
 

 مقدمة تقرير عن المركز العلمي كامل العناصر

المركز العلمي الكويتي صرٌح تعليميٌّ ضخم يهدف الستقطاب العائالت، والطلبة 

الحريصين على رفع وعيهم العلمّي، من خالل قضاء وقتهم في التعلم بطرق 

استعراضية مسلية وتفاعلية تضمن مواكبة التطور المستمر في جميع أنحاء العالم، 

لتجمع بين التّعليم والتّسلية، حيث يقّدم المركز ورش عمل لألطفال، كما تمّكنهم من 

تعلّم قوانين الفيزياء أو الرياضيات أو الكيمياء عن طريق التدريب العملّي الممتع، 

ملي أكثر من الجانب النظرّي، وربط المعلومات بما واالعتماد على الجانب الع

 .يشاهدون
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 تقرير عن المركز العلمي كامل العناصر

المركُز العلمّي هو أحد المراكز العلميّة الموجود في دولة الكويت، تم إقامة هذا 

المركز بمبادرة من أمير الكويت الّراحل جابر األحمد الصباح والذي كان يشغل 

مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمّي آنذاك، تم افتتاح هذا المشروع ي  منصب

مليون ديناٍر  520، وقد دّشنه األمير الّراحل، وبلغت تكلفة هذا المشروع 2000عام 

كويتّي، ليدّر بعد ذلك هذا المركز أرباح هائلة للّدولة، ويغدو من أهّمِّ المراكزِّ 

 .أتي تقريراً شامالً عن هذا الّصرحالعالميّة على اإلطالق، وفيما ي

 ماذا يوجد في المركز العلمي؟

يعدُّ المركز العلمّي واحداً من أهم المشاريع الحضاريّة في دولة الكويت، ويتألف من 

  :ثالثة أقسام، وهي ما يأتي

 وتضم ثالث بيئات أهم محتوياته هو األكواريوم الخاص  :القاعات البيئيّة

مثل صورة عن الحياة البحرية، والبرية للخليج العربي، بالبيئة المائيّة، وي

والتي ال تزال سراً للكثير من الناس، ويضم أحواضاً مائية أكبرها يحتوي 

مليون لتر من المياه، وتعيش فيه األسماك والسالحف والشعاب  1.5على 

المرجانيّة الصناعيّة، ويتضمن العديد من الشاشات التفاعليّة التي تقدم 

ات عن الكائنات بداخله، ومن أهدافه أيضاً زيادة وعي الناس عن معلوم

 .حساسيّة الحياة البحريّة وضرورة الحفاظ عليها

 مسرح وIMAX:  حيث تعرض األفالم الوثائقية والتعليمية ثالثية األبعاد على

 IMAX 3D متراً، وتستخدم 20متراً وعرضها  15شاشة يبلغ ارتفاعها 

العين اليمنى واليسرى، والعديد من التقنيات الحديثة  عدستين للكاميرا لتمثيل

 .األخرى الخاصة بالعرض السينمائيّ 
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 وتعد إحدى أكبر القاعات، ويُعرض فيها الكثير من  :قاعة االستكشافات

األشياء، حيث يوصى باستخدامها لألطفال في سن المدرسة االبتدائيّة 

تجارب االستعراضيّة، وأصغر، وفيها يتم التعرف على العلوم من خالل ال

ومن خالل األلعاب واألنشطة التفاعليّة، وتضم العديد من الفعاليات كمعرض 

 .الّدمى المتحّركة وسفينة النجوم

 موقع المركز العلمي

شارع الخليج العربي في محافظة حولّي في  -يقع المركز العلمّي في منطقة السالمية 

حاً تعليميّاً وترفيهياً مجتمعياً وهو من أكثر دولةِّ الكويت، وقد عُّد المركز العلمي صر

األماكن التي ينصح بزيارتها لما تضيفه من تجربة فريدة يتذكرها المواطنون 

والسياح كباراً وصغاراً، وموقعه في أحد أهم الشوارع في الكويت وأكثرها حيوية، 

 .وقد أضاف وجود المركز عليه ميزة أخرى

  أوقات عمل المركز العلمي

ح المركز العلمّي أبوابه للزوار يومياً من الّساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة يفتت

التاسعة مساءاً، وتختلف هذه المواعيد في أيام العطل حيث يبدأ العمل يوم الجمعة 

من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة العاشرة مساءاً فهو يعمل على مدار األسبوع 

ذلك بالدرجة القصوى متميزاً بذلك عن باقي لتحقيق األهداف من وجوده، و

 .المنشآت، ومقدماً العلوم والترفيه لكل رواده صغاراً كانوا أم كباراً 

 كم سعر تذكرة المركز العلمي؟

من أهداف المركز العلمي تقديم خدماته لعامة الشعب فهو يعرض خدماته بأسعار 

كراً على أحد دون غيره رمزية بسيطة تناسب جميع الفئات كي ال تكون المعرفة ح

 :من الناس، وتختلف أسعار التذاكر فيما إذا كانت موجهة للصغار أم للكبار كالتالي

  :27ديناراً كويتياً وهو ما يعادل تقريباً  8,50يبلغ سعر تذكرة الدخول للكبار 

 ً  .دوالراً أمريكيا

  :21ديناراً كويتياً أو ما يعادل  6,50يبلغ سعر تذكرة الدخول للصغار 

 ً  .دوالراً أمريكيا

 ما نوع األسماك الموجودة في المركز العلمي؟

إن المركز العلمّي مكان يطبع في ذاكرة زواره أجمل الصور لما يملكه من مظاهر 

التنوع البيئيّة، ولعل أكثر ما يجذب اهتمام الّزوار هي األحواض المائيّة، حيث 

يحتوي المركز على العديد منها، وكل حوض يختلف عن اآلخر ليناسب األحياء 

أحواضاً خاصة بالمياه المالحة الموجودة ضمنه من درجة حرارة وملوحة فنرى 



 

مجهزة لتعيش فيها األسماك االستوائيّة، وأحواضاً أخرى مجهزة لتعيش فيها أسماك 

% من األسماك الموجودة هي من الكويت نفسها، 75الخليج العربّي حيث أن 

والباقي قد استقدم من البحر األحمر، وجنوب شرق آسيا، وجنوب إفريقيا، ومن 

  :المميزة نذكر الكائنات البحرية

  أسماك القرش من نوع ساند تايغر، وهي األقدر على الحياة في األحواض

 .واألقل شراسة

  ّأسماك قرش قصيرة من مياه الخليج العربي. 

 أسماك النيمو. 

 أسماك الهامور واللخمة. 

  ،كما تحتوي األحواض على كائنات بحرية أخرى كالقناديل، والبطاريق

 .البحروالسالحف البحرية، وأسد 

 خاتمة تقرير عن المركز العلمي

إلى هنا نكون قد وصلنا وإيّاكم لنهاية تقريرنا هذا الذي تحّدثنا من خالله عن واحد 

من أهّم الّصروح في دولة الكويت العربيّة وهو المركز العلمّي، والذي غدا منذ 

لمِّ قاطبٍة، للميالد واحد من أهم المراكز العلميّة في أنحاء العا 2000إقامته بعام 

 .وأرفقنا في سطوره معلوماٍت وافية وشاملة عن هذا الّصرح

  

 


