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خبيراً  80"جامعة تكساس إي أند أم في قطر" تستضيف ندوة حول تقنيات الطاقة المتجددة بحضور 

 من ألمانيا وقطر

 

استتتتت تتتتافت جامعة تكستتتتاس إي أند أم في قطر محتران ندو" تحت رنوان حالتطورات الحدي ة في ت نيات 

من نتبة الرواد والتبراء في قطاع الطاقة المتجدد" من  80الطاقة المتجدد"ح، وذلك بمشتتتتتاركة أك ر من 

معة في المدينة التعليمية في الدوحة، استتتتتتتعرا  قطر وألمانيا. وتتلّلت الندو"، التي أقيمت في حرم الجا

 أهم األرمال البح ية والتطبي ية للمشاركين من متتلف الح ول ذات الصلة بالطاقة المتجّدد".

 

ويأتي انع اد الندو" في الوقت الذي تتستارع في  الجوود الح ي ة للوصتول بدولة قطر إلى موقع الرياد" في 

، مع التركيز رلى الطاقة الشتتتمستتتية بارتبارها المصتتتدر الرييستتتي لتعزيز تطوير ت نيات الطاقة المتجدد"

 .2030، تح ي ان لـرحية قطر 2030مساهمة الطاقة المتجدد" في مزيج الطاقة الوطنية بحلول العام 

 

وشتتتتّكلت الندو" منصتتتتة تفارلية هامة لتعزيز التواصتتتتل المباشتتتتر بين أبرز التبراء المتتصتتتتين بالعلوم 

واألرمال والسياسات ذات الصلة بالطاقة المتجدد". وتم تنظيم الحدث في إطار التعاون بين والتكنولوجيا 

كامبوس نوريمبير    فاريان إنيرجي  با ند أم في قطر وذا   The Bavarianجامعة تكستتتتتتتتاس إي أ

Energy Campus Nuremberg ستعرا  ررو  ت ديمية إ افية بإشراف ردد (، حيث شود ا

ن كبرى الجامعات الوطنية والمراكز البح ية والمنظمات المعنية بالطاقة المتجدد" من أهم األكاديميين م

 في قطر، بما فيوا محسسة قطر وجامعة حمد بن تليفة ومعود قطر لبحوث البيية والطاقة.

 

وقال الدكتور سيزار ماالفي، رميد جامعة تكساس إي أند أم في قطر: حتكتسب الندو" أهمية رالية كونوا 

في الوقت المناستتتتتب الذي تتج  في  دولة قطر نحو تعزيز قطاع الطاقة المتجدد"، تماشتتتتتيان مع رحية تأتي 

. ويشتتتتتترفنا في جامعة تكستتتتتتاس إي أند أم في قطر التعاون مع جوة دولية رايد" م ل ذا بافاريان 2030

ذا الحدث هإنيرجي كامبوس نوريمبير  في ألمانيا ومع شتتتتتتتركاينا االستتتتتتتتراتيجيين في قطر لتنظيم م ل 

الوام. ونتطلع من تالل هذا التعاون الم مر والشتتتراكات المتينة إلى المستتتاهمة في إيجاد حلول مستتتتدامة 

وفارلة لمواجوة التحديات العالمية السايد" والناشية، ف الن رن تشجيع تبادل المعرفة واألفكار والتبرات 

 التي تعد  رور" ملحة لتحفيز االبتكار والتفكير المتجدد.ح

 



 

  
 

سية  شات الطاولة المستدير"، التي تمحورت حول تحديد المجاالت األسا واتتتم جدول أرمال الندو" بمناق

 ذات األولوية في البحوث المشتركة في ت نيات الطاقة المتجدد" في المست بل. 

 

ستتاس كمن جانب ، قال الدكتور إيوانيس إيكونومو، بروفيستتور في برنامج الوندستتة الكيميايية في جامعة ت

إي أند أم في قطر والمستتحول رن تنظيم الندو": حتجاوزت الندو" كافة توقعاتنا األولية، ال ستتّيما من حيث 

أرداد المشاركين في قطر، ما يحكد نجاح الجوود المشتركة بين أر اء المجتمع األكاديمي في المساهمة 

عدنا التعاون  ية الشتتتتتتتتاملة. ويستتتتتتت ية في دفع رجلة التنمية الوطن بافاريان إنيرجي كامبوس بفعال مع ذا 

نوريمبير  التي تتمتع بمكانة رالمية مرموقة، ال ستتّيما وأّن والية بافاريا األلمانية تعد واحد" من المناط  

األك ر ت دمان من الناحيتين االجتمارية والتكنولوجية في أوروبا. ونستتتتتعى إلى تأستتتتتيس تعاون م مر وبّناء 

ي ألمانيا، ال ستتتتتّيما في ح ل البحوث العلمية والتعليم، وذلك من تالل رلى المدى الطويل مع شتتتتتركاينا ف

النشاطات المشتركة في البحث والتطوير وتبادل الطلبة وأر اء الويية التدريسية وغيرها من المبادرات 

 النورية األترى.ح
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 رن جامعة تكساس إي أند أم في قطر: 
بأحد أهم البرامج الوندسية الرايد" في العالم، وت دم برامج  تتمّيُز جامعة تكساس إي أند أم في قطر

البكالوريوس في اتتصاصات الوندسة الكيميايية والوندسة الكوربايية والكمبيوتر والوندسة الميكانيكية 
، وبرنامج الماجستير في الوندسة 2003وهندسة البترول في المدينة التعليمية التابعة لمحسسة قطر منذ رام 

موندس  750 اك ر من . وقد تترج من جامعة تكساس إي أند أم في قطر2011يايية منذ تريف الكيم
 . 2007منذ العام 

 
ورالو"ن رلى برامج الوندسة، ت وم الجامعة أي ان بت ديم برامج في العلوم والريا يات والعلوم اإلنسانية 

ي في جامعة تكساس إي أند أم في قطر هوالفنون الحر". االتتصاصات الوندسية األربعة التي يتم ت ديموا 
معتمد" من قبل لجنة االرتماد الوندسية في مجلس االرتماد للوندسة والتكنولوجيا. المناهج التي يتم تدريسوا 
في جامعة تكساس إي أند أم في قطر، هي بصور" جوهرية نفس المناهج الموجود" في الجامعة األم في 

الواليات المتحد" األمريكية، ويتم تدريس المناهج باللغة اإلنكليزية -سمدينة كوليج ستيشن في والية تكسا
في الدوحة  من إطار تعاون تعليمي. كما تمتاز الجامعة بنفس السمعة في التميز، وااللتزام بإرداد 

 موندسين ل ياد" الجيل ال ادم نحو تعزيز وتنمية الوندسة.  
 
ب أر اء هيية تدريس من كافة أنحاء العالم، لتوفير هذه تعمل جامعة تكساس إي أند أم في قطر رلى جذ 

مليون  36.42التجربة التعليمية الفريد"، وللمشاركة في نشاطات البحوث التي ت ّدر قيمتوا بأك ر من 
 دوالر أمريكي، والتي تعالج مسايل مومة لدولة قطر.  
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