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أند أم فً ي نة األولى الجدد فً جامعة تكساس إطلبة الس تطور ملحوظ فً مهارات الرٌاضٌات ٌشهده

 PREPفً برنامج  بعد المشاركة قطر

ٌساعد طلبة السنة األولى على تحقٌق  PREP)الطلبة فً البرامج الهندسٌة ) استبقاء مساراتبرنامج 

  .النجاح فً الفصل األول من دراستهم الجامعٌة

 

كبٌرا فً  الهندسة فً جامعة تكساس إي أند أم فً قطر تطورا   سٌبدئون بدراسة الطلبة القطرٌون الذٌن شهد

( PREPاستبقاء الطلبة فً البرامج الهندسٌة ) مساراتمعرفتهم ومهاراتهم فً الرٌاضٌات بفضل برنامج 

 البرنامج. ختبار التً حصلوا علٌها فً نهاٌة وذلك وفقا لدرجات اال

وهو ما  تهنهاٌ وحتىالبرنامج  بداٌة ذمن %40 ٌفوق بمعدلتحسنت درجات امتحانات الطلبة  عام، وبشكل

 .المبادرة هذهمثل  نجاح ٌؤكد

الدكتورة  6112أغسطس  11ٌولٌو حتى  11منذ لمدة اسبوعٌن وقد قام على تدرٌس البرنامج الذي استمر 

فً ساندرا ناٌت  من قسم الرٌاضٌات  فً جامعة تكساس األم الواقعة فً  كولج ستٌشن فً والٌة تكساس 

 الوالٌات المتحدة.

: قادة الهندسة، "ضٌاء"مبادرة من  اجزء (  PREPوٌعتبر برنامج استبقاء الطلبة فً البرامج الهندسٌة ) 

والمتعاونة مع الجامعة منذ  مٌرسك قطر للبترول شركةوفً قطر ي أند أم إتكساس  جامعةوهً شراكة بٌن 

تعلٌمٌة فً مجاالت العلوم المسارات الختٌار على االتً تهدف إلى مساعدة الشباب القطري و، فترة طوٌلة 

، التً تعتبر بالغة األهمٌة لنجاح رؤٌة قطر ها والنجاح فٌ( STEMوالتكنولوجٌا والهندسة والرٌاضٌات )

   .6111الوطنٌة 



قبل بدء دراستهم فً  الرٌاضٌات مادة فً لتطوٌر مهاراتهم ٌسعونالذٌن  الطلبة الجددهدف البرنامج ستٌو

علم و الرٌاضٌات مثل وظائفمادة تعلٌمات مكثفة فً مواضٌع ٌتضمن البرنامج كما . المرحلة الجامعٌة

 نظم الخطٌة والمٌكانٌكا. الالمثلثات، و

فاءة ومع ذلك، وكما قالت الدكتورة ناٌت " ال ٌقتصر البرنامج على مساعدة الطلبة على اجتٌاز امتحان الك

 فحسب وإنما نرٌد أن نقدم لهم األسس التً ٌحتاجونها للنجاح فً سلسلة من مواضٌع الرٌاضٌات الهندسٌة". 

وفً تعلٌق الدكتورة ناٌت على التقدم الذي حققه الطلبة قالت " لقد أبدى الطلبة اهتماما شدٌدا ومشاركة فعالة 

أفضل حول المفاهٌم التً ٌنطوي علٌها ما كانوا  فً البرنامج وتحسنوا بشكل الفت حٌث أصبح لدٌهم أفكارا

".تدرٌبات ٌقومون به من   

 

قالت " هذا البرنامج لن ٌحسن درجاتنا  الرٌم الهاجري طالبة فً البرنامج تخطط لدراسة الهندسة الكٌمٌائٌة 

 فً الرٌاضٌات فحسب بل منحنا الوقت والفرصة المناسبة للتأقلم مع البٌئة الجامعٌة".

 تستخدم اللغة جامعةلتأقلم مع ل مثل هذه الفرصة ألتً أتٌحت لهاعن تقدٌرهما لوقد عبرت الطالبة الهاجري  

 اإلنجلٌزٌة على المستوى الجامعً".

البرنامج أشعر هذا  من االلتحاق بالجامعة أما اآلن وبعد مترددةوقالت الطالبة الهاجري " فً البداٌة كنت 

لمحاضرات مع أعضاء هٌئة التدرٌس ابحضور أبدأ كما أنه حٌنللجامعة  لدخول راحة والثقةمن البقدر كبٌر

ٌتكلمون". وعن ماذا فسوف أعرف ماذا ٌقولون  

وقالت الدكتورة ناٌت بأنها شعرت بكثٌر من السعادة بعد أن قامت بتدرٌس طلبة من قطر " لقد استمتعت وأنا 

إنه ألمر فً غاٌة السرور أن تشاهد الطلبة وهم فت " تحدثون عن األشٌاء التً تعلموها" وأضاأرى الطلبة ٌ

". قدرتهم على التغلب على الصعوبات وسد تلك الفجوات بالمعرفةأمر معٌن أو أن ترى  ناقشون فًٌت  

أن البرنامج  نت أمرا فً غاٌة األهمٌة حٌث أكدتفً البرنامج كا بأن مشاركتهاوقالت الطالبة الهاجري 

خالل االجازة الصٌفٌة. كما اشادت  تهامن مفاهٌم الرٌاضٌات المهمة التً نسساعدهم على تذكر العدٌد 

على اإلبتعاد عن التفكٌر النمطً، كما كانت دائما  ابأنها ساعدته الدكتورة ناٌت كمحاضرة حٌث قالتب

على أسئلة واستفسارات الطلبة وتقدٌم كل مساعدة ممكنة. متوفرة للرد   

اغتنام الفرصة واالستفادة منها جري " أعتقد أنه ٌنبغً على كل طالب مستجد وفً الختام قالت الطالبة الها

". فً حال أتٌحت له فرصة المشاركة فً مثل هذا البرنامج   
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 عٍ خبيعت تكظبص إي أَذ أو فً قطز: 

 



 انهُذطتتتًٍُّش خبيعت تكظبص إي أَذ أو فً قطز بأحذ أهى انبزايح انهُذطٍت انزائذة فً انعبنى، وتقذو بزايح انبكبنىرٌىص فً اختصبصبث 

، 3004 عبو يُذ قطز نًؤطظت انتببعت انتعهًٍٍت انًذٌُت فً انبتزول وهُذطت انًٍكبٍَكٍت وانهُذطت وانكًبٍىتز انكهزببئٍت انهُذطتو انكًٍٍبئٍت

يهُذص يُذ  537 اكثز يٍ . وقذ تخزج يٍ خبيعت تكظبص إي أَذ أو فً قطز3022وبزَبيح انًبخظتٍز فً انهُذطت انكًٍٍبئٍت يُذ خزٌف 

 . 3005انعبو 

 وعالوةً عهى بزايح انهُذطت، تقىو اندبيعت أٌضبً بتقذٌى بزايح فً انعهىو وانزٌبضٍبث وانعهىو اإلَظبٍَت وانفُىٌ انحزة. االختصبصبث

يدهض االعتًبد انهُذطٍت األربعت انتً ٌتى تقذًٌهب فً خبيعت تكظبص إي أَذ أو فً قطز هً يعتًذة يٍ قبم ندُت االعتًبد انهُذطٍت فً 

خبيعت تكظبص إي أَذ أو فً قطز، هً بصىرة خىهزٌت َفض انًُبهح انًىخىدة فً  . انًُبهح انتً ٌتى تذرٌظهب فًنههُذطت وانتكُىنىخٍب

، وٌتى تذرٌض انًُبهح ببنهغت اإلَكهٍشٌت فً انذوحت ضًٍ انًتحذة األيزٌكٍت انىالٌبث-تكظبصفً يذٌُت كىنٍح طتٍشٍ فً والٌت  األو دبيعتان

 ُذطت.  إطبر تعبوٌ تعهًًٍ. كًب تًتبس اندبيعت بُفض انظًعت فً انتًٍش، واالنتشاو بئعذاد يهُذطٍٍ نقٍبدة اندٍم انقبدو َحى تعشٌش وتًٍُت انه

بيعت تكظبص إي أَذ أو فً قطز عهى خذة أعضبء هٍئت تذرٌض يٍ كبفت أَحبء انعبنى، نتىفٍز هذِ انتدزبت انتعهًٍٍت انفزٌذة، تعًم خ 

 يهٍىٌ دوالر أيزٌكً، وانتً تعبنح يظبئم يهًت نذونت قطز.   36.43ونهًشبركت فً َشبطبث انبحىث انتً تقّذر قًٍتهب بأكثز يٍ 

 

 .www.qatar.tamu.eduنهًشٌذ ٌزخى سٌبرة انًىقع:  

http://www.qatar.tamu.edu/

