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 طالب المدارس يشاركون في األبحاث المتعلقة بتحديات الهندسة في قطر

 
برامج اإلثراء األكاديمي للطالب المتميزين برعاية شركة ميرسك قطر للبترول وجامعة تكساس أي أند 

طالباً وطالبة من الطالب المتميزين في مدارس قطر في البرامج المقدمة  60ُيشارك أكثر من أم في قطر. 
 13-2لمستقبل خالل فترة خالل هذا الصيف وهي  برنامج أكاديمية الهندسة الصيفية وبرنامج مهندسي ا

 يوليو في جامعة تكساس إي أند أم في قطر.
 

ويشكل البرنامجان جزءاً من مبادرة ضياء: قادة الهندسة المشتركة بين جامعة تكساس أي أند أم في قطر 
والشريك الحصري واالستراتيجي شركة ميرسك قطر للبترول.  وتهدف مبادرة ضياء لتشجيع الطالب 

يار المسارات العلمية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المعروفة في قطر على اخت
 .  2030، والتي تعتبُر من المجاالت األساسيًة لتحقيق رؤية قطر الوطنية (STEM)بتخصصات 

 
طالٍب متميٍز من الصف الثاني عشر،  24أكاديمية الهندسة الصيفية هو برنامج إثراء أكاديمي نخبوي لعدد 

تسميتهم بعلماء الرؤية الوطنية حيث يتعرف الطالب في هذه األكاديمية على مواضيع متقدمة في  تمت
الهندسة والعلوم، كما تعلمهم المهارات الهامة إليجاد الحلول للمسائل العلمية.  ويعمل الطالب مع أعضاء 

حاكية للواقع تتعلق هيئة التدريس وباحثين في جامعة تكساس أي أند أم في قطر على مشاريع عملية م
بالتحديات البحثية في دولة قطر المتصلة بالطاقة والبيئة والرعاية الصحية واألمن السيبراني.  كما يتعلم 
الطالب كيفية إيصال أفكارهم التقنية، على أن يقوموا الحقاً بتقديم نتائجهم البحثية في نهاية البرنامج 

 المكون من أسبوعين. 
 

وفي تعليقه على البرنامجين قال الدكتور منصور كركوب، بروفيسور الهندسة الميكانيكية: " إّن تعريف 
الطالب بالبحث الهندسي في سنٍّ مبكرة ينعكس بشكل كبير على مستقبلهم المهني، كما يساهم في القضاء 

هدفاً ومستقبالً يتطلعون على الخوف من خوض مجاالت العلوم و التكنولوجيا، والذي سيضفي على تعليمهم 
 لتحقيقه.  وهذا هو هدفنا كمدرسين، ولهذا كنت أشارك في هذه الفعالية على مدى الثالث سنوات الماضية". 

 
  

وتتضمن المواضيع المطروحة للمناقشة لهذا العام تحت اشراف د. منصور كركوب تصميم خوذة بناء  
ذكية لتحسين صحة وسالمة العمال في قطر، من خالل حمايتهم من لهيب شمس الصيف الحارقة، وتقييم 

عة النفط والغاز بـ التقنيات المختلفة لتحلية المياه من خالل التجربة، فهم الظاهرة المعروفة في قطاع صنا



 

  
 

“viscous fingering”  والتي من الممكن أن تسبب مشاكل في إنتاج النفط، واستخدام برامج التعّرف
 الصوتي لتمييز وتحديد األصوات بناًء على النبرة واالهتزاز واإليقاع واللهجة لتعزيز األمن السيبراني.

  
ن تطور دولة قطر يعتمد على األفراد القادرين وعبرت الطالبة سيدة عن سعادتها بالمشاركة قائلة: "إ

على تحديد احتياجات التطوير وفي الوقت ذاته إيجاد الحلول واألفكار المبتكرة لتحقيق هذا التطور< 
وهذا البرنامج أتاح لي فرصة ألعمل عن قرب مع المهندسين عن قرب واكتشفت من خالل هذه التجربة 

لحلول العملية وحسب بل تتجاوز ذلك لدفع عملية التقدم والتطور< أن مهمة المهندس ليست فقط بإيجاد ا
 ليجعل منهم جزءاً أساسياً لتطور دولة قطر"

 
 30ويأتي ضمن برنامج مهندسو المستقبل الذي يتم تقديمه مع أكاديمية الهندسة الصيفية، يعمل أكثر من 

ات للطوارئ في الصحراء طالب من الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر على مجموعة أدو
 والتي تشتمل على جهاز تواصل للطوارئ ومعدات لتحلية المياه.   

أيام، سيقوم الطالب بتصميم وطباعة النماذج ثالثية األبعاد  10وخالل البرنامج الذي يمتد على مدى 
الطالب  السلكي. وسيقوم اتصال جهاز الكهربائية ليتم استخدامها في تجميع مكونات المسارات ولحام

بتجربة أنواع مختلفة من المياه في مختبرات الهندسة الكيميائية للتحقق من مستويات نقائها. كما سيقوم 
مهندسو المستقبل بطرح أفكار أخرى عن المعّدات واألدوات التي من الممكن وضعها في مجموعة أدوات 

  الطوارئ، وتحضير ملصق وعرض تقديمي عن نتائجهم في نهاية البرنامج.
 

وقال الدكتور بريدي كريل، مدير البرامج التوعوية: " هدفنا هو تعريف الطالب بالمجاالت المتنوعة 
والمختلفة للهندسة والتي تدعم تطوير دولة قطر"، " ومن خالل هذا نساعد الطالب في تنمية مهاراتهم في 

 التقنية".  العمل الجماعي والتواصل والتفكير النقدي، والتي تعدُّ جوهرية في المهن
كما يشارك الطالب في عروض تقديمية تتضّمُن النقاشات عن النهضة العلمية العربية في مواجهة التحديات 
 الكبرى التي تواجهها قطر في الهندسة، ودروس في مبادئ الكيمياء والفيزياء، وزيارة لمرفق العرض

سبق، يتعلم الطالب خالل البرنامجين  أي أند أم في قطر. إضافًة إلى ما تكساس في جامعة الضخم المرئي
أي أند أم في  تكساس جامعة المقابالت وكيفية تصميم الملفات التقنية، وكيفية التقديم إلىإجراء مهارات 

 قطر.
 

 -انتهى-

  
 عن جامعة تكساس إي أند أم في قطر: 

 
تقدم جامعة تكساس إي أند أم في قطر برامج البكالوريوس في اختصاصات الهندسة  2003منذ عام 

الكيميائية والهندسة الكهربائية والكمبيوتر والهندسة الميكانيكية وهندسة البترول في المدينة التعليمية التابعة 
من جامعة  . وقد تخرج2011لمؤسسة قطر ، وبرنامج الماجستير في الهندسة الكيميائية منذ خريف 

مهندس. االختصاصات الهندسية األربعة التي يتم تقديمها في   850ر حواليتكساس إي أند أم في قط
جامعة تكساس إي أند أم في قطر هي معتمدة من قبل لجنة االعتماد الهندسية في مجلس االعتماد للهندسة 

ة تدريس من كافة أنحاء تعمل جامعة تكساس إي أند أم في قطر على جذب أعضاء هيئ .والتكنولوجيا
العالم، لتوفير هذه التجربة التعليمية الفريدة، وللمشاركة في نشاطات البحوث التي تقّدر قيمتها بأكثر من 

جى زيارة الموقع: للمزيد ير .تي تعالج مسائل مهمة لدولة قطرمليون دوالر أمريكي، وال 36.42
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