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تنال اعتمادًا دوليًا  برامج بكالوريوس الهندسة بجامعة تكساس إي أن أم في قطر

 مرموقاً 
 

 الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الكيميائية، بكالوريوس في الهندسةالحصمت برامج  :3122 أكتوبر 23 -الدوحة، قطر 
 لمهندسة االعتماد لمجمس التابعة الهندسي االعتماد لجنة ا جامعة تكساس إي أند أم في قطر عمى اعتمادالبترول التي تقدمه وهندسة

 والهندسة. والحوسبة، التطبيقية، العموم مجال في االبتكار وتحفيز الجودة ضمان مجال في عالمياً  الرائدة المؤسسة ،(ABET) والتكنولوجيا

ترتقي الجامعة  وس التي تقدمها جامعة تكساس إي أن أم في قطر اعترافًا دوليًا بأن برامجلبرامج البكالوري هذا االعتمادويعد 
تفتح المجال أمام  التي المتقدمة التقنية مجاالت قادرين عمى الدخول في المعايير العالمية المطموبة لتخريج مهندسين إلى

 ياجات المواطنين وتضمن لهم أعمى معايير األمن والسالمة.والتي تمبي توقعات واحت ،الحديثة التكنولوجياتتطوير و  االبتكار
 

تفخر جامعة قطر: " في أم أند إي تكساس لجامعة التنفيذي والرئيس العميد وايكولد، ماركالدكتور وعن هذا االعتماد قال 
 أن عمىتجديد تأكيدًا إضافيًا التي تقدمها الجامعة، ويعد هذا ال األربعة الهندسة برامج اعتمادتكساس إي أند أم في قطر بتجديد 

في مجال  القادم الجيل تام لقيادة استعداد عمى عمى أن خريجيناو  ،الهندسي التعميم في المعايير أعمى يرتقون إلى طالبنا
 ".الهندسة

 
ولوجيا، والتكن لمهندسة االعتماد عاهد العممية عمى مستوى العالم إلى الحصول عمى اعتماد مجمسموتسعى جميع الجامعات وال

، نظرًا ألنها تضيف قيمة كبيرة لمبرامج بتقدير واحترام كبيرين الهندسية والتخصصات تقييمه لمبرامج الذي تحظى عممية
 األكاديمية في مجال التقنية، حيث تكتسب الجودة والدقة والسالمة أهمية قصوى.

 
 األكاديمية والجهات الصناعة في ومتخصصين عمماء من تتكون عمل فرق والتكنولوجيا بتشكيل لمهندسة ويقوم مجمس االعتماد

 الطالب ومستوى التدريس هيئة أعضاء وكفاءة الدراسية المناهج عمى التقييم عممية في العمل فريق والخاصة، ويركز والحكومية
 وكفاءة بجودة تهتم يالت العناصر من والعديد والكمية العممي لمقسم الجامعة تقدمه الذي والدعم والبشرية المادية واإلمكانات

 .التعميمية العممية
 

 اعتماد مجمس قبل من بها معترف حكومية غير منظمة هو (ABET) والتكنولوجيا لمهندسة االعتماد يشار إلى أن مجمس
 033 من يقرب ما موزعة عمى برنامج 0033، ويشرف المجمس حاليًا عمى اعتماد نحو (CHEA)العالي  التعميم مؤسسات

 .بمداً  82 في وجامعة كمية

http://www.chea.org/


 
والمؤسسات المنضوية ضمن عضويته، ومعايير  (ABET) والتكنولوجيا لمهندسة االعتماد لمزيد من المعمومات عن مجمس

 .www.abet.orgاالعتماد المستخدمة في تقييم البرامج، يرجى زيارة الموقع: 
 

تعرف جامعة تكساس إي أند أم في قطر بامتالكها واحد من البرامج الهندسية األولى في العالم وتقديمها لمدرجات الجامعية في 
. وبرامج 8330الكيمياء والكهرباء والميكانيكا وهندسة البترول في حرم المدينة التعميمية الجامعي التابع لمؤسسة قطر منذ العام 

مهندس من جامعة تكساس إي أند أم في  033. تخرج أكثر من 8322في الهندسة الكيميائية منذ خريف عام  لمدراسات العميا
. وباإلضافة إلى البرامج الهندسية، توفر جامعة تكساس إي أند أم في قطر صفوفًا في العموم 8330قطر منذ العام 

ة األربعة التي توفرها جامعة تكساس إي أند أم في قطر مصدقة والرياضيات والفنون الميبرالية واإلنسانية. إن البرامج الهندسي
. إن المناهج التي توفرها جامعة تكساس إي أند أم في قطر هي مماثمة ABETمن قبل مركز التعميم األساسي والتدريب لمكبار 

من إطار من التعاون في لتمك الموفرة في الحرم األساسي في كوليدج ستايشن، تكساس. ويتم التعميم بالمغة اإلنجميزية ض
اإلعداد التربوي. وتبقى سمعة االمتياز نفسها فيما يتعمق بالتزام الجامعة بتجهيز المهندسين لقيادة الجيل القادم في التقدم 
الهندسي. ترتبط كميات من أنحاء العالم مع جامعة تكساس إي أند أم في قطر لتوفير الخبرة التعميمية والمشاركة في نشاطات 

مميون دوالر أميركي والتي تعالج قضايا مهمة بالنسبة إلى دولة قطر. الرجاء زيارة  290حاث التي تقدر حاليًا بأكثر من األب
 .www.qatar.tamu.eduموقع 
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