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 خبر صحفي:

 

 

  كتابةتطلق النسخة الرابعة لمسابقة أفضل  في قطر أمي أند إجامعة تكساس 

 

ي أند أم في قطر ضمن نسخة ة لطالب الهندسة في جامعة تكساس إاملهارات الكتابيالعديد من  ُعرضت

 ملسابقة أفضل كتابة، وهي مدونة تعرض القدرات اإلبداعية لطالب الهندسة في الجامعة.  2017العام 

 

ي أند أم إجامعة تكساس تركز املسابقة في نسختها الرابعة لهذا العام على املساهمات الكتابية لطالب 

في عّدة أنواع من الكتابات كالشعر والقصص القصيرة واملقاالت الشخصية إلى املقاالت الفنية  قطر في 

 .والتقارير البحثية

 

منذ أربع سنوات  ترود مؤسس املدونة ورئيس التحرير املشارك والذي قام الدكتورة ميستيعلقت 

 بوضع التصور لهذه املدونة 
ً
 بأن مسابقة أفضل كتابة قائلتا

ّ
هندسة خريجي القدرة ط الضوء على تسل

  نقدي على التميز في التفكير والكتابة بشكلفي قطر  ي أند أمإتكساس  من جامعة
ّ
 .قوخال

: " إن مسابقة أفضل كتابة هي امتداد طبيعي لكيفية قيامنا بتدريس طالبنا ضمن الصفوف، توأضاف

حيث أننا نقوم بتعليمهم عن قوة الكلمات وأثرها على القارئ، ونطرح السؤال "هل تريد مشاركة 

، ولكن أصواتهم وآراءهم هو أمر مهم للغاية ومشارك
ً
 ةكتاباتك؟" ألن مشاركة كتاباتهم تتطلب شجاعة

 إيصال أصواتهم للمتلقي". 
ً
 كتاباتهم هو فعليا

 

شر له مقالت
ُ
ن خالل مدونة هذا العام بأنه قرر أن يقّدم أعماله اوقال عبدهللا التميمي الذي سبق ون

د عدة مسودات شعرت بأن النص يعنيني، وأردُت أن يرى الناس كتاباتي ويفكرون للنشر :" ألنه وبع
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ذوها وأوصلتهم إلى مكانهم الحالي. ونشر مقاالتي في مدونة أفضل كتابة يعني بمساراتهم وقراراتهم التي اتخ

 واألهم أنني تمكنت من إيصال صوتي".  لي الكثير،

 

شرت مقالت
ُ
: " إن مسابقة أفضل اكما ن

ً
ن خالل هذا العام لنديم وهبة الذي أّيد عبدهللا التميمي قائال

 
ّ
الكتابية والحصول على آراء اآلخرين، كما أنها توصل فكرة ن الناس من مشاركة أعمالهم كتابة تمك

لتشجيع أي شخص على الكتابة بغض النظر عن خلفيته أو تخصصه الجامعي. حيث أن الكتابة ال 

ره خص إلى عالٍم آخر يديتحتاج إلى الكثر من األمور إال الدافع وقلم وورقة. وبإمكان الكتابة أن تأخذ الش

 التعبير."

 

 إلى رسائل مف ركزت مدونة
ً
 توحة منهذا العام على الشعر العربي أكثر من أنواع كتابية أخرى، إضافة

ي أند أم والعاملين بها. كما تضمنت الكتابات التي تم نشرها لهذا العام هيئة تدريس جامعة تكساس إ

 من املقاالت التي تتحدث عن مناسبات أخرى، 
ً
  ،"جدا حقيقية" يجعلها مماعددا

ً
 التحرير  لرئيس وفقا

ي جامعة تكساس إ طالب أنب كتابة أفضلتبين مسابقة  " التي قالت: هودجز  إيمي ةالدكتور  املشارك

  ."بشكل جدي ومهندسين كمواطنين يؤدون أدوارهم قطر  في أند أم

 

 
ً
ي أند أم في قطر، مثل الصور التي التقطتها التقطها طالب جامعة تكساس إكما تضّمنت املدونة صورا

 الطالبة فاطمة الجناحي لسوق الوكرة والتي تم عرضها كغالف للمدونة. 

 

ي أند أم في قطر: " نحُن فخورون بقيامنا بتأسيس وقال الدكتور سيزار ماالفي عميد جامعة تكساس إ

 مع حديث قائم على املعرفة. املهندسين املميزين الذين سيقودون التحول في دولة قطر إلى مجت
ُ
 ثّمُن ت

املواهب اإلبداعية للمفكرين واملبدعين من طالب الهندسة، وتبرهن هذه املدونة مسابقة أفضل كتابة 

 ". الرياضيات والعلومناهيك عن والشغف  واالبتكار  اإلبداعأن طالب الهندسة يتمتعون بمواهب أخرى ك

 

  مع الدكتور ماالفي بيكهام تروي الدكتور  ساعدامل عميدال اتفقكما 
ً
 حاجةب أننا بل - نريدنحن  : "قائال

 بحاجة ننح ،السبب ولهذا. نتخيلها أن حتى يمكننا ال  التي املسائل معالجة على قادرين مهندسين–إلى 

 إل اإلبداعية الحلول  إليجاد النقدي التفكير  مهاراتيتمتعون ب مهندسين إلى
ً
ى لتلك املسائل، إضافة

 ." فعال بشكل ملشاركة تلك الحلول  التواصل مهارات

 االرتباط الوثيق بين التفكير النقدي واإلبداع علىممثل الطالب في لجنة املسابقة  ،وأكّد عالء عبدهللا

 " :
ً
، تهما تخصص الهندسة واألدب  على الرغم من أنقائال

ً
ل مسابقة أفضأتي تخصصان مختلفان تماما

 ". كحلقة وصل بينهما كتابة
 

 -انتهى-
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 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 تخرج2011الماجستير في الهندسة الكيميائية منذ خريف  لمؤسسة قطر ، وبرنامج
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 
تعمل جامعة تكساس إي أند أم في قطر على جذب أعضاء هيئة تدريس من كافة أنحاء  .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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