
 

 

  دمة موضوع عن مخترع كويتي للصف الثامن مع العناصرمق

تُتيح دولة الكويت ألبنائها فرًصا كبيرة لالرتقاء بمهاراتهم وإبداعاتهم على المستوى المحلي واإلقليمي وحتى الدولي، إذ تّم 
نفع العام في مجال من قِبل وزارة العمل والشؤون االجتماعية بهدف تقديم ال 1974تأسيس النادي العلمي الكويتي عام 

االختراعات والتكنولوجيا والعلوم، فضًال عن نشر الثقافة العلمية في مختلف فئات المجتمع لزيادة الوعي والكفاءة العلمية 
للمنتسبين فب مختلف التخصصات، ومن خالل هذا المقال سيتّم تسليط الضوء على واحد من أبرز المخترعين الكويتيين 

 .ال أال وهو الريادي صادق أحمد قاسمالرائدين في هذا المج

 موضوع عن مخترع كويتي للصف الثامن مع العناصر

كان للنادي العلمي الكويتي دوًرا كبيًرا في تنمية مهارات المخترع الكويتي صادق أحمد قاسم لكونه أحد األعضاء السابقين في 
ين فيما يتعلّق بممارسة الهوايات والمهارات العلمية التي تتمثّل في النادي، إذ يقدّم هذا النادي فرًصا كثيرة لتدريب الشباب الكويتي

إقامة المعسكرات والندوات والملتقيات والمعارض والرحالت العلمية، فضًال عن إعداد النشاطات العلمية األخرى التي تحثّهم 
 .اون مع المؤسسات العلمية المختلفةعلى إجراء األبحاث والتجارب والمشاريع العلمية باستخدام المنهجية العلمية وبالتع

 من هو المخترع الكويتي صادق احمد قاسم

إّن صادق أحمد قاسم هو ريادي أعمال ومخترع ومبتكر شاب من دولة الكويت، ولد صادق في السادس من شهر ديسمبر عام 
ّم انتقل إلى المرحلة الجامعية فدخل ، ث2002ميالدي في الكويت، أنهى الثانوية العامة من إحدى المدارس الكويتية عام  1984

تخصص الفيزياء في جامعة الكويت ولكنه حّول ودرس تخصص المحاسبة وأنهى درجة البكالوريوس في هذا التخصص، ثّم 
بعد مشاركته  2010حصل على درجة الماجستير في تخصص إدارة األعمال، وحاز على لقب نجم العلوم ومخترع العرب لعام 

 .يائي" في مسابقة نجوم العلوم المنظّمة من قِبل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمعبمشروعه "الخيم

 الحياة العملية للمخترع الكويتي صادق أحمد قاسم

بذل المخترع صادق أحمد جهدًا كبيًرا في تنمية مهاراته العلمية واإلبداعية؛ فبعد تتويجه بلقب مخترع العرب ونجم العلوم 
مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع (ساك) التابع لمؤسسة (كفاس) وتولّى فيه رئاسة قسم تطوير االختراعات ثّم انتسب إلى 

ترقّى لمنصب إدارة تطوير المناهج والبرامج واستمر في هذا العمل مع هذه المؤسسة لمدة سبع سنوات ثّم استقال، ومن الجدير 
 قام صادق بتأسيس شركة خاصة به اسمها 2014، وفي عام 1995لعلمي الكويتي عام بالذكر أنّه كان أحد األعضاء في النادي ا

Prototec  وهي شركة متخصصة في البحث والتطوير العلمي في مناطق الشرق األوسط وشمال أفريقيا، كما أنّه أحد أعضاء
 .ت التجاريةهيئة التدريس الحاليين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بكلية الدراسا

 المخترع صادق احمد قاسم Prototec شركة

من قِبل المخترع الكويتي صادق احمد قاسم للتركيز على البحث والتطوير، إذ تتعاون هذه الشركة مع  Prototec تأسست شركة
ط ومناطق العديد من الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية بهدف دعم وإطالق ابتكارات الشباب في منطقة الشرق األوس

وهو  (Dukhoon) شمال أفريقيا، كما قامت هذه الشركة بجهود مبتكريها بإطالق ثالث منتجات ُطرحت في األسواق منها
بخور إلكتروني حقق مبيعات واسعة على مستوى العالم، ويستمر من خالل شركته الرائدة بطرح العديد من المنتجات التي 

 .مي باستمرارتحقق نجاًحا كبيًرا على المستوى العال

 اختراعات صادق أحمد قاسم

تمّكن المخترع الكويتي صادق أحمد قاسم باختراع أكثر من عشرين مشروع في مختلف المجاالت، كما أنّه يمتلك تسع براءات 
 اختراع مسجلة في عدّة دول منها الصين والواليات المتحدة األمريكية ودول التعاون الخليجي، ومن أبرز اختراعاته جهاز

الذي فاز به في المركز األول في مسابقة نجوم العلوم في قطر، وتدور فكرة هذا الجهاز حول  (The Alchemist) الخيميائي



 

 

عملية تحضير كيميائي آلي مكّون من خمس عمليات إلعداد العينات الكيميائية بطريقة محترفة لقيامه بعدة وظائف منها التبريد 
ي يعمل على توفير الطاقة والوقت والجهد وتقليل األخطاء البشرية المحتملة، ليكون هذا والتسخين والمزج واالستخالص الذ

 .االختراع صديقًا للعاملين في الصناعات المختلفة

 انجازات وجوائز المخترع صادق أحمد قاسم

حصل المخترع الكويتي الشاب صادق أحمد قاسم على العديد من التكريمات والجوائز لتقديمه العديد من االختراعات المميزة، 
 :ومنها

  حصل على الميدالية الذهبية في مهرجان األلفية للشباب المقام في والية فلوريدا في الواليات المتحدة  :2000عام
 .تعمل بواسطة جهاز تحكم عن بعد األمريكية الختراعه مكنسة السلكية

  في جينيف الختراعه نظام  33حصل على الميدالية الذهبية في المعرض العالمي لالختراعات رقم  :2005عام
 .المؤشر الضوئي لفرامل السيارات

  لى نال الميدالية الذهبية ومداليتين فضيتين وأخرى برونزية لمشاركته في أربع اختراعات، كما حصل ع :2007عام
 .المركز األول في جائزة العبقرية التابعة لجمعية المخترعين في المجر

  نال لقب مخترع العرب لفوزه في برنامج نجوم العلوم :2010عام. 

  فاز بأربع ميداليات ذهبية بعد مشاركته في معرض إنبيكس في الواليات المتحدة األمريكية، كما فاز في  :2011عام
، وجائزة اإلبداع السنوية 39تين وميدالية فضية في معرض جنيف الدولي لالختراعات رقم نفس العام بمداليتين ذهبي

 .من اللجنة اآلسيوية لالختراعات بكوريا الجنوبية

  فاز بالمركز الثالث في مؤتمر العلوم السادس والعشرين في طوكيو كأفضل سيرة ذاتية :2012عام. 

  ع الشبابي الرابعة في مجال ريادة األعمالنال جائزة الكويت للتميز واإلبدا :2019عام. 

  خاتمة موضوع عن مخترع كويتي للصف الثامن مع العناصر

وبهذا القدر من المعلومات نكتفي للوصول إلى نهاية هذا المقال الذي تّم من خالله تسليط الضوء على شخصية مبتكرة بارزة في 
ف على أبرز المعلومات التي تخّص مخترع العرب ونجم العلوم دولة الكويت خاصةً والوطن العربي عامةً، إذ تّم الت عرُّ

المخترع الكويتي صادق أحمد قاسم، الذي أثبت للعالم أجمع مهاراته وإبداعه من خالل طرحه مجموعة من االختراعات التي 
 .إلقليمية والعالميةساهمت بشكٍل كبير في توفير الجهد والوقت والطاقة وحققت نجاًحا كبيًرا في األسواق المحلية وا

   


