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ــ إظهار الجدية والتعاون مع الزمالء واملرشفني لتحقيق أهداف الدورة.
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طلب االنضامم للدورة التدريبية الربيعية الرابعة والثالثون لطالب 
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القومية  الرثوة  مصادر  أهم  هو  أمة  أي  يف  البرشي  العنرص  إن 
أفضل  هو  مدروسة  علمية  أسس  عىل  املصدر  هذا  استثامر  وإن 
أنواع االستثامر وأضمنها مردوداً.وانطالقاً من إميان معهد الكويت 
لألبحاث العلمية بهاتني الحقيقتني وتجسيداً ملا ورد يف املرسوم 
بني  من  أن  عىل  نص  والذي  املعهد  انشاء  بشأن  الصادر  األمريي 
أهدافه )تشجيع أبناء الكويت عىل مامرسة البحث العلمي وتنمية 
روح البحث لدى الجيل الناشئ( فإن املعهد يقوم منذ عام 1986 

بتنظيم دورات تدريبية ربيعية لطلبة املرحلة املتوسطة.
املرجوة  األهداف  تحقيق  يف  السابقة  الدورات  نجاح  كان  لقد 
وتفعيل  الدورات  هذه  تنظيم  يف  لالستمرار  للمعهد  حافزاً  منها 

االستعدادات للدورة املزمع عقدها ربيع 2023.

برنامج الدورة:
تشتمل الدورة عىل عدة عنارص تهدف إىل تنمية مهارات محددة 

لدى الطالب مثل:
ومناقشتها 	  املختلفة  العلمية  املواضيع  إثارة  عىل  القدرة 

بجو من الثقة واالحساس باملسؤولية.
العلمية 	  التجارب  بإجراء  العلمي  البحث  مبادئ  مامرسة 

البسيطة واستنباط املالحظات املهمة منها.
يف نهاية الدورة يقوم مجموعة من الطلبة بإلقاء محارضة 	 

 )Power Point( برنامج  خاللها  يستخدمون  دقائق  ثالث  ملدة 
بهدف صقل مهارة االلقاء لديهم. 

كيفية 	  الطلبة  تعليم  بهدف   )poster( علمي  ملصق  إعداد 
عمل ملصق علمي يرشح التجارب ونتائجها 

أساليب التدريب:
محارضات علمية	 
تجارب مخربية	 
زيارات ميدانية	 

فرتة الدورة:
2023 من الساعة التاسعة صباحا  2 فرباير   - 22 يناير  اسبوعني من 

وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

نبذة عن الربامج املقدمة للدورة الربيعية الـ34
• برنامج التصميم الهنديس والهندسة العكسية

يتطرق الربنامج إىل الهندسة العكسية التي تعترب جزء من الهندسة 

امليكانيكية ومدى االستفادة منهام يف تطبيقات عملية باستخدام 

الرقمي  التحكم  وأجهزة  بالليزر  القطع  وآلية  األبعاد  ثالثية  الطابعة 

.CNC

• برنامج األحياء الدقيقة وتطبيقاته يف حياتنا

أشكالها  ومعرفة  الدقيقة  األحياء  عامل  دراسة  إىل  الربنامج  يتطرق 

اإلملام  إىل  باإلضافة  عليها.  والتعرف  عزلها  وكيفية  وأنواعها 

بفوائدها وأرضارها واستخداماتها من خالل القيام بالعديد من التجارب 

املخربية املغلفة بروح املرح واالستكشاف.

• برنامج الطحالب الدقيقة الذهب األخرض يف مستقبل الكويت

البحرية  البيئة  يف  الطحالب  أنواع  عىل  التعرف  إىل  الربنامج  يتطرق 

الكويتية وفصائلها املختلفة، أنواع امللوثات التي تؤثر عليها وكيفية 

النفط  باملستقبل يف تطبيقات حياتية مثل استبدال  االستفادة منها 

التجارب  من  بالعديد  القيام  خالل  من  الطاقة  إلنتاج  كمصدر  بالطحالب 

املخربية.

)Dashboard( برنامج تحليل البيانات املكانية باستخدام لوحة تفاعلية •

باستخدام  تفاعلية  لوحة  إنشاء  كيفية  معرفة  إىل  الربنامج  يتطرق 

البقاء يف  إذا كنت ممن يرغب يف املشاركة يف هذه الدورة وتعتزم 

فبادر  بالدورة،  االلتحاق  رشوط  عليك  وتنطبق  الربيع  فرتة  خالل  الكويت 

املستندات  وإرسال  واضح  بخط  للدورة  االنضامم  طلب  استامرة  بتعبئة 

التالية:

ــ صورة شخصية عدد "2".

ــ نسخة عن البطاقة املدنية للطالب املتقدم وويل األمر.

ــ كشف درجات نهاية العام الدرايس 2022/2021.

ميكن التسجيل بواسطة تعبئة البيانات وإرفاق نسخ من الشهادة 

والهوية والصور، تسلم طلبات االنضامم للدورة واملرفقات يف موعد 

أقصاه يوم الخميس 2023/1/12

معهد الكويت لألبحاث العلمية
دائرة تنمية القوى العاملة

بها  مرفقاً  االستامرة  من  نسخة  إرسال  أو  الجاحظ،  شارع  الشويخ  منطقة 

جميع الطلبات عىل العنوان الربيدي التايل:

sstp@kisr.edu.kw

وملزيد من املعلومات، يرجى االتصال:

بدائرة تنمية القوى العاملة يف املعهد عىل الهواتف التالية:

24989450 - 24989588 – 24986749
24989783 - 24986418 - 24989432
24989431 - 24989066 - 24989721

مع أطيب التمنيات بعام درايس موفق،،،

عزيزي الطالب...

                               عزيزيت الطالبة...

الجغرافية  البيانات  بإنشاء  الطالب  سيقوم  حيث   ،ArcGIS برنامج 

ليتم  املوقع  إىل  ونقلها  الجرائم(  السكاين،  التعداد  )املدارس، 

عرضها بطريقة تحليلية وتفاعلية وذلك بدون أي برمجة!

Arduino و Raspberry Pi برنامج •

تطوير  لوح  هو   Arduino و  الحجم  صغري  كمبيوتر  هو   Raspberry Pi

املشاريع  تصميم  يف  باستخدامهم  الطالب  سيقوم  إلكرتوين. 

مختلفة  بيئية  حساسات  بناء  عىل  تعتمد  التي  التفاعلية  اإللكرتونية 

الربمجة إلدخال/إخراج املعلومات  الحرارة من خالل تعلم لغة  كدرجات 

الرقمية والتحكم باألجهزة املوصلة عليهم.

رشوط القبول يف الدورة:
الثامن 	  الصف  من  الكويتيني  الطلبة  عىل  القبول  يقترص 

والتاسع من املدارس الحكومية والخاصة.
أن ال يقل املعدل العام يف شهادة نهاية العام الدرايس 	 

2022/2021 عن %75.
قبل 	  من  له  تجرى  التي  الشخصية  املقابلة  الطالب  يجتاز  أن 

لجنة خاصة مختاره لهذا الغرض.
أن مل يسبق للطالب املشاركة يف الدورة من قبل.	 
أن يكون الطالب حاصل عىل جرعتني من لقاح كوفيد 19	 


