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 للنشر الفوري 
 

 لمزٌد من المعلومات ٌرجى التواصل مع: 
 لٌزلً كرٌوالد 

 م فً قطرأجامعة تكساس إي أند 
     Lesley.Kriewald@qatar.tamu.eduالبرٌد االلكترونً: 

 97444230424+هاتف: 
 

  6104 ماٌو 10
 

   IgniteDohaعبد العزيز القحطاني طالب جامعة تكساس إي أند أم في قطر يفوز بمسابقة 
 
فاز الطالب عبد العزٌز القحطانً فً قسم الهندسة فً جامعة تكساس إي أند أم فً قطر فً ختام النسخة 

برٌل أ 01بمشاركته لعرضه عن حل المسائل، والتً أُجرٌت بتارٌخ  IgniteDohaاألولى من مسابقة 
 فً مبنى الهندسة التابع لجامعة تكساس إي أند أم فً قطر الكائنة فً المدنٌة التعلٌمٌة. 

 
للتكنولوجٌا والترفٌه   TEDنوعاً ما مشابهًة لسلسلة مؤتمرات  IgniteDohaوتعتبُر منافسة 

ٌّن لجمهور عام بطرٌقة جذابة.  وتّم  تحدٌد شكل والتصمٌم، حٌث تّم تكلٌف الًطالب بتقدٌم موضوع مع
دقائق فقط،  3مدة  لالمسابقة بصٌغة معٌنة لتحّدي الطالب على تقدٌم عروضهم بشكٍل مرح وخال

مبادرة علمٌة )الختصاصات العلوم  IgniteDohaواختبار قدراتهم على اإلٌضاح واإلٌجاز.  وتعدُّ 
ً قطر لتطوٌر مهارات والتكنولوجٌا والهندسة والعلوم والرٌاضٌات( أطلقتها جامعة تكساس إي أند أم ف

 التواصل والتنظٌم والمعرفة المرئٌة والعروض.   
 

ستة طالٍب وحصلت الطالبة ُمنازا سٌد على المركز  IgniteDohaوشارك فً المنافسة الختامٌة 
الثانً، والطالب مدحت زٌدي على المركز الثالث. وتمّكن الطالب أرشاد علً وزٌنب مكً وٌسرى 

 حلة النهائٌة من المنافسة. عثمان من الوصول للمر
 

وقد قّدم المتنافسون عروضهم أمام حشٍد من زمالئهم الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس وموظفً الجامعة 
إضافًة إلى هٌئة تحكٌم من المجال الصناعً.  وتضّمنت هٌئة التحكٌم الدكتور فوزي العجً مدٌر 

وسف المٌر رئٌس الشؤون األكادٌمٌة فً شركة العالقات التعلٌمٌة فً مٌرسك قطر للبترول، والدكتور ٌ
قطر للبتروكٌماوٌات )قابكو(، والطالب السابق ٌوسف كرٌم باحث مساعد فً المٌاه مركز األبحاث 

 والتكنولوجٌا لدى شل قطر، والطالب السابق رٌنشو ماثٌو طالب الدكتوراه فً جامعة ستانفورد. 
 

إلى تطوٌر مهارات التواصل المستقبلٌة لمهندسً جامعة تكساس إي أند  IgniteDohaتهدف منافسة 
أم فً قطر، والتً تعتبُر أساسٌة لمستقبلهم العملً على الصعٌدٌن األكادٌمً والصناعً. وكانت المنافسة 
مبادرة علمٌة ناجحة أطلقتها جامعة تكساس إي أند أم فً قطر، حٌث تمّكن الطالب من إٌصال 

ضور بشكل بلٌغ ضمن المعاٌٌر والقوانٌن التً فرضتها المنافسة. وكان على الطالب معلوماتهم للح
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اإلحاطة بالموضوع المطروح والعلم به لدرجة عالٌة، إضافًة إلى استخداٍم صحٌٍح للغة إلٌصال 
 أفكارهم.  

 
كما تطلّبت المنافسة من طالب الهندسة عرض مهاراتهم اللغوٌة بشكٍل سلس، وحّضرت المنافسة 
الطالب للظروف الصعبة التً من الممكن أن ٌمّروا بها عند تقدٌم العروض التجارٌة فً صناعة 

 الهندسة.  
  
  

 
 عن جامعة تكساس إي أند أم في قطر: 

 
ٌُّز جامعة تكساس إي أند أم فً قطر بأحد أهم البرامج الهندسٌة الرائدة فً العالم، وتقدم برامج  تتم

البكالورٌوس فً اختصاصات الهندسة الكٌمٌائٌة والهندسة الكهربائٌة والكمبٌوتر والهندسة المٌكانٌكٌة 
، وبرنامج الماجستٌر فً 6111وهندسة البترول فً المدٌنة التعلٌمٌة التابعة لمؤسسة قطر منذ عام 

 725. وقد منحت جامعة تكساس إي أند أم فً قطر أكثر من 6100ٌائٌة منذ خرٌف الهندسة الكٌم
 . 6115درجة جامعٌة منذ العام 

وعالوًة على برامج الهندسة، تقوم الجامعة أٌضاً بتقدٌم برامج فً العلوم والرٌاضٌات والعلوم اإلنسانٌة 
ا فً جامعة تكساس إي أند أم فً قطر والفنون الحرة. االختصاصات الهندسٌة األربعة التً ٌتم تقدٌمه

هً معتمدة من قبل لجنة االعتماد الهندسٌة فً مجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجٌا. المناهج التً ٌتم 
تدرٌسها فً جامعة تكساس إي أند أم فً قطر، هً بصورة جوهرٌة نفس المناهج الموجودة فً الجامعة 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، وٌتم تدرٌس المناهج باللغة -ساساألم فً مدٌنة كولٌج ستٌشن فً والٌة تك
اإلنكلٌزٌة فً الدوحة ضمن إطار تعاون تعلٌمً. كما تمتاز الجامعة بنفس السمعة فً التمٌز، وااللتزام 

 بإعداد مهندسٌن لقٌادة الجٌل القادم نحو تعزٌز وتنمٌة الهندسة.  
ذب أعضاء هٌئة تدرٌس من كافة أنحاء العالم، لتوفٌر تعمل جامعة تكساس إي أند أم فً قطر على ج 

ملٌون  662هذه التجربة التعلٌمٌة الفرٌدة، وللمشاركة فً نشاطات البحوث التً تقّدر قٌمتها بأكثر من 
 دوالر أمرٌكً، والتً تعالج مسائل مهمة لدولة قطر.  
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