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 السابقةالتوعية ورش الطالب الجدد شاركوا في % من 44
  الطالبتحقق نجاحاً باهراً في استقطاب للتوعية  كارنيجي ميلون في قطربرامج  

 بتخصصاهتا طالب الثانوية  "ابتكار" لتوعية برنامج مؤخراً  قطر يف ميلون كارنيجي جامعة نظمت -قطر ،الدوحة
 خمتلفة،  عمل ورش ثالثويتضمن ، 4102-4102 الدراسي لعامخالل ا األولالربنامج ، وهو الدراسية ادلختلفة

. وستنظم العاملعلى  والتكنولوجيا التصميم وتأثري ،اإلنسانادلتمحور حول  تصميمالتركز الورشة األوىل منها على 
من ورش عدداً آخر ، للقبول باجلامعة موعد آخرجامعة كارنيجي ميلون خالل الشهور ادلقبلة وحىت األول من مارس، 

 .احلاسب التوعية اإلضافية اليت تركز على ختصصاهتا األخرى يف العلوم البيولوجية، وإدارة األعمال، وعلوم

 معالسيما  اجلامعة،أعداد الطالب الراغب يف االلتحاق ب على كبري تأثري ذلا التوعية برامج بأن القبول رقامأ وتظهر
 دائماً  ميلون جامعة كارنيجي تفخركما   .السابقة التوعية برامج يف العام ذلذا اجلدد الطلبة من ئةاادلب 22مشاركة 

 برامجيف  ادلطرد النمو مع قطر يف التقليد ويتواصل هذا ،احمللي اجملتمع على إجياباً  تؤثر اليت التوعية فعاليات بريادة
دولة ل خصيصاً برامج التوعية  ميلون كارنيجيم  صم  وت   .يف البالد جهود التنميةبتعزيز  اجلامعة التزام تدعم اليت التوعية

 .امعات على غرار جامعات ادلدينة التعليميةاجلااللتحاق ب على الطالب مساعدة دفهب ادلنطقةدول و  قطر

 تطرحها اليت التخصصاتب الطالب تعريفعلى  قطر يف ميلون كارنيجي جامعةاليت تقدمها  التوعية برامجوتعمل 
 احملتملني لطالبادتكن  تفاعليةوفرص  أنشطة خالل من، وتتيح ذلم أيضاً التعرف على مالمح احلياة اجلامعية اجلامعة

 .امعةاحلاليني يف اجل طالبالو  التدريس هيئة أعضاءمن التواصل مع 
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 ادلدارس طالبموجهة ل ةدعو الو  نوفمرب 02 يوم عقد الربنامج :الحيوية التكنولوجيا مستكشف برنامج 
 .قطر يف ميلون كارنيجي جامعة يف حياءاأل علوم برنامج عن ادلزيد ومعرفة معملية جتربة اءجر إل الثانوية

 قطر أجل من الحاسوب "علم ورش (CS4Qatar)": هتدفاليت  العمل ورش من سلسلة عن عبارة 
 اليت االبتكاراتأصحاب  من لكي يكونوا ادلثري احلاسوب مو عل حقل إىل لالنضمام القطري الشباب إذلام إىل

 أطلقت، والتكنولوجياالعلوم  دراسة عنالفتيات  لتصدي دلسألة عزوفلو . حقيقي تأثري إحداثتسهم يف 
الفتيات  فهم توسيع إىل دفوهتنوفمرب  44 يوماليت تقام  "للمرأة CS4Qatar ورشةميلون " كارنيجي

 عقدوست احملتملني الطالب مجيع تستهدفف "للطالب CS4Qatar رشةأما "و  ،اسوباحل علوملوالطالبات 
 .4102 فرباير 7 يوم

 يف ميلون كارنيجياليت تنظمها جامعة   التوعية فعاليات أجنح من واحد الروبوت: لتعليم بوتبول برنامج 
برنامج عد وي. مارس 47 يوم النهائية ادلنافسةإجراء  مع 4102 يناير 00-01 يوم الربنامج يبدأ. قطر

 طالب تعريفلالربنامج  صمموقد  ،الروبوتات رلال يف عادلية حتظى بشهرةعملية تعليمية  جتربة البوتبول
 الطالب يتعرف ومن خالله ،والرياضيات واذلندسة والتكنولوجيا للعلوم العملية التطبيقاتب الثانوية ادلدارس

 .والروبوتات اسوباحل علوم رلال على

 ومن . ميلون كارنيجي جامعة تقدمها اليت التوعية برامجنسخة من  أحدث هو :قطر ألجل استثمر تاجر
االلتحاق بتخصص  يف الراغبني الطالب ويستهدف ،4102 فرباير 02يوم  "تاجرادلقرر تنظيم برنامج "

اكتساب اخلربة يف  الثانوية ادلدارس طالب مبقدوريصبح عوي التو  الربنامج هذا خالل منف. األعمال إدارة
 .ادلالية األسواق عمل كيفية عن ادلزيد ومعرفةادلعاصر  عاملاليف رلال التجارة 

 مارس 0 يف 4102اخلريف من العام الدراسي  لفصل ميلون كارنيجي جبامعة تقدمي طلبات االلتحاق مهلة تنتهي
: التفضل بزيارة موقعنا يرجى القبول عملية حول ادلعلومات من دلزيد. 2410
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 نبذة عن كارنيجي ميلون:

بوصفها مؤسسة تعليمية حتتل مكانة ريادية على مستوى العامل، تشتهر جامعة كارنيجي ميلون باإلبداع والتعاون عرب 
خمتلف فروعها ودتيز برارلها يف رلاالت إدارة األعمال والتكنولوجيا واآلداب. ولطادلا كانت اجلامعة حاضنة لعدد من 

 راً حصل على جائزة نوبل، وأحد عشر فائزاً جبائزة تيورنج. أهم ادلفكرين، من بينهم تسعة عشر عادلاً ومفك

، دعت مؤسسة قطر للًتبية والعلوم وتنمية اجملتمع جامعة كارنيجي ميلون لالنضمام إىل ادلدينة 4112ويف عام 
تعليمي  التعليمية، هذا ادلركز الفريد للمعرفة والبحوث. وتواصل كارنيجي ميلون يف قطر منوها، من خالل توفري مستوى

بلدًا خمتلفاً. وتقدم اجلامعة مخسة برامج جامعية يف رلاالت العلوم البيولوجية،  21طالب وطالبة من  211راق لنحو 
وإدارة األعمال، وعلم األحياء احلاسويب، وعلوم احلاسوب، وأنظمة ادلعلومات. وينضم طالب جامعة كارنيجي ميلون 

ألف طالب يشكلون اجليل التايل من القادة  04ستوى العامل، وعددهم يف قطر إىل زمالئهم بفروع اجلامعة على م
ألفًا يف كربى ادلؤسسات العادلية  52الذين سيواجهون حتديات ادلستقبل، فيما يعمل خرجيو اجلامعة البالغ عددهم 

 االبتكارية.

 ومتابعتنا على تويًت: www.qatar.cmu.eduدلزيد من ادلعلومات، ي رجى زيارة موقعنا: 
@CarnegieMellonQ  :وإنستجرامcarnegiemellonq  :وفيسبوك

https://www.facebook.com/CarnegieMellonQ  :واليوتيوب
http://www.youtube.com/user/CarnegieMellonQatar 
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