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جامعة تكساس إي أند أم في قطر تكرم شركة أوكسي قطر على دعمها وتعاونها
الطويل مع الجامعة ورعاية البرامج

 
(أوكسي املحدودة  قطر  بتروليوم  أوكسيدنتال  شركة  قطر  في  أم   أند  إي  تكساس  جامعة  كرمت 
قطر)  بمنحها لوحة على جدار القدوة "باراغونز" Paragons، الذي يكرّم كبار الداعمني والشركاء

في الصناعة واملجتمع في قطر.
 

فلطاملا دعمت أوكسي قطر برامج طالب الهندسة في جامعة تكساس إي أند أم في قطر ، وخاصة
برنامج هندسة البترول. حيث قامت شركة أوكسي قطر بدعم تدريب وتطوير طالب هندسة البترول
من وغيرها  البترول  مهندسي  لجمعية  السنوي  املؤتمر  بحضور  لهم  سمح  منح  برنامج  خالل  من 
الندوات املماثلة في املنطقة ، كما قامت أوكسي قطر برعاية يوم مشروع التصميم السنوي لطالب
السنة األخيرة وتطوير فرع الطالب لجمعية مهندسي البترول. وللسنة الرابعة على التوالي ، حصد

فرع الطالب في قطر على جائزة أفضل فرع .
 

وفي وقت سابق من هذا العام ، ساعدت  أوكسي قطر فرع الجامعة في الجهود التي أطلقتها في
على عشر  الثاني  إلى  السابع  الصف  من  الطالب  وتحفيز  توجيه  بهدف  التعليمية  التوعية  مجال 
والرياضيات والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مجال  في  التعليمية  و  املهنية  املسارات  اختيار 
الوطنية 2030. أهداف رؤية قطر  وتدعم  الطالب في قطر  مهارات  املبادرة  هذه  (STEM).  وتعزز 
العلوم مجال  في  اإلثرائية  البرامج  حققته  الذي  النجاح  من  سنوات  على  الشراكة  هذه  وتقوم 
من كل  املبادرة  وتشجع  قطر.  في  أم  أند  إي  تكساس  جامعة  تقدمها  التي  والهندسة  والتكنولوجيا 
ملساعدة املصممة  العمل  وورش  األكاديمية  البرامج  من  كبيرة  مجموعة  خالل  من  والطالب  املعلمني 

الطالب على إيجاد الطريق الصحيح نحو النجاح األكاديمي.  
 

عن الستار  إزاحة   ، قطر"  "أوكسي  لشركة  العام  واملدير  الرئيس   ، كيرشو  آندرو  السيد  وحضر 
القدوة جدار  على  الخاصة  في ”Paragons“  اللوحة  أم  أند  إي  تكساس  جامعة  عميد  مكتب  في 
قطر، وقال، : "تفخر أوكسي بشراكتها الدائمة مع جامعة تكساس إي أند أم هنا في قطر وكذلك
في الواليات املتحدة. لقد دعمنا الجامعة لسنوات عديدة ووظفنا بعًضا من أفضل خريجي الجامعة
ذات مستوى عاملي. ونحن في أوكسي نؤمن بمواصلة تعزيز روابطنا مع األوساط األكاديمية ودعم
نعيش أينما   ، أوكسي  ففي  قطر.  في  أم  أند  إي  تكساس  جامعة  مثل  التعليم  في  التميز  مراكز 
، التعليم  مجال  في  املستمر  التطوير  دفع  في  وللمساعدة  مجتمعاتنا  لدعم  جاهدين  نسعى  ونعمل 
سواء اآلن أو فيما يتعلق بالتحديات املستقبلية املتزايدة. ونود أن نشكر جامعة تكساس إي أند أم
في قطر وعميد الجامعة على قيادته الحكيمة وعلى هذا التقدير و نتمنى للجميع موفور النجاح في
."مسيرتهم نحو األمام
 
وقال الدكتور سيزار ماالفي ، عميد جامعة تكساس إي أند أم في قطر، "إن الكرم الذي أظهرته
شركة أوكسي قطر وإيمانها الراسخ بطالبنا وبرامجنا مألتنا تواضعا واحتراًما ملا تقوم به من دعم.



شركة أوكسي قطر وإيمانها الراسخ بطالبنا وبرامجنا مألتنا تواضعا واحتراًما ملا تقوم به من دعم.
التحضر على  ومساعدتهم  التعليمية  طالبنا  آفاق  توسيع  من  تمكنا  الشراكة،  هذه  خالل  فمن 
لحياتهم املهنية ما بعد التخرج، ومن خالل دعم أوكسي قطر لبرامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة
وهذا ما  ، الهندسة والعلوم  طالب قطر الختيار مهن في  وأذكى  أفضل  بتوجيه  والرياضيات نقوم 
."ستحتاج إليه قطر لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030
 
 
 
 

# # #
نبذة عن جامعة تكساس إي أند أم في قطر
الكيميائية الهندسة  في  البكالوريوس  درجات  أم  أند  أي  تكساس  جامعة  تقدم   ،  2003 عام  منذ 
، قطر  ملؤسسة  التعليمية  مدينة  في  البترول  وهندسة  امليكانيكية  والهندسة  الكهربائية  والهندسة 
إم أند  إي  تكساس  جامعة  منحت  وقد  عام 2011.  خريف  منذ  الكيميائية  الهندسة  في  وماجستير 
في قطر ما يقارب 950 شهادة. وجميع البرامج الجامعية للشهادات الهندسية األربعة معتمدة من
هيئة اعتماد الهندسة  ABET.  وتضم جامعة تكساس إي أند إم في قطر هيئة تدريس أعضاؤها
من جميع أنحاء جاؤوا لتعليم الجيل القادم من قادة الهندسة في قطر وإجراء أبحاث تبلغ قيمتها
www.qatar.tamu.edu أكثر من 248.2 مليون دوالر تتناول قضايا مهمة لدولة قطر. يرجى زيارة
 
 

 


