
	

 

 يروفلا رشنلل
 
 :ـب لاصتالا ىجری تامولعم ىلع لوصحلل
 دلاویرك يلسیل
  رطق يف مأ دنأ يإ ساسكت ةعماج

Lesley.Kriewald@qatar.tamu.edu 
974.4423.0424 

 
  .ةباتك لضفأل ةیبالطلا ةقباسملا نم ةسماخلا ةخسنلا قلطت رطق يف مأ دنأ يإ ساسكت ةعماج
 

 
 ةقباسمل 2018 ماعلا ةخسن يف ةیباتكلا مھبھاوم رطق يف مأ دنأ يإ ساسكت ةعماج نم ةسدنھلا بالط ضرع
  .ةعماجلا عرف يف بالطلل ةیعادبإلا تاردقلا ضرعی باتك وھو ، "ةباتك لضفأ"
 
 يف رطق يف مأ دنأ يإ ساسكت ةعماج بالطل ةیباتكلا تامھاسملا ىلع ةسماخلا اھتخسن يف ةقباسملا زكرت
 ریراقتلاو ةینفلا تالاقملا ىلإ ،ةیصخشلا تالاقملاو ةریصقلا صصقلاو رعشلاك ،تاباتكلا نم عاونأ ةّدع
 .ةیثحبلا
 
 میلعتب نومزتلم نحن" :رطق يف مأ دنأ يإ ساسكت ةعماج دیمع ، يفالام ویفاتكوأ رازیس روتكدلا لاقو
 نودوقیس نییلبقتسم ةداقو ،لكاشملا لح ىلع ةردقلا نوكلمی نییدقن نیركفمو ،نیلماكتم نیزیمتم نیسدنھم
 يسدنھم تاعادبإو بھاومب "ةباتك لضفأ" ةقباسم يفتحتو .ةفرعملا ىلع مئاق ثیدح عمتجم ىلإ رطق لوحت
  ".مھفغشو مھتاراكتبا سكعتو يجآلا
 
 صصقلا نم دیدعلا فشكتو .نوفلؤملا اھربخ اًصصق ، "اھب ایحن يتلا صصقلا" ، ماعلا اذھ باتك ضرعی
 فلؤم لك ةنورمو ةعاجش رھظتو ، ةبعص تارارق وأ ایاضق عم بالطلا تالاضن نع باتكلا يف ةروشنملا
 .اھنوشیعی يتلا براجتلا مھف مھتلواحم ءانثأ نیفلؤملا نم
 
 ةخیش تأرقو  .ةروشنملا صصقلا نم تاراتخم بالطلا نیفلؤملا نم ددع أرق ، باتكلا قالطإ لفح لالخ
 ركشلا باطخ نم اًعطقم ، ویام رھش يف رطق يف مأ دنأ يإ ساسكت ةعماج نم تجرخت يتلا ،يناطحقلا
 ھتلیمز عم "قسغلا دنع ئطاشلا " ھتلاقم ةرونب يلع دیعس أرقو .نیلضفملا اھتذتاسأ دحأ ىلإ ھتھجو يذلا
 اھتلاقم نم اًفطتقم ، ةیكیناكیملا ةسدنھلا يف ةریخأ ةنس ةبلاط يھو ،هللا دبع ءالآ تأرق امك ،يسیبكلا ةشئاع
 .ةیبرعلا ةغللاب نیتدیصق يمیمتلا لفونلا دمحأ التو .ھیلإ حمطت امو اھعقاو نیب عارصلا نع اھیف تثدحت يتلا
 
 يدارعلا ذاعم مھیف نمب ، رطق يف مأ دنأ يإ ساسكت ةعماج بالط اھطقتلا روص ىلع باتكلا يوتحی امك
 .باتكلا فالغ ىلع فقاو قوس نع هروص تعضو يتلا
 
 
 
 
 



	

 

 روصتلا عضوب تاونس 5 ذنم تماق يتلاو ،ةكراشملا ةذاتسألاو ةررحملا ، دور يتسیم ةروتكدلا تقلعو
 زیمتلا ىلع رطق يف يجآلا يسدنھم ةردق ىلع ءوضلا طّلست "ةباتك لضفأ" ةقباسم نإ ةلئاق ،باتكلا اذھل
 ةكراشم يف ةریبك ةعاجش اورھظأ نیذلا بالطلا دور تحدتما امك .ّقالخو يدقن لكشب ةباتكلاو ،ریكفتلا يف
  .مھتاباتك
 
 ةكراشم لالخ نم انیف بالطلا نیفلؤملا نم دحاو لك اھعضی يتلا ةقثلا ءازإ عضاوتلاب رعشأ" ،تفاضأو
 امع تاحمل انئاطعإ ىلع نیئرجتم ، مھتامامتھاو مھحافك نع باقنلا نیفشاك – ‘اھب نویحی يتلا صصقلا’
 نود انبالط ىلإ عامتسالا لثم وھ ‘ةباتك لضفأ’ نم لماك دلجم ةءارق  .اھوملعتیل رومأ نم مھرظتنی
 هأرقتس ام نأ دقتعأ ، ركذی مل امو لاقی امل ، ةءارقلا ءانثأ مامتھابو بثك نع تیغصأ ام اذإو .عاطقنا
  ."كریغیس
 
 صصقلا انركذت ذإ .اھب ایحن صصق ىلإ ةجاحب نحن" : ةكراشملا ةررحملا ،زجدوھ يمآ ةروتكدلا تلاقو
 عامتسالا ىلع مكثحأ .انتالاح أوسأ يف ھیلع نحن امب انربختو ، ھب يذتحن نأ بغرن يذلا صخشلا عونب
 لوح قئاقح نع اھب اننوربخی يتلا قرطلا ىلع فرعتلل لمعلا اذھ يف اوكراش نیذلا بالطلا نیفلؤملا ىلإ
 بلطی ةلاقم نم ىمسأ اًءادن نوبلی اًصاخشأ ، مكیلإ نوثدحتی نوعوطتم مھ ءالؤھ .ةیناسنإ حور و درف لك
  ".اھب نویحی اًصصق كنوربخی مھنإ .اھتباتك ذاتسأ
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 رطق يف مأ دنأ يإ ساسكت ةعماج نع ةذبن

 ةسدنھلاو ةیئایمیكلا ةسدنھلا يف سویرولاكبلا تاجرد مأ دنأ يأ ساسكت ةعماج مدقت ، 2003 ماع ذنم
 ةسدنھلا يف ریتسجامو ، رطق ةسسؤمل ةیمیلعتلا ةنیدم يف لورتبلا ةسدنھو ةیكیناكیملا ةسدنھلاو ةیئابرھكلا
 .ةداھش 950 براقی ام رطق يف مإ دنأ يإ ساسكت ةعماج تحنم دقو .2011 ماع فیرخ ذنم ةیئایمیكلا
 ةعماج مضتو .ABET ةسدنھلا دامتعا ةئیھ نم ةدمتعم ةعبرألا ةیسدنھلا تاداھشلل ةیعماجلا جماربلا عیمجو
 ةسدنھلا ةداق نم مداقلا لیجلا میلعتل اوؤاج ءاحنأ عیمج نم اھؤاضعأ سیردت ةئیھ رطق يف مإ دنأ يإ ساسكت
 ىجری .رطق ةلودل ةمھم ایاضق لوانتت رالود نویلم 248.2 نم رثكأ اھتمیق غلبت ثاحبأ ءارجإو رطق يف
   www.qatar.tamu.edu ةرایز

 

  


