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 حامعت جىظاض إي أهد أم في كطس -الدوخت، كطس 

 

 036واملهندس القطزي رقم  466تخزج املهندس رقم جامعة تكساس أي أند أم في قطز 

د عً   ج ما ًٍص  مهىدض حدًد 066فسع الجامعت ًدخفل بخخٍس

د   حامعت جىظاض إي أهد أم في كطس : خسحذ 5702ماًى  70 -الدوخت، كطس ٌ مهىدض خال 066عً ما ًٍص

  اليائىت في املدًىت الخعلُمُت.خفل جىشَع الشهاداث لفصل السبُع املىظم نهاز الخمِع في الباخت إلاخخفالُت 

جي فصل السبُع مع جىشَع ما ٌعادٌإخخفل فسع الجامعت ب  مجاالث الهىدطت ألازبعت  يفشهادة  063 خٍس

 .الجامعيوبسهامج الهىدطت الىُمُائُت 

د عً   بئصداز ما ًٍص
ً
جين، خللذ الجامعت إهجاشا حامعت جىظاض شهادة مىر إطالق  466وبفظل َؤالء الخٍس

 .أهد أم في كطسإي 

ا البازش   في العام طالب 52 إذ جألف الصف ألاٌو مًخالٌ الحفل، أكسث الجامعت بىمَى
ً
في خين جظم  5772ا

 هدى 
ً
د عً جخصُص إلى حاهب البرهامج ألاوادًمي و  طالب 277الجامعت خالُا يي  021ما ًٍص ملُىن دوالز أمٍس

 لبدىر.ل

وزئِظها الخىفُري، وأزنى على  ظاض إي أهد أم في كطس حامعت جىصسح دهخىز مازن ٌ. واًيىلد، عمُد 

جين الري باجىا مظخعدًً لُصبدىا كادة كطس في املظخلبل: "  حامعت جىظاض إي أهد أمشهاداث  حعىعالخٍس

ىبين وامللتزمين  العدًدة املبرولت مً كبلاملمىىخت الُىم طىىاث العمل والخفاوي   بؼُتبعع الشباب املَى

 جدلُم أَدافهم."

عً حدازة. وأها أعلم بأن  إطخدلىنهاإهني أشازههم َرٍ الفسخت والحماض وأزني عليهم لخلليهم الشهاداث التي "



لبلىغ َرٍ  في املظاعي مظخلبلُت مثلما فعلَرا الجُل الىاش ىء مً اللادة املهىدطين طُىاصل الخفىق 

َرا الشؼف إلخدار الفسق في كطس وأها أجدادَم بأن ًجدوا شؼفهم وأن ٌظخخدمىا  َىا. املسخلت والخىاحد

 واملىطلت والعالم."

ىُت في كطس، إلى صف الخخسج في فسع  جىحهذ الظُدة داها شُل طمُث، طعادة طفير الىالًاث املخددة ألامٍس

 الدزوض التي حعلمتها بىفظها مىر جخسحها. بععالجامعت وَىأتهم على إهجاشاتهم هما أطلعتهم على 

: "للد عملخم بجد على مدي الظىىاث ألازبعت الفائخت في طعُىم للخفىق 
ً
وعللذ طعادة الظفيرة طمُث كائال

إذ ججدز إلاشازة إلى  -وجدلُم الدزحاث املمخاشة. أما الُىم، أهخم حؼادزون مع أَم إلامخُاشاث الحالُت في العالم

ىهه لِع مجسد شهادة كدًمت بل إنها شهادة شهادة حامعُت. وما جدمل ًىاٌعلى ألازض  02أن فسد مً أصل 

في العالم. إن املعسفت املىدظبت خالٌ الظىىاث التي  املسمىكتأخد املؤطظاث الخعلُمُت  في الهىدطت مً

ا في   ال جلدز بثمً وال ًمىً ألخد طلبىم إًاَا." حامعت جىظاض إي أهد أمكظِخمَى

 "الُىم أها مخأهدة أهىم جفىسون ب
ً
الللم بشأن الفسوض وإلامخداهاث  بدون اإلطتراخت الجمُلت والىىم ػدا

أمامىم. إهما ما ًلىلىهه صحُذ: الُىم َى ألاٌو في خُاجىم املخبلُت. إهىم حظخدلىن  فأبىاب العالم مفخىخت

يزة التي املم الهبتراخت وعلُىم الىىم خاللها . وبعدَا ًدين وكذ النهىض والبدء بالخفىير في َرٍ طتَرٍ إلا 

 خصلخم عليها."

ى مؤلف مًمخىىع  5702ماًى إن صف  ج، 01  َو  02 مهىدض ههسبائي، 02، حامعي مهىدض هُمُائي 00 خٍس

في خين أهه % مً اليظاء  26 ًظمصف الخخسج أن . وججدز إلاشازة إلى مهىدض بتروٌ 02 مهىدض مُاهىُيي و

 دولت. 06ًمثل 

ي في الدوخت، الظُد عظى هادي آجوطمذ كائمت املخددزين مً هباز الشخصُاث خالٌ خفل إلافخخاح ول مً 

ج العام  ج العام  22حىن وامبُل، خٍس بدزحت في الهىدطت  02واملخددر بئطم الطالب، عمس طلمان خان، خٍس

 الىُمُائُت.

 

 نبذة عن جامعة تكساس أي أند إم في قطز  

  

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 اله5772ملؤطظت كطس مىر العام  . جخسج 5700ىدطت الىُمُائُت مىر خٍس

. وباإلطافت إلى البرامج الهىدطُت، 5770مهىدض مً حامعت جىظاض إي أهد أم في كطس مىر العام  177أهثر مً 

اطُاث 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 طمً إطاز م خم الخعلُم باللؼت إلاهجليًز ً الخعاون في إلاعداد الحسم ألاطاس ي في وىلُج طخاٌشً، جىظاض، ٍو

التربىي. وجبلى طمعت الامخُاش هفظها فُما ًخعلم بالتزام الجامعت بخجهيز املهىدطين للُادة الجُل اللادم في 

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

 بأهثر مً واملشازهت في وشاطاث ألابدار التي 
ً
ملُىن دوالز أميروي والتي حعالج كظاًا مهمت  021جلدز خالُا

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