
 ٌٍٕشش اٌفٛسٞ

 

  

  

  ٌٍٕشش اٌفٛسٞ

  ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد، اٌشخبء االرصبي ثـ:

 ٔٙبي ِب٘ش

 خبِؼخ رىغبط ئٞ أٔذ أَ فٟ لطش

nehal.maher@qatar.tamu.edu 

+974.4423.0540 

+974.5542.8289 

 

 6102أغغطظ  62

  خبِؼخ رىغبط ئٞ أٔذ أَ فٟ لطش -اٌذٚحخ، لطش 

 األكاديمي التكريمحفل  الثاني عشر في األكاديمي أم في قطر تحتفل بعامها جامعت تكساس إي أند

 6102-6102 األكاديمي التكريمفٟ حفً  6102فٟ لطش أحذس طالثٙب، دفؼخ ػبَ رىغبط ئٞ أٔذ أَ اعزضبفذ خبِؼخ 

دبِؼخ حّذ ثٓ خ١ٍفخ. ٚوبْ اٌّزحّذس اٌشئ١غٟ فٟ اٌحذس د. د١ٕ٠ظ ثفٟ ِشوض اٌطالة  6102أغغطظ  60فٟ 

 فٟ خبِؼخ حّذ ثٓ خ١ٍفخ. شبسن اٌّ اٌٛو١ًسٚثشرظ، 

شاً ػٓ رمذ٠شٖ إلٔدبصاد ٚا٠ىٌٛذ فٟ اٌحفً، ٚسّحت ثبٌذفؼخ اٌدذ٠ذح ِؼجّ ٖ. ٚرّحذس اٌؼ١ّذ ٚاٌّذ٠ش اٌزٕف١زٞ د. ِبسن

، اٌز٠ٓ 6102اٌّبض١خ لبئالً: "ٔحٓ ٔشّحت ثطالّة دفؼخ ػبَ  00خبِؼخ رىغبط ئ٠ٗ أٔذ أَ فٟ لطش خالي اٌغٕٛاد اٌـ 

ٛا اٌٝ ػبئٍزٕب وطالّة ٕ٘ذعخ ٘زا األعجٛع فٟ خبِؼخ رىغبط ئٞ أٔذ أَ فٟ لطش اٌزٟ رٕجض ثبٌح١بح، ٚرشرىض  ّّ أض

اٌخذِخ ٚاٌز١ّّض. ٠ٚزضآِ ٘زا اٌؼبَ األوبد٠ّٟ ِغ ثذء ػمذٔب اٌثبٟٔ فٟ لطش. فمذ أغٕذ ػٍٝ اٌم١بدح، ٚاالٌزضاَ، ٚ

اٌّبض١خ أوجش ِٛسد طج١ؼٟ فٟ لطش أال ٚ٘ٛ شؼجٙب. ٌذ٠ٕب اٌىث١ش ٌٕفخش ثٗ. ٚفٟ اٌغٕٛاد اٌّمجٍخ، أثٕبء  00اٌغٕٛاد اٌـ 

ّٛ فٟ رىغبط ئٞ أٔذ أَ فٟ لطش، عزشْٚ اٌم١ب دح اٌذ٠ٕب١ِى١خ ٌٙزا اٌفشع ِٓ اٌحشَ اٌدبِؼٟ اٌذساعخ، ٚاٌزؼٍُ ٚإٌّ

 



ِزد١ٍّخ فٟ اٌزؼ١ٍُ، ٚاالوزشبف، ٚاٌز١ّٕخ ٚاٌزؼبْٚ. عزٍّغٛٔٙب ػجش اٌّشبسوخ ٚاالٌزضاَ ٚرٌه خالي رّٛعؼٕب فٟ 

ػبً ضّٓ اٌصٕبػخ؛ ٚفٟ اٌزؼبْٚ اٌزٞ ٠ٙذف ئٌٝ رؼض٠ض اٌششاوبد ِغ األوبد١١ّ٠ٓ اٌّؼشٚف١ٓ؛  ّٛ ششاوبد أوثش رٕ

ػجش ر١ّٕخ اٌزضاِٙب ثبٌز١ّّض األوبد٠ّٟ؛ ٚاإلثذاع ِٓ خالي ئٔزبج ِؼشفخ خذ٠ذح ثفضً اٌجحٛس ٚاٌّشبس٠غ ٚاإلغٕبء 

سٖ ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ ِدبالد اٌؼٍَٛ، ٚاٌزىٌٕٛٛخ١ب، ٚإٌٙذعخ  ّٛ اٌؼ١ٍّخ؛ ٚاٌزٛػ١خ ثفضً رؼبٚٔٙب ِغ اٌّدزّغ ٌزؼض٠ض رط

 ٚاٌش٠بض١بد."

زٕب ّّ ب. فدبِؼخ رىغبط ئٞ أٔذ أَ فٟ لطش ِىّشعخ ٌٙذف ٚاحذ ٚ٘ٛ ّٚسؤ٠زٕب ٔفغٙ ٚربثغ ٚا٠ىٌٛذ لبئالً: "ِب صاٌذ ِٙ

ئغٕبء أوجش ِٛسد طج١ؼٟ فٟ لطش. ٚلذ أٔدضٔب ٘زا اٌٙذف ِٓ خالي اٌز١ّّض فٟ اٌزذس٠ظ، ٚاٌم١بدح فٟ ِدبي اٌجحٛس 

ثزط٠ٛش إٌّٙذع١ٓ فٟ لطش  ئٞ أٔذ أَ رىغبطال رمَٛ ٚخذِزٕب اٌغ١ش٠ّخ ٌٍّدزّغ. فّٓ خالي ٘زٖ اٌّثً اٌؼ١ٍب األعبع١خ، 

ّٛ فحغت، ثً    عٛاء." األ٘ذاف راد األ١ّ٘خ اٌّح١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ ػٍٝ حذّ ٠ٚحمّمْٛ ر١ّٕخ لطش  ْٛٙع١ٛخّ  س لبدحً رط

ِٚٓ خٙزٗ، رحّذس د. سٚثشرظ ئٌٝ اٌطالة اٌدذد لبئالً: "أرّٕٝ أْ رمّذسٚا ِىبٔخ رىغبط ئٞ أٔذ أَ فٟ لطش ودبِؼخ 

بالٔضّبَ ئٌٝ صفٛف طالة إٌٙذعخ ف١ٙب. فأٔزُ ػذد ل١ًٍ ٚال ٠دت االعزخفبف ثِشِٛلخ فٟ لطش ٚخ١ّغ أٔحبء اٌؼبٌُ؛ 

اٌذساعخ اٌدبِؼ١خ، ٚال ع١ّب فٟ ِإعغخ ِؼشٚفخ ثصشاِزٙب  خذاً ِٓ اٌشجبة حٛي اٌؼبٌُ اٌز٠ٓ حصٍٛا ػٍٝ فشصخ

 ٚاٌزضاِٙب فٟ دػُ ٚرشد١غ طالثٙب."

ٚأضبف: "أرّٕٝ ٌىُ اٌزٛف١ك. وّب أرّٕٝ ٌىُ أْ رؼ١شٛا اٌزحّذٞ، ٚاالسرجبن ٚػذَ اٌشاحخ. فّٓ خالي اٌؼًّ ػٍٝ 

ُ عززّّىْٕٛ ِٓ رحم١ك ِب رشاٖ رىغبط ئٞ اٌّغبئً اٌىجشٜ، ٚاٌغؼٝ ئٌٝ اٌزٛاخذ، ٚرحم١ك اٌزذفّك ٚرحش٠ه وثبفخ ػٍّى

 ئِىبٔبرىُ اٌمصٜٛ." ػٍٝ أّٔٗأٔذ أَ فٟ لطش 

ّْ د. حٚ لّذَ لذ رىغبط ئٞ أٔذ أَ فٟ لطش ثدبِؼخ ٍشإْٚ األوبد١ّ٠خ شبسن ٌذ ثبسصاٞ، اٌؼ١ّذ ا١ٌّّردذس اإلشبسح ئٌٝ أ

 ٠ذح.ثبٌذفؼخ اٌدذثبٌزشح١ت سئ١غخ ا١ٌٙئخ اٌطالث١خ د٠ٕب ِحّٛد  ٚلبِذاٌحذس، 

ِٓ إٌّٙذع١ٓ. ٚ٘زٖ ٟ٘ اٌذفؼخ اٌثب١ٔخ ػششح ِٓ  6102ٚلبي د. ثبسصاٞ: "٠غّشٟٔ ٠ٚشّشفٕٟ أْ أسّحت ثذفؼخ ػبَ 

ُّ ئٌٝ خبِؼخ رىغبط ئٞ أٔذ أَ فٟ لطش. ٔحٓ ٍِزضِْٛ ثؼّك فٟ رثم١ف اٌد١ً اٌّمجً   -طالثٕب إٌّٙذع١ٓ اٌزٟ رٕض

أفضً خجشاد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُّ ٚرط٠ٛشُ٘ ومبدح ِٚزؼ١ٍّّٓ دائ١ّٓ ١ٌصجحٛا ِٛاط١ٕٓ ػب١١ٌّٓ. ٚٔغؼٝ ئٌٝ رٛف١ش 

خب٘ض٠ٓ ٌّٛاخٙخ رحّذ٠بد ػبٌّٕب اٌّؼمّذ ٚاٌّزغ١ّش طٛاي اٌٛلذ. ٔحزفً ا١ٌَٛ ثجذا٠خ ػبَ أوبد٠ّٟ خذ٠ذ ٠ؼذ ثاضبفخ 

 "ٔدبحبد وث١شح ئٌٝ رىغبط ئٞ أٔذ أَ فٟ لطش.

ّّغْٛ خذا ٌٍذػٛح األوبد١ّ٠خ ٘زا اٌؼبَ. ٚلبٌذ ِحّٛد: "ثب١ٌٕبثخ ػٓ ا١ٌٙئخ اٌطالث١خ، ٔحٓ  فٙزا ٘ٛ اٌٛلذ اٌزٞ ِزح

ِٓ ٘زٖ إٌّبعجخ اٌؼظ١ّخ  وْٛ خضءاً أٟٔ ٌٍغب٠خ أْ ٠غشّ ٚ داخً ػبئٍزٕب اٌشائؼخ فٟ اٌدبِؼخ. ف١ٗ ثبٌطالة اٌدذدت ٔشحّ 



 ئٞ أٔذ أَ". فٟ خبِؼخ رىغبط إٌٙبئٟ االٔطالق ثؼبِٟ ٚأٔب ػٍٝ ِشبسف

ّْ اٌجٚ ًّ ِٓ رٍمّٝ شٔبِح اٌدذ٠ش روشٖ أ وّشَ اٌّصفٛف اٌدبِؼ١خ ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍب، وّب وّشَ الئحخ اٌطاّلة اٌّز١ّّض٠ٓ ٚو

 ِٓ اٌؼ١ّذ فٟ فصٍٟ اٌخش٠ف ٚاٌّشث١غ اٌغبثم١ٓ. بً ر٠ٕٛٙ

 

ٚاٌّزخّصصخ فٟ إٌٙذعخ ا١ٌّىب١ٔى١خ: "٠ب ٌٗ ِٓ شؼٛس سائغ ٌجذء اٌؼبَ  خبئضحٚلبٌذ ِٟ حبِذ، اٌحبصٍخ ػٍٝ 

األوبد٠ّٟ اٌدذ٠ذ ٚسؤ٠خ أصذلبئٕب اٌمذاِٝ ٚاٌٛخٖٛ اٌدذ٠ذح. رضداد األِٛس صؼٛثخ ِغ رمّذَ اٌؼبَ اٌدبِؼٟ، ٌٚىٓ رجمٝ 

 اٌزدشثخ ِث١شح. فٙزٖ اٌغٕٛاد ال رٕزغٝ." 

 

 

 

 قطرنبذة عن جامعت تكساس إي أند أم في 

  

رمّذَ خبِؼخ رىغبط ئٞ أٔذ أَ اٌزٟ رؼزجش ثأٔٙب رضُ أحذ اٚائً ثشاِح إٌٙذعخ فٟ اٌؼبٌُ، شٙبداد خبِؼ١خ فٟ إٌٙذعخ 

، ٚصفٛف دساعبد 6112اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌىٙشثبئ١خ ٚا١ٌّىب١ٔى١خ ٚإٌفط١خ فٟ اٌّذ٠ٕخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ ِإعغخ لطش ِٕز اٌؼبَ 

ِٕٙذط ِٓ رىغبط ئٞ أٔذ أَ فٟ لطش ِٕز  211. ٚلذ رخّشج ٔحٛ 6100بَ ػ١ٍب فٟ إٌٙذعخ اٌى١ّ١بئ١خ ِٕز خش٠ف اٌؼ

. ثبإلضبفخ ئٌٝ صفٛف إٌٙذعخ،  رٛفّش رىغبط ئٞ أٔذ أَ صفٛفبً فٟ اٌؼٍَٛ ٚاٌش٠بض١بد ٚا٢داة ٚاٌؼٍَٛ 6112اٌؼبَ 

ّْ اٌجشاِح إٌٙذع١خ األسثؼخ اٌزٟ رمّذِٙب رىغبط ئٞ أٔذ أَ فٟ لطش ِؼزّذح فٟ  . فبٌّٕب٘ح اٌزٟ ABETاإلٔغب١ٔخ. ئ

رمّذِٙب رىغبط ئٞ أٔذ أَ فٟ لطش ِشبثٙخ ٌزٍه اٌّمّذِخ فٟ اٌحشَ اٌشئ١غٟ فٟ و١ٌٛح عز١شٓ، رىغبط، ٚرؼطٝ 

اٌذسٚط ثبٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ فٟ ئػذاد رشثٛٞ ِخزٍظ. ٚاٌغّؼخ اٌّّزبصح ٟ٘ ٔفغٙب، وّب ٘ٛ االٌزضاَ ثزد١ٙض إٌّٙذع١ٓ 

ٌٕٙذع١خ. ٚرٕدزة اٌى١ٍّبد ِٓ ِخزٍف أٔحبء اٌؼبٌُ ئٌٝ رىغبط ئٞ أٔذ أَ فٟ لطش ٌزٛف١ش ٌم١بدح اٌد١ً اٌّمجً ِٓ اٌز١ّٕخ ا

١ٍِْٛ دٚالس، ٚاٌزٟ رزٕبٚي ِغبئً  021٘زٖ اٌخجشح اٌزشث٠ٛخ ٚاٌّشبسوخ فٟ ٔشبطبد األثحبس اٌّمّذسح ا٢ْ ثأوثش ِٓ 

 .www.qatar.tamu.eduِّٙخ ٌذٌٚخ لطش. صٚسٚا 
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