــة لتطويــر المهــارات

ليصبــح أول مؤسســة علميــة غيــر ربحيــة فــي الدولــة ،تٌعنــى

والخبــرات العلميــة لــدى الشــباب القطــري ،اعتمــاداً علــى

بتشــجيع التعلــم واالبتــكار والبحــث فــي مجــاالت العلــوم

منهــج علمــي تفاعلــي يمكنهــم مــن ممارســة المهــارات

والتكنولوجيــا.

الهندســية والعلميــة بشــكل تطبيقــي.

ويهــدف النــادي إلــى توفيــر بيئــة علميــة داعمــة للمبتكريــن
ورواد األعمــال ،وينــدرج تحــت ســقفه جميــع المتطلبــات
األساســية لدعــم أفــكار المبتكريــن وتحويلهــا مــن فكــرة
إلــى نمــوذج قابــل للتصنيــع والتســويق.

الرؤيـة
الريادة في متعة العلوم واالبتكار.

الرسالـة
توفيــر بيئــة علميــة ابداعيــة وجاذبــة تمكــن
الشــباب مــن التعلــم واالبتــكار بمــا يخــدم
المجتمــع القطــري.

األهداف
 تطوير البنى التحتية بما يعزز أفضل الممارسات العلمية للشباب. بناء األنظمة واإلجراءات لتحسين القدرات المؤسسية. جذب وتشجيع الشباب لتمكينهم في المجاالت العلمية. -تحفيز الشباب لالبتكار ودعم أفكارهم ومشاريعهم.

القيم األساسية للنادي:
االبــداع :الحــرص علــى توفيــر بيئــة ابداعيــة تشــجع الشــباب علــى التفاعــل وتقديــم أفــكار ابداعيــة ومبتكــرة فــي
شــتى المجــاالت العلميــة ،ويتــم ذلــك مــن خــال البحــث عــن حلــول واختبــار صحّ تهــا ،لتطويــر الفكــرة إلــى اختــراع
جديــد قابــل للتطبيــق ومفيــد للعامــة.
المشــاركة :الحــرص علــى مشــاركة جميــع اإلمكانيــات والمــواد والخبــرات المتاحــة فــي النــادي مــع جميــع
المؤسســات والهيئــات وأفــراد المجتمــع ،لضمــان الوصــول بهــا إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة لنشــر ثقافــة االبتــكار .

التميــز :الحــرص علــى تقديــم محتــوى ذو جــودة ،يتميــز عــن كل مــا يتــم تقديمــه فــي المجــال نفســه ،والتأكــد
مــن خلــو المحتــوى مــن أي عيــوب تؤثــر علــى فاعليتــه ،ويتــم ذلــك مــن خــال االنقيــاد للمعايــر االســتراتيجية
للنــادي والقيــاس عليهــا.
االحترافيــة :الحــرص علــى انتقــاء برامــج معتمــدة ومدربيــن ذوي خبــرة ومهــارة لتقديــم محتــوى علمــي بطــرق
وأســاليب احترافيــة لجميــع المنتســبين فــي النــادي ،باإلضافــة إلــى توفيــر الخبــرات المتخصصــة للمؤسســات
الصديقــة والمتعاونــة فــي إطــار مهنــي احترافــي.
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مشاركات في المعارض الدولية واإلقليمية
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المعرض الدولي العاشر
لالختراع في الشرق األوسط:
شــارك النــادي العلمــي القطــري فــي المعــرض الدولــي

دولــة عربيــة وأجنبيــة.

العاشــر لالختــراع فــي الشــرق األوســط والــذي أقيمــت

حيــث حصــدت مشــاريع وابتــكارات شــباب النــادي العلمــي

فعالياتــه فــي دولــة الكويــت خــال الفتــرة مــن  28وحتــى

القطــري  7ميداليــات (  2ذهبيــة و 2فضيــة و  3برونزيــة ) فــي

 31ينايــر 2018م وســط تنافــس بيــن  130مخترع ـ ًا يمثلــون 39

هــذا المعــرض العلمــي الدولــي الهــام.

المبتكر محمد حسن الجفيري

المبتكر راشد المهندي

فــاز بالميداليــة الذهبيــة عــن اختراعــه “ ســيدو “ كمــا حصــل

فــاز بالميداليــة الذهبيــة عــن مشــروعه «الســيب» وهــو

أيضــا علــى المركــز االول بجائــزة مكتــب بــراءات االختــراع

مشــروع ُمصمــم لمراقبــة الحالــة الصحيــة للعامليــن مــع

لمجلــس التعــاون لدعــم االبتــكار واالختــراع عــن ذات

مواقعهــم فــي العمــل حيــث تــم ربــط الجهــاز ليعطــي

االختــراع  ،وهــو عبــارة عــن روبــوت تفاعلــي يوفــر تعليمــات

إشــارة تنبيــه للجهــاز الرئيســي فــي حــال حــدوث أي مشــكلة

مبتكــرة لتعلــم لغــة اإلشــارة عنــد األطفــال الصــم فــي

للعامــل.

مرحلــة هامــة مــن مراحــل نموهــم.

 12مجلة العلمي النادي العلمي القطري

المبتكر خالد علي األنصاري

المبتكر جاسم عبداهلل الخنجي

فــاز بالميداليــة الفضيــة عــن مشــروعه (قاعــدة الخطــاف

فــاز بالميداليــة الفضيــة عــن اختراعــه (كرســي الصــاة

القابلــة للطــي) وهــي قاعــدة تعلــق خلــف الســيارة

المســاعد متعــدد األغــراض) وهــو كرســي بمســند مخفــي

وتســتخدم فــي حمــل األغــراض والمعــدات وتتميــز

بالمســجد يتــم رفعــه بكبســة زر ويســتخدم ككرســي

بســهولة التركيــب دون الحاجــة إلــى تغييــر خطــاف

للجلــوس لكبــار الســن ومــن ال يســتطيعون الصــاة

الســيارة األصلــي

وقوفــ ًا .

المبتكر يوسف منصور القاحومي

المبتكرتان مريم الشافعي والمها المزروعي

فــاز بالميداليــة البرونزيــة عــن ابتــكاره (منظــم مواقــف ذوي

فازتــا أيضــا بالميداليــة البرونزيــة عــن مشــروع (نــداء بــاص

االحتياجــات الخاصــة) وهــو عبــارة عــن جهــاز يمنــع الســيارات

المــدارس) وهــو عبــارة عــن جهــاز ُمســتقبل و ُمرســل

غيــر المصــرح لهــا باســتخدام مواقــف ذوي االحتياجــات

تمــت برمجتــه بحيــث يفيــد بإحداثيــات الطلبــة والباصــات

الخاصــة حيــث يقــوم بإصــدار إنــذار صوتــي مرتفــع لفتــره

وإشــعارهم فــي كل وقــت مــع تســجيل البيانــات الرئيســية

قصيــرة بشــكل أتوماتيكــي ثــم تعمــل كاميــرا لتســجيل

مــن إدارة المدرســة وبذلــك يســاهم فــي توفيــر الوقــت

رقــم الســيارة وإرســاله إلــى إدارة المــرور،

والجهــد واألمــان.

المبتكرة سارة أمير الباكر
فــازت بالميداليــة البرونزيــة عــن ابتكارهــا جهــاز حمايــة األطفــال
مــن االختنــاق داخــل الســيارات وهــو مصمــم لحمايــة األطفــال
مــن االختنــاق داخــل الســيارة عــن طريــق مستشــعر حــراري يرصــد
أي حركــة داخــل الســيارة بعــد إطفــاء المحــرك بحيــث يرســل
تنبيهــا للســائق وبنفــس الوقــت يقــوم بتفــادي االختنــاق
تلقائيــ ًا عــن طريــق فتــح الشــبابيك وإعطــاء إنــذار صوتــي ،
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معرض جنيف الدولي لالختراعات
شــارك النــادي العلمــي القطــري فــي معــرض جنيــف الدولــي لالختراعــات  2018فــي  11أبريــل 2018م حيــث حصــدت مشــاريع
وابتــكارات شــباب النــادي علــى  6ميداليــات (  4ذهبيــة و 2فضيــة ) وســط تنافــس قــوي بيــن أكثــر مــن  600مختــرع يمثلــون 40
دولــة حــول العالــم.

المبتكر ناصر المري
حصــل علــى الميداليــة الذهبيــة مــع
مرتبــة الشــرف وذلــك عــن إبتــكاره
منــازل قابلــة للتنقــل بتقنيــة الدعــم
الداخلــي باســتخدام األثــاث.

المبتكر راشد المهندي
حصــل علــى الميداليــة الذهبيــة وذلك
عــن إبتــكاره « الســيب « وهــو مشــروع
ُمصمــم لمراقبــة الحالــة الصحيــة
للعامليــن مــع مواقعهــم فــي العمــل

المبتكر محسن حسين الشيخ
حصــل علــى الميداليــة الذهبيــة
وذلــك عــن إبتــكاره «أوكســي « مبــرد
ميــاه الخزانــات والــذي أصبــح يبــاع فــي
الســوق بكميــات تجاريــة.

المبتكر محمد حسن الجفيري
حصــل علــى الميداليــة الذهبيــة
وذلــك عــن ابتــكاره « ســيدو « وهــو
عبــارة عــن روبــوت تفاعلــي يوفــر
تعليمــات مبتكــرة لتعلــم لغــة اإلشــارة
عنــد األطفــال الصــم فــي مرحلــة هامــة
مــن مراحــل نموهــم

المبتكر صالح السفران
حصــل علــى الميداليــة الفضيــة وذلك
«صمــام « وهــو عبــارة عــن
عــن اختراعــه
ّ
صمــام أمــان الكترونــي يســتخدم
لمنــع تســرب الغــاز وذلــك فــي حــال
حــدوث تســرب فيقــوم الجهــاز بالغلــق
أتوماتيكيــا لمصــدر الغــاز.

المبتكران محمد المهندي
وسالم الشهواني
حصــا علــى الميداليــة الفضيــة وذلــك
عــن اختراعهمــا نظــام متكامــل
لمكافحــة الحرائــق بالســيارات
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معرض الصناع الدولي:
شـارك النـادي العلمـي القطـري بوفـد مكـون مـن
المهنـدس راشـد الرحيمـي نائـب المديـر التنفيـذي
للنـادي العلمـي القطـري والمهنـدس عبـد الرحمـن
خميـس المديـر الفنـي فـي النـادي والمهنـدس عبـد
العزيـز الجابـري رئيـس قسـم ميكانيـكا السـيارات فـي
النـادي ،فـي معـرض الص ّنـاع الدولـي المقـام فـي
العاصمة اإليطالية روما ،بتاريخ  12أكتوبر 2018م بهدف
االطلاع علـى آخـر مسـتجدات تكنولوجيـا التصنيـع
الرقمـي والـذي شـارك فيـه أكثـر مـن  500عـارض ألعمـال
المبتكريـن فـي أوروبـا وعـدد مـن دول العالـم .وتأتـي
مشـاركة النـادي ضمـن اهتماماتـه بـكل مـا هـو جديـد
فـي مجـال التصنيـع الرقمـي وتكنولوجيـا االبتـكار.
ويحتـوي معـرض الصنـاع الدولـي فـي إيطاليـا
علـى مجموعـة واسـعة مـن المنتجـات واالبتـكارات

المتعلقة بالعلوم والهندسـة من كافة تخصصاتها،
باإلضافـة إلـى الحـرف اليدويـة والصناعيـة ،حيـث يمثل
فرصـة لالحتفـاء باالبتـكارات واإلبـداع والفضـول
العلمـي الـذي يعـرض أفضـل ما في حركـة الصانعين
العالمييـن ويتجمـع فيـه األشـخاص مـن جميـع األعمـار
والخلفيـات ومـن جميـع أنحـاء العالـم للتعلـم
والمشـاركة واإلبـداع واإللهـام.
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لقاء مع مخترع
المخترع القطري المهندس
خالد أبوجسوم
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يسر النادي العلمي القطري أن يلتقي مع المخترع المهندس /خالد أبو جسوم
ليعرفنا على تجربته في مجال االختراع والمناخ الذي رافق تجربته هذه.
ً
بدايـة م .خالـد لـو تعرفنـا علـى
نفسـك أكثـر وأنـت طبعـا غنـي
عـن التعريـف لكـن الكثيـر مـن
الذيـن ينظرون اليك أنـك قدوتهم
ويطمحـون للسـير فـي طريقـك
طريـق االختـراع والسـير علـى
نهجـك نهـج اقتصـاد المعرفـة
يريـدون أن يعرفـوا أكثـر مـن هـو
خالـد أبوجسـوم؟
خالـد محمـد أبوجسـوم ،أبلـغ مـن
العمـر  ٣٥سـنة ،وقـد تلقيـت تعليمـي
فـي المـدارس العامـة فـي دولتنـا
إبتـداء بمدرسـة الرشـاد
الحبيبـة قطـر
ً
النموذجيـة ،ومـن بعدهـا مدرسـة
مصعـب بـن عميـر اإلبتدائيـة وحمـزة
بن عبدالمطلب اإلعدادية وقد درسـت
السـنة األولـى مـن المرحلـة الثانويـة
فـي مدرسـة اإلسـتقالل الثانويـة قبـل
أن ألتحـق بمدرسـة عمـر بـن الخطـاب
العلميـة للبنيـن وقـد كنـت مـن الجيل
الثانـي لطلبـة مدرسـة عمـر.
بعـد إنهائـي للمرحلـة الثانويـة،
حصلـت علـى بعثـة مـن شـركة قطـر
للبتـرول إلتمـام دراسـة الهندسـة
فـي العاصمـة الكنديـة أوتـوا حيـث
إلتحقـت بجامعـة أوتـوا إلتمـام برنامـج
البكالوريـوس فـي تخصـص هندسـة
الكمبيوتـر وإدارة المشـاريع الهندسـية
وريـادة األعمـال الـذي أنهيتـه فـي عـام
.٢٠٠٨
إلتحقـت بقطـر للبتـرول بعـد التخـرج
ألعمـل فـي مجـال هندسـة الشـبكات
وانتقلـت بعدهـا إلـى مركـز قطـر
لإلبتـكارات التكنولوجيـة ألبـدأ
مشـواري المهنـي فـي مجـال اإلبتـكار
مـع منتصـف عـام  ، ٢٠١٠وفـي بدايـات
عـام  ٢٠١٣قـررت اإلنتقـال للقطـاع
الخـاص والتركيـز علـى المشـاريع
اإلبتكاريـة الخاصـة بـي وشـق الطريـق

فـي مجـال ريـادة األعمـال اإلبتكاريـة
مـن خلال تأسيسـي لشـركة «ابتـكار
للحلـول الرقميـة» حيـث أشـغل
منصـب رئيـس مجلـس اإلدارة
و«طاهـي للتكنولوجيـا» فـي ذلـك
الحيـن والتـي تم إعادة إطلاق هويتها
باسـم «إلـس البـز» حيـث أشـغل
منصـب الرئيـس التنفيـذي.
فـي شـركة «ابتـكار للحلـول الرقميـة»
نقـوم بتقديـم حلـول متكاملـة
لقطـاع التعليـم قائمـة علـى
إسـتخدام تكنلوجيـا التصنيـع الرقمـي
وآليـات الصنـع واإلبتكار أما في شـركة
«إلـس البـز» فنقـوم بتطويـر إبتـكاري
الـذي حصـل علـى الجائـزة األولـى فـي
برنامـج نجـوم العلـوم فـي نسـخته
الرابعـة ليكـون بذلـك أول مشـروع
قطـري يتربـع علـى عـرش المنافسـة

فـي تاريـخ البرنامـج ،وهـو عبـارة عـن
جهازآلـي يقـوم بعمليـة الطبـخ
بشـكل أوتوماتيكـي لتعزيـز نمـط
الحيـاة الصحـي لـدى المسـتخدم.
لـو تحدثنـا أكثـر عـن تجربتـك
الرائـدة مـع االختـراع ومـع البرنامج
الشـهير برنامـج نجـوم العلـوم؟
نجـوم العلـوم منصـة فريـدة تجسـد
رسـالة مؤسسـة قطـر للتربيـة
والعلـوم وخدمـة المجتمـع إلطلاق
مكامن اإلنسـان وكان لها دور محوري
فـي رحلتـي كرائـد أعمـال للمشـاريع
اإلبتكاريـة ،حيـث أن تجربـة نجـوم
العلـوم صقلـت لـدي مهـارة طـرح
األسـئلة بشـكل منظـم للوصـول
إلـى إسـتدالالت صحيحـة مدعومـه
بالبراهيـن السـليمة والتـي تعتبـر
جوهـر آليـة اإلبتـكار إضافـة إلـى تعزيـز
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الثقـة فـي إمكانيـة تحويـل األفـكار
اإلبتكاريـة إلـى مشـاريع تجسـد هـذه
األفـكار وتجعلهـا واقعـ ًا ملموسـ ًا،
فتجربـة نجـوم العلـوم كانـت تجربـة
متكاملـة بإمتيـاز يتـم فيهـا تحويـل
األفـكار من رسـومات أوليـة على الورق
إلـى نمـاذج حيـة هدفهـا إثبـات الصفـه
اإلبتكاريـة للمشـاريع المشـاركة.
م .خالـد مـا هـي أهـم التحديـات
التـي واجهتك كمختـرع  ،خصوص ًا
وأنـت من الـرواد في هـذا المجال؟
طريـق ريـادة األعمـال اإلبتكاريـة غيـر
مألـوف فـي منطقتنـا  ،فبالتالـي
الضغـط االجتماعـي الناتج عن خوض
هـذا الطريـق يعتبـر أحـد أكبـر التحديـات
التـي تواجـه المختـرع إذا مـا قـرر السـير
فـي هـذا الطريـق ،فالمألـوف هـو
اإللتحـاق بوظيفـة تضمـن االسـتقرار
والدخـل المضمـون للفـرد فبمجـرد
التخلـي عـن المألـوف يتولـد ضغـط
اجتماعـي مضـاد بشـكل تلقائـي.
التحـدي الثانـي هـو ضعـف المنـاخ
الداعـم لنشـاط التطويـر اإلبتـكاري
علـى مسـتوى مؤسسـي ومهنـي
عالـي الكفائـة ،والـذي أيضـ ًا يعتبـر
غيـر مألـوف نظـراً لطبيعـة األنشـطة
التجاريـة وعالقتهـا بتطويرالمشـاريع
يصعـب
فبالتالـي
اإلبتكاريـة،
اسـتقطاب الكـوادر العاملـة فـي
مجـال اإلبتـكار وهي صعوبـات ممتدة
مـن طبيعة الضغـط االجتماعي التي
تـم ذكرهـا سـابق ًا.
أمـا ثالـث أهـم التحديـات تمحورت في
أن ثقافة اإلسـتثمار في مجال التطوير
اإلبتـكاري كانـت متواضعـة خاصـة
مـع بدايـة إنخراطـي فـي المجـال فـي
منتصـف  ٢٠١٠والـذي أعـده ناتـج عـن
المـوروث التجـاري واإلسـتثماري فـي
قطـر والمنطقـة إال أن هنالـك تغيـر
إيجابـي ملحـوظ فـي هـذا المجـال منذ
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ذلـك الحيـن إلـى اليـوم ولذلـك اعتبـر
أن هـذا التحـدي هـو الثالـث مـن ناحيـة
األهميـة مقارنـة بالتحديـات السـابقة.
هنـاك الكثيـر مـن الجهـات مـن
ضمـن أهدافهـا تقديـم الدعـم
للمخترعيـن القطرييـن ،مـاذا عـن
تجربتـك معهـا ومـا هـي أهـم
المعوقـات التـي واجهتـك فـي
هـذا المجـال؟
مـن خلال احتكاكـي بمنظومـة
اإلبتـكار فـي دولتنـا الحبيبـة قطـر منـذ
منتصف عام  ،٢٠١٠اعتقد أن المنظومة
تطـورت بشـكل كبيـر جـداً يخـدم
أصحـاب المشـاريع اإلبتكاريـة رغـم
التحديـات والصعوبـات الموجـودة
ونتطلـع للمزيـد مـن التطـور لتسـريع
المسـاهمة النوعيـة فـي بنـاء إقتصـاد
المعرفـة الـذي نصبـو إليـه.
فوجـود المسـرعات والحاضنـات مثـل
حاضنـة األعمـال الرقميـة فـي وزارة
المواصلات واإلتصـاالت وحاضنـة
قطـر لألعمـال التابعـة لبنـك قطـر
للتنميـة وبرنامـج تسـريع تطويـر
المشـاريع التكنولوجية “أكسيليريت”
مـن واحـة قطـر للعلـوم والتكنوجيـا
يشـكل بيئـة فاعلـة الحتضـان وإطلاق
المشـاريع اإلبتكاريـة.
وبالمثـل برامـج التمويـل «إثمـار»
و»إسـتثمار» مـن بنـك قطـر للتنميـة
الداعمـة للمشـاريع اإلبتكاريـة وبرامـج
صنـدوق تمويـل تطويـر المنتجـات
وصنـدوق تمويـل المشـاريع التقنيـة
مـن واحة قطـر للعلـوم والتكنولوجيا
تعـد مكملـة لبيئـة اإلنطلاق التـي
توجدهـا المسـرعات والحاضنـات
كل هـذه البرامـج لـم تكـن موجـودة
فـي منتصـف  ٢٠١٠واليـوم نراهـا حيـة
تسـتقبل المشـروع تلـو اآلخـر فـي
 ٢٠١٩وال يغيـب عـن المشـهد النـادي

العلمـي بمـا يقدمـه مـن خدمـات
للمبتكريـن فـي قطـر لتتشـكل لنـا
صـورة ال شـك أنهـا أفضـل ممـا كانـت
عليـه المنظومـة فـي  ،٢٠١٠ونتطلـع
للمزيـد مـن التجانـس فـي البرامـج
وآليـات الدعـم لتسـريع بنـاء إقتصـاد
المعرفـة الـذي نتطلـع إليـه كأحـد
الركائـز التـي تقـوم عليهـا رؤيـة قطـر
.٢٠٣٠
لـو تحدثنا عـن خصوصيـة تجربتك
مـع النـادي العلمـي القطري؟
أصبـح النادي العلمي منصة لتواصل
المبتكريـن القطرييـن يسـهل مـن
خاللهـا تبـادل الخبـرات ويعـزز مـن
خاللهـا ثقافـة اإلبتـكار فـي المجتمـع،
وقـد تميـز النـادي بتنسـيق نـدوات
أشـارك فيهـا تجربـة ريـادة األعمـال
اإلبتكاريـة ورحلـة تحويـل اإلبتـكار
إلـى شـركة تقـوم بتطويـره ليكـون
منتجـ ًا يمكـن تسـويقة واالنطلاق بـه
للعا لميـة .
إضافـة إلـى دعـم وإقامـة فعاليـة
تجميـع وتشـغيل أحـد أولـى نمـاذج
«أوليفـر» فـي النـادي العلمي القطري
وبمشـاركة أعضـاء النـادي بهـدف
نقـل الخبـرة وتبـادل المعرفـة فـي
عمليـة التصنيـع والتجميـع للمشـاريع
اإلبتكاريـة
شـكرا لـك م .خالـد بـو جسـوم علـى
وقتـك الثميـن مـع تمنياتنـا لـك بـدوام
التوفيـق والنجـاح والتميـز

مشاركات في المعارض والملتقيات المحلية
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معرض الدوحة الدولي للكتاب
التاسع والعشرون
شـارك النـادي العلمـي القطـري فـي فعاليات معرض
الدوحـة التاسـع والعشـرين للكتـاب الـذي تـم افتتاحـه
بتاريـخ  29نوفمبـر 2018م ،وبحكـم طبيعـة وتخصـص
النـادي العلمـي فقـد جـاءت مشـاركته ذات طابـع
خـاص ومتميـز حيث وفر جنـاح النادي العلمي القطري
ركنـ ًا للمطالعـة فـي مواضيـع تخصصيـة فـي مجاالت
العلـوم والهندسـة والروبـوت والـذكاء االصطناعـي
والطاقـات المتجـددة وإنترنـت األشـياء والتصنيـع
الرقمـي باإلضافـة إلـى مطالعـة الكتـب فـي مجـاالت
المشـاريع االبتكاريـة وذلـك بهـدف تشـجيع رواد
المعـرض علـى المطالعـة فـي التخصصـات العلمية
الحديثـة وممارسـتها بشـكل عملـي ،كمـا وفـر النـادي
العلمـي لـزواره قطـع التركيـب الذاتـي التـي تحتـوي
علـى كتيبـات إرشـادية حـول كيفيـة تركيـب القطـع
حتـى يكتمل المشـروع مثـل أطقم التركيب الخاصة
بالروبـوت وبالبرنامـج التعليمي سـتيم وبالميكانيكا
وأيضـ ًا بالطابعـة الثالثيـة االبعـاد كمـا قـدم لـزواره

 20مجلة العلمي النادي العلمي القطري

مسـابقات علميـة تنافسـية تشـجع علـى مطالعـة
الكتـب المتوفـرة فـي جناحـه ومـن مميـزات جنـاح
النـادي العلمـي القطـري أنـه وفـر فرصة اللقـاء مع أحد
المخترعين القطرين لالطالع على سـيرته ومناقشـته
والتعـرف علـى إبتكاراتـه ،كل هـذا ضمـن برنامـج زمني
متنـوع تـم اعتمـاده مـن إدارة النـادي العلمي القطري
ليتـم تنفيـذه ضمـن فعاليـات معـرض الكتـاب وحـول
هـذا الحـدث الثقافـي الهـام قـال المهنـدس /راشـد
الرحيمـي نائـب المديـر التنفيـذي فـي النـادي العلمـي
أن النـادي يحـرص علـى المشـاركة بهـدف التعريـف
بأنشـطة النـادي أو ًال ثـم نشـر المعرفـة والعلـوم
بأسـلوب ممتـع وميسـر وتفاعلـي وذلـك مـن خلال
مجموعـة مـن األنشـطة التـي تعكـس روح النـادي
حيـث أنـه مؤسسـة علميـة تع ّنـى بتشـجيع التعلـم
واالبتـكار والبحـث فـي مجـاالت العلـوم والتكنولوجيـا
وتعكـس رؤيـة النـادي العلمـي وهـي :الريـادة فـي
متعـة العلـوم واالبتـكار.

المعرض الوطني العاشر
لألبحاث
شـارك النـادي العلمـي القطـري فـي المعـرض الوطنـي العاشـر
لألبحـاث الـذي نظمتـه وزارة التعليـم والتعليـم العالـي خلال الفتـرة
مـن  13حتـى  15مـارس بمركـز قطـر الوطنـي للمؤتمرات حيث شـارك
النـادي باثنـي عشـر بحثـ ًا فائـزاً ،سـتة أبحـاث مـن المرحلـة الثانويـة
وسـتة أبحـاث مـن المرحلـة االعداديـة وذلـك مـن خلال مسـابقة
باحـث فـي نسـختها األولـى والتـي نظمهـا النـادي العلمـي القطري
بالتعـاون مـع وزارة التعليـم والتعليـم العالـي،
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وكانت المشاريع التي شاركت في المعرض على النحو التالي:

أو ً
ال :المرحلة الثانوية:
م

إسم المدرسة

إسم البحث

المركز

1

حسان بن ثابت الثانوية

تصميم وسيلة ذكية لرعاية المسن المقعد “ الحفاض الذكي “

المركز األول (نماذج)

2

دخان االبتدائية االعدادية
الثانوية للبنات ( ث )

تطبيق نظام اإلنذار ألمن وسالمة ذوي االحتياجات الخاصة في
الباصات المدرسية

المركز الثاني (نماذج)

3

أحمد بن حنبل الثانوية
للبنين

نموذج مقترح لجهاز إعادة تدوير المياه الرمادية والبيضاء الكتروني ًا

المركز الثالث (نماذج)

4

الكوثر الثانوية للبنات

تصميم قاعدة بيانات األدوية التي تتعارض مع مرضى السكري

المركز األول (ملصقات)

5

الشيماء الثانوية للبنات

أثر تحلل األكياس البالستيكية الصديقة للبيئة على المزروعات

المركز الثاني (ملصقات)

6

الوكرة الثانوية للبنين

القرصنة اإللكترونية للمواقع الحكومية القطرية “ دراسة حالة الختراق
موقع وكالة األنباء القطرية قنا “

المركز الثالث (ملصقات)

ثاني ًا :المرحلة اإلعدادية:
م

إسم المدرسة

إسم البحث

المركز

1

أبو بكر الصديق االعدادية
للبنين

أثر استخدام حساس غاز أول أكسيد الكربون في السيارات إلنقاذ حياة
الركاب

المركز األول (نماذج)

2

حفصة االعدادية للبنات

تطوير جهاز لمراقبة درجة حرارة الطفل عند وصوله لحالة التشنج
الحراري

المركز الثاني (نماذج)

3

موزة بنت محمد
االعدادية للبنات

أثر استخدام كيو ار كود لوصول المعلومات المتعلقة بكأس العالم
 2022للجماهير داخل دولة قطر وخارجها

المركز الثالث (نماذج)

4

النور الخاصة للغات

خطورة األبواب االلكترونية على سالمة األطفال الصغار

المركز األول (ملصقات)

5

موزة بنت محمد
االعدادية للبنات

تحسين كفاءة االستادات لتحقيق مستوى أعلى من الرفاهية في
كأس العالم  2022عن طريق المقعد الذكي

المركز الثاني (ملصقات)

6

رفيدة بنت كعب
االعدادية

أثر تطبيق حافالت علوية في دولة قطر لتقليل االزدحام المروري

المركز الثالث (ملصقات)
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معرض أسبوع المرور
شـارك النـادي العلمـي فـي معـرض أسـبوع
المـرور فـي نسـخته الرابعـة والثالثيـن  ،والـذي
أقيـم فـي درب السـاعي تحـت شـعار «حياتـك
أمانـة “ ،حيـث بـدأ بتاريـخ  18مـارس واسـتمر حتـى
 24منـه وتأتـي مشـاركة النـادي مـن خلال عرضـه
لخمسـة ابتـكارات ،تسـتهدف تخفيـض الحوادث
المروريـة وزيـادة معـدالت األمـن والسلامة فـي
الطـرق والمركبـات ،وهـى االبتـكارات التـي
ابتكرهـا الشـباب القطـري مـن ر ّواد النـادي،
وحصلـت علـى اعترافـات دوليـة وجوائـز مـن أهـم
معارض االختراعات سـواء في الشـرق األوسـط أو
العالـم ،مـا يعكـس قـدرة الشـباب القطـري على
االبتـكار لخدمـة المجتمـع القطـري

االبتكارات القطرية التي شاركت بالمعرض هي:
	-جهـاز إطفـاء الحرائـق داخـل السـيارة أوتوماتيكيـا
للمخترعتيـن عفـراء سـريع الكعبـي وشـيماء أحمـد
ا لمصلـح
	-جهـاز مانـع االختنـاق داخـل السـيارة للمختـرع الشـاب
عبـد اهلل النصـر
	-جهـاز منـع الوقـوف فـي أماكـن ذوي االحتياجـات
الخاصـة للمختـرع يوسـف القاحومـي
	-جهـاز تحويـل الهـوك إلـى رمانـه للمختـرع خالد علي
األنصاري
	-جهـاز قاطـع إرسـال الجـوال أثنـاء قيـادة السـيارة
للمخترعتيـن عائشـة محمـد المـري ومـي هـادي
ا لقحطا نـي
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معرض
ميليبول قطر
شـارك النـادي العلمـي فـي معـرض

نظـام ذكـي إلطفـاء الحريـق داخـل
المركبـات وهـو نظـام يعمـل آليـ ًا

سـعف النخيـل للمختـرع القطـري

بنـاء علـى دعـوة مـن
أكتوبـر 2018م
ً

علـى إطفـاء الحريـق فـور حدوثـه داخل

المهنـدس حمـد جاسـم سـالم البحـر.

المركبـة بشـكل آلـي ،باإلضافـة إلـى

ميليبـول قطـر فـي الثالثيـن مـن شـهر

الواقيـة مـن الرصـاص المصنوعـة مـن

اللجنـة المنظمـة للمعـرض ،حيـث
أبـدى النـادي حماسـ ًا كبيـراً للمشـاركة

مشـروع النظـام الذكـي لإلبلاغ عـن

كمـا شـارك النـادي العلمـي القطـري

فـي هـذا المعـرض ألنـه يعتبـر مـن

حـوادث السـيارات وهـو نظـام يبلـغ

بجهـاز نقـل الطاقـة الكهربائيـة

المعـارض الدوليـة الهامـة ،كمـا

بشـكل آلـي عند حـدوث حادث إنقالب

السـلكيا للمواقـع البعيـدة والجهـاز

أن توجيـه الدعـوة للنـادي العلمـي

ال سـمح اهلل فـي السـيارة مـع تقديـم

للمهنـدس راشـد الرحيمـي والدكتـور

للمشـاركة فـي هكـذا معـرض هـو

كافـة البيانـات المطلوبة ،كما شـارك

المهنـدس محمـد زيـاد الشـعري

إشـادة بـدور النـادي العلمـي الكبيـر

بالمعـرض مشـروع الهـدف المتحـرك

ويعتبـر الجهـاز من األنظمـة المتطورة

فـي المجتمـع ،وقـد ركـز النـادي فـي

للمختـرع راشـد إبراهيـم وهـو عبارة عن
هـدف يتحـرك آليـ ًا بواسـطة تطبيـق

والحديثـة.

ذات العالقـة بالدفـاع المدنـي ووزارة

جـوال ويسـتخدم عـادة فـي مياديـن

الداخليـة بشـكل عـام.

الرمايـة.

وقـد تـم اختيـار مشـاريع تـم تنفيذهـا

باإلضافـة إلـى جهـاز قاطـع إرسـال

مـن قبـل شـباب قطرييـن مبدعيـن،

الهاتـف الجـوال عـن السـائق أثنـاء

للمشـاركة فـى النسـخة  12مـن

قيـادة السـيارة للمخترعتيـن عائشـة
المري ومي القحطاني وأيض ًا السـترة

هـذه المشـاركة علـى المشـاريع

ميليبـول قطـر أولهـا كان مشـروع
«العيـن الثالثـة» للمختـرع فهـد العبيـد
وهـو يسـاعد رجـال حـرس الحـدود
وحـرس المراقبـة بشـكل عـام بحيـث
يعطـي الشـخص القـدرة علـى
المراقبـة خلفـه دون الحاجـة إلـى
النظـر للخلـف ،أيضـ ًا هنـاك مشـروع
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ملتقى المراكز الشبابية
شـارك النـادي العلمـي فـي ملتقـى المراكـز الشـبابية فـي

قطـر  ،كمـا زار جنـاح النـادي عـدد من الشـخصيات البـارزة في

جامعـة قطـر خلال الفتـرة مـن  3حتـى  5أبريل والـذي يهدف

الدولـة وتـم عـرض مجموعـة مـن المشـاريع االبتكاريـة فـي

إلـى تعريـف طلبـة الجامعـة باألنشـطة التـي تقدمهـا

النـادي لعـدد مـن المبتكريـن القطرييـن.

المراكـز الشـبابية للمنتسـبين  ،حيـث افتتـح المعـرض
سـعادة السـيد /صلاح بـن غانـم العلـي وزيـر الثقافـة
والرياضـة و الدكتـور حسـن بـن راشـد الدرهـم رئيـس جامعـة
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المعرض
البيئي األول
شـارك النـادي العلمـي فـي فعاليـات المعـرض
البيئـي األول الـذي نظمـه مركـز أصدقـاء البيئـة فـي
كتارا في الواحد والعشـرين من شـهر فبراير بمناسبة
االحتفـال باليـوم البيئـي القطـري الـذي يع ّبـر عـن
االهتمـام الكبيـر الـذي توليـه دولـة قطـر للمحافظـة
علـى البيئـة علـى كافة المسـتويات ،وأتت مشـاركة
النـادي إيمانـ ًا منـه بأهميـة المشـاركة المجتمع ّيـة

والتعـاون مع باقي المراكز الشـباب ّية وذلك انسـجام ًا
مـع رؤيـة الـوزارة فـي تعـاون المراكز واألندية الشـباب ّية
إلبـراز دورهـا المنـوط بهـا .وقـد قـدم النـادي مجموعـة
مـن الـورش العلميـة العمل ّيـة فـي مجـال الطاقـة
المتجـددة باإلضافـة إلـى ورش الروبـوت والتـي تـم
ّ
مـن خاللهـا تدريـب المشـاركين خاصـة الطلاب على
تجميـع نمـاذج للروبـوت.

المعرض المصاحب لالحتفال
باليوم العالمي للملكية
الفكرية شـارك النـادي العلمـي القطـري فـي المعـرض
المصاحـب لالحتفـال باليـوم العالمـي للملكيـة
الفكريـة والـذي أقيـم بتاريـخ  26أبريـل مـن خالل عرض
مجموعـة مـن المشـاريع االبتكارية للشـباب القطري
التـي القـت استحسـان وإعجـاب المسـؤولين وزوار
المعـرض ،ويجـري االحتفـال باليـوم العالمـي
للملكيـة الفكرية سـنويا بهدف نشـر ثقافـة الملكية
الفكريـة والتوعيـة بهـا .وتهـدف فعاليـات هـذه
االحتفاليـة إلـى توعيـة الجمهـور وتشـجيعهم علـى
االبتـكار سـواء فـي مجـال االختراعـات أو المصنفـات
الفنيـة واألدبيـة أو غيرهـا مـن مجـاالت الملكيـة
الفكريـة ومنحهـم المزيـد مـن المعلومـات مـن قِبـل
الخبـراء والمسـؤولين لتشـجعهم علـى حمايـة
إبداعاتهـم وحفظهـا مـن التعـدي.
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المعرض المصاحب للملتقى
الحواري األول لتكنولوجيا
التعليم والتعلّم
شـارك النـادي العلمـي القطـري فـي الملتقـى
الحـواري األول لتكنولوجيـا التعليـم والتع ّلـم تحـت
الفعـال لتكنولوجيـا التعليـم فـي
عنـوان «التطبيـق
ّ
قطـر» ،الـذي نظمتـه كليـة المجتمـع فـي دولـة قطـر
وذلـك فـي الثامـن مـن شـهر نوفمبـر 2018م بحضـور
عـدد مـن كبـار الشـخصيات والمسـؤولين والخبـراء
فـي مجـال التعليـم وقـد شـارك الدكتـور حـارب
الجابـري المديـر التنفيـذي للنـادي العلمـي القطـري
بالجلسـات النقاشـية للملتقـى.

كمـا شـارك النـادي العلمـي القطـري مـع العديد من
الجهـات المشـاركة ،فـي المعـرض المقـام علـى
هامـش الملتقـى لتمكيـن الحضـور مـن التعـرف
علـى المزيـد مـن المعلومـات حـول التقنيـات
والمنصـات التعليميـة المتطـورة ،ومـن هـذه
ّ
الجهـات :النـادي العلمـي القطري ،ومركـز التم ّيز في
التعليـم والتع ْلـم التابـع لجامعـة قطـر ،ومؤسسـة
الفيصـل بلا حـدود ،ونـادي المبدعيـن التابـع لمركـز
تكنولوجيـا التعليـم والتعلـم بكليـة المجتمـع.
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المعرض المصاحب لمؤتمر
هوايات الشباب الثالث
شـارك النـادي العلمـي القطـري بالمعـرض
المصاحـب لمؤتمـر هوايـات الشـباب الثالـث الـذي
احتضنـه نـادي قطر الرياضـي بتاريخ  22نوفمبر برعاية
سـعادة الشـيخ جاسـم بـن حمـد بـن ناصـر آل ثانـي
رئيـس مجلـس إدارة نـادي قطـر الرياضـي وجـاءت
مشـاركة النـادي مـن خلال تقديـم بعـض المشـاريع
واالبتـكارات الشـبابية بمـا يشـجع ويدعـم مواهـب
الشـباب المختلفـة ،ويتواكـب مـع اهتماماتهـم
وتطلعاتهـم ومـع أهـداف المؤتمـر الـذي يهـدف إلـى
تفجيـر طاقـات الشـباب وإطلاق مواهبهـم اإلبداعيـة
فـي شـتى المجـاالت.

 28مجلة العلمي النادي العلمي القطري

نشاط الربيع للعام الدراسي 2018 /2017م
نظـم النـادي العلمـي القطـري فعاليـات نشـاط
الربيـع للعـام الدراسـي 2018 /2017م  ،تحـت شـعار
«تعلـم  ..فكـر  ...إكتشـف  ..إبتكـر « خلال الفتـرة مـن 20
حتـى  31ينايـر 2018م.
وقـد دأب النـادي العلمـي القطـري سـنويا علـى
تنظيـم فعاليـة نشـاط الربيـع بهـدف شـغل األوقـات
الحـرة للطلاب خلال فتـرة عطلـة منتصـف العـام بمـا
يعـود عليهـم بالنفـع والفائـدة مـن خلال أسـلوب
تعليمـي يركـز علـى الجانـب العملـي مـع عـدم
إغفـال جانـب المتعـة والمـرح خلال النشـاط وذلـك
ً
انطالقـا مـن أهدافـه االسـتراتيجية التـي وضعهـا
لتكـون معالـم علـى طريـق التخطيـط والعمـل فـي
النـادي العلمـي القطـري والتي تنسـجم مـع األهداف
االسـتراتيجية لـوزارة الثقافـة والرياضـة.
وقـد اسـتقبل النـادي العلمـي المشـاركين مـن عمـر
 7حتـى عمـر  17عامـ ًا وتجـاوز عـدد المشـاركين فـي
النشـاط حاجـز ال 200مشـارك مـن الجنسـين ،وكان
النـادي قـد تهيـأ السـتقبالهم بخطـة مناسـبة مـن

البرامـج العلميـة المتنوعـة فـي مجـاالت الفـاب الب
الرقمـي والبرمجيـات والروبـوت والعلـوم والفلـك
والطاقـات المتجـددة وااللكترونيـات باإلضافـة
إلـى عـدد مـن المشـاريع العلميـة التـي تنمـي عنـد
المشـارك حـب البحـث والتصنيـع الرقمـي.
وقـد َحـرِص النـادي العلمـي القطـري علـى أن
يقـوم بتنظيـم وإدارة النشـاط الربيعـي مجموعـة
مـن الشـباب القطـري المتميـز والـذي أصبـح لديـه
خبـرة جيـدة فـي مجـال التعامـل مـع هكـذا فعاليـات
حيـث تـم تكليـف مجموعـة مـن الشـباب القطرييـن
المتطوعين بتنظيم وإدارة نشاط الربيع تحت إشراف
وتوجيـه مـن مسـؤولي النـادي العلمـي القطـري
تأكيـداً علـى تحقيـق رؤيـة وزارة الثقافـة والرياضـة
بتمكيـن الشـباب القطـري .وقـد أثبـت الشـباب قـدرة
واقتـدار علـى تحمـل المسـؤولية والمتابعـة والعمـل
تحـت مختلـف الظـروف بـكل هـدوء واحترافيـة فـي
التعامـل مـع مختلـف التحديـات التـي قـد تواجههـم
خلال مرحلـة النشـاط.
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النشاط
الصيفي
للعام 2018م
انطلقـت فعاليـات مخيـم «سـتيم» الصيفـي والـذي
ينظمـه النـادي العلمـي القطـري خلال الفتـرة مـن
 1يوليـو حتـى  9أغسـطس  ،وذلـك ضمـن فعاليـات
وأنشـطة النـادي الصيفيـة ،بمشـاركة مجموعـة
كبيـرة مـن المشـاركين والمشـاركات وتحـت إشـراف
نخبـة مـن ذوي الخبـرة العلميـة والتـي لهـا القـدرة
علـى التعامـل مـع الفئـات المختلفـة حيـث شـارك
فـي النشـاط الصيفـي مـا مجموعـه  1123مشـارك
مـن مختلـف الجهـات سـواء المراكـز الشـبابية التـي
اسـتفادت مـن خدمـات النـادي العلمـي لتقديم ورش
علميـة ألعضائهـا أو أبنـاء منتسـبي وزارة الداخليـة أو
المشـاركين بشـكل مباشـر فـي النشـاط.
وتتضمـن فعاليـات المخيـم برامـج متنوعـة منهـا
الرياضيـات والعلـوم والهندسـة والتكنولوجيـا
ويسـتهدف فئـة الطلاب والطالبـات مـن سـبع
سـنوات حتـى سـبعة عشـر سـنة ويهـدف النشـاط
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لشـغل األوقـات الحـرة للطلاب والطالبـات خلال
فتـرة الصيـف بمـا يعـود عليهـم بالنفـع والفائـدة مـن
خلال أسـلوب تعليمـي يركـز علـى الجانـب العملـي
مـع عـدم إغفـال جانـب المتعـة والمـرح خالل النشـاط،
وذلـك انطالقـا من أهدافه االسـتراتيجية التي وضعها
لتكـون معالـم يهتـدي بهـا المخططـون ألنشـطة
وبرامـج النـادي العلمـي القطـري.
ويركز مخيم  STEMالصيفي على التعلم من خالل
األنشـطة العمليـة التطبيقية وأنشـطة التكنولوجيا
الرقميـة والكمبيوتريـة ،وأنشـطة عمليـة مبتكـرة
متنوعـة تعتمـد علـى اإلكتشـاف والتحـري ،وأنشـطة
التفكيـر العلمـي والمنطقـي واتخـاذ القـرار ،ويهـدف
إلـى تعزيـز عقليـة االستفسـار والتحقـق والتفكيـر
المنطقـي ومهـارات التعـاون والعمـل بـروح الفريـق
الواحـد.
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المخيم العلمي
الشتوي 2018
أقـام النـادي العلمـي القطـري نشـاط المخيـم
العلمـي الشـتوي خلال فتـرة عطلـة منتصـف العـام
الـذي بـدأ فـي  22ديسـمبر  2018حيـث شـارك فـي
المخيـم  130مشـارك خلال الفترتيـن الصباحيـة
والمسـائية وتركـزت األنشـطة علـى الجانـب العملي
فـي عـدد مـن التخصصات مثـل البرمجيـات والروبوت
والطاقـات المتجـددة والعلـوم والزراعـة والميكانيـكا
وقـد تميـز النشـاط لهـذا العـام بإضافـة فئـة عمريـة
جديـدة مـن  5حتـى  7سـنوات وتـم وضـع برنامـج
خـاص بهـم تحت مسـمى المبـدع الصغيـر روعي فيه
إيصـال المعلومـة بطريقـة عمليـة وبسـيطة ومرحـة.
كمـا تميـز هـذا المخيـم ببرنامـج آخـر ألول مـرة يدخـل
ضمـن أنشـطة النـادي سـواء الصيفيـة أو الشـتوية
وكان مخصصـ ًا للفئـة األكبـر فـي النشـاط وهـو
برنامـج رائـد األعمـال الواعـد حيـث يهـدف هـذا البرنامـج
إلـى تسـهيل وتشـجيع ريادة االعمـال والتجارة لألجيال
القادمـة  ،فالمسـتقبل لهـم والتاكيـد علـى روح ريـادة
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االعمـال فـي األجيـال الجديـدة ورعايتهـا .وقـد حقـق
برنامـج رائـد األعمـال الواعـد هـذا مـن خلال توفيـر بيئـة
عمـل تنشـيطية متكاملـة حيـث يمكـن للمشـاركين
تكـون
االبتـكار واإلبـداع فـي بيئـة تنافسـيه .وقـد
ّ
البرنامـج مـن ورش عمـل تالهـا تنفيـذ المشـاريع حيـث
قـام المشـاركون بعمـل عدة مشـاريع بعـد أن حصلوا
علـى المعلومـات النظريـة المفيـدة لهم والمشـاريع
هـي مشـروع العربـة الذكيـة ومشـروع الحقيبـة
التعليمية وحقيبة اإلسـعافات األولية والئحة المهام
وحامـل المجلات والكتـب والمصبـاح الذكـي وحـول
برنامـج رائـد األعمـال الواعـد صـرح الشـيخ علـي بـن
سـلمان آل ثانـي رئيـس فريـق األنشـطة والفعاليـات
فـي النـادي بـأن البرنامـج يعتبـر نقلـة نوعيـة فـي
المخيـم العلمـي الشـتوي كمـا أن المشـاريع التـي
تـم تنفيذهـا تعتبـر رائـدة وقـد تميـزت بالتنـوع وجـاءت
مـن أفـكار وإجتهـادات المشـاركين بعـد عملية عصف
ذهنـي لـكل فريـق عمـل مشـارك.

إفتتاح ورشة
ميكانيكا السيارات
إفتتـح سـعادة صلاح بـن غانـم العلـي وزيـر الثقافـة
والرياضـة ورشـة ميكانيـكا السـيارات فـي النـادي
العلمـي القطـري والورشـة تضـم عـدداً مـن اآلالت
والمعـدات الميكانيكيـة المتخصصـة فـي مجـال
المحـركات بغـرض توفير اإلحتياجـات الالزمة لألعضاء
لتدريبهـم وتطويـر مهاراتهـم فـي مجـال الميكانيكا ،
وفـي جانـب األمـن والسلامة خضعـت الورشـة ألعلى
معاييـر السلامة المتبعـة فـي الـورش وباألخـص
فـي الـورش التعليميـة حيـث تـم مراعـاة سـهولة
وإنسـيابية العمـل فيهـا مـن خلال توفيـر عـدة أقسـام
مترابطـة فـي الورشـة تسـاهم فـي تعليـم األعضـاء
مـن خلال توفيـر أدوات التدريـب الحديثـة والمتطـورة
وتوفيـر نظم المحاكاة والنماذج التدريبية المسـاعدة
باإلضافـة إلـى المسـاهمة فـي التطويـر مـن خلال
توفيـر منـاخ مناسـب للتجـارب واألبحـاث العلميـة فـي
مجـال الميكانيـكا باإلضافـة إلى جزء خـاص بالصيانة
مـن خلال توفـر بيئـة آمنـة ومشـجعة السـتخدام

الورشـة وتوفيـر المعـدات الالزمـة إلقامـة النشـاط
بشـكل سـلس ومشـجع للشـباب القطـري.
يذكـر أن مراحـل العمـل فـي الورشـة تمـت تحـت
إشـراف ومتابعـة مـن الشـباب القطرييـن أعضـاء
النـادي العلمـي سـواء التصميـم أو متابعـة شـؤون
المناقصـات ومتابعـة مراحـل التنفيـذ مـع المقاوليـن
واسـتالم العمـل منهـم  ،وبهـذه المناسـبة تتقـدم
إدارة النـادي العلمـي بالشـكر الجزيـل لسـعادة
السـيدصالح بـن غانـم العلـي وزيـر الثقافـة والرياضـة
لدعمـه الشـباب فـي إنشـاء الورشـة بـكل اإلمكانـات
حيـث كان سـعادته يتابـع بشـكل مسـتمر مراحـل
تنفيذهـا إيمانـ ًا منـه بـدور هـذه الورشـة المهـم فـي
إسـتقطاب الشـباب القطـري وأهميتهـا فـي تدريـب
الشـباب بشـكل علمـي ،وبالطبـع البـد مـن شـكر
إدارة الشـؤون الشـبابية لدعمها المتواصل لمشـاريع
النـادي بقيـادة السـيد عبـد الرحمـن الهاجـري مديـر
اإلدارة.
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التعاون مع قطاع التعليم

شبكة العلمي
إيمانـ ًا مـن النـادي العلمـي القطـري بأهميـة قطـاع التعليـم وبأنـه رافـد أساسـي مـن روافـد
المشـاركة المجتمعيـة للنـادي العلمـي فقـد وضـع خطـة تعـاون مـع مـدارس وزارة التعليـم
تتمثـل فـي شـبكة العلمي ،وشـبكة العلمي هي مجموعة من المـدارس االبتدائية واالعدادية
والثانويـة لهـا عضويـة فـي الشـبكة لتحصـل علـى بعـض المميـزات ومنهـا:
ورش عمـل علميـة فـي مختلـف تخصصـات النـادي العلمـي واستشـارات علميـة للمـدارس
والمسـاعدة فـي تنفيـذ األبحـاث العلميـة الخاصـة بالمـدارس باإلضافـة إلـى المشـاركة فـي
مسـابقة باحـث العلميـة التـي ينظمهـا سـنوي ًا النـادي العلمـي القطـري حيـث شـارك فـي
شـبكة العلمـي  79مدرسـة مـن مختلـف المراحـل كمـا قـدم النـادي العلمـي  89ورشـة عمـل
مختلفـة فـي تخصصـات وأقسـام متعـددة وكان عـدد الطلاب الذيـن اسـتفادوا مـن خدمـات
النـادي العلمـي  1389طالبـاً وطالبـة.
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مسابقة باحث:
تأكيـداً لـدور النـادي العلمـي القطـري فـي تنميـة
مواهـب الطلاب العلمية ودعمـ ًا لرؤية قطر الوطنية
 ،2030أعلـن النـادي العلمـي القطـري عـن إطلاق
مسـابقة بحثيـة للطلاب تحـت مسـمى مسـابقة
باحـث والمسـابقة تتـم بالتعـاون مـع وزارة التعليـم
والتعليـم العالـي.
وتشـكل مسـابقة «باحـث» جـزءاً مـن الجهـود
التـي تبذلهـا المؤسسـات القطريـة ،ومـن ضمنهـا
النـادي العلمـي القطـري فـي سـبيل توفيـر بيئـ ٍة
علميـ ٍة متكاملـة إلبداعـات واكتشـافات الطلبـة فـي
ً
لبنـة
المؤسسـات القطريـة ،كمـا تشـكل المسـابقة
لبنـاء نهضـ ٍة علميـ ٍة فـي دولـة قطـر ،يكـون األسـاس
فيهـا جيـل قـادر علـى مواكبـة التطـورات فـي جميـع
مجـاالت العلـم والمعرفـة وتطبيقاتهـا ،حيـث عمـد
المنظمـون لمسـابقة “باحـث” إلـى اشـراك عـد ٍد مـن
الطلبـة المتميزيـن بمشـاريع بحثيـة وعلميـة  ،بمـا
يمكنهـم مـن األدوات العلميـة والبحثيـة في حياتهم
المدرسـية ،وبمـا يعـزز التجـارب العمليـة لديهـم».

وقـد وضـع النـادي عـدة شـروط
المسـابقة وهـي:

للمشـاركة فـي

أو ً
ال  :يحـق لـكل مدرسـة التقـدم بطلـب المشـاركة
بأكثـر مـن مشـروع فـي البحـث العلمـي علـى أن يتـم
إختيـار المشـاريع المقبولـة فـي المسـابقة مـن خلال
لجنـة فنيـة متخصصـة مـن النـادي العلمـي.
ثانيـ ًا  :يحـق المشـاركة بطالبيـن بحـد أقصـى فـي كل
مشـروع ،علـى أن يكـون أحـد المشـاركين علـى األقـل
مـن الطلبـة القطرييـن.
ثالثـ ًا  :اإلشـراف علـى كل مشـروع يكـون مـن قبـل
مشـرف واحـد فقـط.
المجاالت العلمية لمسابقة ” باحث “
 الحوسبة ونظم االتصاالت. الهندسة. علوم األرض والعلوم البيئية.وقـد شـارك فـي المسـابقة فـي نسـختها األولـى العـام
الماضي  19مدرسـة إعدادية وثانوية وكان عدد األبحاث
المشـاركة  39بحث ًا.
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مسابقة صانع:
مسـابقة صانـع هـي منصـة وطنيـة تـم إطالقهـا
فـي عـام  2015لتمكيـن الجيـل الناشـئ مـن
الشـباب مـن مهـارات الصنـع واالبتـكار و يتـم
تنفيذهـا سـنويا بالشـراكة بيـن شـركة إبتـكار ووزارة
التعليـم و التعليـم العالـي والنـادي العلمـي
القطـري باإلضافـة إلـى رعـاة آخريـن . ،وقـد صممـت
المسـابقة بشـكل سـنوي لمـدة  6اشـهر وتسـتهدف
حاليـ ًا طلاب المرحلـة الثانويـة مـن كال الجنسـين مـن
المـدارس المحليـة ألخذهـم فـي عمليـة التصنيـع و
إلهامهـم لحـل مشـاكل العالـم الحقيقـي مـن خلال
بنـاء النمـاذج األوليـة مـن أفكارهـم ،حيـث يتعلـم
الطلاب خلال هـذه الرحلـة برامـج التصميـم وأجهـزة
التكنولوجيـا المختلفـة (طباعـة و تصميـم ثالثيـة
االبعاد -اإللكترونيات -البرمجة) كما تعزز المسـابقة
مهـارات التعلـم الذاتـي والتفكيـر التحليلـي لـدى
الطلبـة وذلـك مـن خلال اإلشـراف علـى تنظيـم وإدارة
المسـابقة فـي تدريـب جميـع المشـاركين على آليات
واألدوات المسـتخدمة علـى أيـدي طاقـم أكاديمـي
متخصـص .
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تنقسـم مراحـل التقييـم فـي مسـابقة صانـع إلـى
أربـع مراحـل حيـث تختلـف معاييـر التقييـم بحسـب
أهـداف كل مرحلـة مـن مراحـل عمليـة التصنيـع
الرقمـي ،إذ تقـوم الفـرق ببنـاء نمـاذج مبدئيـة
بمميـزات كافيـة إلرضـاء المسـتخدم األولـي وجمـع
معلومـات واقتراحـات تسـاعد علـى تطويـر المنتـج
فـي المسـتقبل وقـد شـاركت فـي العـام 2018 /2017م
أربـع مـدارس ثانويـة بواقـع سـتة مشـاريع كان ترتيبهـا
كالتالـي:
إسم المدرسة

إسم البحث

مدرسة البيان الثانوية
للبنات

جهاز كشف وإزالة
االلغام

مدرسة عمر بن الخطاب
الثانوية

سرير االطفال الذكي

مدرسة البيان الثانوية
للبنات

نظام الري الذكي

مدرسة العلوم المصرفية
بنات

نظام تفادي الحرائق

مدرسة عمر بن الخطاب
الثانوية

مشروع انعدام الوزن
الظاهري للجسم

مدرسة الوكرة الثانوية
للبنين

قطرات

الفئة

الذهبية

الفضية

البرونزية

فاب الب قطر في النادي العلمي
تـم إطلاق فـاب الب قطـر فـي عـام  2015تحـت مظلـة
النـادي العلمـي القطـري ويعتبـر أول معمـل قطـري
يحصـل علـى عضويـة واعتمـاد المنظمـة العالميـة
للفـاب الب ،ويهـدف فـاب الب قطـر إلـى تشـجيع
فئـات المجتمـع علـى التصنيـع واالبتـكار ،ويوفـر بيئـة
داعمـة لإلبـداع حيـث يتوفـر فيـه جميـع البرامـج التـي
ّ
تمكـن الشـباب مـن إنجـاز مشـاريعهم باإلضافـة إلـى
أحـدث األدوات وأجهـزة التصنيـع اليدويـة والرقميـة
ممـا يسـاهم فـي اختـزال الوقـت والجهـد والتكلفـة
ألي مشـروع.
أهداف فاب الب قطر
 نشر ثقافة اإلبداع و اإلبتكار و التصنيع الرقميفي المجتمع القطري بكافة شرائحه.
 خلق بيئة محفزة لإلبداع وإلبتكار وتشجيعالشباب على منهجيات البحث واإلستكشاف.
 إنجاز المشاريع خالل وقت قصير وبجودة عالية 		وبطريقة احترافية مبتكرة.

ويقـدم فـاب الب قطر مجموعة من الـدورات التدريبية
المتخصصـة فـي تنفيـذ المشـاريع واالبتـكارات وورش
عمـل فـي مجـال الرسـم والتصميـم الهندسـي وفـي
مجـال أجهـزة التصنيـع الرقمـي باإلضافـة إلـى تقديـم
خدمـات استشـارية متخصصـة فـي الصنـع واالبتـكار
وتقديـم خدمـات الصيانـة لألجهـزة والمعـدات
التقنيـة.
كما يتوفر فيه األجهزة والمعدات التالية:
أجهـزة الطباعـة ثالثيـة األبعـاد ،جهـاز القطـع بالليـزر،
جهـاز القطـع المحـوري ،جهـاز قاطـع الفينيـل ،اآلالت
المسـا ِعدة.
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مشاريع علمية نفذها النادي العلمي

المشاريع االبتكارية
نفـذ النـادي العلمـي القطـري مجموعـة مـن المشـاريع االبتكاريـة شـاركت فـي معـارض علمية
محليـة ودوليـة ومـن هـذه المشـاريع :مشـروع الشـاحن الالسـلكي ومشـروع تطبيـق الكترونـي
علـى التلفونـات الذكيـة ومشـروع منـع اسـتخدام الجـوال للسـائق أثنـاء القيـادة حيـث بلـغ عـدد
المشـاريع التـي نفذهـا النـادي لألعضـاء  26مشـروع.
كمـا نفـذ العديـد مـن المشـاريع المدرسـية والجامعيـة بهـدف مسـاعدة الطلبـة وتقديـم خدمـة
مجتمعيـة لهـم حيـث بلـغ عـدد المشـاريع المدرسـية لتـي تمت مسـاعدة طالب المـدارس فيها
للعـام الدراسـي 2018 /2017م 54 .مشـروع وبحـث مدرسـي أمـا خلال العـام الدراسـي 2019 /2018
فبلـغ عـدد المشـاريع المدرسـية والجامعيـة  79مشـروع.
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1574
ورشة
ورش العمل
نفـذ النـادي العلمـي القطـري خلال العـام 2018م
 1574ورشـة عمـل فـي مختلـف التخصصـات
العلميـة حيـث كان نصيـب النشـاط الصيفـي
منهـا  ١٠١١ورشـة عمـل وكان نصيـب نشـاط
الربيـع والمخيـم العلمـي الشـتوي  280ورشـة
عمـل باإلضافـة إلـى  283ورشـة عمـل يوميـة
وكان الهـدف مـن وراء هـذه الـورش هـو رفـع
سـوية المعرفـة العلميـة والعمليـة لألعضـاء
المشـاركين فيهـا كمـا جـاءت معظـم
الـورش بنـاء علـى حاجـة المجتمـع مـن خلال

طلـب األعضـاء التركيـز علـى مواضيـع معينـة
تسـاعدهم فـي تنفيـذ أفكارهـم أو مشـاريعهم
سـواء داخـل النـادي أو خارجـه علـى سـبيل المثـال
ال الحصـر ورشـة األردوينـو التـي باتـت مطلوبـة
مـن شـريحة واسـعة مـن األعضـاء وتفيدهـم فـي
تنفيـذ النمـوذج األولـي ألبحاثهـم ومشـاريعهم،
وأيضـ ًا ورش التخييـم بالطاقـة الشمسـية
وورش ميكانيـكا اإلنتـاج وميكانيـكا السـيارات،
وورش البرمجيـات التـي تتنـاول موضـوع برمجـة
ا لتطبيقـا ت .
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المبادرات الشبابية
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مبادرة داعم:

صاحب المبادرة والقائم عليها
الدكتور حارب محمد الجابري

نبذة تعريفية عن المبادرة:
تهـدف مبـادرة داعـم إلـى رصـد االحتياجـات والتحديات
التـي تواجـه الشـباب المبدع من خالل برنامج مسـتمر
لتقديـم الدعـم اللازم لهـم عـن طريـق االستشـارات
وتسـهيل االجـراءات وتوفيـر الدعـم المالـي
والمسـاهمة فـي تطويـر ابتكاراتهـم لتصبـح منتجات
ذات فائـدة للمجتمـع.

مبادرة بيتك:
القائم على المبادرة:
إبراهيم عبد الرحمن

نبذة تعريفية عن المبادرة:
تهـدف المبـادرة إلـى نشـر ثقافـة البنـاء الصحيـح
والواقعـي بالتخطيـط السـليم وتوصيـل المعلومـة
بأسـهل الطـرق وأحـدث الوسـائل التكنولوجيـة
والمرونـة فـي التطويـر علـى حسـب وضـع تطـور
السـوق وفتـح قنـوات تعـاون مع بيوت الخبـرة في هذا
المجـال.
و المبـادرة تسـتهدف المواطنيـن القطرييـن وممـن
لديهـم الرغبـة فـي بنـاء بيـت العمـر وهـي تشـمل
محاضـرات تتضمـن الطابـع العملـي ونقـل الخبـرة
بأسـلوب سـهل وميسـر بحيـث يسـتطيع المشـارك
أن يخـرج بفكـرة واضحـة تسـاعده فـي هـذا المجـال،
باإلضافـة إلـى ورش حـول التخطيط لبنـاء بيت العمر
وكيفيـة اختيـار مـواد التشـطيب والصيانـة المنزليـة
وفـن الديكـور واختيـار األلـوان واألشـكال.
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مبادرة ضبط وسابق:
القائمون على المبادرة:

عبدالعزيـز يحيـى الجابـري ،علـي حسـين العمـادي  ،عبداهلل علي
الخليفـي ،منصـور حمـد الهاجـري  ،محمـد سـيف الخياريـن ،سـعد
فهـد الدوسـري  ،يوسـف يحيـى الجابـري ،محمـد راشـد النعيمـي،
عبـداهلل محمـد الشـيخان ،محمـد حسـين العمـادي.

نبذة تعريفية عن المبادرة:
نشـر ثقافـة رياضـة المحركات بشـكل أوسـع للشـباب
القطـري وتبسـيط خطـوات الدخـول في هـذا المجال
مـن خلال الفـرص المحليـة المتوفـره وتبيـان الطـرق
الصحيحـه لتعديـل السـيارة لذلـك عوضا عـن الصرف
المتكلـف علـى التجهيـز والتعديلات التـي تضـر
بعمـر السـيارة وتوجيـه الشـباب لدخـول السـباقات
بشـكل أكثـر إحترافيـة ومسـاعدة المبتدئيـن فـي
مجـال السـيارات أو المحـركات بشـكل عـام لدخـول
المسـابقات باإلضافـة إلـى توفيـر بيئـة آمنـه لمارسـة
هوايـة رياضـة المحـركات.
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حيـث شـارك فريـق ضبـط وسـابق فـي عشـرة سـباقات
ضمـن بطولـة قطر للسـيارات السـياحية وفاز بسـبعة
منهـا فـي المركـز األول بينمـا فـاز بثالثـة فـي المركـز
الثانـي ،كمـا شـارك الفريق بأربعة جـوالت في بطولة
قطـر للسـرعة وحصـل فـي الجولـة األولـى علـى
خمسـة كـؤوس كمـا حصل فـي الجولـة الثانية على
خمسـة كـؤوس أيضـ ًا وحصـل فـي الجولـة الثالثـة
علـى  7كـؤوس أمـا فـي الجولـة الرابعـة وهـي جولـة
بطولـة قطـر لالسـبرنت فحصل الفريق على  11كأسـ ًا.

مركز
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مبادرة الحفاظ على الطيور
المهددة باالنقراض
القائم على المبادرة:

الخبير البيئي :ناصر محمد آل جبر

نبذة تعريفية عن المبادرة:
تهـدف المبـادرة إلـى وضـع اسـتراتيجية للحفـاظ على
الطيـور مـن االنقـراض و مسـاعدة اليمـام والحمـام
البـري علـى التكاثـر فـي بيئـة جديـدة و آمنـه باإلضافـة
إلـى تحقيـق أقصـى قـدر مـن المنافـع للحفـاظ علـى
التنوع البيولوجي العالمي والسـعي إلى تأسـيس
جمعيـة محليـة لتطويـر خطـط الحفـاظ علـى الطيـور
والحفـاظ علـى التنـوع البيولوجـي العالمي وإنشـاء
اماكـن خاصـة لتكاثـر يمام الفاكهـة واليمام االرضي
المهـدد باالنقـراض.
لذلـك وتحـت شـعار” الحفـاظ علـى الكائنـات الحيـة
مـن خطـر االنقـراض ” إفتتـح النـادي العلمـي القطـري
بمقـره بتاريـخ  22فبرايـر 2018م المعـرض الحـي
ألنـدر طيـور ( اليمـام والحمـام البـري ) فـي العالـم
والـذي يضـم مجموعـة مـن أنـدر الطيـور فـي العالـم
وقـد قـام الباحـث ناصـر بـن محمـد آل جبـر صاحـب
المبـادرة والمهتـم باقتنـاء الطيـور النـادرة والمهـددة
باالنقـراض علـى مسـتوى العالـم بتعريـف الجمهـور
بهـذه الطيـور والتهديـدات التـي تواجههـا وجهـوده
الخاصـة فـي المحافظـة عليهـا
قـدم الباحـث والخبيـر البيئـي ناصـر آل
وعقـب االفتتـاح َّ
جبـر نـدوة توعويـة بعنـوان ( المسـاهمة فـي الحفـاظ
علـى التنـوع البيولوجـي وعـرض حـي لمشـاهدة أندر
الطيـور فـي العالـم ).
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وقـد حضـر النـدوة أكثـر مـن خمسـين مهتمـ ًا مـن
منتسـبي كليـة التربيـة فـي جامعـة الكويـت
وفـي بدايـة النـدوة تـم التعريـف بمفهـوم التنـوع
البيولوجـي وأهميـة الطبيعـة المتوازنـة بالنسـبة
لالنسـان باإلضافـة الـى جهـود المنظمـات البيئيـة
فـي محاولـة إعـادة التـوازن للبيئـة ثـم تطـرق الباحـث
إلـى مبادرتـه الشـخصية فـي مجـال الحفـاظ علـى
الكائنـات مـن خطـر االنقراض واقتنائـه لمجموعة من
أنـدر الطيـور فـي العالـم.

إحيـاء األمل من خلال توعية أصحـاب اإلعاقة الجسـدية وإيصال
فكـرة التغلـب علـى العقبـات وتغييـر النظـرة الذاتيـة لألفـراد
بشـأن قدرتهم علـى ممارسـة الرياضة.

مبادرة فيه أمل:
القائم على المبادرة:
راشد المنصوري

نبذة تعريفية عن المبادرة:
تهـدف المبـادرة إلـى تشـجيع األشـخاص ذوي اإلعاقـة
علـى ممارسـة الرياضـة ،والمبـادرة تحـت رعايـة كل
مـن أيـادي الخيـر نحـو أسـيا ،والتعليـم فـوق الجميـع،
إلـى جانـب االتحـاد القطـري لرياضـة ذوي االحتياجـات
الخاصة ،والجمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات
الخاصـة ،باإلضافـة إلـى نـادي قطـر الرياضـي وشـركة
أكـس سـايت.
وبخصـوص هـذه المبـادرة قـال السـيد حـارب الجابـري،
المديـر التنفيـذي للنـادي العلمـي القطـري ،إن
النـادي العلمـي القطـري وضـع ضمـن أولوياتـه
االهتمـام بـأي مبـادرة ،يـرى أنهـا تصـب فـي مصلحـة
الوطـن والمجتمـع ،وقـد تبنـى النـادي مجموعـة مـن
المبـادرات الشـبابية التـي كان لهـا صـدى ايجابـي
وتأثيـر متميـز ،ومـن ضمنهـا هـذه المبـادرة الشـبابية
لشـباب متميزيـن ،فضلـوا أن يتركـوا بصمـة فـي

المجتمـع ،وأن يخدمـوا فئـة مهمة من اخوانهم ذوي
االحتياجـات الخاصـة ،معربـ ًا عـن شـكره للقائميـن
علـى هـذه المبـادرة اإلنسـانية ،التـي تهـم شـريحة
هامـة مـن مجتمعنـا ،والتـي تـدل علـى إيمانهـم
بضـرورة أن يكـون كل فـرد مـن أفـراد المجتمـع هـو
فـرد فاعـل ومنتـج ،كمـا أعـرب عـن شـكره وتقديـره
أيضـ ًا لجميـع الجهـات الداعمـة لهـذه المبـادرة.
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الشراكة بين النادي العلمي القطري
وبيوت الشباب القطرية
رحلة إكتشف الصين
سـعي ًا مـن النـادي العلمـي القطري لتحقيـق األهداف
التـي وضعهـا ضمـن برنامـج الميجـا الـذي أطلقـه
النـادي والتـي تتمثـل في رفع كفـاءة التمكين وتنوع
األنشـطة البينيـة بيـن المراكـز الشـبابية والوصـول
لكافـة شـرائح المجتمـع بمختلـف مناطـق الدولـة
واسـتغالل االمكانـات المتوفـرة فـي المراكـز تـم
بالشـراكة مـع بيـوت الشـباب القطريـة القيـام برحلـة
علميـة تحـت عنـوان إكتشـف الصيـن خلال الفتـرة
مـن  12حتـى  19أغسـطس 2018م والتـي تهـدف إلـى
التعـرف علـى آليـة التصنيـع لالختراعـات واالبتـكارات
وزيـارة واحـة الصنـاع الشـهيرة فـي الصيـن وزيـارة أكبـر
سـوق الكترونيـات لديهـم.
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كمـا سـاهم النـادي العلمـي القطـري بتجهيـز جنـاح
بيـوت الشـباب فـي فعاليـات اليـوم الوطنـي فـي
درب السـاعي باإلضافـة إلـى معـرض الكتـاب الدولي
كمـا سـاهم فـي تنفيـذ مبـادرة دروب التـي تبنتهـا
بيـوت الشـباب القطريـة حيـث زار فريـق المبـادرة
النـادي العلمـي القطـري خالل األسـبوع الخامس من
المبـادرة وفـي يومـي  5و  6أبريـل وتـم تقديـم عـدداً
مـن الـورش العلميـة المناسـبة واالطلاع علـى القبـة
العلميـة والعلـوم العلميـة المرحـة.

فعاليات وطنية وعالمية
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المشاركة في فعاليات اليوم الوطني
لقـد كان للنـادي العلمـي القطـري شـرف المشـاركة
فـي االحتفـال باليـوم الوطنـي لدولـة قطـر مـن
خلال مشـاركته فـي خيمـة الدوحـة للفعاليـات
والتـي أقيمـت فـي درب السـاعي حيـث يحـرص
النـادي العلمـي علـى المشـاركة فـي هـذه الفعاليـة
الوطنيـة كحرصـه علـى أن تكـون مشـاركته متميـزة
وتحمـل فـي طياتهـا الجديـد والمتفـرد.
وتأتـي مشـاركة النـادي العلمـي لهذا العـام متنوعة
فـي األفـكار واألنشـطة بيـن قبـة فلكيـة علميـة حـرص
النـادي علـى وجودهـا في درب السـاعي لتبعث على
المـرح والمتعـة والمعلومـة المفيـدة لـزوار الخيمـة
وتعتبـر هـذه هـي المشـاركة األولـى لهـذا النـوع مـن
التقنيـات ،كمـا شـارك النـادي العلمـي بمجموعـة
مـن الفعاليـات واألنشـطة العلميـة األخـرى مثـل
سـباق السـيارة االفتراضيـة وهـي عبـارة عـن برنامـج
محاكـي للسـيارة يضـع المتسـابق فـي جـو شـبه
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واقعـي مـن حيـث المؤثـرات والمحيـط ليدخـل فـي
سـباق تحـدي للسـرعة وتجـاوز العوائـق بشـكل آمـن
وممتـع ،كمـا شـارك بتحـدي الروبـوت وهـو عبـارة عـن
سـباق تحـدي بيـن الروبوتـات يقـوم بالتحكـم بـه زائـرو
الجنـاح باإلضافـة إلـى مسـابقة أطـول بـرج وهـي عبارة
عـن مسـابقة بيـن فريقين يقومـان بتصميم وتركيب
بـرج مـن األعواد الخشـبية ضمن وقت محـدد باإلضافة
إلـى تنفيـذ ولحـام دوائـر الكترونيـة يتعلـم منهـا
الزائـرون بعـض مواصفات وميـزات الدوائر االلكترونية
وكيفيـة لحـام القطـع اإللكترونيـة كمـا شـارك النادي
العلمـي القطـري فـي خيمـة الليـوان النسـائية مـن
خلال فعاليـة تحـدي الليـزر التـي القـت إقبـا ًال و إعجابـ ًا
مـن زائـرات الخيمـة وفـي إطـار تفاعـل الجمهـور مـع
فعاليـات النـادي العلمي القطري تم تنفيذ مسـابقة
الكنـز المفقـود وهـي مسـابقة حركيـة تعتمـد علـى
سـرعة البديهة والقدرة على التحليل يشـارك بها عدة
فـرق يتنافسـون فـي اكتشـاف مـكان الكنـز المفقـود

المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي:
شـارك النـادي العلمـي القطـري فـي فعاليـات اليـوم
الرياضـي للعـام  ، 2018وقـد كانت مشـاركته من خالل
عـدد مـن الفعاليـات وهـي ( :رياضة المشـي السـريع ،
رياضـة الدراجـات الهوائيـة  ،رياضـة كـرة تنـس الطاولة
 ،رياضـة كـرة البيبـي فـوت  ،رياضـة كـرة السـلة  ،رياضة
كـرة القـدم فـي المسـبح الصابونـي  ،رياضـة كـرة
القدم بملعب الجونير فوت) وكان عدد المشـاركين
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بينهـم بمـا يراعـي العـادات والتقاليـد السـامية لدولـة
قطـر وبمـا ال يخالـف تعليمـات وضوابـط شـريعتنا
الغـراء.

االحتفال باليوم العالمي للشباب
إحتفـل النـادي العلمـي القطـري باليـوم العالمـي
للشـباب الـذي يصـادف  12أغسـطس مـن كل عـام
وذلـك مـن خلال تنظيمـه لعـدة فعاليـات  ،حيـث
كان هنـاك جلسـة حواريـة مـع كل مـن المختـرع
راشـد المهنـدي أحـد أصحـاب اختـراع سـيب والسـيد
عبـد العزيـز الجابـري رئيـس قسـم ميكانيـكا السـيارات
فـي النـادي العلمـي القطـري وأدار الحـوار المختـرع
هتمـي خليفـة الهتمي حول موضـوع الفضاء اآلمن
للشـباب مـن خلال دور النـادي فـي توفيـر مسـاحات
آمنـة للشـباب تُمكنهـم مـن االجتمـاع واالنخـراط فـي
أنشـطة تتعلـق باحتياجاتهم ومصالحهـم المتنوعة،
والمشـاركة فـي عمليـات صنـع القـرار والتعبيـر عـن
أنفسـهم بحريـة نابعـة مـن تقاليدنـا وتراثنـا اإلسلامي
الـذي يعتـز بـه شـبابنا ،حيـث تطـرق الحـوار إلـى ورشـة
ميكانيـكا السـيارات بحلتهـا الجديـدة وكذلـك
الخدمـات التـي يوفرهـا فـاب الب قطـر للمخترعيـن
القطرييـن ،وتالهـا اسـتعراض لتجـارب بعض الشـباب
فـي النـادي العلمي القطري حيـث تحدث المهندس
عبـد الرحمـن خميـس المديـر الفنـي فـي النـادي
العلمـي القطـري عـن دور الشـباب فـي المجتمـع
وتجربتـه مـع االبتـكار واالبـداع ومـا القـاه مـن دعـم
ومسـاندة مـن النـادي العلمـي فـي مجالـه وكذلـك
نصائحـه للشـباب الذين يريدون التميـز في أعمالهم،
كمـا تحـدث الشـيخ علـي بـن سـلمان آل ثانـي رئيـس
فريـق األنشـطة والفعاليـات فـي النـادي عـن دعـم

النـادي العلمـي للشـباب وتجربتـه فـي مجـال التطوع
فـي النـادي وكيـف أثـرت فيـه ايجابيـا وغيـرت تمامـ ًا من
شـخصيته إلـى األفضـل ،كمـا تحـدث السـيد محمـد
أحمـد القصابـي مـدرب برامـج االلكترونيـات والروبـوت
عـن توفيـر بيئـة آمنـة للشـباب فـي النادي ومـا قدمه له
النـادي مـن فـرص وتشـجيع علـى اسـتكمال مشـروعه
العلمـي وكيـف كان للنـادي دور إيجابـي فـي تحسـين
شـخصيته وصقلهـا وجعلهـا أكثـر ديناميكيـة ومرونـة
حيـث تحـول مـن شـخص خجـول ومتـردد إلـى شـخص
إجتماعـي وأكثـر ثقـة بنفسـه وال يتـردد فـي إجـراء
مقابلات إعالميـة مختلفـة للتحـدث عـن تجربتـه فـي
النـادي العلمـي.
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ورشة عمل الجرائم اإللكترونية
نظـم النـادي العلمـي القطـري بالتعـاون مـع إدارة
مكافحـة الجرائـم اإللكترونيـة بـوزارة الداخليـة بتاريـخ
 23أبريـل ورشـة بعنوان “الجرائـم اإللكترونية” ،لتوعية
الشـباب باإلجـراءات الواجـب اتخاذهـا لتفـادي الوقوع
تحـت طائلـة القانـون بسـبب ارتكابهـم إحـدى هـذه
الجرائـم ،وسـبل الحمايـة وعـدم التعـرض لالحتيـال
اإللكترونـي.
فـي البدايـة شـرح الملازم عبدالرحمـن البوعينيـن مـن
إدارة مكافحـة الجرائـم اإللكترونيـة بـوزارة الداخليـة ،أن
الجريمـة اإللكترونيـة جريمـة عابـرة للـدول ،فيمكـن
المعتـدي فـي دولـة والمعتـدى عليـه فـي
أن يكـون ُ
دولـة أخـرى ،لذلـك تعتبـر مـن أخطـر الجرائـم الدوليـة
ومكافحتهـا تحتـاج إلـى جهـود دوليـة مشـتركة ،فض ً
ال
عـن ضـرورة أن يتمتـع مسـتخدمو االنترنـت ومواقـع
التواصـل االجتماعـي بالثقافة الالزمة لتجنب الوقوع
فـي فـخ المخترقيـن.
وأشـار إلـى أن أنـواع الجرائـم اإللكترونيـة تتمثـل
فـي السـب والتشـهير ،والتهديـد واالبتـزاز ،واالختـراق،
واالعتـداء على الحيـاة الخاصة ،واالحتيال اإللكتروني،
واسـتغالل األطفـال ،مضيفـ ًا أن أكثـر أنـواع الجرائـم
شـيوع ًا هـي االبتـزاز والتهديـد ،حيـث يتعـرض الكثيـر
مـن األشـخاص إلـى ابتـزاز أحـد المخترقيـن وتهديـده

بنشـر مـواد مصـورة فاضحـة خاصة به علـى اليوتيوب
إذا لـم يرضـخ لمطالبـه الماليـة ،وكثيـر مـن الضحايـا
لألسـف يرضخـون لهـذه المطالـب ويقومون بإرسـال
األمـوال .وحـول دور إدارة مكافحـة الجرائـم اإللكترونيـة
فـي حمايـة األطفـال والمراهقين من ممارسـة ألعاب
المـوت مثـل مريـم والحـوت األزرق ،أشـار إلـى أنـه مـن
يرغـب فـي الوصـول إلـى هـذه األلعـاب لـن يسـتطيع
أحـد منعـه ،وال توجـد حكومـة تسـتطيع أن تراقـب
جميـع المحتـوى المتوافـر علـى اإلنترنـت ،لذلـك
فاألسـرة عليهـا دور كبيـر فـي مراقبـة أبنائهـا والتأكـد
مـن عـدم ممارسـته لتلـك األلعـاب الخطيـرة ،فـإذا
قامـت الـوزارة بإغلاق مصـادر هـذه األلعـاب سـتظهر
مصـادر جديـدة ،أو سـوف يقـوم المراهـق باسـتخدام
برنامـج  VPNللحصـول علـى اللعبـة.

إطالق مجلس المبتكرين
بحلة ورؤية جديدتين
أطلـق النـادي العلمي القطري خالل االحتفال باليوم
العالمـي للشـباب مجلـس المبتكريـن وفـق رؤية أكثر
ديناميكيـة وأكثـر فائـدة للشـباب القطـري حيـث قـال
إن هـدف المجلـس هـو مشـاركة األعضـاء فـي وضـع
اسـتراتيجيات وخطـط النـادي المسـتقبلية واالطلاع
علـى التقاريـر واالنجـازات ومناقشـتها ،كمـا ب ّيـن أن
عضويـة المجلـس منفصلـة عـن االدارة التنفيذيـة
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فـي النـادي ويتـم تعييـن رئاسـة مجلـس المبتكريـن
باالنتخـاب بيـن أعضاء المجلس ومدة عضوية رئاسـة
المجلس سـنوية ،علم ًا أن عضوية المجلس مرتبطة
بعضويـة النـادي العلمـي ،وسـيتم خلال هـذا العـام
وضـع النظـم واللوائـح الخاصـة بالمجلـس وسـيكون
تشـكيل المجلـس باالنتخـاب مـع بدايـة العـام القادم
إن شـاء اهلل تعالـى.

محاضرة الطريق إلى استكشاف المريخ
أقـام النـادي العلمـي القطـري بالتعـاون مـع سـفارة
الواليـات المتحدة األمريكيـة بالدوحة محاضرة علمية
بعنـوان الطريـق إلـى استكشـاف المريـخ وذلـك
يـوم األحـد  16سـبتمبر 2018م بمقـر النـادي العلمـي
القطـري حيـث تـم عرض رؤيـة العلماء والمهندسـين
فـي مجـال استكشـاف الفضـاء ،وقدمـت المحاضـرة
الدكتـورة دانييـل نودنـج وهـي مهندسـة نظـم
فـي مختبـر الدفـع النفـاث التابـع لوكالـة الفضـاء
األمريكيـة « ناسـا» وتعمـل حالي ًا ضمـن بعثة  2020إلى
المريـخ وقـد كانـت الفئـة المسـتهدفة مـن المحاضـرة
طالبـات المرحلـة االعداديـة والمرحلـة الثانويـة
وحضـر المحاضـرة مائـة وعشـرة طالبـات مـن مختلـف
المـدارس اإلعداديـة والثانويـة.
وقـد أكـدت الدكتـورة دانييـل نودنـج خلال حديثهـا
علـى الـدور األساسـي ألي فريـق عمـل وكيـف أنـه يجب
أن يتمتـع باالنسـجام والتوافـق حتـى يسـتطيع تجـاوز
التحديـات التـي من الممكن أن تواجه الفريق ،وكيف
أن أي فريـق عمـل متناغـم ومتعـاون هـو المفتـاح

الحقيقـي لنجـاح أي مهمـة ،كمـا وجهـت كالمهـا
إلـى الطالبـات مـن بـاب النصـح لهـن فقالـت :يجـب
أن يكـون إهتمامكـن بشـكل خـاص اهتمامـ ًا خاصـ ًا
بالعلـوم والتكنولوجيـا والهندسـة والرياضيـات
ألنكـن فـي المسـتقبل سـتحتجن هـذه المعـارف
فـي الدراسـة الجامعيـة ومـا بعدهـا وفـي حياتكـن
العمليـة إذا اخترتـن البحـث العلمـي خالل دراسـتكن
المسـتقبلية.

مشاركة النادي العلمي في فعاليات البراحة
شـارك النـادي العلمـي القطـري فـي فعاليـات
البراحـة التـي نظمتهـا وزارة الثقافـة والرياضـة حيـث
امتـدت مشـاركته علـى مـدار شـهور وتنوعـت طبيعـة
المشـاركة بفعاليـات علميـة متنوعة مثل ( الروبوت
 ،الطاقـات المتجـددة  ،الرسـم ثالثـي األبعـاد  ،عـروض
وتجـارب علميـة  ،قـوة السـحب بالدراجـات الهوائيـة ،
القبـة العلميـة)
وتأتـي فكـرة البراحـة انطالقـ ًا مـن رؤيـة الـوزارة الراميـة
إلـى توطيـن الثقافـة في األحيـاء السـكنية (الفرجان)
وإشـراك الجميـع مـن مواطنيـن ومقيميـن بحيـث
يحـدث تفاعـل مجتمعـي مـع األنشـطة المقدمـة فـي
الحـي السـكني ،األمـر الـذي يشـكل عـودة للعـادات
والتقاليـد القطريـة الراسـخة ،وينمـي وحـدة النسـيج
المجتمعـي القطـري ،كمـا يعـزز هـذا المشـروع قيـم
الترابـط والتواصـل والتعـارف بيـن أفـراد المجتمـع
القطـري ،ويحيـي أجـواء الماضـي األصيل بيـن الجيل
الحالـي ويرسـخ هـذه المعانـي والقيـم والثقافـة فـي
أبنـاء الجيـل القـادم.
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المشـاركة فـي فعاليـات
اليـوم العالمـي لألردوينـو
يـوم األردوينـو هـو حـدث تنظمـة الشـركة الدوليـة
المطـورة لألردوينـو لمـدة يـوم كامـل فـي كل
عـام ويُحتفـل بـه فـي جميـع أنحـاء العالـم مـن قبـل
المنظميـن للحـدث .ويشـارك به المهتمـون من أفراد
المجتمـع بمجـال اإللكترونيـات التفاعليـة والروبوتات
والبرمجيـات .إضافـة إلـى الهـواة بهـدف تبـادل األفـكار
والخبـرات مـن خلال هـذه المنصـة المفتوحـة.
ويعملـون علـى تطويـر مشـروع مـن خلال اسـتخدام
نظـام األردوينـو .ويتـم عقـد اللقـاءات التـي يشـارك
فيهـا مسـتخدمو هـذه االلـواح الرقميـة للتمكـن
مـن تطبيـق أفكارهـم الجديـدة باسـتخدام االنظمـة
المصغـرة الحديثـة.
وقد منحت الشركة المنظمة لألردوينو شهادة شكر
وتقديـر للنـادي العلمـي القطـري كأحـد المنظميـن
المعتمديـن علـى مسـتوى العالـم لفعاليـة يـوم
األردوينـو  ،٢٠١٨والتـي نظمهـا النـادي العلمـي يـوم
 ١٢مايـو 2018م بمشـاركة  ٤٠عضـو ،واألردوينـو هو لوح
تطويـر رقمـي يتكـون مـن دائـرة إلكترونيـة مفتوحـة
المصـدر مـع متحكـم دقيـق يُبرمج عن طريق الحاسـب
اآللي ،وهو مصمم لتسـهيل اسـتخدام اإللكترونيات
التفاعليـة فـي المشـاريع متعـددة التخصصـات.
يُسـتخدم اآلردوينـو بصـورة أساسـية فـي تصميـم
المشـاريع اإللكترونيـة التفاعليـة أو المشـاريع التـي
تسـتهدف بنـاء حساسـات قياسـية مختلفـة كدرجـات
الحـرارة ،الريـاح ،الضـوء و الضغـط وغيرهـا .ويمكـن
توصيـل اآلردوينـو ببرامـج مختلفـة علـى الحاسـب
اآللـي ،ويعتمـد فـي برمجتـه علـى لغـة البرمجـة
مفتوحـة المصـدر ( ) Open Sourceوتتميز الشـفرات
البرمجيـة الخاصـة بلغـة اآلردوينـو أنهـا تشـبه لغـة
السـي وتعتبر من أسـهل لغات البرمجة المستخدمة
فـي كتابـة برامـج المتحكمـات الدقيقـة.
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أوراق بحثية عالمية من النادي العلمي القطري
تحت إشراف الدكتور محمد زياد الشعري
نتيجـة لجهـوده فـي مسـار البحـث العلمـي فقـد نشـر النـادي العلمـي
ثلاث أوراق بحثيـة علميـة تخصصيـة فـي العـام 2018م فـي كبريـات مراكـز
النشـر العلميـة فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة مثـل( ASTES Journal :
مجلـة التقـدم فـي العلـوم والتكنولوجيـا والهندسـة ) وأيض ًا فـي المؤتمر
الدولـي الثالـث حول هندسـة الطاقة وحمايـة البيئة في جمهورية الصين
الشـعبية.

الورقة البحثية األولى:

الورقة البحثية الثالثة:

بعنـوان  :الحصـول علـى الطاقـة مـن شـبكة الواي

بعنـوان  :الحصـول علـى الطاقـة مـن اإلشـعاعات

فـاي لشـحن الهاتـف الجوال.

الضـارة المنبعثـة مـن مصابيـح الفلوريسـانت.

الباحثون هم:

الباحثون هم:

(الدكتـور المهنـدس محمـد زيـاد الشـعري  -المهنـدس

(الدكتـور المهنـدس محمـد زيـاد الشـعري  -الدكتـور
حـارب الجابـري  -المهنـدس راشـد الرحيمـي -
المهنـدس محمـد عبـد الفتـاح) مـن النـادي العلمـي
القطـري.
وتـم النشـر فـي مجلـة التقـدم فـي االعلـوم
والتكنولوجيـا والهندسـة “  “ ASTES Journalفـي
الواليـات المتحـدة األمريكيـة.

راشـد الرحيمـي  -المهنـدس محمـد الكـواري) مـن
النـادي العلمـي القطـري ،وك ً
ال مـن الدكتـور المهنـدس
منجـي الحيانـي والدكتـور المهنـدس حمـادي الغاريانـي
مـن جامعـة تونـس وتـم النشـر فـي مجلـة

ASTES

Journal Advances in Science, Technology and
 ( Engineering Systems Journalمجلـة التقـدم فـي
العلـوم والتكنولوجيا والهندسـة ) فـي الواليات المتحدة
األمريكيـة فـي شـهر سـبتمبر لعـام 2018م.
الورقة البحثية الثانية:
بعنوان  :الحصـول على طاقـة الميكرويف من نطاق
 WiMaxاسـتناد ًا إلى الهوائي ثنائي الموجات.
الباحثون هم :

(الدكتـور المهنـدس محمـد زيـاد الشـعري  -الدكتـور
حـارب الجابـري  -المهنـدس راشـد الرحيمـي) مـن
النـادي العلمـي القطـري.
وتـم النشـر فـي المؤتمـر الدولـي الثالـث حـول
هندسـة الطاقـة وحمايـة البيئة فـي جمهورية الصين
الشـعبية فـي نوفمبـر 2018م.
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تـم بمدينـة اسـطنبول التركيـة خلال شـهر أكتوبـر مـن العـام 2018م اختيـار الدوحـة عاصمـة للشـباب
اإلسلامي للعـام  ،2019وذلـك تقديـراً للجهـود التـي تقدمهـا دولـة قطـر فـي دعـم وتمكيـن الشـباب
اإلسلامي ،وذلـك عقـب انتهـاء فعاليـات القـدس عاصمـة الشـباب اإلسلامي للعـام .2018
وفـي إطـار فعاليـات الدوحـة عاصمـة الشـباب االسلامي  2019تقـام فعاليـة واحـة الدوحـة لالبتـكار خالل
الفتـرة مـن  14إلـى  20سـبتمبر  2019وهـي عبـارة عـن تظاهـرة شـبابية هادفـة إلـى تحفيـز اإلبـداع الشـبابي
يرسـخ لـدى الشـباب ثقافـة العلـم والعمـل لتحقيـق مطالـب
فـي مجـاالت االختـراع واالبتـكار وهـو مـا ِّ
التنميـة واالزدهـار.
أهداف الفعالية:
•تحفيز الشباب على اإلبداع واالبتكار.
•دعم وتثمين المواهب االبتكارية للشباب اإلسالمي.
•تعزيز مهارات التصنيع الرقمي.
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