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تكساس إي أند أم في قطر ومركز االستطالع والمراقبة يوقعان اتفاقية للتعاون في مجال تقنية الطائرات المسّيرة 
 عن بعد

 
ٌونٌو  82وقعت جامعة تكساس إي أند أم فً قطر ومركز االستطالع والمراقبة التابع للقوات المسلحة القطرٌة، ٌوم 

لتعزٌز التعاون واستكشاف الفرص المشتركة لتأسٌس شراكات استراتٌجٌة الجاري، مذكرة تفاهم لمدة خمس سنوات 
 بٌن الطرفٌن.

 
 فرص بجامعة تكساس إي أند أم فً قطر، وزٌادة الهندسة لطالب والتدرٌب الدراسٌة المنح إلى توفٌر االتفاقٌة تهدف

العاملٌن بالمركز،  قدرات ستطالع والمراقبة وتطوٌرمركز اال عملٌات لدعم وعقد الندوات المتخصص التدرٌب
 المعرفة تبادل لتسهٌل القطرٌة المسلحة تكساس إي أند أم فً قطر والقوات بٌن الروابط تعزٌزباالضافة الى 

 المركز.  رسالة لدعم كتشافسواال البحث مجال فً تعاون وإقامة والخبرات،
 

ٌقوم مركز االستطالع والمراقبة بحماٌة حدود دولة قطر ومواردها الطبٌعٌة، كما ٌشارك فً مهام إنسانٌة وعملٌات 
ٌّرة عن بعد وغٌرها من الطائرات التً تعمل من دون طٌار.  حفظ السالم من خالل اسطول متطور من الطائرات المس

ة لدعم مهام السٌطرة على الحدود البحرٌة وعملٌات تأمٌن وٌتم استخدام هذه التكنولوجٌا فً مجال المراقبة الجوٌ
 الموارد الهٌدروكربونٌة لدولة قطر. 

 
 ،عن بعد رةالمسٌّ  الطائرات مشروع على مركز االستطالع والمراقبة والمشرف قائد ،الكواري أحمد خالد العمٌدوقال 

خطوة مهمة صوب اإلسهام فً الجهود المبذولة من  الذي وقع االتفاقٌة بالنٌابة عن المركز، إن الشراكة الجدٌدة تمثل
 بناء االقتصاد القائم إلىالتً تطمح من خاللها  قطر دولة رؤٌةتحقٌق أجل ضمان استمرار أمن وازدهار الوطن، و

 المعرفة. على
 

اعٌة وأكد الكواري أن القوات المسلحة القطرٌة تسعى جاهدة لتطوٌر القدرات التً من شأنها أن تؤسس لبنٌة صن
ٌُعد مشروعاً وطنٌاً رئٌسٌاً، مشٌراً إلى أن تطوٌر برنامج  عسكرٌة تدعم برنامج الطائرات من دون طٌار، والذي 

ٌّرة عن بعد بدأ فً عام  ، وقد بلغ اآلن مراحل متقدمة تتطلب توفر الخبرات فً مجال أنظمة 6182الطائرات المس
ٌّرة عن بعد، وهندسة  البرمجٌات. التحكم، وأنظمة الطائرات المس

 
وأضاف الكواري قائالَ إن "مثل هذه المشارٌع تعتمد بشكل كبٌر على التعاون مع الجامعات العرٌقة التً تقدر أهمٌة 
العمل المشترك وتبادل الخبرات. وتملك جامعة تكساس إي أند أم فً قطر خبرات هندسٌة واسعة ٌمكن تطبٌقها فً 

ها مجاالت ضرورٌة لتحقٌق النجاح على المدى الطوٌل لبرنامج الطائرات مجاالت األبحاث والتدرٌب والتطوٌر، وكل
 ".من دون طٌار

 
 

ٌّرة عن بعد، وذلك سعٌاَ منها للحفاظ  وتابع الكواري قائالً إن "قطر ضخت استثمارات كبٌرة فً تقنٌة الطائرات المس
تكساس إي أند أم فً قطر، سنعمل على على أمن الوطن وموارده المهمة من الطاقة. ومن خالل شراكتنا مع جامعة 



 

 تطوٌر رأس المال البشري وتحسٌن القاعدة المعرفٌة المطلوبة لتحقٌق استخدام مستدام وفعال لهذه األدوات المتطورة".
 

ٌُذكر أن هذه الشراكة جاءت ثمرة لإلسهامات القٌمة التً قدمها مركز االستطالع والمراقبة لبرنامج "أبطال الهندسة 
ٌُعد واحداً من البرامج العدٌدة الختصاصات العلوم والتكنولوجٌا والهندسة والرٌاضٌات للطائر ة من دون طٌار"، الذي 

"STEM والذي استضافته جامعة تكساس إي أند أم فً قطر فً أبرٌل الماضً بالتعاون مع شركة مٌرسك قطر ،"
 للبترول.

 
البرنامج وحثهم على االجتهاد فً طلب العلم من أجل اكتساب وتحدث الكواري مع الطالب القطرٌٌن الذٌن شاركوا فً 

المعرفة الالزمة لدعم تكنولوجٌا الدفاع القطرٌة، مشدداً على أهمٌة الهندسة بالنسبة لدولة قطر. كما قدم الكواري 
ٌّرة عن بعد تبنتها الق وات وضباط آخرون من مركز االستطالع والمراقبة عرضاً لتقنٌة خاصة بالطائرات المس

 المسلحة القطرٌة حدٌثاً.
 

وقالت الدكتورة آن كٌنٌمر، عمٌدة جامعة تكساس إي أند أم فً قطر باإلنابة، إن هذه الشراكة الجدٌدة تجسد الجهود 
 الدؤوبة التً تبذلها الجامعة والتً تسعى من خاللها إلى أن تكون مصدراً قٌماً للمعرفة فً دولة قطر.

 
"جامعة تكساس إي أند أم فً قطر ومركز االستطالع والمراقبة ٌدعمان بشكل مباشر  وأضافت د. كٌنٌمر قائلة إن

عملٌة بناء القدرات البشرٌة، والنمو االقتصادي، وسالمة وأمن دولة قطر، وذلك عبر شراكتهما فً مجال تبادل 
ٌّرة عن بعد".المعرفة، وإجراء األبحاث، وتوفٌر التدرٌب فً مجال التقنٌات المتطورة مثل تقنٌة الطائ  رات المس

 
وتابعت د. كٌنٌمر قائلة "نتطلع إلى توسٌع آفاق التعاون مع مركز االستطالع والمراقبة، واستثمار الفرص التً توفرها 

 هذه الشراكة للطالب والباحثٌن وأعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة".
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 عٍ خبيعت تكظبص إي أَذ أو فً قطز: 

 

تتًٍُّش خبيعت تكظبص إي أَذ أو فً قطز بأحذ أهى انبزايح انهُذطٍت انزائذة فً انعبنى، وتقذو بزايح انبكبنىرٌىص فً 

 انًذٌُت فً انبتزول وهُذطت انًٍكبٍَكٍت وانهُذطت وانكًبٍىتز انكهزببئٍت انهُذطتو انكًٍٍبئٍت انهُذطتاختصبصبث 

. وقذ تخزج 3022، وبزَبيح انًبخظتٍز فً انهُذطت انكًٍٍبئٍت يُذ خزٌف 3004 عبو يُذ قطز نًؤطظت انتببعت انتعهًٍٍت

 . 3005يهُذص يُذ انعبو  536يٍ خبيعت تكظبص إي أَذ أو فً قطز 

وعالوةً عهى بزايح انهُذطت، تقىو اندبيعت أٌضبً بتقذٌى بزايح فً انعهىو وانزٌبضٍبث وانعهىو اإلَظبٍَت وانفُىٌ انحزة. 

ت األربعت انتً ٌتى تقذًٌهب فً خبيعت تكظبص إي أَذ أو فً قطز هً يعتًذة يٍ قبم ندُت االعتًبد االختصبصبث انهُذطٍ

خبيعت تكظبص إي أَذ أو فً قطز، هً  . انًُبهح انتً ٌتى تذرٌظهب فًيدهض االعتًبد نههُذطت وانتكُىنىخٍبانهُذطٍت فً 

انًتحذة  انىالٌبث-تكظبصت كىنٍح طتٍشٍ فً والٌت فً يذٌُاألو  دبيعتبصىرة خىهزٌت َفض انًُبهح انًىخىدة فً ان

، وٌتى تذرٌض انًُبهح ببنهغت اإلَكهٍشٌت فً انذوحت ضًٍ إطبر تعبوٌ تعهًًٍ. كًب تًتبس اندبيعت بُفض انظًعت األيزٌكٍت

 فً انتًٍش، واالنتشاو بئعذاد يهُذطٍٍ نقٍبدة اندٍم انقبدو َحى تعشٌش وتًٍُت انهُذطت.  

بص إي أَذ أو فً قطز عهى خذة أعضبء هٍئت تذرٌض يٍ كبفت أَحبء انعبنى، نتىفٍز هذِ انتدزبت تعًم خبيعت تكظ 

يهٍىٌ دوالر أيزٌكً، وانتً تعبنح  335انتعهًٍٍت انفزٌذة، ونهًشبركت فً َشبطبث انبحىث انتً تقّذر قًٍتهب بأكثز يٍ 

 يظبئم يهًت نذونت قطز.  
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