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  ٢٠١٨ فبرایر ٢٨
 

 في والتربویین للمعلمین (STEM( لمواد عمل ورشة تستضیف قطر في أم أند إي تكساس جامعة
 قطر دولة

 
 جھودھا إطار في المحلیین للمعلمین عمل ورشة مؤخرا قطر في إم أند إي تكساس جامعة استضافت

 .قطر في(STEM( والریاضیات والھندسة والتكنولوجیا العلوم مواد تعلیم في التمیز تشجیع إلى الرامیة
 

 من والریاضیات والھندسة والتكنولوجیا العلوم مواد تعلیم في التعزیز عنوان تحت عمل ورشة وأقیمت
 یرالخب میراندا دي مایكل الدكتور قدمھا رئیسیة كلمة الورشة وتضمنت المعرفة على قائم مجتمع أجل

 عن توضیحیا وعرضا (STEM(والریاضیات والھندسة والتكنولوجیا العلوم في الشھیر األكادیمي
 رأسھای نقاشیة بحلقة واختتمت العالي والتعلیم التعلیم وزارة من قدمت قطر في التعلیم استراتیجیة

 تطویر مناقشة تم حیث الصناعي، المجال في القرار وصانعي المربین كبار من خبراء مجموعة
 القوى اتمتطلب لتلبیة والتكنولوجیا والریاضیات والھندسة العلوم تخصصات في التعلیمیة المسارات

 2030 الوطنیة قطر ورؤیة أھداف مع یتماشى بما قطر في العاملة
 

 إي تكساس جامعة في البشریة والتنمیة التربیة كلیة في والثقافة والتعلم التعلیم قسم میراندا دي. د ویترأس
 طویرت في خبرتھ وتكمن األمریكیة المتحدة الوالیات تكساس، والیة في للجامعة الرئیسي الفرع إم أند

 في ادواإلرش واإلدراك التعلم في وتحدیدا المبتدئین والریاضیات والتكنولوجیا والھندسة العلوم معلمي
 .والتكنولوجیا الھندسة تعلیم مجال

 
 العلوم لمواد الصغار المتعلمین إلعداد المتزایدة األھمیة میراندا دي. د عرضھ،ناقش خالل ومن

 دي .د وقال.التكنولوجي التقدم تترأس التي الدول في وخاصة والریاضیات، والھندسة والتكنولوجیا
 یومال الدراسیة الفصول وفي مدارسنا في اآلن یحدث الغد قادة فكر وتطویر المستمر النمو إن میراندا
. د وأضاف. للطالب تعلیمیة خبرات إلى الصفیة الدروس تحویل على العمل المعلمین على یجب ولھذا

 لذلك الحقیقي، العالم عن ومنعزلة مجردة تكون ما غالبا المواد ھذة مفاھیم أن ھي المشكلة أن میراندا دي
 من لدراسیةا الفصول في العملي التطبیق خالل من والریاضیات والھندسة والتكنولوجیا العلوم تعلم یجب
 .وبناء فعال حقیقي تعلم أجل

 
 احتیاجاتنا لتلبیة بیئاتنا نغیر نحن" ولذلك" التصمیم إلى نزعة داخلھم وفي البشر یولد" قائال واستطرد
 یعتمد لتعلما ولكن. الشباب الطالب لتحفیز والتصمیم الھندسة من ًكال استخدام علینا یجب وعلیھ ورغباتنا،

 والھندسة والتكنولوجیا العلوم مواضیع دمج خالل من المنظور ھذا توضیح ھو ودورنا المنظور، على
 ربط یجب التعلم،وعلیھ على الطالب یساعد بأكملھا الصورة رؤیة إن.معا تعمل كیف لنرى والریاضیات



 

 بطر نستطیع ال كنا وإذا موحدة معارف قاعدة في والریاضیات والھندسة والتكنولوجیا العلوم أساسیات
 ."المواد من المجموعة لھذة األساسیة المفاھیم تعلم تجاه نفورا الطالب في نخلق فإننا األساسیات

 البللط یمكن حیث تعلیمیة مجتمعات إلى الدراسیة الفصول تحویل أھمیة على أیضا میراندا دي وشدد
 موالعلو الھندسة طالب إللھام المعلمین دعا میراندا دي أن ذلك، من األھم. واألفكار التعلم وتبادل مشاركة

 مواد لملتع راسخة تعلیمیة قاعدة لبناء أھمیة من ذلك في لما الھندسیة طاقاتھم إطالق أجل من والتكنولوجیا
 .والتكنولوجیا والریاضیات والھندسة العلوم

 
 حاولونی الذین نكافئ أن یجب الدراسیة المجموعة ھذة فصول وفي فشلھ من یتعلم المھندس"قائال وأضاف

 وبذلك بالمستق فیھا الوقوع یتجنبون وبذلك األخطاء من الطالب یتعلم حتى محاوالتھم في فشلوا لو حتى
 ."جدیدة أشیاء یتعلمون

 
 ةاطروح العالي والتعلیم التعلیم وزارة من الكعبي نوف السیدة قدمت میراندا، دي. د ورشة ختام وفي
 بتطویر التعلیمیة المؤسسات تقوم كیف وتوضح ،2022-2017 للفترة التعلیم استراتیجیة عنوان تحت
 من العدید تحقیق على ویساعد ، عشر الثاني الصف حتى الروضة مرحلة من عالمي تعلیمي نظام

 المدارس طالب أداء تحسین المدرسة، قبل ما مرحلة ببرامج الملتحقین الطالب عدد زیادة منھا األھداف
 ارسالمد من المتخرجین القطریین الطالب أعداد وزیادة الدولیة، و الوطنیة التقییمات في قطر دولة في

 .2022 عام بحلول والجامعات
 

 وجھ ىوعل عام، بشكل المھنیة والتوقعات التعلیمیة التطلعات یقود ما نفھم أن المھم من: "الكعبي وقالت
 لبرامجا استھداف من نتمكن حتى, والتكنولوجیا والریاضیات والھندسة العلوم بمجاالت المتعلقة التحدید

 لخوض المعرفةو بالعلم مجھزین الشباب من أجیال لبناء تنفیذھا للمعلمین یمكن والتي فعالیتھا أثبتت التي
 ".المستقبل غمار

 
 معھد يف التعلیمیة المبادرات مدیر فتوري، إیمان. د من كالً  یترأسھا نقاشیة بجلسة العمل ورشة واختتمت

. د لألبحاث؛ الوطني قطر صندوق في القدرات بناء مدیر باسل، أیمن. د الحوسبة، ألبحاث قطر
 لبرامج العمید مساعد بندریس، راشد. د قطر، مؤسسة في STEM مدرسة مدیر مونكادا،. ج جریجوري

 بدع السید. قطر في كورنیل وایل جامعة في التحضیریة والبرامج التوعیة وبرامج الطالب توظیف
 في يأخصائ عبدالحمید، دالیا السیدة قابكو، في االستراتیجي التقطیر الدرویش،مدیر سلطان الرحمن
 أحمد الدكتورو والتعلیم؛ التربیة بوزارة التعلیمیة الشؤون مساعد وكیل مكتب في اإلنجلیزیة اللغة معاییر

 .قطر في أم أند إي تكساس جامعة لدى الریاضیات في مشارك أستاذ الجندي،
 

 الشباب تحفیز إلى تھدف والتي قطرا في أم أند إي تكساس توعیة جھود من جزءاً  العمل ورشة وكانت
 ةوالھندس والتكنولوجیا بالعلوم المتعلقة المجاالت في للمھن التعلیمیة المسارات إلختیار القطري

 من ومتنوعة واسعة مجموعة خالل من والطالب المعلمین المبادرة ھذه وتدعم .(STEM( والریاضیات
 .العمل وورش البرامج

 
### 

 
 نبذة عن جامعة تكساس إي أند أم قطر

تقدم جامعة تكساس إي أند أم في قطر برامج البكالوریوس في اختصاصات الھندسة  2003منذ عام 
الكیمیائیة والھندسة الكھربائیة والكمبیوتر والھندسة المیكانیكیة وھندسة البترول في المدینة التعلیمیة التابعة 

. وقد تخرج من جامعة تكساس 2011لمؤسسة قطر ، وبرنامج الماجستیر في الھندسة الكیمیائیة منذ خریف 
مھندس. االختصاصات الھندسیة األربعة التي یتم تقدیمھا في جامعة تكساس   870إي أند أم في قطرحوالي 

إي أند أم في قطر ھي معتمدة من قبل لجنة االعتماد الھندسیة في مجلس االعتماد للھندسة والتكنولوجیا. 
جذب أعضاء ھیئة تدریس من كافة أنحاء العالم، لتوفیر ھذه تعمل جامعة تكساس إي أند أم في قطر على 
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