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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: 
 
 
  6102ِبَى  2

 

 تعلن عن الوسابقة السنوية الثالثة لوعلّن العام عن االختصاصات قطرم في أجاهعة تكساس إي أند 

  يّةالعلو
 

ٌّعٍُّ اٌعبَ عٓ  ثبٌزعبوْ ِع ُِزطه لطز ٌٍجززوي عٓ اٌّظبثمخ اٌظٕىَخ اٌضبٌضخ لطزَ فٍ أجبِعخ رىظبص ئٌ أٔذ أعٍٕذ 

، الخزُبر أفضً ِعٍُ فٍ لطز ٌّىاد اٌعٍىَ STEMاٌّعزوفخ ثبخزصبصبد  اٌعٍىَ واٌزَبضُبد اخزصبصبد

 واٌزَبضُبد، وجشٍء ِٓ ِجبدرح ضُبء: ثزٔبِج لبدح اٌهٕذطخ. 

 

وُِزطه لطز ٌٍجززوي ٌذعُ الزصبد لبئُ عًٍ  لطزَ فٍ أجبِعخ رىظبص ئٌ أٔذ ورعذُّ ِجبدرح ضُبء ثزٔبِجبً ِشززوبً ثُٓ 

ُّ رصُّّهب ٌزشجُع اٌطالة عًٍ اطزىّبي رعٍُّهُ اٌجبِعٍ فٍ اٌّعزفخ فٍ دوٌخ لطز، ِٓ خالي ثزاِج رعٍُُّخ رىع ىَخ ر

اخزصبصبد اٌعٍىَ واٌزىٕىٌىجُب واٌهٕذطخ واٌزَبضُبد. وَعزجز اٌزعٍُُ فٍ هذٖ االخزصبصبد اٌعٍُّخ فٍ اٌّزاحً 

عٓ اٌّىاد  ٌّعٍُّ اٌعبَ اٌضبٌضخ اٌّظبثمخ اٌظٕىَخ أِزاً أطبطُبً ٌزعشَش هذٖ اٌجهىد، ورأرٍ جبئشح واٌضبٔىَخ واإلعذادَخ االثزذائُخ

 اٌعٍُّخ رىزَّبً ٌٍّعٍُّٓ اٌّزُّشَٓ ورمذَزاً ٌجهىدهُ وِظبهّبرهُ فٍ اٌزعٍُُ اٌّزُّّش ٌٍّىاد اٌعٍُّخ فٍ دوٌخ لطز. 

 

 ِعٍُّ اٌعبَ عٓ االخزصبصبد"ٔحٓ فخىروْ ثذعّٕب ٌّظبثمخ  اٌّذَز اٌعبَ ٌشزوخ ُِزطه لطز ٌىَض أفٍُه اٌظُذ ولبي

ٌٍظٕخ اٌضبٌضخ عًٍ اٌزىاٌٍ. حُش رعىض هذٖ اٌجبئشح حزص شزوخ ُِزطه لطز ٌٍجززوي واٌزشاِهب اٌذائُ ثزشجُع  اٌعٍُّخ

اٌزعٍُُ فٍ االخزصبصبد اٌعٍُّّخ فٍ لطز، وثٕبء لذراد اٌّهبراد اٌىطُٕخ وثذعّٕب ٌٍزُّٕخ واٌزمذَ فٍ اٌزعٍُُ اٌهٕذطٍ 

ح اٌجًُ اٌشبة ِٓ اٌطالة فٍ اٌزعبًِ ِع عبٌُ اٌعٍىَ واٌهٕذطخ، ؤحٓ واٌعٍٍّ. اٌّعٍّىْ هُ جشٌء أطبطٍ وِإصّز فٍ خجز

ِٓ ِىلعٕب ٔحزص أْ َٕبي اٌّعٍّىْ اٌّزُّشوْ اٌزمذَز إٌّبطت ٌذورهُ اٌّهُ فٍ ئٌهبَ وئعذاد اٌجًُ اٌمبدَ ِٓ اٌعٍّبء 

 واٌّهٕذطُٓ فٍ دوٌخ لطز". 

 

ثبٌزشاَ اٌّعٍُّٓ، وثأصزهُ اإلَجبثٍ عًٍ اٌجًُ اٌشبة ِٓ اٌطالة فٍ  اٌعٍُّخ ِعٍُّ اٌعبَ عٓ االخزصبصبدجبئشح  وّب رشُذ  

لطز. ورشّجع هذٖ اٌجبئشح اٌّعٍُّٓ عًٍ اٌمُبَ ثبٌزذرَض ثبطزخذاَ طزق ِجزىزٍح ورّضًُ اٌجهىد اٌّجبشزح ٌذعُ اٌزُّٕخ 

 خالي اٌّهٕذطُٓ واٌعٍّبء.   اٌجشزَخ واالجزّبعُخ فٍ لطز، واٌزٍ طزمىد اٌزُّٕخ االلزصبدَخ واٌجُئُخ فٍ اٌذوٌخ ِٓ 

 

ٌجزٔبِج  6102صبٔىَخ إِٓخ ثٕذ وهت ٌٍجٕبد، عًٍ ٌمت ِعٍُّ اٌعبَ  ِٓ حصٍذ ِعٍّخ اٌىُُّبء وطٓ َىطف ِحظٓ اٌعبٍٔ

َُّ رزشُحهب ٌٍجبئشح عٓ اطززارُجُزهب ٌٍزعٍُُ اٌشبًِ واٌزٍ وصفزهب ثبٌزعٍُُ اٌعٍٍّ واٌفىزٌ  -hands“لبدح اٌهٕذطخ. حُش ر

on and minds-on”ٍرحمُك أعًٍ اٌّعذالد فٍ االِزحبٔبد اٌىطُٕخ اٌشبٍِخ خالي  ِّىٕذ اٌعذَذ ِٓ اٌطالة ، واٌز ِٓ

وخٍفذ ِعٍّخ اٌىُُّبء فبَشح حظٓ ِىطً ِٓ ِجّع اٌجُبْ اٌزعٍٍُّ ٌٍجٕبد واٌزٍ حبسد عًٍ  اٌخّظخ أعىاَ اٌّبضُخ. 

 . 6102اٌجبئشح االفززبحُخ األوًٌ ٌٍعبَ 

 

ِعٍُّ اٌعبَ عٓ ح آْ وُُّٕز، اٌعُّذ اٌّإلذ ٌجبِعخ رىظبص أٌ أذ أَ فٍ لطز " رّضًّ جبئشح وصّزحذ اٌذوزىر

واٌزٍ طزمىد اٌزُّٕخ  اٌجهىد اٌّجبشزح اٌّجذوٌخ ٌذعُ اٌزُّٕخ اٌجشزَخ واالجزّبعُخ فٍ لطز، اٌعٍُّخ االخزصبصبد
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ي االعززا  ثهإالء اٌّعٍُّّٓ اٌذَٓ َمىِىْ ثاعذاد االلزصبدَخ واٌجُئُخ فٍ اٌذوٌخ ِٓ خالي اٌّهٕذطُٓ واٌعٍّبء.  وِٓ خال

ًّ ِٓ جبِعخ رىظبص أٌ أٔذ اَ فٍ  اٌجًُ اٌشبة ٌٍجبِعبد، ولبدح اٌّظزمجً ٌجٕبء اٌمىي اٌعبٍِخ اٌزمُٕخ فٍ دوٌخ لطز، رززن و

اٌّظزمجً ِٓ  لطز وُِزطه لطز ٌٍجززوي ثصّخً واضحخً وأصزاً وجُزاً فٍ اٌزعٍُُ اٌعٍٍّ عًٍ اٌصعُذ اٌّحٍٍ وٌمبدح

 اٌّهٕذطُٓ".   

  

وِظزمجٍهُ وفٍ رحمُك  لطز ثٕبءورىّجهذ اٌذوزىرح آْ ثبٌشىز ٌشزوخ ُِزطه لطز ٌٍجززوي عًٍ رؤَزهب اٌمُبدَخ فٍ دعُ أ

 . 6101أهذا  رؤَخ لطز اٌىطُٕخ 

عٍُّخ فٍ هُ اٌّعٍّىْ عٓ االخزصبصبد اٌ اٌعٍُّخ ِعٍُّ اٌعبَ عٓ االخزصبصبداٌّزشحىْ ٌٍحصىي عًٍ جبئشح 

اٌّذارص اٌّظزمٍخ واٌخبصخ واٌذوٌُخ، فٍ اٌّذارص االثزذائُخ واإلعذادَخ واٌضبٔىَخ فٍ  لطز. عًٍ اٌّزشحُٓ ٌٍجبئشح أْ 

ٍٍّ واحذ، وَعٍّىْ حبٌُبً ثهذٖ اٌّذرطخ.  َعٍّىَْىىٔىا ِعٍُّٓ  فٍ أحذ اٌّذارص اٌّزشحخ ثفززح ال رمً عٓ عبَ أوبدَّ

 ِبَى.  60د اٌززشُح هى َىَ اٌظجذ اٌّىافك اخز ِىعذ ٌزمذَُ طٍجبطُىىْ و

اٌذٌ طُحصً عًٍ جبئشح ٔمذَخ ولذرهب اٌّزُّّش طزمىَ ٌجٕخ ِزخّصصخ ثبطزعزاض ثُبٔبد اٌّزشحُٓ واخزُبر اٌّعٍُ حُش 

 أٌف لاير لطزٌ.  61

 

  www.stem.qa ٌّشَذ ِٓ اٌزفبصًُ َزجً سَبرح اٌّىلع:
  
 

  
 

 

 

 

 عن جاهعة تكساس إي أند أم في قطر: 

 

رزُّّش  جبِعخ رىظبص ئٌ أٔذ أَ فٍ لطز ثأحذ أهُ اٌجزاِج اٌهٕذطُخ اٌزائذح فٍ اٌعبٌُ، ورمذَ ثزاِج اٌجىبٌىرَىص فٍ 

 اٌزعٍُُّخ اٌّذَٕخ فٍ اٌجززوي وهٕذطخ اٌُّىبُٔىُخ واٌهٕذطخ واٌىّجُىرز اٌىهزثبئُخ اٌهٕذطخو اٌىُُّبئُخ اٌهٕذطخاخزصبصبد 

. ولذ ِٕحذ جبِعخ 6100، وثزٔبِج اٌّبجظزُز فٍ اٌهٕذطخ اٌىُُّبئُخ ِٕذ خزَف 6110 عبَ ِٕذ لطز ٌّإطظخ اٌزبثعخ

 . 6112درجخ جبِعُخ ِٕذ اٌعبَ  202رىظبص ئٌ أٔذ أَ فٍ لطز أوضز ِٓ 

واٌعٍىَ اإلٔظبُٔخ واٌفٕىْ اٌحزح.  وعالوحً عًٍ ثزاِج اٌهٕذطخ، رمىَ اٌجبِعخ أَضبً ثزمذَُ ثزاِج فٍ اٌعٍىَ واٌزَبضُبد

االخزصبصبد اٌهٕذطُخ األرثعخ اٌزٍ َزُ رمذَّهب فٍ جبِعخ رىظبص ئٌ أٔذ أَ فٍ لطز هٍ ِعزّذح ِٓ لجً ٌجٕخ االعزّبد 

جبِعخ رىظبص ئٌ أٔذ أَ فٍ لطز، هٍ  . إٌّبهج اٌزٍ َزُ رذرَظهب فٍِجٍض االعزّبد ٌٍهٕذطخ واٌزىٕىٌىجُباٌهٕذطُخ فٍ 

اٌّزحذح  اٌىالَبد-رىظبصفٍ ِذَٕخ وىٌُج طزُشٓ فٍ والَخ األَ  جبِعخجىهزَخ ٔفض إٌّبهج اٌّىجىدح فٍ اٌ ثصىرح

، وَزُ رذرَض إٌّبهج ثبٌٍغخ اإلٔىٍُشَخ فٍ اٌذوحخ ضّٓ ئطبر رعبوْ رعٍٍُّ. وّب رّزبس اٌجبِعخ ثٕفض اٌظّعخ األِزَىُخ

 ً اٌمبدَ ٔحى رعشَش ورُّٕخ اٌهٕذطخ.  فٍ اٌزُّش، واالٌزشاَ ثاعذاد ِهٕذطُٓ ٌمُبدح اٌجُ

رعًّ جبِعخ رىظبص ئٌ أٔذ أَ فٍ لطز عًٍ جذة أعضبء هُئخ رذرَض ِٓ وبفخ أٔحبء اٌعبٌُ، ٌزىفُز هذٖ اٌزجزثخ اٌزعٍُُّخ  

خ ٍُِىْ دوالر أِزَىٍ، واٌزٍ رعبٌج ِظبئً ِهّ 662اٌفزَذح، وٌٍّشبروخ فٍ ٔشبطبد اٌجحىس اٌزٍ رمّذر لُّزهب ثأوضز ِٓ 

 ٌذوٌخ لطز.  
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