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 عميد جديد لجامعة تكساس إي أند أم في قطر 

 الدكتور سٌزار ماالفً ٌتولى مهام منصبه كعمٌد لجامعة تكساس إي أند أم فً قطر
عمل األستاذ الدكتور ماالفً رئٌساً لقسم الهندسة الصناعٌة وهندسة النظم فً جامعة تكساس إي أند أم  

ٌن الدكتور ماالفً فً منصبه الجدٌد فً بداٌة الفصل ورئٌساً لقسم سوجار أند ماٌك بارنز ، وقد تم تعٌ
(.6102الدراسً الثانً )ربٌع   

 
وقال الدكتور ماالفً " تقوم جامعة تكساس إي أند أم فً قطر بتعلٌم الجٌل القادم من قادة الهندسة  

ل على والمبتكرٌن ورواد األعمال فً دولة قطر،  وٌشرفنً أنه تم اختٌاري لهذا المنصب الجدٌد للعم
تحقٌق ذلك، وإنً أغتنم هذه الفرصة للعمل مع أعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن  فً سعٌهم نحو تعلٌم 

وتخرٌج مهندسٌن على درجة عالٌة من الكفاءة، وكذلك إجراء البحوث الهامة والمفٌدة التً تعالج 
 التحدٌات الكبٌرة التً تواجهها قطر. 

  
للدكتور مارك واٌكولد الذي ترك منصب العمٌد والرئٌس التنفٌذي وٌجًء تعٌٌن الدكتور مالٌفً خلفاً 

لٌصبح المدٌر التنفٌذي لبرنامج شركة هالٌبرتون الهندسً الدولً فً كلٌة الهندسة بجامعة تكساس إي 
أند أم. هذا وقد عملت الدكتورة آن كٌنمر كعمٌدة مؤقتة للجامعة منذ انتهاء فترة عمل الدكتور واٌكولد 

. 6102 فً دٌسمبر  
 

عن إدارة البرامج  مسؤوالً ٌعتبر الدكتور ماالفً جامعة تكساس إي أند أم فً قطر، ل اً عمٌدبصفته 
لهذا الفرع  والتوجٌهعن توفٌر الرؤٌة  ، فضلً فً فرع الجامعة فً قطراألكادٌمٌة والبحثٌة واإلرشادٌة 

لوم هندسة درجة بكالورٌوس فً عالمتخصص فً العلوم الهندسٌة فً قطر، علماً أن فرع الجامعة ٌقدم 
الماجستٌر فً العلوم  برامجالبترول والهندسة الكٌمٌائٌة والهندسة المٌكانٌكٌة والهندسة الكهربائٌة، و

 وماجستٌر فً الهندسة الكٌمٌائٌة.
 

متنوعة من المناصب اإلدارٌة فً موعة مج  ماالفًشغل الدكتور قبل تعٌٌنه فً منصب رئٌس قسم، 
للبرامج الدولٌة، مساعد ومدٌر  اً مساعد اً عمٌدإي أند أم حٌث عمل  ة فً جامعة تكساسكلٌة الهندس

(، وعمٌداً مساعداً TEESإي أن أم ) تكساسفً جامعة  التجارب الهندسٌة مشارك فً تجربة محطة
ً قبول الطلبة فتعاون الدولً وبرامج جمٌع اشكال العن حٌث تولى المسؤولٌة  والبرامج الدولٌةللقبول 

 برامج البكالورٌوس. 
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 عاماً  01من ٌأتً الدكتور ماالفً ولدٌه أكثر فً التعلٌم الهندسً، فضلً عن مساهماته المعروفة عالمٌاً 

قسم الهندسة ل فخلل رئاستهالجدٌد. إضافة إلى منصبه  العمل مع جامعة تكساس إي أند أم من 
المستوٌات المتوسطة والعلٌا على حد سواء، فً  تم تعٌٌن أعضاء هٌئة تدرٌس جددالصناعٌة والنظم 

برامج جدٌدة ومتطورة، وأطلقت مبادرات رئٌسٌة لتنشٌط المناهج الدراسٌة و تصنٌعٌةمبادرة  تم تطوٌرو
جامعة تكساس خلل مشاركة الباحث الرئٌسً كان الدكتور ماالفً باإلضافة إلى ذلك،  .الدراسات العلٌا

 الوطنٌة الممولة لمدة عشر سنوات من قبل ائتلف المؤسسة لتحدٌث منحة مؤسسة العلومفً إي أند أم 
 تطوٌر المناهج الدراسٌةببتنسٌق جمٌع األنشطة المتعلقة حٌث قام الدكتور ماالفً التعلٌم الهندسً، 

النموذج التعلٌمً الذي نتج عن ذلك من خلل  ونشروتنفٌذها وتقٌٌم نتائجها بٌن المؤسسات الشرٌكة 
 فً الوالٌات المتحدة والخارج. تعقد ملورش ع

 
على  اصلمسجل وزمٌل فً معهد الهندسة الصناعٌة والنظم، ح متخصصمهندس  الدكتور ماالفً

البكالورٌوس فً الهندسة الكٌمٌائٌة وعلى درجة الماجستٌر فً بحوث العملٌات من معهد جورجٌا درجة 
 امعة ساوث فلورٌدا.الهندسة الصناعٌة من ج الدكتوراه فً درجةللتكنولوجٌا، و

 
### 

 
 عن جامعة تكساس إي أند أم فً قطر:  

 
ُز جامعة تكساس إي أند أم فً قطر بأحد أهم البرامج الهندسٌة الرائدة فً العالم، وتقدم برامج  ٌّ تتم
البكالورٌوس فً اختصاصات الهندسة الكٌمٌائٌة والهندسة الكهربائٌة والكمبٌوتر والهندسة المٌكانٌكٌة 

، وبرنامج الماجستٌر فً 3004وهندسة البترول فً المدٌنة التعلٌمٌة التابعة لمؤسسة قطر منذ عام 
مهندس  536. وقد تخرج من جامعة تكساس إي أند أم فً قطر 3022الهندسة الكٌمٌائٌة منذ خرٌف 

 . 3005منذ العام 
 

وعلوًة على برامج الهندسة، تقوم الجامعة أٌضاً بتقدٌم برامج فً العلوم والرٌاضٌات والعلوم اإلنسانٌة 
ٌة األربعة التً ٌتم تقدٌمها فً جامعة تكساس إي أند أم فً قطر والفنون الحرة. االختصاصات الهندس

هً معتمدة من قبل لجنة االعتماد الهندسٌة فً مجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجٌا. المناهج التً ٌتم 
تدرٌسها فً جامعة تكساس إي أند أم فً قطر، هً بصورة جوهرٌة نفس المناهج الموجودة فً الجامعة 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، وٌتم تدرٌس المناهج باللغة -نة كولٌج ستٌشن فً والٌة تكساساألم فً مدٌ
اإلنكلٌزٌة فً الدوحة ضمن إطار تعاون تعلٌمً. كما تمتاز الجامعة بنفس السمعة فً التمٌز، وااللتزام 

 بإعداد مهندسٌن لقٌادة الجٌل القادم نحو تعزٌز وتنمٌة الهندسة.  
 
كساس إي أند أم فً قطر على جذب أعضاء هٌئة تدرٌس من كافة أنحاء العالم، لتوفٌر تعمل جامعة ت 

ملٌون  335هذه التجربة التعلٌمٌة الفرٌدة، وللمشاركة فً نشاطات البحوث التً تقّدر قٌمتها بأكثر من 
 دوالر أمرٌكً، والتً تعالج مسائل مهمة لدولة قطر.  
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