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ندوة ي أند أم في قطر طالب المرحلة الثانوية في مجلس طالب الهندسة في جامعة تكساس إيستضيف 

 هندسية لمدة يومين
 

 مدارسطالباً في المرحلة الثانوية من  45استضاف طالب جامعة تكساس إي أند أم في قطر حول 
مختلفة في الدولة، في فعاليات ندوة هندسية وذلك في مبنى قسم الهندسة التابع للجامعة والكائن في 

 المدينة التعليمية.  
 

ية برعاية شركة دولفين للطاقة، وكان الغرض من هذه الندوة قيام نّظَم مجلس طالب الهندسة هذه الفعال
طالب الهندسة في الجامعة بتعريف طالب المدارس الثانوية على برامج الهندسة ذات المستوى العالمي 

 ، وجذبهم لدراسة الهندسة مستقبالً في الجامعة. جامعة تكساس إي أند أم في قطرالتي تقدمها 
ونشاطات العمل الجماعي، بما فيها  التطبيقية الثانوية بعدد من ورش العملشارك طالب المدارس 

مسابقة تصميم ليتعرف الطالب على عمل المهندسين على أرض الواقع. كما اطلع الطالب على األهمية 
والحاجة المتزايدة للمهندسين وخاصًة في دولة قطر، وشاهد الطالب العروض التي قّدمها المهندسون 

 عبدهللا الهاجري وغدير اإلسحاق من شركة دولفين للطاقة.    –نالمحترفو
 

، الذي ترأس الفعالية قائالً: " قام 2017وتحّدث لوكيش لوغاناثان طالب قسم الهندسة الكيميائية للعام 
بتنظيم هذه الندوة الهندسية لرفع مستوى الوعي بالهندسة لدى طالب المرحلة  مجلس طالب الهندسة

الثانوية، وذلك من خالل مشاركتهم في عدة نشاطات تتطلب التفكير النقدي"، وأضاف " وتتيح لنا 
ثقافة وتقاليد جامعة تكساس إي أند أم، وأثبتت  الطالب استضافة هذه الفعالية في حرم الجامعة مشاركة

الفعالية نجاحها لهذا العام من خالل ردود الفعل اإليجابية التي تلقيناها من المدراس، والتي تحثنا هذه 
 على االستمرار بهكذا ندوات في المستقبل". 

 
تي تقدمها الفرص الخارجة عن المناهج التنمية المهارات القيادية وحظي الطالب أيضاً بفرصة تعلم 
الفرص التي تصقل مهارات خريجي الجامعة ليصبحوا قادة في  -جامعة تكساس إي أند أم في قطر

 الهندسة على مستوى العالم. 
 

وقال محمد جفرين، رئيس مجلس طالب الهندسة: "تهدف الفعالية إلى توضيح القيم الجوهرية لخريجي 
إضافًة إلى شرح البرامج العالمية لتي تقدمها الجامعة والتي من  ي أند أم،الهندسة في جامعة تكساس إ

الفرص شأنها أن تؤسس أفضل المهندسين للمستقبل. وتركز الفعالية على إعطاء فكرة للطالب عن 
 الجامعة لعرض الخطة التعليمية الكاملة لهم".  تي تقدمهاالخارجة عن المناهج ال



 

  
 

 
ار ماالفي، عميد جامعة تكساس إي أند أم في قطر، لمهندسي وفي هذه المناسبة تحّدث الدكتور سيز

هي جامعة مرموقة ومعروفة على مستوى العالم كجامعة  ي أند أمالمستقبل قائالً: " إن جامعة تكساس إ
رائدة في التعليم الهندسي، وفرعنا هنا في الدوحة يتميز بنفس المستوى، ووجود المهندسين هو حاجة 

. إّن مجلس طالب الهندسة في جامعتنا قام بتنظيم هذه الفعالية الرائعة قطر أساسية لنجاح مستقبل
 إلعطاء طالب الثانوية فكرة عن كيفية صنع جامعتنا للمهندس وتحضيره لمهنة الهندسة مستقبالً". 
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 عن جامعة تكساس إي أند أم في قطر: 
البرامج الهندسية الرائدة في العالم، وتقدم برامج  تتمّيُز جامعة تكساس إي أند أم في قطر بأحد أهم

البكالوريوس في اختصاصات الهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية والكمبيوتر والهندسة الميكانيكية 
، وبرنامج الماجستير في 2003وهندسة البترول في المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر منذ عام 

 750 اكثر من . وقد تخرج من جامعة تكساس إي أند أم في قطر2011خريف  الهندسة الكيميائية منذ
 . 2007مهندس منذ العام 

 
وعالوًة على برامج الهندسة، تقوم الجامعة أيضاً بتقديم برامج في العلوم والرياضيات والعلوم اإلنسانية 
والفنون الحرة. االختصاصات الهندسية األربعة التي يتم تقديمها في جامعة تكساس إي أند أم في قطر 

التكنولوجيا. المناهج التي يتم هي معتمدة من قبل لجنة االعتماد الهندسية في مجلس االعتماد للهندسة و
تدريسها في جامعة تكساس إي أند أم في قطر، هي بصورة جوهرية نفس المناهج الموجودة في الجامعة 

الواليات المتحدة األمريكية، ويتم تدريس المناهج باللغة -األم في مدينة كوليج ستيشن في والية تكساس
. كما تمتاز الجامعة بنفس السمعة في التميز، وااللتزام اإلنكليزية في الدوحة ضمن إطار تعاون تعليمي

 بإعداد مهندسين لقيادة الجيل القادم نحو تعزيز وتنمية الهندسة.  
 
تعمل جامعة تكساس إي أند أم في قطر على جذب أعضاء هيئة تدريس من كافة أنحاء العالم، لتوفير  

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