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 يصبح تقليًدا عائلًيا في قطز ملعاينة الجامعةيلون الصيفي بزنامج كارنيجي م

 

وبعةد أن  .مةازنييي ميوةون فةي قطةسفةي  ملعاينت الجامعةتوجوه لثيرة مألوفت مانت في البرنامج الصيفي الظنوي  -الدوخت، قطس 

مةةةازنييي ميوةةةةون امعةةةت جوطةةةاز ونةةةسون خةةةرو أشةةةةراامج، أ ةةة ذ بسنةةةامج  البرنةةةةامج لومةةةسة الثانيةةةت، شةةةازك النثيةةةر مةةةي الطةةة   فةةةي 

ا  ملعاينةتالصةيفي  ا طةنو س يدس ةةون ى ةش مكةازلت أبنةةاامج فةي فعالياجةة  خية  العديةد مةي رطةةس والعةا  ث لةةد  الجامعةةت جرويةدس

ا بعد ىام.  ىامس

ج  العديةةد مةةي ، وجةةديس بالةةرلس أن إلىةةداد بةة   املسخوةةت الثانو ةةت لودزاطةةت الجامعيةةت ملعاينةةت الجامعةةتالبرنةةامج الصةةيفي ُ ةةم 

، لمةةةا يو ةةون أشةةةرا رج الثانو ةةتبجامعةةةت مةةازنييي ميوةةون بعةةةد ئسمةةا  الدزاطةةةت يوخدرةةون لطةة   املكةةازلين فةةةي رةةرا البرنةةةامج ا

قةةةد  فةةةي قطةةةس % مةةةي بةةة   الظةةةنت رونةةةش فةةةي مةةةازنييي ميوةةةون 03. وندةةةو الصةةةيفي وأ ةةةدقا رج وأقةةةازملمج باملكةةةازلت فةةةي البرنةةةامج

 .اأو جخسجوا منم جامعتالفي  دزطون ي أشرا  ألبر الط   الجدد لهج  % مي03في البرنامج الصيفي، في خين أن شازموا 

الة  فةي ىامهةا الثجدزض بالبرنامج مي شريرتما التي ىومت أماديميت رزقج الحا وت ى ش شهادة الثانو ت مي فابمت الخصاعي 

، ملعاينةت الجامعةتالبرنةامج الصةيفي  املكازلت الثانيةت نةي فةي يآلان، وجروى ىي ذلو: "رره هفي قطس في جامعت مازنييي ميوون 

أجيدةت قةد   فةي العةام املر ةو، و و لوخرةديج فةي بسنةامج ىوةوم الحاطةآلان أنطة  و . مانت الخجسبت ألثر مةي زاععةتولومسة الثانيت 

 والخعسف ى ش املرسزاث رماديميت".أطاجرحي فس ت لرا   مي ن ى مكازلتي في البرنامج الصيفيني 

جةةدزض بأماديميةةت رزقةةج، فرةةد شةةازلت فةةي البرنةةامج الصةةيفي موى مةةسة رةةرا العةةام، وجرةةوى ىةةي ذلةةو:  أمةةا شةةوخ الخصاعةةي التةةي

"ىومةةت بالبرنةةةامج الصةةةيفي مةةي ابنةةةت ى ةةةي فابمةةةت التةةي شةةةازلت فةةةي البرنةةامج فةةةي العةةةام املا ةةة ي، وأنبرج ةةي أسمةةةا خ يةةةت بخجسبةةةت 

قةةسازي اجخةةرث ، وقةةد رةةرا العةةام كةةازلتي فةةي البرنةةامجملأشةةعس بالظةةعادة ال ال ةةت زاععةةت، ممةةا يةةجع ي ى ةةش الخرةةديج واملكةةازلت. 

 ن ج املعووماث".بااللخداخ بجامعت مازنييي ميوون في العام املر و في جخصص 
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فس ةت  ملعاينةت الجامعةت: "يمثةو البرنةامج الصةيفي مازنييي ميوون فةي قطةس في الظنت رونشمديس بسامج ميان دوزادو، يو سح د

املخخوفةةت والخعةةسف ىةةي قةةس  ى ةةش م مةةذ الحيةةاة الجامعيةةت  اثالطخنكةةاف جخصصةةاث الهويةةو ةةت ى يمةةت لطةة   املسخوةةت الثان

نبةةةةةر  ل لخدةةةةةاخ بلطةةةةة   فس ةةةةةت ممخةةةةةاشة لخأريةةةةةو االبرنةةةةةامج و ةةةةةوفس ومخخوةةةةةر البةةةةةرامج الدزاطةةةةةيت التةةةةةي يمنةةةةةنمج  لخدةةةةةاخ ملمةةةةةا. 

ا ما يو ون ب  مشرا رج وأ دقا رج". البرنامجينموون الجامعاث، والط   الريي   غال س

عةام لطة   الثانو ةت املهخمةين بدزاطةت العوةوم ال يولوجيةت وئدازة ى ش مةداز الحعرد جامعت مازنييي ميوون العديد مي البرامج 

 .w.qatar.cmu.edu/outreachww  ون ج املعووماث. اىسف املص د و رىماى وىووم الحاط

 - انتهى

 في قطز: نبذة عن جامعة كارنيجي ميلون 

مهانت ز اديت ى ش مظخو  العالج ببرامجها الخعويميت التي حشجع ملثر مي قسن مي الصمي، اخخوت جامعت مازنييي ميوون 

 إلابداع والخعاون ىبر مخخور فسوىها، والتي لطاملا مانت خاضنت لعدد مي أرج املفنس 
س
 ي، مي بينمج حظعت ىكس ىاملا

 خصو ى ش جا صة نوبو، 
س
،  واج يومفنسا

س
 بجا صة جيوزنج. وقد خاف ت الجامعت ى ش جصنيفها بين رفضو ىامليا

س
ىكس فا صا

والف  3ألر نس ج، ئنش جانب ندو  022ألر بالب، وىدد نس جيما الري يصو ئنش  01باجماني ىدد ب ملما الري يص د ىي 

 في جميع الفسوع.أطخاذ وموظر 

 لها في املدينت 0222افخخدت ماز نيي ميوون، بنا س ى ش دىوة مي مإطظت قطس لوتربيت والعووم وجنميت املجخمع ىام 
س
، فسىا

 الجامعيت التي جدولت ئنش مسلص فس د لومعسفت وال دوث، بما يخوافق مع زؤ ت وزطالت مازنييي ميوون.

، ىوج رخيا  الحاطوبي، و ئدازة رىماى، و العووم ال يولوجيتمج جامعيت في وجردم جامعت ماز نيي ميوون في قطس بسا

 ينخمون ملثر مي أن مت املعووماث، و ىووم الحاطو و 
س
 دولت مخخوفت. 15، لما جضج ب با

  www.qatar.cmu.eduملص د مي املعووماث، ُيسجش ش ازة موقعنا: 

 ومخابعخنا ى ش مواقع الخوا و  جخماعي:

  CarnegieMellonQ@جو تر: 

  carnegiemellonq@ئنظخجسام: 

  https://www.facebook.com/CarnegieMellonQفيظ وك: 

 http://www.youtube.com/user/CarnegieMellonQatarوجيو : ي
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