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 طلبة قطريون متميزون يقضون عطلة الصيف لتهيئة أنفسهم 

 لفرص عمل في الهندسة والعلوم
 برامج تعلٌمٌة إلثراء خبرات الطلبة المتمٌزٌن برعاٌة مٌرسك قطر للبترول

 أند أم قطر إيجامعة تكساس و

 
 والباحثٌن من ألمع مهندسً المستقبل من الشباب 25أكثر من ٌونٌو:  ٌمضً  52 -قطر -الدوحة 
"مهندسو المستقبل" وبرنامج  جنامفً برعبر مشاركتهم األولى من عطالتهم الصٌفٌة  ن األسابٌعالقطرٌ

 ٌونٌو فً جامعة تكساس إي أند أم فً قطر. 05-91"أكادٌمٌة الهندسة الصٌفٌة" فً الفترة  من 
إي تكساس  جامعةراكة بٌن ، وهً شقادة الهندسة: مبادرة "ضٌاء"جزءا من مبادرة  وتشكل هذه البرامج

هدف وت. ضمن إطار تعاون علمً شامل بٌن المؤسستٌن مٌرسك قطر للبترول وشركة أند أم قطر 
الشباب القطري الختٌار مسارات تعلٌمٌة فً مجاالت العلوم والتكنولوجٌا " لجذب ضٌاءمبادرة "

 .5505قطر الوطنٌة (، التً تعتبر بالغة األهمٌة لنجاح رؤٌة STEMوالهندسة والرٌاضٌات )
أربعة  لعشرة أٌام بمشاركةٌعتبر برنامج أكادٌمٌة هندسة الصٌف برنامج إثرائً أكادٌمً رائد ٌمتد 

تسمٌتهم "باحثو رؤٌة قطر  تالذٌن تموعشرٌن طالبا قطرٌا متمٌزا من طلبة )الصف الحادي عشر( 
ذات  فً إي أند أم قطرتكساس ة وٌعمل الطلبة مع نخبة من أعضاء هٌئة التدرٌس فً جامع الوطنٌة"  

المركبات وإنتاج مجال فً التً تواجه قطر  البحثٌة بالتحدٌاتمتعلقة ، ومشارٌع بحثٌة بالواقع صلة
 . البترول وتحلٌة المٌاه والطاقة الالسلكٌة

إلى جانب تدرٌس الطالب على مواضٌع متقدمة فً الهندسة والعلوم  خالل هذا البرنامج سٌتعرفومن 
تم حٌث سٌ التقنٌة كٌفٌة توصٌل األفكار الطلبة ٌتعلمس. كما اكلالمش هذه لحل الالزمةالطلبة المهارات 

لمدة أسبوعٌن من خالل تقدٌم مشارٌعهم  ٌستمرسالذي  فً نهاٌة البرنامجاختبار الطلبة بتلك المهارات 
 . الفردٌة ونتائج البحوث ألعضاء هٌئة التدرٌس

عابدٌن، باحث متمٌز فً مجال الرؤٌة الوطنٌة فً أكادٌمٌة الهندسة الصٌفٌة ٌقول بأن هذه الخبرة  عبدهللا
 منحته أفكارا جدٌدة عن دور الهندسة فً دعم النمو والتطور فً دولة قطر.

" من خالل هذا البرنامج، أتٌحت لً فرصة ممارسة عمل المهندس الكهربائً ومعرفة كٌف تعمل 
أتٌحت لً الفرصة أن أتعلم تطبٌقات الرادٌو وعن الترددات وكٌف كما أجهزة البث وأجهزة االستقبال. 

 ٌتم استخدام الترددات فً حفظ البٌانات المهمة"  
طالبا قطرٌا  05ٌر جنبا إلى جنب مع برنامج األكادٌمٌة، أكثر من فً برنامج مهندسة المستقبل، الذي ٌس

منتقلٌن من الصف العاشر إلى الصف الحادي عشر ٌعملون على مشروع متعلق بالفضاء بما فً ذلك 
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طقس الذي سٌقوم بقٌاس معطٌات الطقس والتقاط صور ومالحظات أخرى عند انتقاله التصمٌم بالون 
ٌعلم المشروع الطلبة عن العالقة بٌن البٌانات بٌنما ٌجعل من هذه كما جً.  وارتفاعه فً الفضاء الخار

 التجربة العلمٌة تتسم باإلثارة والتشوٌق. 
وقال الطالب ناصر آل ثانً أحد طلبة البرنامج" أشعر بالفخر بأن أتٌحت لً فرصة الشعور بانً طالب 

ررت جدا أن أتعرف على التخصصات . لقد سعامة وكمهندس خاصةفً جامعة تكساس إي أند أم قطر 
 الهندسٌة المختلفة وما تقدمه وكذلك مجال العمل فً جامعة تكساس إي أم قطر.

 وهو فًفضاء الرائد  ٌستخدمهاتصمٌم أداة ٌمكن أن بالمستقبل سٌقوم مهندسو فً األسبوع الثانً،  
األبعاد الفرٌدة من نوعها  ثالثٌةالطابعات تقنٌة استخدام وسٌتم تصمٌم وطباعة األدوات بالفضاء. 

" من ري"دوٌن كٌرائد الفضاء  سٌقابل الطلبة كما، إي أند أم والمتوفرة فً مرافق فً جامعة تكساس
التً ٌمكن أن ٌقوم بها رائد الفضاء تجربته فً الفضاء وأنواع المهام  وكالة ناس للفضاء لٌطلعهم على

 انعدام الجاذبٌة. أماكن فً 
-STSقائد مكوك الفضاء حٌق كان ، 9111وكالة ناسا فً عام  قبل من كٌري" " فضاءالاختٌر رائد 

فً  األرض وقد دار مكوك الفضاء حول، رحلة صٌانة لتلسكوب هابل الفضائً. 5555فً عام  951

 ملٌون مٌل. 0.1وقطع مسافة تقدر بحوالً ، ةمر 912 تلك الرحلة حوالً
ع عجلة تطوٌر عدد من البرامج والمبادرات التعلٌمٌة وقد لعبت مٌرسك للبترول دورا حٌوٌا فً دف   

فً السنوات القلٌلة الماضٌة، ال سٌما من  فً مجال العلوم والتكنولوجٌا والهندسة والرٌاضٌات الناجحة
فً قطر. وفً هذه المناسبه، قال الشٌخ  أند أم إي جامعة تكساس مع "ضٌاء" مبادرة خالل الشراكة فً

تساهم  هذه المبادرات الهامة أن نائب المدٌر العام لشركة مٌرسك قطر للبترولفٌصل بن فهد آل ثانً، 
والتً تحتاجها دوله قطر   الطالب القطررٌن فً مجال الهندسه و العلوم مهارات فً تطوٌر

 بناء اقتصاد قائم على المعرفة. هدفها المتمثل فً لتحقٌق
ة العلوم و الهندسه المختلفة، وإلى إلهام الجٌل لدراس "نحن نعمل على جذب المزٌد من الشباب القطرٌٌن

الذي ٌؤدي إلى حٌاة عملٌة ناجحة ومجزٌة فً بعض الصناعات  القادم لمتابعة مسار التعلٌم العلمً و
جمٌع المشاركٌن فً هذا البرنامج التعلٌمً المتمٌز  مثل صناعة النفط والغاز. و نأمل أن ٌستمتع

 شغفهم للتعلم مدى الحٌاة " تلهممهارات جدٌدة من شأنها أن  وكسب
 

وٌشرف الدكتور منصور كركوب أستاذ الهندسة المٌكانٌكٌة فً جامعة تكساس إي أند أم فً قطر على 
فرٌق أكادٌمٌة الهندسة الصٌفٌة للسنة الثانٌة على التوالً. وقال الدكتور منصور بأن هذا البرنامج ٌعطً 

 ندسٌن وما لهم من أثر كبٌر على هذا العالم. الطلبة القطرٌٌن لمحة بسٌطة عن عمل المه
فرصة الستكشاف البحوث فً مجال الروبوتات  للطلبة ٌةأكادٌمٌة الهندسة الصٌفواضاف قائال " تقدم 

االلتزام والتفانً من أجل مستقبلهم من  بةوقد أظهر هؤالء الطل، تطلع قدما إلى مستقبلهمالتحت الماء و
سٌكون هؤالء الطلبة هم قادة الهندسة فً دولة فً ٌوم من األٌام وخالل المشاركة فً هذه الفرصة. 

 وهذه فرصة عظٌمة لهم للمشاركة فً هذا البرنامج".، قطر
 

 
### 

 
 عن جامعة تكساس إي أند أم فً قطر:  

 
ُز جامعة تكساس إي أند أم فً  ٌّ قطر بأحد أهم البرامج الهندسٌة الرائدة فً العالم، وتقدم برامج تتم

البكالورٌوس فً اختصاصات الهندسة الكٌمٌائٌة والهندسة الكهربائٌة والكمبٌوتر والهندسة المٌكانٌكٌة 
، وبرنامج الماجستٌر فً 6112وهندسة البترول فً المدٌنة التعلٌمٌة التابعة لمؤسسة قطر منذ عام 

مهندس  567. وقد تخرج من جامعة تكساس إي أند أم فً قطر 6100كٌمٌائٌة منذ خرٌف الهندسة ال
 . 6115منذ العام 



 
وعالوًة على برامج الهندسة، تقوم الجامعة أٌضاً بتقدٌم برامج فً العلوم والرٌاضٌات والعلوم اإلنسانٌة 
والفنون الحرة. االختصاصات الهندسٌة األربعة التً ٌتم تقدٌمها فً جامعة تكساس إي أند أم فً قطر 

التكنولوجٌا. المناهج التً ٌتم هً معتمدة من قبل لجنة االعتماد الهندسٌة فً مجلس االعتماد للهندسة و
تدرٌسها فً جامعة تكساس إي أند أم فً قطر، هً بصورة جوهرٌة نفس المناهج الموجودة فً الجامعة 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، وٌتم تدرٌس المناهج باللغة -األم فً مدٌنة كولٌج ستٌشن فً والٌة تكساس
. كما تمتاز الجامعة بنفس السمعة فً التمٌز، وااللتزام اإلنكلٌزٌة فً الدوحة ضمن إطار تعاون تعلٌمً

 بإعداد مهندسٌن لقٌادة الجٌل القادم نحو تعزٌز وتنمٌة الهندسة.  
 
تعمل جامعة تكساس إي أند أم فً قطر على جذب أعضاء هٌئة تدرٌس من كافة أنحاء العالم، لتوفٌر  

ملٌون  662البحوث التً تقّدر قٌمتها بأكثر من  هذه التجربة التعلٌمٌة الفرٌدة، وللمشاركة فً نشاطات
 دوالر أمرٌكً، والتً تعالج مسائل مهمة لدولة قطر.  
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