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  في كطس م جامعت جىظاض إي أهد أالعمُد والسئِع الخىفُري ل
ً
معهد مهىدس ي في اهخخب شمُال

 وإلالىتروهُاث الىهسباء

في  الحيام وبسوفظىز  في كطس م جامعت جىظاض إي أهد أواًيىلد، العمُد والسئِع الخىفُري ل ٌ. إهخخب د. مازن

 
ً
 .وإلالىتروهُاث معهد مهىدس ي الىهسباءفي َىدطت الىهسباء شمُال

م   ملظاَمخه في الخطىز الدولي  وإلالىتروهُاث معهد مهىدس ي الىهسباءواًيىلد مً كبل  ٌ. د. مازنجم جىٍس
ً
هظسا

 للخعلُم الهىدس ي.

، عمل واًيىلد 
ً
 ههسبائُا

ً
مىجىزوال في أوحظً، ومخخبر و  ،فىزث ووزركظم  حجراٌ داًىمُىع لديبصفخه مهىدطا

يي في  فىزث مىهماور، هُى ححرس ي. وحشمل إَخماماجه ألاحهصة والخىىىلىحُا إلالىتروهُت الخابع للجِش ألامٍس

 عً جصمُم وجىصُف الجهاش. و جطالبدثُت 
ً
لت جصيُع حهاش إلالىترون فضال هخب ججدز إلاشازة إلى أهه ىٍس طٍس

ىُت 01أهثر مً  دمل زالزت بساءاث إختراع أمٍس س علمُت ٍو  وأوزاق للمؤجمساث وجلاٍز
ً
 صحفُا

ً
 .ملاال

طخِشً، جىظاض في العام وإهضم واًيىلد إلى ولُت الهىدطت الىهسبائُت في حامعت جىظاض أي أهد أم في وىلُج 

خُث شغل مىصب العمُد املظاعد للبرامج الجامعُت والخدماث ألاوادًمُت وعمُد البرامج الجامعُت  0805



 لعمله املخمحز ومظاَمخه 5118والعمُد املظاعد للخدماث ألاوادًمُت. وفي العام 
ً
، طمّي بسوفظىز الحيام هظسا

ن العمُد والسئِع ، عحّ 5112َرٍ الجامعت. وفي شهس ًىاًس مً العام املثالُت في حامعت جىظاض أي أهد أم وهظام 

 في كطس. جامعت جىظاض أي أهد أملالخىفُري 

 بما في ذلً  221العمُد والسئِع الخىفُري، إشدادث وظبت الدسجل إلى أهثر مً خالٌ جىلُه مىصب 
ً
طالبا

ج في إزىحن مً بسامج املاحظخحر. وهمذ اليلُت لخضم  01حسجل  مشسوع خالّي في خحن ضم كظم  00طالب خٍس

. وفي العام  000ألابدار 
ً
 فاعال

ً
كبل لجىت إلاعخماد  ، جم إعخماد بسامج الهىدطت الجامعُت ألازبعت م5118ًبدثا

 .ABETإعخماد الهىدطت والخىىىلىحُا الهىدس ي الخابعت لهُئت 

،  211إن فسع الجامعت كد خسج أهثر مً 
ً
حسجل العدًد منهم في مدازض مسمىكت مً أهداء العالم بما في و طالبا

اٌ  حامعت والُفىزهُا، واٌ جًُ، الجامعت الحدًثت للخىىىلىحُا واملعلىماثذلً طخاهفىزد،  بحرهلي، إمبًر

دج لى باإلضافت إلى امللس السئِس ي في وىلُج طخِشً. س ، إلُىىي، وازهُجي مُلىن، مِشُغان وواجوىلُدج، وامبًر

حن بما فيهم 25وججدز إلاشازة إلى أن وظبت   % مً إلاهار.50% مً الطالب الجامعُحن َم مً املىاطىحن اللطٍس

 إلى حربت حعلُمُت مخمحزة إطخلطبذ حامعت جىظاض أي أهد أم في كطس لجى
ً
جمىٍل طىىي لألبدار ًبلغ  هظسا

 وإصداز أهثر مً  ملُىن  51
ً
با يي جلٍس ع  521دوالز أمٍس ميشىز أزشُفي ول عام. وباإلضافت إلى ذلً، هالذ املشاَز

ً بساءة إختراع  لى . وباملشازهت مع الصىاعاث املدلُت، شهد واًيىلد عوجم إلافصاح عنهاالبدثُت أهثر مً عشٍس

اثكطس ل شسهت جأطِع أطخاذًت  الدهخىز  لبتروهُماٍو
ً
)كابيى( في علىم البىلُمس والهىدطت والتي ًدبىأَا خالُا

وأطخاذًت شسهت كطس لألطمدة )كافيى( في الىُمُاء   5112عام لزوبسث غسوبص، املسشح لجائصة هىبل في الىُمُاء ل

 "أب الىُمُاء الخضساء" 
ً
 دهخىز بىٌ أهاطخاض.الالخضساء والهىدطت الخضساء والتي ًبىأَا خالُا

أوشطخه املخعددة. وأوشأث حامعت جىظاض أي أهد أم في  وجدذ كُادة واًيىلد، بسش فسع الجامعت في املجخمع عبر 

هباز العلماء، مً أعضاء ألاوادًمُاث الىطىُت ومً املسشححن لجائصة  التي حظخلدمخمحزة طلظلت اللساءة امل كطس 

خالٌ هىبل، إلى كطس للمشازهت في الخطاباث العلمُت في املدًىت الخعلُمُت. ووان لفسع الجامعت دوز فعاٌ 



طبُعي املىظمت للمسة ألاولى مظاَمخه في العدًد مً املؤجمساث والىدواث بما في ذلً هدوة املدافظت على الغاش ال

الظىت هفظها هظمذ حامعت جىظاض أي أهد أم في كطس وإطخضافذ  . وفي5105في الشسق ألاوطط في العام 

املؤجمس العالمي ألاٌو للخعلُم الهىدس ي خُث حمع الخبراء الدولُحن الرًً أللىا الضىء على إلابخيازاث الالشمت 

 لألطاجرة ودوزَم الهام في جدضحر  لخيشُط أطاجرة الهىدطت وإوشاء مظخلبل
ً
ما مخحن لخعلُم الهىدطت. وجىٍس

ً للبتروٌ في محرط، كدمذ حامعت جىظاض أي أهد أم في كطس بالخعاون مع الجُل اللادم مً املهىدطحن والعلماء

اضُاث للعام  كطس، حائصة أفضل  .5100أطخاذ في مىاد العلىم والخىىىلىحُا والهىدطت والٍس

يهدف إلى جطىٍس إلابخياز خُث املىظمت املهىُت ألاهبر في العالم  وإلالىتروهُاث مهىدس ي الىهسباءمعهد ٌعّد 

وأعضائه في املجخمع العالمي  وإلالىتروهُاث معهد مهىدس ي الىهسباءالخىىىلىجي وإلامخُاش لصالح إلاوظاهُت. ًؤزس 

مً خالٌ املىىشازث امللخبع عنها واملؤجمساث واملعاًحر الفىُت واليشاطاث الخعلُمُت واملهىُت املىظمت مً كبل 

 .وإلالىتروهُاث معهد مهىدس ي الىهسباء

خُث حعخبر إهجاشاتهم في أي عهد امل َرا إمخُاش مدفىظ ألعضاء وإلالىتروهُاث معهد مهىدس ي الىهسباءإن شمالت 

مالئمت للحصىٌ على َرا الللب املخمحز. ًمىذ مجلع  وإلالىتروهُاث معهد مهىدس ي الىهسباءمً مجاالث إَخمام 

لفسد ًخمخع  بسجل إهجاشاث في أي مً مجاالث إَخمام  وإلالىتروهُاث معهد مهىدس ي الىهسباءشمالت للب إلادازة 

عشس  ة. وال ًخخطى مجمىع العدد املخخاز للصمالت خالٌ الظىت الىاخدهُاثوإلالىترو معهد مهىدس ي الىهسباء

 .وظبت واخد باملئت مً مجمىع ألاعضاء في املجلع الرًً ًخمخعىن بدم الخصىٍذ

 

 نبذة عن جامعة تكساس أي أند إم في قطر

  

حعسف حامعت جىظاض إي أهد أم في كطس المخالهها واخد مً البرامج الهىدطُت ألاولى في العالم وجلدًمها 

ىدطت البتروٌ في خسم املدًىت الخعلُمُت الجامعي الخابع  للدزحاث الجامعُت في الىُمُاء والىهسباء واملُياهًُ َو

ف العام ، وبسامج للدزاطاث العلُا في اله5115ملؤطظت كطس مىر العام  . جخسج 5100ىدطت الىُمُائُت مىر خٍس



. وباإلضافت إلى البرامج الهىدطُت، 5112مهىدض مً حامعت جىظاض إي أهد أم في كطس مىر العام  211أهثر مً 

اضُاث والفىىن املخدسزة وإلاوظاهُاث. إن  جىفس حامعت جىظاض إي أهد أم في كطس صفىف في العلىم والٍس

ا حامعت جىظاض إي أهد أم في كطس مصدكت مً كبل مسهص الخعلُم ألاطاس ي البرامج الهىدطُت ألازبع ت التي جىفَس

ب للىباز  ا حامعت جىظاض إي أهد أم في كطس هي ممازلت لخلً املىفسة في ABETوالخدٍز . إن املىاهج التي جىفَس

ت ضمً إطاز م خم الخعلُم باللغت إلاهجلحًز ً الخعاون في إلاعداد الحسم ألاطاس ي في وىلُج طخاٌشً، جىظاض، ٍو

التربىي. وجبلى طمعت الامخُاش هفظها فُما ًخعلم بالتزام الجامعت بخجهحز املهىدطحن للُادة الجُل اللادم في 

الخلدم الهىدس ي. جسجبط ولُاث مً أهداء العالم مع حامعت جىظاض إي أهد أم في كطس لخىفحر الخبرة الخعلُمُت 

 بأهثر مً واملشازهت في وشاطاث ألابدار التي 
ً
ملُىن دوالز أمحروي والتي حعالج كضاًا مهمت  089جلدز خالُا

ازة مىكع    www.qatar.tamu.eduباليظبت إلى دولت كطس. السحاء ٍش
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