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ِّ
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المدير التنفيذي للنادي
العلمي القطري
بسم اهلل الرحمن الرحيم
أيها األعزاء قراء مجلة المبتكر
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يسرني أن أطل عليكم اليوم من نافذة مجلة المبتكر
التي ِّ
توثق ألهم إنجازات النادي العلمي القطري خالل
عام ،وال يخفى على أحد خصوصية هذا العام 2020
من حيث االجراءات االحترازية التي ألقت بظاللها على
بيئة األعمال في مختلف القطاعات ونحن كقطاع
علمي كان لنا نصيب من هذا التأثير لكن لم نقف
مكتوفي األيدي بل حاولنا جاهدين ومن خالل طبيعة
عملنا في النادي العلمي القطري ألن نكون فاعلين
في مواجهة هذه الجائحة الخطيرة فقمنا في البداية
وبالتنسيق مع مؤسسة حمد الطبية بتشكيل لجنة
فنية واستشارية عليا لمتابعة تنفيذ المنتجات التي
يقوم النادي العلمي القطري بتصميمها وتصنيعها
لمواجهة خطر هذه الجائحة وقد قمنا بالفعل بتنفيذ
مجموعة من األجهزة التي نفخر بأننا قمنا بتصنيعها
من خالل خطوط إنتاج تم إنشاؤها خصيصًا لهذا
الغرض في وقت كان هناك شح في إمكانية تأمين
هذه المستلزمات مثل واقي الوجه الطبي والمساعد
اآلمن ورابط الكمامة حيث قمنا بتوزيع كميات كبيرة
منها على الكوادر الطبية في مؤسسة حمد الطبية
والهالل األحمر القطري وبعض الجهات التعليمية
والدبلوماسية ،وقمنا أيضًا بمبادرة تصنيع جهاز تنقية
وتنفس الهواء بمواصفات وتقنيات جعلته منافسًا
حقيقيًا لألجهزة المتوفرة في السوق العالمي ،كما
ساهم النادي العلمي القطري في تطوير وتنفيذ
روبوتات تقوم بمهام الرش والتعقيم وأيضًا في
تحسين عمل وحدات الرؤية المثبتة في الروبوتات حيث
قام الخبراء المهندسون في النادي العلمي القطري
ِّ
المعقم الذي يعتمد
بتصميم وتنفيذ جهاز الروبوت
كليًا على أنظمة فائقة التطور والحمد هلل كانت
االنجازات التي استطعنا تحقيقها بفضل تظافر جهود
الكوادر القيادية واإلدارية والفنية في النادي العلمي
القطري.
أيها األعزاء
إن النادي العلمي القطري قد أخذ على عاتقه تقديم
الدعم الفني الالزم لكل صاحب فكرة أو ابتكار ويأتي
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هذا انسجامًا مع أهدافه االستراتيجية ،لذلك فإننا
نرحب بصاحب أي فكرة أو مشروع يرغب في أن يضع
ابتكاره على طاولة البحث والمناقشة للوصول به إلى
أفضل السبل لتقديم الدعم والمساعدة في التنفيذ
حيث يتوفر في النادي العلمي طاقم فني هندسي
لديه خبرة واسعة في مجال االبتكارات وتحويل
األفكار إلى نماذج أولية ومن ثم الوصول بها إلى
النماذج النهائية التي تخوِّ ل صاحبها المشاركة في
المعارض العلمية المحلية والدولية أو تحويلها إلى
منتج في السوق.
أيها القراء األكارم
بفضل من اهلل تعالى وبدعم متواصل من وزارة
الثقافة والرياضة أبشركم بأننا بصدد تدشين واحة
الصن ّاع والمبتكرين وهي عبارة عن منصة تكنولوجية
متطورة على مستوى المنطقة تم العمل على
استحداثها وتطويرها بدءًا من عام  2020من قبل
النادي العلمي القطري ليتم تدشينها حسب الخطة
في عام  2021بهدف مواكبة التطور التكنولوجي
الذي يعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في
استخدام التكنولوجيا الرقمية الحديثة وتفعيل
“إنترنت األشياء” و”الذكاء االصطناعي” في عمليات
التصميم والتصنيع ،وبذلك تعتبر الواحة مصنعًا ذكيًا
يساهم في توفير مساحات عمل فردية وجماعية
تساعد الشباب المبدع والمبتكرعلى توليد األفكار
وتنفيذ المشاريع ،كما أنها تساهم في التدريب وتبادل
الخبرات بين المهتمين والمختصين وبالتالي ستؤمن
واحة الصناع والمبتكرين مساحات تكنولوجية تلبي
حاجات المجتمع من المبدعين والمبتكرين.
وفقنا اهلل تعالى لما فيه الخير لبلدنا الحبيب قطر
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
م .راشد حسين الرحيمي
المدير التنفيذي

الرؤيـة

من نحن

الريادة في متعة العلوم واالبتكار.

تم تأسيس النادي العلمي القطري بناء على قرار
المجلس األعلى لرعاية الشباب رقم  74لسنة 1987م،
ليصبح أول مؤسسة علمية غير ربحية في الدولة،
ٌتعنى بتشجيع التعلم واالبتكار والبحث في مجاالت
العلوم والتكنولوجيا .ويهدف النادي إلى توفير بيئة

الرسالـة

توفير بيئة علمية ابداعية وجاذبة
تمكن الشباب من التعلم واالبتكار
بما يخدم المجتمع القطري.

علمية داعمة للمبتكرين ورواد األعمال ،ويندرج تحت
سقفه جميع المتطلبات األساسية لدعم أفكار
المبتكرين وتحويلها من فكرة إلى نموذج قابل
للتصنيع والتسويق .كما يعمل النادي على طرح برامج
وورش علمية متخصصة لجميع الفئات العمرية
لتطوير المهارات والخبرات العلمية لدى الشباب
القطري ،اعتمادًا على منهج علمي تفاعلي يمكنهم
من ممارسة المهارات الهندسية والعلمية بشكل

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.

تطبيقي.

القيم األساسية للنادي
االبداع :الحرص على توفير بيئة ابداعية تشجع
الشباب على التفاعل وتقديم أفكار ابداعية
ومبتكرة في شتى المجاالت العلمية ،ويتم
صحتها،
ذلك من خالل البحث عن حلول واختبار
ّ
لتطوير الفكرة إلى اختراع جديد قابل للتطبيق
ومفيد للعامة.

المشاركة :الحرص على مشاركة جميع
اإلمكانيات والمواد والخبرات المتاحة في النادي
مع جميع المؤسسات والهيئات وأفراد المجتمع،
لضمان الوصول بها إلى أكبر شريحة ممكنة لنشر
ثقافة االبتكار .

التميز :الحرص على تقديم محتوى ذو جودة،
يتميز عن كل ما يتم تقديمه في المجال نفسه،
والتأكد من خلو المحتوى من أي عيوب تؤثر على
فاعليته ،ويتم ذلك من خالل االنقياد للمعاير
االستراتيجية للنادي والقياس عليها.

االحترافية :الحرص على انتقاء برامج معتمدة
ومدربين ذوي خبرة ومهارة لتقديم محتوى علمي
بطرق وأساليب احترافية لجميع المنتسبين في
النادي ،باإلضافة إلى توفير الخبرات المتخصصة
للمؤسسات الصديقة والمتعاونة في إطار مهني
احترافي.
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زيارة سعادة وزير
الثقافة والرياضة
للنادي العلمي القطري
شرف سعادة صالح بن غانم العلي وزير الثقافة
ّ
والرياضة النادي العلمي القطري بزيارة يوم الثالثاء
 29ديسمبر 2020م لالطالع عن كثب على سير
التدريب في مخيم الربيع العلمي وفي مسابقات
الروبوت التي تقام بالتزامن مع فعاليات المخيم
وهذا شرف كبير للنادي والقائمين عليه وعلى
فعالياته ،كما أنها تع ِّبر عن االهتمام الشخصي
تزود
من سعادة الوزير بمثل هذه الفعاليات التي ِّ
المشاركين بالعلم والمعرفة كما تساهم في
زيادة جرعات الثقة بالنفس لديهم من خالل
ممارستهم واستخدام أيديهم في تنفيذ
المشاريع التطبيقية.
وكان في استقبال سعادته ك ً
ال من المهندس
راشد الرحيمي المدير التنفيذي للنادي العلمي
القطري والمهندس عبد الرحمن خميس نائب

إن بلوغ شباب النادي العلمي

المدير التنفيذي والشيخ علي بن سلمان آل ثاني

مراتب التم ّيز يمنح كل شباب

رئيس قسم األنشطة والفعاليات العلمية بالنادي
والسيدة مريم العوضي مسؤولة مسابقات

قطر الدافع لمزيد العمل

الروبوت في النادي العلمي القطري وقد تزامنت

وتحمل المسؤولية التاريخية

زيارة سعادته مع زيارة السيد مينون برافين ممثل

لمواصلة بناء الوطن

الملحقية الثقافية في سفارة الواليات المتحدة
األمريكية في الدوحة التي جاءت بهدف توطيد
أواصر التعاون بين السفارة األمريكية في الدوحة
والنادي العلمي القطري.
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من

األر

شي

ف

مشاريع
علمية ابتكارية
نفذ النادي العلمي القطري خالل العام 2020م جهاز تنقية الهواء ومشروع رابط الكمامة
وبالرغم من االجراءات االحترازية الخاصة بجائحة ومشروع المساعد اآلمن باإلضافة إلى عدد من
حدت وبشكل كبير من المشاريع األخرى وهي على سبيل المثال ال الحصر
كورونا كوفيد 19التي
َّ
نشاط النادي سواء ورش العمل أو تنفيذ المشاريع مشروع إنقاذ السباحين ومشروع القفاز الناطق
لألعضاء ،بالرغم من كل هذا استطاع النادي للصم ومشروع سيارة األكورا ومشروع سحابة
بالتعاون مع عدد من الشباب القطري المبتكر هارون الرشيد ومشروع الغزال المعلق ومشروع
والطموح تنفيذ ستة عشر مشروعًا ابتكاريًا الطابعة ثالثية األبعاد لالسمنت ،وبهذا يكون
وقد كان لتجهيزات ومعدات الوقاية والحماية النادي العلمي القطري قد سار على طريق تحقيق
المتعلقة بالجائحة النصيب األكبر منها حيث نفذ الهدف االستراتيجي الرابع له والمتعلق بتحفيز
النادي العلمي في هذا المجال مشروع روبوت الشباب لالبتكار ودعم أفكارهم ومشاريعهم.
التعقيم ومشروع واقي الوجه الطبي ومشروع
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إنجازات

النادي العلمي القطري المتعلقة
بجائحة كورونا كوفيد19
لقد استشعر النادي العلمي القطري مبكرًا أهمية أن

اللجنة المشتركة العليا هو كما قام النادي بإنشاء

يكون له دور بارز في مكافحة جائحة كورونا كوفيد19

خطوط إنتاج متكاملة داخل معامل التصنيع الرقمي

بحكم اختصاصه كجهة داعمة لالبتكار والمبتكرين

لتصميم وتصنيع تجهيزات ومعدات طبية وقائية

لذلك قام بإعادة تنظيم صفوفه بما يناسب الوضع

الستخدامها من قبل الطاقم الطبي الذي يعمل في

الجديد حيث أصدر المدير التنفيذي للنادي العلمي

خط الدفاع األول لمواجهة انتشار العدوى ،وغيرها من

القطري المهندس راشد الراحيمي القرار اإلداري رقم

الجهات المسؤولة عن التصدي لهذه الجائحة.

 2/2020بتشكيل لجنة لتنفيذ ومتابعة المشاريع

وفي هذا الصدد قال المهندس راشد الرحيمي المدير

تصنيعها

التنفيذي للنادي العلمي القطري إن النادي يعمل

وتصديرها للجهات المختصة برئاسة المهندس عبد

تحت مظلة وزارة الثقافة والرياضة ويرحب بزيارة كافة

الرحمن صالح خميس وتتكون اللجنة من ثالثة فرق

الجهات في الدولة ومستعد لتقديم خبراته وإمكاناته

هي فريق الدعم الفني وفريق الدعم اللوجستي

لها ،وبخصوص الحالة الطارئة التي تمر بها البالد

وفريق الجودة والهدف من تشكيل هذه اللجنة هو

والعالم أجمع فقد استشعر النادي العلمي منذ األيام

تنظيم العمل في ظل الظروف االستثنائية بما يتطلبه

األولى النتشار خطر فيروس كورونا كوفيد  19ضرورة أن

األمر من توليد أفكار وأساليب عمل مبتكرة وسريعة،

يكون له دوره فأخذ على عاتقه مسؤولية تصميم عدة

كما تم تشكيل لجنة مشتركة عليا مكونة من النادي

نماذج للكمام الطبي وكذلك نماذج متنوعة لواقي

العلمي القطري برئاسة المهندس راشد الرحيمي

الوجه الطبي وعرضها على اللجنة المشتركة لتقييمها

المدير التنفيذي للنادي ومؤسسة حمد الطبية برئاسة

وأخذ المالحظات حتى يتم التعديل ونخرج بأفضل

الدكتورناصر علي األنصاري رئيس مكافحة العدوى

التصاميم الممكنة.

المتعلقة

بالتصدي

للجائحة

ومراحل

بلجنة الكوارث التابعة لمؤسسة حمد الطبية وهدف
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منتجات من

النادي العلمي القطري
ِّ
المعقم
الروبوت
خالل فترة الجائحة تم تصنيع وتطوير روبوتات محلية
الصنع تعتمد على برامج خاصة حتى تتكيف مع
البيئة المحلية مثل استخدام خوارزميات معالجة
الصور والفيديو المنتجة محليًا على الروبوتات التي
تعمل في مجال مراقبة مدى تطبيق األنظمة واللوائح
الخاصة بجائحة كورونا ،وقد ساهم النادي العلمي
القطري في تطوير وتنفيذ روبوتات تقوم بمهام الرش
والتعقيم وأيضًا في تحسين عمل وحدات الرؤية
المثبتة في الروبوتات حيث قام الخبراء المهندسون
في النادي العلمي القطري بتصميم وتنفيذ جهاز
ِّ
المعقم الذي يعتمد كليًا على أنظمة متطورة
الروبوت
مثل نظام  IOTأو انترنت األشياء ونظام  SCADAأو
التحكم اإلشرافي عن بعد والحصول على البيانات
والمعلومات وتحليلها ،وبإمكان الروبوت المعقم
التنقل بكل حرية من خالل الممرات والقاعات سواء
في الشركات أو المؤسسات أو الجامعات والمدارس
حيث أنه متصل بمراكز تحكم وسيطرة إلعطاء األوامر
والتعليمات وبإمكانه القيام بعدة مهام منها التعقيم
اآللي لمختلف أنواع التجهيزات سواء مكتبات أو قاعات
اجتماع أو ممرات كما بإمكانه القيام بأعمال المراقبة
وتحليل البيانات للتأكد من عدم وجود أي مخالفات
في مجال التجمعات ومالءمتها الشتراطات التباعد
االجتماعي حيث يقوم الروبوت بالتصوير والتحليل
والتوثيق وإصدار نتائج التحليل ليتم التعامل معها
حسب التعليمات والقوانين المعمول بها.
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تطوير جهاز تنقيه وتنفس الهواء Respirator
استطاع النادي العلمي القطري تطوير جهاز
تنقيه وتنفس الهواء  Respiratorالذي يعمل على
توفير الهواء الصحي للطواقم الطبية من خالل
وجود ضاغط هواء سهل الحمل وخفيف ومريح
وال بشكل أي إزعاج على مستخدمه كما أنه يتميز
بمجال رؤية واسع عند االستخدام.

واقي الوجه الطبي
شرع النادي العلمي القطري بتصميم عدة نماذج من
بناء على
واقي الوجه الطبي وقام بتعديل التصميم
ً
مالحظات اللجنة المشتركة حتى تم اعتماد النموذج
النهائي الذي كان يتميز بعدة مميزات جعلته يتفوق
على النماذج الموجودة في األسواق المحلية ويستخدم
واقي الوجه الطبي لحماية الوجه من التعرض لخطر
اإلصابة بفيروس كورونا والفيروسات بشكل عام وهو
عبارة عن قطعة بالستيكية شفافة تحمي الوجه من
ذرات الهواء المتطايرة والتي من الممكن أن تكون
محملة بشتى أنواع الكائنات المجهرية ،وهو مخصص
للطواقم الطبية والدفاع المدني الذين تتطلب طبيعة
عملهم التعامل مع مصابين أو مناطق موبوءة.

المساعد اآلمن
هذا باإلضافة إلى تصميم وتصنيع المساعد اآلمن وهو
عبارة عن نموذج يساعد المستخدمين على التعامل
مع األبواب وأزرار أجهزة الصراف اآللي وأزرار المصاعد
الكهربائية ومفاتيح اإلضاءة في األماكن العامة
بطريقة آمنة وسهلة تضمن عدم حدوث اللمس
المباشر باأليدي وبالتالي يعطي موثوقية وأمان بالنسبة
للمستخدم ،ويتميز بأنه خفيف الوزن لذلك من الممكن
وضعه في ميدالية المفاتيح.
ويمكن من خالله الضغط على األزرار والمفاتيح
الكهربائية دون الحاجة إلى لمسها باليد بشكل مباشر
ويتميز هذا الجهاز بأنه سهل التعقيم بعد كل
استخدام ،حيث يوفر حماية أكبر للمستخدم ولآلخرين.
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المعرض الدولي الثاني عشر
لالختراعات في الشرق األوسط
بلغ عدد المبتكرين القطريين المشاركين في المعرض
الدولي الثاني عشر لالختراع في الشرق األوسط والذي
أقيم خالل الفترة من  16حتى  19فبراير 2020م
في دولة الكويت إثنا عشر مبتكرًا ومبتكرة يمثلون
قطاعات علمية متعددة منها النادي العلمي القطري
وجامعة قطر ومكتب براءات االختراع لألمانة العامة
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد شارك
المبتكرون القطريون بابتكارات متميزة حصدت العديد
من الميداليات فقد شارك المبتكر الدكتور إبراهيم
المسلماني عن ابتكاره المنشل البحري والذي حصل
على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف والجائزة
األولى لمكتب براءات االختراع لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية كما شارك المبتكر خالد أبو جسوم
عن ابتكاره أوليفر والذي حصل على الميدالية الذهبية
أيضًا ،كما حصل المبتكر علي صالح البو حسين عن
جهازه باور بود على الميدالية الذهبية وأيضًا حصل
المبتكر خالد األنصاري عن ابتكاره محول خطاف
للمركبات من المحوري إلى الكروي لجر المركبات
على الميدالية الذهبية وحصل ك ً
ال من المبتكرتين
نورة طالب المري وخلود زيد القرح على ميدالية ذهبية
عن اختراعهما ناطق اإلشارة اإللكتروني .أما الميداليات
الفضية فكانت من نصيب ك ً
ال من نوف علي العبيدلي
عن اختراعها سوار اإلنقاذ الذكي وسعاد محمد العبد
اهلل التي شاركت بابتكارها المركبة اآلمنة وعلي
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إبراهيم الفارسي الذي شارك بابتكاره سمارت بروتيكتر
ودكتور رضا هميلة عن ابتكاره طريقة تحديد القرون
المعطلة في الهوائيات الضخمة متعددة المدخالت
والمخرجات ومحمد معراج الذي شارك بابتكار برنامج
تشغيل الثنائي الباعث للضوء قابل للتعتيم بشكل
خطي لنظام اإلضاءة الموزعة في تيار مستمر كما
حصل على الميدالية البرونزية المخترع الدكتور ناصر
العمادي عن ابتكاره نظام لمراقبة تسرب الدم والهواء
ما بعد العمليات الجراحية .وقد زار جناح وفد دولة
قطر المشارك بالمعرض ك ً
ال من السيد طالل جاسم
الخرافي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي
الثاني عشر لالختراعات ورئيس مجلس إدارة النادي
العلمي الكويتي والسيد ديفيد فاروقي رئيس لجنة
التحكيم الذين أبدوا سعادتهم وتفاجئهم في كل
مرة يشارك فيها الوفد القطري لما لمسوه من تطور
في أسلوب تنفيذ النماذج المشاركة من خالل اعتماد
التقنيات الرقمية ثالثية األبعاد وأيضًا التطور الواضح
في القدرة التنافسية للوفد القطري .كما شارك في
المعرض ضمن وفد دولة قطر ك ً
ال من السيد عبد
الرحمن القحطاني مدير إدارة حماية الملكية الفكرية
والمهندس راشد الرحيمي المدير التنفيذي للنادي
العلمي القطري والسيد عبد العزيز الجابري المدير
الفني في النادي العلمي القطري.

ملتقى الشباب القطري الثالث
افتتح سعادة السيد صالح بن غانم العلي ،وزير الثقافة
والرياضة في  5فبراير 2020م ،فعاليات ملتقى
الشباب القطري الثالث ،تحت شعار /يا وطني ها أنا ذا،/
بحضور عدد من المسؤولين والسفراء والدبلوماسيين
المعتمدين لدى الدولة وعدد من اإلعالميين.
وأقيم الملتقى لمدة يومين في صالة علي بن حمد
العطية بإشراف وزارة الثقافة والرياضة ،وتنظيم مركز
قطر للفعاليات الثقافية والتراثية.
ويأتي تنظيم ملتقى الشباب القطري الثالث ،إيمانًا
بأن الشباب جزء ال يتجزأ من المنظومة التطويرية
لدولة قطر ،وفي إطار التحضير لخوض مرحلة جديدة
الستقبال وإقامة كأس العالم  2022على أرض قطر،
واستجابة للتحديات التي تطرحها هذه الفعالية
ّ
تمكنه من
الرياضية من متطلبات ثقافية واجتماعية
القيام بدور طالئعي في تطوير المجتمع ،لتكون قطر
نموذجًا للتطور الحضاري في جميع المجاالت.
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وقد شارك النادي العلمي القطري في ملتقى الشباب
القطري الثالث ضمن مجموعة من المراكز واألندية
الشبابية وتأتي مشاركة النادي لهذا العام بشكل جديد
وذلك العتماده على نقل صورة مصغرة لواحة الصناع
إلى الملتقى حتى يتعرف زوار الملتقى على مفهوم
واحة الصناع وما يمكن أن تقدمه لألعضاء المشاركين
في أنشطة وبرامج النادي العلمي وللشباب على
وجه العموم حيث تم تجهيز الجناح بوحدة التصنيع
الرقمي والتي تشمل الطابعات ثالثية األبعاد وماكينة
 CNCوالحفر بالليزر والماسح الضوئي ثالثي األبعاد ،هذه
التجهيزات التي يتم التحكم بمهامها الكترونيا عن
طريق برامج خاصة كما يوجد في واحة الصناع أجهزة
اللحام الحديثة واألجهزة المتخصصة بعمليات النجارة
باإلضافة إلى التجهيزات والقطع االلكترونية الحديثة
مثل األردوينو والمعالجات االلكترونية المصغرة وبعض
العدد واألدوات الالزمة في عملية التصنيع .كما قدم
النادي العلمي مجموعة من الورش العلمية لزوار

الملتقى مثل لحام الدوائر اإللكترونية والتصميم ثنائي
األبعاد والتصميم ثالثي األبعاد والنقش باستخدام
 CNCوالطباعة باستخدام الطابعة ثالثية األبعاد
وأساسيات األردوينو والحساسات ،من جهة أخرى
وضمن برامج الملتقى قدم النادي العلمي مبادرة
تتضمن إنشاء معمل تصنيع رقمي لدى بعض المراكز
التي تشجعت للفكرة وآمنت بضرورة تطوير برامجها
بما يساهم في استقطاب أكبر شريحة ممكنة من
الشباب لذلك تم التوقيع على مذكرة تفاهم إنشاء
معامل تصنيع رقمية في ثمان مراكز وأندية شبابية
وجاء في مذكرة التفاهم أن يلتزم النادي العلمي
القطري بتوفير قائمة باآلالت والمعدات المطلوبة
لتشغيل معمل التصنيع (الفاب الب) وفقًا لحاجة
المركز وتسخير خبرات النادي المتاحة لتطوير معمل
التصنيع (الفاب الب) وتقديم ورش علمية مناسبة
للمراكز المعنية وتوفير تصور للتصميم الخاص لمعمل
التصنيع (الفاب الب) وتدريب موظفي معمل التصنيع
الذين سيتم تعيينهم من قبل المراكز أما التزامات
المراكز فكانت على الشكل التالي :توفير تكلفة المواد
والمعدات واآلالت التشغيلية لمعمل التصنيع الرقمي
وتعيين موظف أو أكثر لتشغيل معمل التصنيع على
أن يتم تدريبهم من قبل النادي العلمي والسعي إلى
نشر ثقافة التصنيع الرقمي عن طريق تدريب وتأهيل
أعضاء المركز وتزويد النادي بإحصائيات دورية توضح
عدد المستفدين من خدمات المعمل وذلك بهدف

توفير إحصائيات لمدى االستفادة من هذه المعامل.
كما تم وضمن فعاليات الملتقى تدشين مجلة المبتكر
في نسختها الثانية التي يصدرها النادي العلمي
القطري وتهدف إلى إبراز دور المبتكرين القطريين
وتساهم في التعريف بإنجازات الشباب القطري بشكل
ِّ
وتوثق أهم إنجازات النادي العلمي خالل عام،
عام
ومن أهم المواضيع التي تطرقت لها المجلة إنجازات
المخترعين الشباب القطريين في معرضي الشرق
األوسط الدولي لالختراعات وجنيف الدولي لالختراعات
باإلضافة إلى إنجازات الشباب في المسابقة العربية
للروبوت ومشاركات النادي في الفعاليات الوطنية
والمحلية مثل نجاح قطري واليوم الوطني لدولة قطر
باإلضافة إلى الخدمات التي يقدمها النادي لقطاع
التعليم من منطلق مسؤوليته المجتمعية مثل
الورش العلمية واالستشارات الهندسية والمساعدة
في تنفيذ األبحاث العلمية.
وقد أشاد زوار الملتقى من المسؤولين وكافة شرائح
المجتمع بتميز جناح النادي العلمي القطري وتفرده
بالمواضيع التي يتطرق إليها وسعيه الدائم لتقديم
الجديد واألفضل بالنسبة للشباب.

مجلة المبتكر 1 7 // 2 0 2 0

النادي العلمي القطري
يحصد المركز الثاني في
ملتقى الشباب القطري الثالث
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كرّ م سعادة السيد صالح بن غانم العلي وزير الثقافة
والرياضة النادي العلمي القطري بمناسبة حصوله على
المركز الثاني بين المراكز واألندية الشبابية المشاركة
في ملتقى الشباب القطري الثالث وبهذه المناسبة
تقدمت إدارة النادي العلمي القطري بخالص الشكر
والتقدير لسعادته على دعمه وتشجيعه المستمر
ألنشطة النادي ،كما تقدم النادي بالتهنئة لمركز
أصدقاء البيئة الذي حصل على المركز األول ومركز إبداع
الفتاة الذي حصل على المركز الثالث ،ويعتبر حصول
النادي العلمي القطري على المركز الثاني نتيجة جهود
متواصلة و عمل دؤوب ومتميز من إدارة النادي.

البطولة الوطنية

الثانية عشرة للروبوت
فئة البنين

اختتم في مقر النادي العلمي القطري الثالثاء 18
فبراير 2020م فعاليات المسابقة المحلية الثانية
عشرة للروبوت لفئة البنين من طالب المدارس التي
تم تنظيمها بالتعاون والشراكة بين وزارة التعليم
والتعليم العالي والنادي العلمي القطري بحضور ما
يزيد عن خمسين حكمًا معتمدًا من الجمعية العربية
للروبوت والذكاء االصطناعي و 800طالبًا ومشرفًا من
مدارس البنين والمسابقات التي تم التنافس فيها هي
السومو وجامع الكرات وتتبع الخط بعدد  ١٠٠فريق
لمسابقة السومو و ٩٠فريق لمسابقة تتبع الخط و
 ٨٥فريق لمسابقة جامع الكرات وقد كان التنافس
شديدًا بين الفرق وشهدت البطولة تطورًا ملحوظًا في
تكتيكات التنافس بهدف الحصول على المراكز األولى
ففي مجال مسابقة جامع الكرات متقدم فاز بالمركز
األول فريق مدرسة حمزة بن عبد المطلب االعدادية
وكذلك فاز بالمركز الثاني فريق من مدرسة حمزة بن
عبد المطلب أما المركز الثالث فكان من نصيب مدرسة
محمد بن عبد الوهاب أما مسابقة جامع الكرات مبتدء
فكان المركز األول من نصيب مدرسة الوكرة الثانوية

للبنين والمركز الثاني من نصيب مدرسة محمد بن عبد
الوهاب الثانوية للبنين وكان المركز الثالث من نصيب
السيلية االعدادية للبنين .أما في مسابقة السومو
مبتدء فذهب المركز األول إلى مدرسة محمد بن عبد
الوهاب والمركز الثاني إلى مدرسة األحنف بن قيس
االعدادية والمركز الثالث إلى مدرسة عمر بن الخطاب
االعدادية وفي مسابقة السومو متقدم فاز بالمركز
األول مدرسة األحنف بن قيس االعدادية للبنين وفي
المركز الثاني مدرسة اليرموك االعدادية للبنين وفي
المركز الثالث مدرسة اليرموك االعدادية أيضًا أما في
مسابقة تتبع الخط مبتدء فقد فاز بالمركز األول
مدرسة سعد بن معاذ االبتدائية وفي المركز الثاني
مدرسة أحمد بن راشد المريخي االبتدائية وفي المركز
الثالث مدرسة معاذ بن جبل كما فاز بالمركز الثالث
مكرر مدرسة علي بن أبي طالب وفي مسابقة تتبع
الخط متقدم فاز بالمركز األول مدرسة قطر للعلوم
والتكنولوجيا وبالمركز الثاني أيضا مدرسة قطر
للعلوم والتكنولوجيا أما في المركز الثالث فكان من
نصيب مدرسة خالد بن أحمد االعدادية للبنين
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مسابقة باحث3
مسابقة باحث هي مسابقة علمية بحثية تتم بالتعاون
بين النادي العلمي القطري ووزارة التعليم والتعليم
العالي موجهة لطالب وطالبات المدارس في مختلف
المراحل من الصف الخامس وحتى نهاية المرحلة
الثانوية وينظمها ويشرف عليها بشكل مباشر النادي
العلمي القطري من حيث االستشارات العلمية وتنظيم
عمليات التحكيم حيث تخضع المسابقة لثالث مراحل
تحكيم مختلفة بهدف الوصول إلى أعلى متطلبات
الدقة في التحكيم ،وبهذا تعتبر األبحاث المؤهلة
للمرحلة الثالثة واألخيرة هي بحكم الفائزة ويبقى
التنافس بينها على المراكز األولى ومراكز التميز ،ففي
بداية العام الدراسي للعام 2020 /2019م تقدم إلى
المسابقة  256بحث مدرسي من مختلف المدارس
وقد تأهل منها للمرحلة األخيرة  108أبحاث موزعة
على الشكل التالي 42 :بحث للمدارس الثانوية و42
بحث للمدارس االعدادية و 24بحث للمدارس االبتدائية
وقد حصل على المراكز الثالث األولى خالل المرحلة
النهائية من التحكيم في المرحلة الثانوية ك ً
ال من
قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين عن بحث
 Proposed design for green car roofوقطر الثانوية
للبنات عن بحث تصميم مستشعر في برك السباحة
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لتفادي حاالت الغرق وقطر للعلوم والتكنولوجيا
Solar
Power
الثانوية للبنين عن بحث Improve
. cooling IceBox
أما المراكز الثالث األولى للمرحلة االعدادية فكانت من
نصيب :مدرسة أبو بكر الصديق عن بحث “استخدام
روبوت لتعقيم مقابض الساللم في مالعب مونديال
قطر  ”2022ومدرسة الوكرة االعدادية للبنات عن
بحث “مدى االستفادة من تطبيق الهاتف المحمول
لتوجيه المكفوفين داخل المراكز التجارية” ومدرسة
علي بن أبي طالب االعدادية للبنين عن بحث “ابتكار
آلية لتخفيف الشحنات الزائدة في جسم األشخاص
المصابين بمرض الصرع”.
والمراكز الثالث األولى للمرحلة االبتدائية كانت من
نصيب :مدرسة موزة بنت محمد االبتدائية للبنات عن
بحث “ صناعة فلتر للمياه من مواد طبيعية “ ومدرسة
الذخيرة االبتدائية للبنات عن بحث “تصميم نموذج
مقترح لسوار األمان لتوفير الحماية للطفل الصغير
من خطر المسبح المنزلي” ومدرسة سمية االبتدائية
للبنات عن بحث حقيبة تعمل بالطاقة الشمسية في
مونديال .2022

أوراق بحثية علمية

قام النادي العلمي القطري في  28نوفمبر 2020م بنشر
ورقة بحثية بعنوان :استخدام الهندسة العكسية في
تصنيع جهاز تنفية الهواء خالل جائحة كوفيد19
وذلك في مؤتمر الصحة والتكنولوجيا الدقيقة في
ماليزيا كما يعكف حاليًا على تجهيز أربعة أوراق بحثية
تتعلق بجائحة كورونا كوفيد  19وهي تحت الفحص
والمراجعة من الجهات العلمية الدولية العتمادها.
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توقيع مذكرات تفاهم

إتفاقية تعاون

بين النادي العلمي القطري وثمان

بين الهالل األحمر القطري والنادي

مراكز شبابية

العلمي القطري

ضمن برامج وفعاليات ملتقى الشباب القطري الثالث
قدم النادي العلمي القطري مبادرة تتضمن إنشاء
ّ
معمل تصنيع رقمي لدى بعض المراكز التي تشجعت
للفكرة وآمنت بضرورة تطوير برامجها بما يساهم
في استقطاب أكبر شريحة ممكنة من الشباب ،فقد
تم التوقيع على مذكرة تفاهم إنشاء معامل تصنيع
رقمية في ثمان مراكز وأندية شبابية وهي مركز فتيات
الخور ومركز شباب سميسمة ومركز إبداع الفتاة ومركز
الذخيرة ومركز المجد للفتيات ومركز شباب الكعبان
ومركز مواتر ومركز الريادة للفتيات وجاء في مذكرة
التفاهم أن يلتزم النادي العلمي القطري بتوفير قائمة
باآلالت والمعدات المطلوبة لتشغيل معمل التصنيع
(الفاب الب) وفقًا لحاجة المركز وتسخير خبرات النادي
المتاحة لتطوير معمل التصنيع (الفاب الب) وتقديم
ورش علمية مناسبة للمراكز المعنية وتوفير تصور
للتصميم الخاص لمعمل التصنيع (الفاب الب) وتدريب
موظفي معمل التصنيع الذين سيتم تعيينهم من
قبل المراكز أما التزامات المراكز فكانت على الشكل
التالي :توفير تكلفة المواد والمعدات واآلالت التشغيلية
لمعمل التصنيع الرقمي وتعيين موظف/موظفين
لتشغيل معمل التصنيع على أن يتم تدريبهم من
قبل النادي العلمي والسعي إلى نشر ثقافة التصنيع
الرقمي عن طريق تدريب وتأهيل أعضاء المركز وتزويد
النادي بإحصائيات دورية توضح عدد المستفدين من
خدمات المعمل وذلك بهدف توفير إحصائيات لمدى
االستفادة من هذه المعامل وبهذه المناسبة صرح
الدكتور حارب الجابري المدير التنفيذي السابق للنادي
العلمي القطري موضحًا أهمية وجود معمل تصنيع
رقمي في مختلف المراكز الشابية لما لذلك من أثر
كبير على إتاحة الفرصة أمام الشباب لتنفيذ النماذج
األولية ألفكارهم ومشاريعهم في أي مكان مناسب
لهم ،وألجل ذلك أخذ النادي العلمي على عاتقه إطالق
مبادرة إنشاء معمل تصنيع رقمي في بعض المراكز
الشابية التي شعرت بأهمية وجود مثل هذا المعمل
التقني الحديث في مراكزهم.

وقع ك ً
ال من الهالل األحمر القطري والنادي العلمي
القطري على إتفاقية تعاون بين الطرفين وذلك في
مقر الهالل األحمر القطري في العاشر من شهر فبراير
2020م حيث وقعها سعادة السيد /علي بن حسن
الحمادي األمين العام للهالل األحمر القطري والدكتور/
حارب بن محمد الجابري المدير التنفيذي السابق للنادي
العلمي القطري وتهدف المذكرة إلى تطوير مشروع
إمداد الذي يقوم عليه ويشرف على تنفيذه الهالل
األحمر القطري حيث سيقدم النادي العلمي القطري
الدعم الفني والتقني لهذا المشروع الذي يستهدف
نزالء المؤسسات العقابية من خالل تنفيذ برامج ودورات
التصنيع الرقمي وإنشاء معمل فاب الب في هذه
بناء
المؤسسات حيث سيلتزم الهالل األحمر القطري
ً
على االتفاقية بتمويل تجهيز معمل التصنيع داخل
المؤسسات العقابية كما سيلتزم بتكاليف التدريب
والمكافآت للمدربين والفنيين والمواد التشغيلية ومن
جانبه سيلتزم النادي العلمي القطري باإلشراف على
تنفيذ معمل التصنيع الرقمي باإلضافة إلى توفير
الكوارد المؤهلة والمتخصصة وإعداد المناهج التدريبية
المالئمة واإلشراف على تنفيذها ،كما سيقوم بتقييم
المتدربين زمنح شهادات معتمدة لهم.
كما اتفق الطرفان على تبادل الخبرات في المجال
اإلنساني والعلمي والتقني وإقامة وتنظيم ورش
العمل التدريبية والمحاضرات العلمية والتعريفية حول
المواضيع ذات االهتمام المشترك ،وتنص اتفاقية
التعاون على العمل على تبادل المعلومات بما في ذلك
النشرات والدوريات والدراسات والتعاون في مختلف
مجاالت األنشطة والفعاليات الخارجية.
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توقيع مذكرات تفاهم
بين شل قطر ووزارة التعليم والتعليم العالي والنادي العلمي القطري ،لنشر برنامج “”NXplorers
للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في مدارس قطر
ّ
وقعت شركة شل قطر مذكرة تفاهم مع النادي
العلمي القطري في التاسع والعشرين من شهر
يناير 2020م من أجل دعم ونشر برنامج “”NXplorers
االبتكاري في عدد من المدارس في دولة قطر .ويسعى
البرنامج لتزويد الطالب باألدوات والمهارات التي تسمح
لهم بإيجاد الحلول لمعضالت العالم الحقيقي حيث
بتاء على مذكرة التفاهم دعم النادي العلمي
يتم
ً
القطري للبرنامج من خالل تقديم ورش عمل تدريبية
للمدرّسين بالشراكة مع متطوعي شل قطر وسفراء
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وكانت شركة شل قطر قد وقعت في وقت سابق
مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم والتعليم العالي لنشر
برنامج “ ”NXplorersاالبتكاري في عدد من المدارس في
دولة قطر ،وفي هذا الصدد صرح السيد راشد بن ماجد
السليطي نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل قطر ،
قائ ً
ال“ :يحتاج اقتصاد قطر المتنوع والمتغيّر دومًا إلى
رافد من المواهب المحلية المؤهلة ،والمزودة بمهارات
القرن الواحد والعشرين ،الستغالل هذه الفرصة
الرائعة .وسيساهم برنامج “ ”NXplorersفي تحقيق
ذلك ،إذ سيُعد الشباب لمهن الغد ويمكنهم للتصدي
للتحديات الكبرى التي يفرضها مجتمع عالمي متغيّر
باستمرار”.

وأضاف السليطي“ :سيقوم المدرسون الذين تم
تدريبهم من قبل شريك شل العالمي على تطبيق
منهجية “ ”NXplorersبإدارة ورش العمل في المدارس
بدعم من النادي العلمي القطري ،شريكنا االستراتيجي،
فض ً
ال عن متطوعي شل قطر وسفراء العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات .وسيتمكن الطالب
بعد ذلك تطبيق ما تعلموه في مشروعاتهم ،وكذلك
التنافس في مسابقة محلية للعلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات”.
وفي هذا الخصوص صرح الدكتور /حارب محمد
الجابري المدير التنفيذي السابق للنادي العلمي القطري
قائ ً
ال :بأن النادي العلمي ومن منطلق دوره في جذب
وتشجيع الشباب بكافة أطيافهم ومن ضمنهم
الطالب لتمكينهم في المجاالت العلمية وتحفيزهم
لالبتكار ودعم أفكارهم ومشاريعهم فإنه سيقوم
وبالشراكة مع شل قطر ووزارة التعليم والتعليم
العالي بتقديم كل الدعم الفني واللوجستي الممكن
من حيث توفير مختبرات ومعامل مجهزة تساهم
في دعم برنامج  NXplorersاالبتكاري وأيضًا تقديم
المساعدة الفنية والعملية للطالب لتنفيذ أبحاثهم
ومشاريعهم.
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لقاءات وحوارات وورش عمل
علمية هادفة
شهد النادي العلمي القطري خالل جائحة كورونا
كوفيد 19عددًا من اللقاءات العلمية الهادفة في
مختلف المجاالت عبر مختلف وسائل التواصل
االجتماعي فقد تم في  12مايو 2020م لقاء خاص
بالحلول المبتكرة للحد من انتشار فيروس كورونا
كوفيد 19بالتعاون مع منتدى التعاون اإلسالمي
للشباب حيث تم خالل اللقاء تبادل اآلراء واألفكار كما
قدم كل مشارك في اللقاء تجربته في مجال الحلول
ّ
المبتكرة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19
وقد شارك باللقاء ك ً
ال من:
كما شارك النادي العلمي القطري في  14أبريل كشريك
فني في هاكاثون كوفيد  19المقام عن بعد لمواجهة
انتشار فيروس كورونا بتنظيم من بنك قطر للتنمية
وقد قدم النادي العلمي القطري في  22أبريل 2020م
محاضرة حول مواجهة معامل التصنيع الرقمي
لفيروس كورونا المستجد وكان المتحدث المهندس
عبد الرحمن صالح خميس نائب المدير التنفيذي في
النادي العلمي القطري وكانت الفعالية بتنظيم من
حاضنة قطر لألعمال .كما قدم النادي العلمي القطري
بتاريخ  6مايو محاضرة حول اختراق أزمة وباء كورونا
المستجد وكان المتحدث الدكتور محمد زياد الشعري
الخبير الفني بالنادي العلمي ضمن سلسلة محاضرات
من تنظيم حاضنة قطر لألعمال .وفي تاريخ  14يوليو
 2020م شارك النادي العلمي القطري في الندوة التي
نظمها مركز الدوحة للدراسات العليا وكانت تحت
عنوان “ :اإلسهامات المؤسسية في مكافحة جائحة
نموذجا” وقد تحدث
كورونا :النادي العلمي القطري
ً
في الندوة المهندس عبد الرحمن خميس نائب المدير
التنفيذي للنادي العلمي القطري .وبمناسبة اليوم
العالمي للشباب في  12أغسطس 2020م نظم النادي
العلمي القطري جلسة نقاشية حول دور النادي العلمي
وبصمة الشباب القطري في مواجهة جائحة كورونا
لقاء تعريفيًا بعنوان:
كوفيد  .19كما تم بتاريخ  21أكتوبر
ً
كيف تكون حياة الطالب الجامعي الدولي في الواليات
المتحدة األمريكية؟ وكان اللقاء مع م .عبد الرحمن
خميس و م .سلمان السليطي من خريجي الجامعات
لقاء أسبوعيًا
األمريكية ) ونظم النادي العلمي القطري
ً
وورش عمل مقدمة من مخترعين وناشطين في الشأن
الشبابي ورواد أعمال وذلك خالل الربع األخير من عام
2020م وشمل على المواضيع التالية:
حيث قدم المبتكر راشد علي إبراهيم العضو المؤسس
للنادي العلمي القطري وعضو لجنة التحكيم في
الموسم الثاني من برنامج نجوم العلوم ورشة عمل
بعنوان توليد األفكار االبداعية كما قدم المبتكر
محسن حسين الشيخ الشريك المؤسس لشركة
ابتكر ورشة عمل بعنوان نمذجة وتصنيع االبتكارفي
 27أكتوبر 2020م ،واستضاف النادي العلمي القطري
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في  3نوفمبر 2020م الدكتور فواز القحطاني مدير
تسويق حقوق الملكية الفكرية في مجال تكنولوجيا
المعلومات والحوسبة في مؤسسة قطر في حلقة
نقاشية بعنوان الملكية الفكرية أما المهندس سلمان
غانم السليطي عضو النادي العلمي القطري فقد
قدم ورشة عمل بعنوان ريادة األعمال المستدامة
بتاريخ  10نوفمبر 2020م ،وفي  17نوفمبر كان عنوان
الحلقة النقاشية رحلة مبتكر نحو شركة عالمية وكان
ضيف الحلقة المهندس خالد أبو جسوم المؤسس
قدم المهندس
والرئيس التنفيذي لشركة  ELSEثم َّ
سبُل بتاريخ  24نوفمبر
صالح سفران مؤسس شركة ُ
 2020ورشة عمل بعنوان ابتكارك من الفكرة إلى منتج
بالسوق ،وفي األول من ديسمبر 2020م تم تقديم
حلقة نقاشية بعنوان حقوق الملكية الفكرية ودورها
في حماية براءات االختراع وكان ضيوف الحلقة ك ً
ال
من المهندسة منى عبد العزيز النعيمي والمهندسة
سارة عبد اهلل العبيدلي مهندسات براءة اختراع في
وزارة التجارة واالقتصاد ،وفي الثامن من شهر ديسمبر
كان عنوان الحلقة النقاشية رحلة مبتكر من الفكرة
إلى نهائيات برنامج نجوم العلوم وكانت ضيف
الحلقة المبتكرة القطرية إيمان الحمد ،وفي تاريخ 15
ديسمبر قدم المخترع القطري الدكتور عدنان بن فهد
الرمزاني النعيمي ورشة عمل بعنوان دور المنظمات
العالمية لحقوق الملكية الفكرية وبراءات االختراع أما
في  22ديسمبر  2020فكان عنوان الحلقة النقاشية
المؤسسات الشبابية ودورها في احتضان مبادرات
الشباب وكان ضيف اللقاء السيد عبد العزيز الجابري
المدير الفني بالنادي العلمي القطري وأحد مؤسسي
مبادرة ضبّط وسابق.

ورش علمية تخصصية
أون الين
النادي العلمي القطري كان في ظل اإلجراءات االحترازية
التي أعلنت عنها الدولة في ظل خطر انتشار فيروس
كورونا وكأنه خاليا نحل الكترونية تتواصل مع بعضها
عن بعد حيث اتخذ النادي مجموعة من القرارات الفورية
على المستويات المختلفة اإلدارية والفنية والتشغيلية،
ّ
تمكنه
إذ وجه النادي بأن يعمل كل من طبيعة عمله
من العمل من البيت أن يقوم بذلك.
كما أكد أنه في حال يجب على الموظف الحضور
للنادي سواء لتصوير الورش العلمية المباشرة أو ألي
مهام أخرى أن اليكون في المكتب الواحد أكثر من
موظف واحد في نفس الوقت ،كما اقتصرت فترات
الدوام على فترة واحدة بعد أن كانت فترتين صباحية
ومسائية ،وعلى الصعيد الفني تم وضع خطة جديدة
تتناسب مع الوضع الراهن معتمدة بشكل كلي على
قدم ومنذ بدء األزمة
التواصل االلكتروني عن بعد حيث ّ
عدة ورش عمل مختلفة في كل يوم عمل في مجاالت
االلكترونيات والميكانيكا والصنع واالبتكار والبرمجيات
وتشير اإلحصاءات الى نجاح هذه التجربة من خالل أعداد
المتابعين لها والمهتمين فيها الذين تجاوز عددهم
ال 500متابع ومشارك خالل الشهر األول فقط ،كما
أصدر النادي العلمي مسابقة علمية لحث الشباب على
ورصد لهم جوائز عينية قيمة مثل
البحث والتفكير
َ
أجهزة اآلي باد والجوال ،كما قام النادي العلمي بنشر
أكثر من ثالثة فيديوهات توعوية للجمهور باإلضافة إلى
تصميم وتنفيذ عدة مشاريع هامة تساعد في الوقاية
من خطر اإلصابة بفيروس كورونا وتتناسب مع المرحلة
الحرجة التي يمر بها العالم وهي واقي الوجه الطبي
والكمام متعدد االستخدامات ،كما أن النادي العلمي
غيّر خطته في تحكيم مسابقة باحث العلمية التي
ينظمها سنويًا بالتعاون بين النادي العلمي القطري
ووزارة التعليم والتعليم العالي حيث اكتفى بالتحكيم
االلكتروني لألبحاث وتم إلغاء المعرض المقرر للمسابقة
بناء على التوجيهات بمنع التجمعات بكافة أشكالها.
ً

السيد /راشد إبراهيم

الدكتور/فواز القحطاني

السيد/محسن الشيخ

المهندس/صالح سفران

المهندس/سلمان السليطي

وفي هذا الصدد وباإلضافة إلى تقديم النادي العلمي
القطري أنشطة ورش العمل والمسابقات أون الين فإنه
يستقبل استشارات هندسية من األعضاء ويناقشهم
أون الين ويقوم بتقديم االستشارة المناسبة لهم ،كما
قام النادي بتجهيز برامج تعليمية تفاعلية وفيديوهات
تعليمية على اليوتيوب.
المدربة/وضحى العذبة
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جائزة ابتكار

للمسؤولية المجتمعية

حصلـــت المبتكـــرة القطريـــة حنـــان الشـــمري علـــى

الم ــرأة ف ــي مج ــاالت االختراع ــات واالبت ــكارات العلمي ــة

الميداليـــة الذهبيـــة عـــن ابتكارهـــا دليـــل الجـــري

وغير العلمية وفي مجال ريادة األعمال والبحث العلمي.

للمكفوفيـــن وذلـــك خـــال مشـــاركتها فـــي جائـــزة
ابتــكار العالميــة التــي تنظمهــا شــبكة الشــرق األوســط

وتعتبـــر الجائـــزة التـــي حصلـــت عليهـــا المبتكـــرة

للمخترعـــات والمبتكـــرات ومقرهـــا الكويـــت التابعـــة

القطريـــة حنـــان الشـــمري بطاقـــة ترشـــيح إلـــى جائـــزة

للشـــبكة العالميـــة للمخترعـــات والمبتكـــرات وتهـــدف

الشـــبكة العالميـــة بالتعـــاون مـــع منصـــة wintrade

ش ــبكة الش ــرق األوس ــط للمخترع ــات والمبتك ــرات إل ــى
تبـــادل الخبـــرات والثقافـــات بمـــا يصـــب فـــي مصلحـــة
المخترع ــات والمبتك ــرات ف ــي الش ــرق األوس ــط وإيج ــاد
فرص متبادلة لهن لتطوير مشاريعهن واستثمارها في
األســواق العالميــة كمــا أن جائــزة ابتــكار العالميــة هــي
مب ــادرة تعليمي ــة وتدريبي ــة غي ــر ربحي ــة تعم ــل بش ــكل
تضامن ــي عل ــى تحقي ــق العدي ــد م ــن األه ــداف العلمي ــة
والمجتمعيةوتهـــدف المســـابقة إلـــى تشـــجيع دور
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لقاء مع المبتكرة

المهندسة إيمان عبداهلل الحمد

الفائزة بالمركز الثالث في برنامج نجوم العلوم
في نسخته الثانية عشرة

م .إيمان لو تعرفينا أكثر عن نفسك؟
إيمان عبداهلل الحمد تخرجت من بريطانيا في عام
 2016بدرجة الماجستير في تخصص أمن المعلومات
ومن خالل االطالع الواسع والتعمق في هذا المجال
أصبح لدي الرغبة في نشر ثقافة أمن المعلومات في
المجتمع وخاصة انه اليوم أصبحت التكنولوجيا جزء
من حياتنا اليومية .كما أنه لدي مشاركات شبابية في
مجال ريادة االعمال االجتماعية وحاصلة على لقب رائدة
أعمال اجتماعيه من مركز االنماء االجتماعي (نماء) التابع
لمؤسسة قطر وذلك في عام  .2018ناشطة في مجال
العمل الشبابي والتطوعي ومهتمة بنشر ثقافة االبتكار
واالستخدام اإليجابي للتكنولوجيا في المجتمع .فإذا
أحببت أن اعبر عن نفسي في كلمات فأنا مبادرة وريادية
أساهم في نشر ثقافة التفكير التصميمي واالبتكار
واالستخدام اإليجابي اآلمن للتكنولوجيا في المجتمع
من خالل التدريب ونشر المحتوى الهادف باإلضافة إلى
صناعة الحلول الرقمية المبتكرة.
في الحديث عن مشاركتك في برنامج نجوم
العلوم لو تحدثينا عن االبتكار الذي شاركت به في
مسابقة البرنامج.
مشاركتي في برنامج نجوم العلوم الموسم  12كانت
بابتكار نظام يكشف عن عمليات االحتيال الذي يتم
في المكالمات الهاتفية والرسائل النصية في الوقت
الحقيقي خالل المكالمة وهذا االبتكار تم تصميمه
لخدمة اللغة العربية في المقام األول بهدف تعزيز

وجود األنظمة األمنية التي تخدم لغتنا العربية حيث
أن األنظمة األمنية الحالية التي تخدم اللغة العربية
ضعيفة في األداء .ومن خالل المشاركة في البرنامج
نجحت في تحويل الفكرة التي كانت على الورق والتي
كانت مدروسة بأدق تفاصيلها إلى نموذج أولي تم
اختباره في نهاية البرنامج مع الخبراء والمتخصصين
كما كانت ردود أفعال هؤالء الخبراء إيجابية نحو
االبتكار.
هل هناك أسباب محددة الختيارك هذا االبتكار ؟
في مجال أمن المعلومات العنصر البشري هو الحلقة
األضعف في عملية تأمين المعلومات فحتى لو تم
توظيف أفضل وأقوى األنظمة األمنية يظل العنصر
البشري لديه التحكم األكبر على هذه األنظمة فلو
تم ممارسة االحتيال والذي هو جزء من الهندسة
االجتماعية واستدراج الفرد التخاذ إجراءات معينة
حسب رغبة المحتال قد يتعرض الشخص أو الجهة
للمخاطر األمنية التي قد تكون نتيجتها خسائر مالية أو
خسارة السمعة .ومشكلة االحتيال قد يتعرض لها أي
شخص حتى وإن كان خبيرًا في مجال أمن المعلومات
الن المحتالين كل يوم يستخدمون أساليب وطرق
جديدة يتم من خاللها استدراج األفراد وأنا شخصيًا قد
وقعت ضحية لعملية احتيال في يوم من األيام وهذا
ما زادني رغبة وإصرار على ابتكار نظام يحمي الناس من
عمليات االحتيال وينبههم في حال تعرضهم ألي نوع
من االحتيال.
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كيف طورت ابتكارك خالل برنامج نجوم العلوم؟
في البداية تم التقدم للمشاركة في البرنامج بفكرة
االبتكار التي تم وضع اليات عملها بكل تفاصيلها
في الملف الذي تم تقديمه لفريق البرنامج .ومن
خالل المشاركة في البرنامج تم العمل على تصميم
النموذج االولي لالبتكار بعد تكوين قاعدة البيانات
األساسية التي تم استخدامها لتطوير الخوارزميات
وبعد االنتهاء من العمل على صناعة النموذج االولي
تم اختبار هذا النموذج في السوق مع الخبراء
والمتخصصين وقياس مدى نجاح الفكرة وبفضل من
اهلل كانت األصداء حول االبتكار ممتازة وإيجابية وكان
هناك تشجيع لالستمرار في العمل على تطوير هذا
االبتكار وأخذه إلى مراحل متقدمة وخاصة أن هذا
االبتكار يحل مشكلة حقيقية يعاني منها كل العالم
اليوم وخاصة في ظل األوضاع التي يعيشها العالم
اليوم والتحول الرقمي الكبير الذي يشهده العالم
فكلما زاد االعمال على التكنولوجيا زادت التهديدات
األمنية والتي يعد االحتيال جزء أساسي منها.
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ما هي أهم األشياء التي استفدتيها خالل تواجدك
في برنامج نجوم العلوم؟
المشاركة في برنامج نجوم العلوم كانت فرصة
جيدة للتعرف على تجارب الكثير من المبتكرين الذي
سبق لهم المشاركة في البرنامج ومعرفة تجربتهم
الشخصية في المجال وكيف تمكنوا من الدخول في
مجال ريادة االعمال وتحويل أفكارهم إلى مشاريع
ريادية .كما ان المشاركة في البرنامج منحتنا فرصة
االجتماع مع الخبراء والمتخصصين في المجال
واالستفادة من خبرتهم .فالمشاركة في برنامج
نجوم العلوم هي تجربة ثرية في كثير من الخبرات
والمعرفة على الصعيد الشخصي والمشروع على حد
سواء .فالوصول إلى النهائيات كان نتاج تخطيط جيد
وإصرار ومواجهات لكل التحديات وإدارة للوقت وفريق
العمل وتوظيف لمهارات االقناع وغيرها من المهارات
والتي كانت المشاركة في البرنامج فرصة لتعزيزها
وتوظيفها بالطريقة الصحيحة.

وما هي أبرز التحديات التي واجهتك في مسيرتك
خالل برنامج نجوم العلوم؟
التحديات هي جزء من الرحلة وتوليد الحلول المناسبة
كانت هي السر في مواجهة هذه التحديات والتغلب
عليها .فمن أهم التحديات التي واجهتها على نطاق
االبتكار هو أنه ال يوجد بيانات وكان يوجب علي أن أصنع
هذه البيانات األساسية بنفسي والتي تعد أساس في
نجاح وجودة الخوارزميات التي تم تطويرها وبفضل
من اهلل نجحت في تصميم قاعدة البيانات والتغلب
على هذا التحدي .وتحدي أخر كان السرعة والدقة
في اكتشاف االحتيال وبفضل من اهلل استطعت
التوصل إلى الخوارزميات التي تكشف عن االحتيال
بسرعة ودقة عالية .وغيرها من التحديات التي واجهتنا
ولكن لم تكن هذه التحديات اال وسيلة لزيادة اإلصرار
على إنجاز الهدف فكان دائمًا الشغف والرغبة أقوى
من كل هذه التحديات.

وتوجهها الحالي نحو دعم االبتكار والمبتكرين.
باإلضافة إلى المبادرات التي يقيمها النادي العلمي
القطري والتي تدعم الشباب في هذا المجال.
كلمة أخيرة تتوجهي بها إلى المبتكرين القطريين
والمبتكرات القطريات؟
رسالتي لكل المبتكرين والمبتكرات اليوم أنتم أمل
قطر وأنتم من سيقود النهوض في الدولة فاليوم
االبتكار بدخل في كل مجاالت حياتنا منها االبتكار
العلمي واالبتكار اإلداري واالبتكار الصحي واالبتكار
االقتصادي واالبتكار البيئي وغيرها من المجاالت
فمهما كان مجالك اليوم لديه مسؤولية أن تكون
قائد في نهضة االبتكار في مجالك فاليوم نحن
من سيساهم في رفع تقيم دولة قطر في اهداف
التنمية المستدامة المتعلقة بمجال البحث العلمي
واالبتكار .فآمن بنفسك للنهوض بمجتمعك من خالل
استثمار أفكارك.

ما هو شعورك كونك القطرية الوحيدة التي
تأهلت للمراحل النهائية في البرنامج؟
فخورة بوصولي للنهائيات وكوني اول فتاة قطرية
تصل للنهائيات وضع على عاتقي مسؤولية رفع
اسم الفتاة القطرية وتمثيل الفتاة القطرية في
مجال االبتكار وفي البرنامج .ولقد سعدت كوني أول
فتاة تصل لهذه المرحلة واليوم لدي رسالة أن أدعم
أخواتي حتى يصلوا إلى مثل هذه المراحل ويكموا
المسيرة من حيث وصلنا نحن.
ماذا بعد البرنامج و ما هي خطتك المستقبلية
فيما يتعلق بابتكارك؟ وكيف ستقومين باستثمار
تجربتك في المستقبل؟
اليوم أتطلع ألن آخذ ابتكاري للمرحلة التالية والحصول
على براءة االختراع واستكمال العمل على االبتكار
حتى أصل به لمرحلة إدخاله لألسواق في أقرب وقت
ممكن.
أتطلع الستثمار تجربني من خالل نشر ثقافة االبتكار
في المجتمع والمساهمة الفعالة في توجيه أفراد
المجتمع المهتمين في مجال االبتكار بآليات تحويل
أفكارهم إلى مشاريع حقيقية تقدم خدمة للمجتمع
والعالم.
لو تعطينا رأيك في مسيرة البحث واالبتكار في
دولة قطر؟
هناك اهتمام كبير من قبل الدولة بمجال البحث
العلمي واالبتكار ويتمثل هذه في العديد من األنشطة
والفعاليات والمسابقات التي تقيمها الدولة لتشجيع
الشباب على المبادرة في هذال المجال المهم .كما
أن هناك اهتمام كبير من قبل وزاره الثقافة والرياضة
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تكريم أعضاء النادي العلمي القطري
خريجي الجامعات الجدد وأصحاب االسهامات
االبتكارية خالل العام 2020
فــي بــادرة ترمــي إلــى تقديــر النمــاذج القطريــة الشــابة

والتــي أطلقتها صاحبة الســمو الشــيخة مــوزا بنت ناصر

المتميـــزة وبهـــدف تســـليط الضـــوء عليهـــم ليكونـــوا
َ
ِّ
ومنشــطًا
ومثــل أعلــى للشــباب ويكونــوا دافعــً
قــدوة

رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة قطر.

لطموحاتهــم قــام النــادي العلمــي القطــري بتكريــم

وبهـــذه المناســـبة صـــرح المهنـــدس راشـــد الرحيمـــي

عـــدد مـــن المبتكريـــن القطرييـــن الشـــباب الحاصليـــن

المديـــر التنفيـــذي بالنـــادي العلمـــي القطـــري بقولـــه:

علـــى مراكـــز متقدمـــة فـــي المســـابقات العلميـــة

إن النـــادي العلمـــي يحـــرص بشـــكل دائـــم علـــى

والشـــبابية المحليـــة واالقليميـــة والدوليـــة خـــال

تكري ــم المبدعي ــن والمتميزي ــن م ــن أبن ــاء قط ــر وذل ــك

الفت ــرة القصي ــرة الماضي ــة ،بتاري ــخ  24نوفمب ــر 2020م
وبحضــور إدارة النــادي العلمــي القطــري وبتشــريف ك ً
ال

تشــجيعًا لهــم وتحفيــزًا لغيرهــم مــن الشــباب ،ويعتبر
هــذا التكريــم بــادرة رمزيــة ال توفــي المبتكريــن حقهم

م ــن األس ــتاذة خديج ــة البوحليق ــة نائ ــب رئي ــس لجن ــة

فهــم مــن خيرة الشــباب والشــابات الطموحيــن والذين

الش ــباب االستش ــارية لس ــعادة وزي ــر الثقاف ــة والرياض ــة

لديهـــم حـــس عالـــي بمعنـــى المواطنـــة الحقيقيـــة

والمخترع القطري محمد الجفيري حيث تم خالل هذه
االحتفاليــة الرمزيــة الهادفــة تكريــم ك ً
ال مــن المبتكــرة

وبالطبـــع لـــم تأتـــي هـــذه اإلنجـــازات مـــن فـــراغ بـــل

المهندس ــة إيم ــان الحم ــد لحص ــول ابتكاره ــا تطبي ــق

ســبقها جهــد وتعــب وإصرار علــى التميــز والنجاح ونحن
ّ
نتمثـــل رؤيـــة قطـــر  2030فـــي
بهـــذا التكريـــم إنمـــا

لخصوصي ــة المعلوم ــات باللغ ــة العربي ــة عل ــى المرك ــز

ـى بالتنميــة البشــرية
ركائزهــا األولــى والثانيــة والتــي ُتعنـ َ

الثالـــث فـــي مســـابقة برنامـــج نجـــوم العلـــوم فـــي

والتنمي ــة االجتماعي ــة.

نس ــخته األخي ــرة والمبتك ــرة حن ــان خمي ــس الش ــمري
لفوزهــا بالميداليــة الذهبية في جائزة إبتكار االجتماعية

كم ــا ق ــام الن ــادي العلم ــي بتاري ــخ  14س ــبتمبر 2020م

والمســؤولية المجتمعيــة التــي تنظمها شــبكة الشــرق

بتكري ــم أعضائ ــه خريج ــي الجامع ــات الج ــدد وه ــم:

األوســـط للمخترعـــات والمبتكـــرات ومقرهـــا الكويـــت
وذلـــك عـــن ابتكارهـــا “دليـــل الجـــري للمكفوفيـــن”.

المهنـــدس ســـلمان غانـــم الســـليطي بمناســـبة
تخرجـــه وحصولـــه علـــى درجـــة البكالوريـــوس فـــي
هندرســـة العمـــارة مـــن جامعـــة كاليفورنيـــا فـــي

كم ــا ت ــم تكري ــم المبتك ــر محم ــد القصاب ــي مش ــرف

الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة

نظـــم المعلومـــات فـــي النـــادي العلمـــي بمناســـبة

المهنـــدس صالـــح محمـــد العبـــد اهلل بمناســـبة

فــوزه بالمركــز األول فــي فئــة الســتارت أب ضمــن جائزة

تخرجه وحصوله على درجة البكالوريوس في الهندسة

الفكــرة المقدمــة مــن بنــك قطــر للتنميــة فــي أســبوع

الميكانيكية من جامعة شيفلد في المملكة المتحدة

رواد األعمــال 2020م وأيضــً تــم تكريــم المختــرع أيوب
محمــد جناحــي مشــرف معمــل التصنيــع فــي النــادي

وق ــد تمن ــى له ــم الن ــادي العلم ــي القط ــري التوفي ــق

العلمــي وعضــو فريــق مشــروع “أنــا أقــدر” الطالبي في

والنج ــاح ف ــي حياته ــم العملي ــة القادم ــة

جامعــة قطربمناســبة فوزه بمســابقة “أخالقنا” 2020
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مبادرة ض ّبط وسابق
سلسلة من اإلنجازات

شـــارك فريـــق ضبـــط وســـابق خـــال العـــام 2020م

المســـابقات ،وتوفيـــر بيئـــة آمنـــه لممارســـة هوايـــة

بخمــس جــوالت في بطولــة قطر للســرعة حيث حصل

المحـــركات .أمـــا مخرجـــات المبـــادرة فهـــي تدريـــب

فــي الجــوالت الخمــس علــى الكــؤوس التاليــة :ســبعة

وتطويـــر الشـــباب الراغـــب علـــى تحســـين قيادتهـــم

ك ــؤوس ف ــي الجول ــة األول ــى  -س ــبعة ك ــؤوس ف ــي

داخ ــل الحلب ــة ،وتقدي ــم اإلرش ــادات والنصائ ــح للش ــباب

الجولـــة الثانيـــة – ثمانيـــة كـــؤوس فـــي الجولـــة

فيمــا يخــص تجهيــز وصيانــة الســيارات المطلوبــة قبــل

الثالث ــة – س ــتة ك ــؤوس ف ــي الجول ــة الرابع ــة وثماني ــة

وأثنــاء وبعــد مشــاركتها بالحلبــة ،وتطويــر فريــق قــادر

كـــؤوس فـــي الجولـــة الخامســـة أمـــا فـــي الترتيـــب

عل ــى المنافس ــة عل ــى المس ــتوى المحل ــي والعالم ــي،

العـــام فحصـــل الفريـــق علـــى ثمانيـــة كـــؤوس .أمـــا

والتنســيق لفعاليــات أو بطــوالت مســتقبلية فــي حلبــة

ف ــي بطول ــة قط ــر للس ــيارات الس ــيباحية فق ــد حص ــل

لوســيل الدولية ،وجذب الجيــل الصاعد وإبراز مواهبهم

ف ــي فئ ــة  2Kالمتس ــابق إبراهي ــم عب ــد الغن ــي عل ــى

وروح المنافس ــة بينه ــم بتنظي ــم فعالي ــات وبط ــوالت

ســـبعة كـــؤوس ووصافـــة البطولـــة فيمـــا حصـــل

فــي بيئــة آمنــة بعيــدة عــن الشــوارع واألماكــن التــي قد

المتســـابق عبـــد اهلل الخليفـــي علـــى شـــبعة كـــؤوس

يســببون فيهــا خطــورة عليهــم وعلــى اآلخريــن.

ولق ــب البطول ــة ف ــي فئ ــة  240Mكم ــا حص ــل الفري ــق
فــي بطولــة الدرفــت ســيمي بــرو علــى خمســة كؤوس،
باإلضافـــة إلـــى تنظيـــم أربـــع فعاليـــات Auto Cross
وتجهيـــز ســـيارتين لتصبحـــا ســـيارتي ســـباق .يذكـــر أن
النـــادي العلمـــي القطـــري أطلـــق فـــي العـــام 2018م
مب ــادرة ضب ــط وس ــابق الت ــي ته ــدف إل ــى نش ــر ثقاف ــة
رياضـــة المحـــركات وتبســـيط خطـــوات الدخـــول فـــي
ه ــذا المج ــال م ــن خ ــال الف ــرص المحلي ــة المتوف ــره
وتبيــان الطــرق الصحيحــه لتعديل الســيارة لذلــك عوضا
عــن الصــرف المتكلــف علــى التجهيــز والتعديــات التــي
تضــر بعمــر الســيارة ،وتوجيه الشــباب لدخول الســباقات
بشـــكل أكثـــر احترافيـــة ،ومســـاعدة المبتدئيـــن فـــي
مج ــال الس ــيارات أو المح ــركات بش ــكل ع ــام لدخ ــول
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مشاركة النادي العلمي

في اليوم الرياضي
ش ــارك الن ــادي العلم ــي القط ــري ف ــي فعالي ــات الي ــوم

العلمي ــة ف ــي الن ــادي بقول ــه إن الن ــادي يح ــرص كل ع ــام

الرياضــي للعــام 2020م الــذي يصــادف الثالثــاء الثانــي

عل ــى تقدي ــم أنش ــطة رياضي ــة تواف ــق اله ــدف ال ــذي ت ــم

مــن شــهر فبرايــر مــن كل عــام ،وقــد كانــت مشــاركته

مــن خاللــه اإلعــان عــن هــذا اليــوم وهــو جعــل الرياضــة

مــن خــال عــدد مــن الفعاليــات المتنوعــة التــي تناســب

أس ــلوب حي ــاة لك ــي تك ــون حياتن ــا أكث ــر نش ــاطًا وصح ــة،

الحـــدث مثـــل رياضـــة المشـــي الســـريع  ،رياضـــة

وهــذا بالطبــع يتوافــق مــع رؤيــة وزارة الثقافــة والرياضــة (

الدراجـــات الهوائيـــة  ،رياضـــة كـــرة تنـــس الطاولـــة ،

نحــو مجتمــع واعٍ بوجــدان أصيــل وجســم ســليم ،وبهــذه

رياضـــة كـــرة الســـلة  ،رياضـــة الجونيـــر فـــوت ورياضـــة

المناســبة دعــا المديــر التنفيــذي للنــادي العلمــي القطري

القـــوس ) حيـــث حضـــر الفعاليـــات عـــدد مـــن أعضـــاء

أعض ــاء الن ــادي العلم ــي إل ــى اس ــتمرار االهتم ــام بالجان ــب

النـــادي العلمـــي القطـــري باإلضافـــة إلـــى موظفـــي

الرياضــي في حياتهــم كاهتمامهم بالجانب العلمي ألن

ومســؤولي النــادي العلمــي القطــري .

الجانبيــن يكمــان بعضهمــا بعضــً وكمــا تقــول الحكمــة
(العق ــل الس ــليم ف ــي الجس ــم الس ــليم) وتأت ــي س ــامة

وحـــول طبيعـــة مشـــاركة النـــادي العلمـــي القطـــري

الجســم من االهتمام به من ناحية اختيار الغذاء الصحي

ف ــي فعالي ــات الي ــوم الرياض ــي ص ــرح الش ــيخ عل ــي ب ــن

المناســب وأداء التماريــن ا لرياضيــة بشــكل دائــم.

س ــلمان آل ثان ــي رئي ــس قس ــم األنش ــطة والفعالي ــات
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مخيــم الصيــف العلمي
انطلقت في  5يوليو  2020فعاليات النشاط الصيفي
في النادي العلمي القطري والتي استمرت حتى
الخامس عشر من الشهر نفسه وذلك اعتمادًا على
تقنيات البث المباشر والتعلم عن بعد من خالل نظام
ستيم  STEAMالتعليمي الذي يهدف إلى الدمج
التكاملي بين مواد التعليم األساسية بطريقة ب ّناءة
وهي :العلوم  – Scienceالتكنولوجيا Technology
– الهندسة  – Engineeringالفنون  – Artالرياضيات
 .Mathematicsحيث تم تخصيص مجموعتين خالل
النشاط ،كل مجموعة تمتد لفترة أربعة أيام من األحد
حتى األربعاء ،أما الفئة العمرية المستهدفة في النشاط
فهي من عمر خمس سنوات حتى خمس عشرة سنة
تم تقسيمها إلى ثالث فئات عمرية وتحصل كل
فئة على ما يناسبها من العلوم ويستهدف النشاط
بشكل عام عدة مفاهيم علمية رئيسية وهي :فيما
يتعلق بالعلوم سيتم تناول مفاهيم الطفو والذوبان
والتوتر السطحي والكثافة والكتلة أما في مجال
التكنولوجيا فسيتم التطرق إلى مفاهيم البرمجة
واألردوينو وفي مجال الهندسة سيتعلم المشاركون
مبادئ التصميم ثنائي وثالثي األبعاد وفي مجال
الفنون سيتعرف المشاركون إلى أسلوب العمل اليدوي
المتقن والتناسق في العمل والتصميم أما مجال
الرياضيات فهو بال شك سيتداخل مع كل المجاالت
العلمية األخرى بطريقة أو بأخرى وسيتم التركيز فيه
على القياسات وحسابات الكتلة أما المواضيع العلمية
التي سيتم التطرق إليها من خالل الورش فهي
التعرف على الخواص الفيزيائية للماء واستكشاف
عالم البحار ودراسة تأثير تركيز الملوحة على خصائص
الماء والتعرف على عالم الحيتان في البحار حيث
سيم تنفيذ مشروع قارب شراعي للفئة العمرية األكبر
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لشرح مفاهيم علمية مرتبطة بالبحار وكيف تم غزو
عالم البحار واستخدام البحار للسفر والصيد ،كذلك
مشروع الحوت المضيء للتعرف على أهمية الشكل
االنسيابي للحوت الذي يساعده على السباحة والغوص
لمسافات طويلة ،وأيضًا التعامل مع أحدث األجهزة
التكنولوجية الموجودة بالنادي مثل الطابعات ثالثية
األبعاد وآلة السيي إن سي والماسح الضوئي ثالثي
األبعاد هذا باإلضافة إلى عروض مرحة حول ديناميكا
الهواء .وقد كان النشاط الصيفي لهذا العام مختلفًا
بشكل جذري عما كان عليه في السنوات السابقة
حيث تأثر العالم كله بتداعيات جائحة كورونا مما
ألزم الجميع بالقيام باألنشطة التي تتوافق مع هذه
الظروف فكانت الخطة البديلة هي التعلم عن بعد
وبما أن النادي العلمي يعتمد في ورش العمل الخاصة
به على التفاعل وإشراك المتدرب في العمل لذلك تم
تجهيز حقيبة علمية بها كل ما سيحتاجه المشارك
في النشاط الصيفي من مواد وتجهيزات وسنقوم
بإيصالها إلى مقر سكنه بالطرق واألساليب اآلمنة
الموصى بها من وزارة الصحة حتى يتمكن المشارك
من التفاعل مع النشاط ويشعر بأنه جزء من العملية
التعليمية وليس مجرد متلقي للمعلومة ،وأضافت
المهندي بأننا في النادي العلمي القطري قمنا باختيار
المواضيع التي تناسب هذا النوع من الورش من ناحية
اختيار المواد األكثر أمانًا والتي من الممكن أن يتعامل
معها المشاركون بكل سهولة وارتياح.

مخيــم الربيــع العلمــي
تحت شعار اكتشف وابتكر وبدعم من إدارة المراكز

كوفيد 19باإلضافة إلى تنفيذ مشروع العنة التي تعمل

الشبابية في وزارة الثقافة والرياضة أقام النادي

بالطاقة الشمسية وتنفيذ نموذج الروبوت كما قاموا

العلمي القطري فعاليات مخيمه العلمي لربيع

بعملية تدريب الكترونية من خالل تنفيذ تصميم شعار

2020م خالل الثلث األخير من شهر ديسمبر 2020
وكان مخيمًا علميًا حاف ً
ال بالجديد والتجديد .فالجديد

اليوم الوطني كما تناول المشاركون مهارات الرياضات
الذهنية ،وحيث أن العقل السليم في الجسم السليم

هو أن المخيم وألول مرة منذ بدء جائحة كورونا يتم

مجتمع
وتحقيقًا لرؤية وزارة الثقافة والرياضة “ نحو
ٍ

بالحضور الشخصي للمشاركين وليس عن طريق

وجسم سليم فكان البد من
بوجدان أصيل
ٍ
واعٍ
ٍ

برامج األون الين كما كان سابقًا ،وهذا طبعًا له تأثير

حصة مهارات رياضية بدنية تم تنفيذها بالتعاون مع

كبير على تفاعل المشاركين مع البرامج والمشاريع

االتحاد القطري الرياضي للشرطة ،وألول مرة في تاريخ

المقدمة في المخيم.

مخيمات الربيع في النادي العلمي القطري انطلقت
ضمن فعالياته مسابقة مصارعة الروبوتات السومو

أما التجديد فكان من خالل تجديد المواضيع والمشاريع

حيث شارك  25فريق في المسابقة وتمت تصفيتها

التي تم طرحها وتنفيذها في المخيم حيث تم طرح

إلى عشرة فرق استمرت حتى األسبوع الثاني من

مشاريع تصنيع وسائل الوقاية من فيروس كورونا

المسابقة.
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برنامج تطوير

مهارات تحري األهلة
بالشراكة بين النادي العلمي القطري ومركز قطر لعلوم
الفضاء والفلك تم تفعيل برنامج تطوير مهارات تحري
األهلة في مرحلته الثالثة وذلك من خالل شرح عملي
وتدريب مباشر للشباب على رصد األهلة في منطقة
الغزالنية شمال دولة قطر يوم السبت  25يناير2020م
مساء ،وبرنامج
من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة
ً
رصد األهلة يهدف إلى تدريب الشباب على مهارات رصد
األهلة بهدف تكوين فريق شبابي متمكن في هذا
المجال ليكونوا طليعة شبابية قادرة على رصد األهلة
وخصوصًا هالل شهر رمضان المبارك وهالل شهر شعبان
بطريقة علمية وغير خاضعة للتخمين ،وبهذا فإن هذا
البرنامج يعتبر برنامجًا علميًا وطنيًا دينيًا ،برنامج علمي
ألنه يتناول رصد األهلة بطريقة علمية مدروسة وبرنامج
وطني ألنه يؤهل الشباب ليكون هناك إكتفاء ذاتي
ومعتمد في هذا المجال ،وديني امتثا ً
ال لقوله صلى اهلل
عليه وسلم ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته .) ...
ويشرف على البرنامج بالكامل ويقوم بتدريب الشباب
على الرصد الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني رئيس مركز
قطر لعلوم الفضاء والفلك ،والشيخ سلمان يعتبر من
رواد علم الفلك في دولة قطر حيث كان له برامج فلكية
متعددة سابقًا مثل المخيم الفلكي وبرنامج إدخال
علم الفلك في المناهج المدرسية باإلضافة إلى توعية
األئمة برصد الهالل وهذه البرامج تهتم بتوعية الشباب
والتركيز على أهمية علم الفلك وتجريده من الخرافات
التي اعترته باإلضافة إلى رسم خط واضح بين علم الفلك
المعتمد على العلم وبين علم التنجيم المعتمد على
ِ
الخرافات والخزعبالت.
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مسابقة Q STEM2020
انطلقت في النادي العلمي القطري خالل شهر
مارس  2020فعاليات تحكيم مسابقة كيو ستيم
للمرحلتين االبتدائية واالعدادية وقد بادر بإطالق هذه
المسابقة قسم الرياضيات بإدارة التوجيه التربوي في
وزارة التعليم والتعليم العالي بالتعاون مع النادي
العلمي القطري وذلك بهدف تشجيع تع ّلم مواد
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والفنون
بصورة تفاعلية وتكاملية أو ما يعرف اختصارًا ب ستيم
 .STEAMكما تهدف المسابقة السنوية إلى تشجيع
الطلبة على المساهمة في عمليّة البحث العلمي
واإلبداع العلمي المبتكر من خالل الربط بين مواد العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والفنون والتركيز
على نشر ثقافة التع ّلم النشط والتفاعلي والتبادلي،
وتوفير بيئة مدرسية تساعد على اإلبداع و االبتكار .ومن
هذا المنطلق كان النادي العلمي القطري إضافة إلى
شركاء آخرين داعمًا حقيقيًا لهذه المبادرة من خالل
توفير مختبراته العلمية وتكريس المهندسين لتقديم
المشورة الفنية للفرق المشاركة في المسابقة.

صب في
والحمد هلل كان التعاون مثمرًا وال شك أنه
َّ
صالح الطالب حيث وجدوا بيئة داعمة لهم فنيًا وكان
النادي في األسابيع األخيرة كخلية نحل يستقبل
المدارس المشاركة في المسابقة ويقدم لهم
المشورة والدعم على حسب األفكار والمشاريع التي
يأتوا بها والتي تنسجم مع موضوع المسابقة المحدد
وهو تصميم توربين يقوم بتحويل حركة الرياح إلى
أي شكل من أشكال الطاقة وذلك للمرحلة االبتدائية،
أما المرحلة االعدادية فالموضوع الخاص بهم هو
تصميم مقبض يد متطور مضاد للبكتيريا ومناسب
ويمكن االستفادة منه في مترو الدوحة.

وفي هذا الصدد صرحت األستاذة فاطمة المهندي
المدير اإلداري في النادي العلمي والمسؤولة عن
المسابقة من جانب النادي العلمي بأن النادي لم يتردد
في تقديم العون والدعم الالزم لهذه المسابقة ألنها
تنسجم مع رؤية النادي العلمي في تشجيع الشباب
من الجنسين وتمكينهم في المجاالت العلمية
المختلفة وتحفيزهم لالبتكار ودعم مشاريعهم
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استشارات علمية
مدرسية أون الين
انطالقًا من واجبه المجتمعي وسعيًا منه إلى تقديم كل أنواع الدعم والمؤازرة
الممكنة ألبنائنا الطالب في أبحاثهم ومشاريعهم وحتى يتم التعامل مع الواقع
الجديد الذي فرضته جائحة كورونا كوفيد 19بكل ديناميكية ومرونة ،حيث تم
بسبب الحرص على سالمتهم منع الطالب من مختلف أنواع الزيارات العلمية أو
التعريفية فقد فتح النادي العلمي القطري باب االستشارات العلمية عن بعد حيث
يتم التنسيق المسبق لتحديد مواعيد للمدارس لطرح أسئلة واستفسارات الطالب
العلمية الخاصة باألبحاث والمشاريع التي ينوون تنفيذها ،يطرحون أسئلتهم
واستفساراتهم على مهندسي النادي العلمي بشكل مباشر خصوصًا ما يتعلق
بجوانب التنفيذ العملي لألبحاث واالستفسار عن القطع االلكترونية المختلفة
وطرق الحصول عليها أو المساعدة في تنفيذ التطبيقات والبرامج الحاسوبية أو
في مجال تنفيذ النماذج المطلوبة عن طريق التجهيزات التكنولوجية الحديثة
ثالثية األبعاد ،وقد شهد النادي العلمي خالل العام 2020م  34استشارة علمية
مختلفة من مختلف المدارس االبتدائية واالعدادية والثانوية.
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النادي العلمي القطري
في الصحافة المحلية
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