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تستقبل كلّ من جامعة تكساس أي أند أم في قطر وميرسك قطر للبترول المرشحين 
 للجائزة السنوية الرابعة لمسابقة "معلم العام" 

 
أعلنت جامعة تكساس أي أند أم في قطر بدَء استقبال الترشيحات للجائزة السنوية الرابعة 

دسة والرياضيات أو ما تعرف العلوم والتكنولوجيا والهن لمسابقة "معلم العام" في تخصصات
 وبرعاية شركة ميرسك قطر للبترول. STEMبمواد 

 
جائزة "معلم العام" هي جزء من مبادرة ضياء: برنامج قادة الهندسة، وهي مبادرة تعليمية 
مشتركة بين جامعة تكساس أي أند أم في قطر وشركة ميرسك قطر للبترول والتي تدعم 

عرفة في الدولة، وذلك من خالل البرامج التعليمية التوعوية تطوير االقتصاد القائم على الم
التي يتم تصميمها لحث الطالب القطريين على اتخاذ تخصصات العلوم والتكنولوجيا 

 والهندسة والرياضيات كمسارات علمية. 
 

هذه التخصصات العلمية في المدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية أمراً في  وتعتبر دراسة
ة األهمية ضمن تلك الجهود، وتأتي جائزة "معلم العام" كتقدير للمعلمين المتميزين الذين غاي

 .يساهمون في التعليم المتمّيز والعالي في هذه التخصصات
 

كإشادٍة بجهود المعلمين والتزامهم وباألثر  STEMوتأتي جائزة "معلم العام" لتخصصات 
اإليجابي الذي يتركونه على الطلبة في قطر.  حيث تحثُّ هذه الجائزة المعلمين على تعليم 
الطالب بطرق مبتكرة، والقيام بجهود مباشرة لدعم التنمية البشرية واالجتماعية في دولة 

ن ادية والبيئية من خالل صنع المهندسيقطر، األمر الذي من شأنه يدفع بعجلة التنمية االقتص
 والعلماء. 

 
المرّشحون المؤهلون لنيل هذه الجائزة هم معلمي ومعلمات المواد العلمية في المدارس 
المستقلة والخاصة والدولية في الدولة ألي من المراحل التالية: االبتدائية واإلعدادية والثانوية 



 

  
 

الذين عملوا في المدرسة لمدة عام كامل واليزالون على رأس عملهم.  يرجى من الراغبين 
كما يحتوي الموقع  www.stem.qaفي المشاركة تقديم طلباتهم عبر الموقع اإللكتروني: 

 1ى تاريخ توح حتعلى جميع التفاصيل الخاصة بشروط وقوانين المسابقة. باب التسجيل مف
 . 2017أبريل 

 
. وهي معلمة األحياء في 2016وحازت المعلمة حصة الشمري على جائزة معلم العام لسنة 

مدرسة روضة بنت محمد الثانوية للبنات. وتعّد حّصة أول معلمة قطرية تحصل على هذه 
 والعمل تحت الجائزة، وقد أشادت زميالتها من المعلمات بطموحها وتميزها في إيجاد الحلول

الضغط وبنشاطها والتزامها بمهنتها.  وكانت اإلشادة بها على وجه الخصوص الستخدامها 
للتكنولوجيا في الحصص والتي قالت حصة أنها تستخدمها لمساعدة وتحفيز طالبها وزيادة 

 كفاءة التدريس، مما يجعل مادة األحياء موضوع أكثر جاذبية ومتعة للطالب.
 

كانت المعلمة وسن يوسف محسن العاني، وهي  2015الجائزة عن العام وأيضاً الفائزة ب
معلمة كيمياء في مدرسة آمنة بنت وهب الثانوية للبنات، وسبقتها في نيل الجائزة االفتتاحية 

 فايزة حسن موسى معلمة الكيمياء في مجمع البيان التعليمي للبنات.  2014للعام 
 

ماالفيه، عميد جامعة تكساس أي أند أم في قطر: "  وفي هذه المناسبة قال الدكتور سيزار
تقوم جامعة تكساس أي أند أم في قطر بتخريج قادة من المهندسين الذين تحتاجهم قطر لدفع 
عجلة التنمية والتطوير في المستقبل. ولكن صنع هؤالء المهندسين يتم قبل دخولهم في 

ل في المرحلة المدرسية، وتساهم المراحل الجامعية، ويبدئ بالفعل صنع مهندسي المستقب
جائزة معلم العام للتخصصات العلمية في تقدير جهود المعلمين الذين يقومون بتهيئة الطالب 
لدخول الجامعات، وصناعة قادة المستقبل في هذا البلد، وبناء القوى العاملة التقنية التي 

حثيثة، ونشكر شريكنا تحتاجها قطر. ونحن بدورنا نشكر هؤالء المعلمين على جهودهم ال
 ميرسك قطر للبترول على رؤيتهم الحكيمة في دعم أطفال قطر ومستقبلها". 

 
ستقوم لجنة مختصة بالنظر في ملفات المرشحين، واختيار المعلم الفائز، والذي سيتلقى  

لاير قطري. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع  20،000جائزة نقدّية قدرها 
 www.stem.qaاإللكتروني:  

 
 

### 
 

 عن جامعة تكساس إي أند أم في قطر: 
تتمّيُز جامعة تكساس إي أند أم في قطر بأحد أهم البرامج الهندسية الرائدة في العالم، وتقدم 
برامج البكالوريوس في اختصاصات الهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية والكمبيوتر 

في المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر منذ عام  والهندسة الميكانيكية وهندسة البترول
. وقد تخرج من جامعة 2011، وبرنامج الماجستير في الهندسة الكيميائية منذ خريف 2003

 . 2007مهندس منذ العام  725 اكثر من تكساس إي أند أم في قطر

http://www.stem.qa/


 

  
 

والعلوم  الرياضياتوعالوةً على برامج الهندسة، تقوم الجامعة أيضاً بتقديم برامج في العلوم و
اإلنسانية والفنون الحرة. االختصاصات الهندسية األربعة التي يتم تقديمها في جامعة تكساس 
إي أند أم في قطر هي معتمدة من قبل لجنة االعتماد الهندسية في مجلس االعتماد للهندسة 

صورة هي ب والتكنولوجيا. المناهج التي يتم تدريسها في جامعة تكساس إي أند أم في قطر،
-جوهرية نفس المناهج الموجودة في الجامعة األم في مدينة كوليج ستيشن في والية تكساس

الواليات المتحدة األمريكية، ويتم تدريس المناهج باللغة اإلنكليزية في الدوحة ضمن إطار 
ادة يتعاون تعليمي. كما تمتاز الجامعة بنفس السمعة في التميز، وااللتزام بإعداد مهندسين لق

 الجيل القادم نحو تعزيز وتنمية الهندسة.  
تعمل جامعة تكساس إي أند أم في قطر على جذب أعضاء هيئة تدريس من كافة أنحاء  

العالم، لتوفير هذه التجربة التعليمية الفريدة، وللمشاركة في نشاطات البحوث التي تقّدر قيمتها 
 ج مسائل مهمة لدولة قطر.  مليون دوالر أمريكي، والتي تعال 36.42بأكثر من 

 
 www.qatar.tamu.edu.للمزيد يرجى زيارة الموقع:  
 
 

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