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تستضيف خبير دولي رائد في قطر"  في ند أمأ إي"جامعة تكساس 

 " 2017-2016المحاضرات المتميزة هندسة البترول ضمن "

 
في الواليات المتحدة األمريكية المحاضرة الختامية  جامعة تكساس في أوستنالدكتور الري ليك من ألقى 

نيد إم أجامعية تكسياس إي التيي نممتايا مياخرا  ، "2017-2016سلسلة المحاضرات المتميزة للعام " من

 . في قطر

 

أوكيام فيي القيرن الحيادي  نصيلعنيوان "النمججية والبسياطة: تطبييد مبيدأ  ته التي حمليتمحاضر وخالل

على المزايا المترتبة عين تطبييد قيانون االقتصياد عنيد إنشياج نمياج   الدكتور الري ليكأّكد  والعشرين"،

م ما تكون على درجة عالية من التعقيد، األمر اليجي يحيت واسعة النطاد غالبا  معقدة، الفتا  إلى أّن النماج  

إلتميام عملييات البنياج والتشي يل، والتيي فيي ك يير مين  هائلة تتطلب تكيالي  عالييةموارد حاسوبية  توافر

وعلى العكس، تتسم النماج  البسيطة بالمرونة العالية  .األحيان ال تنجح في تحقيد األهدا  المرجوة مناا

ب اليينمط األخييير ميين النميياج  وسياولة االسييتخدام، فضييال  عيين كوناييا أقييل هييدرا  للوقيت والمييوارد. ويتطليي

 دراسيته البح ييةفيي بيانات أقل، مع قدرة عالية على توفير راى معمقية ترقيى إليى مسيتوى التوقعيات. و

يين  عليى ان  فلسيفي"، وهيو مبيدأ أوكيام "نصيلمبيدأ  لييكى النمججية الجيولوجيية، تبّني المتمحورة حول

 التفسير المبسط أفضل بك ير من التعقيد. 

 

ل الدكتور ليك صندود شاهد وشيارون ييوالل للمينح األكاديميية المتمييزة فيي قسيم هندسية البتيرو ويترأس

ديمية الوطنية األكا. ويعتبر ليك، وهو عضو في جامعة تكساس في أوستنوالتعدين والنمم الج رافية في 

العالمية المتخصصة في  همنشوراتالعلمية و هأبحا مدعوما  ب ،شخصية دولية مرموقة، األمريكية للاندسة

عمليات التش يل األساسية، التوصي  المتكامل للخزانات النفطية، اإلحصاج الج رافي، هندسة الخزانات 

 النفطية وتحسين آليات استخرا  النفط.

 

 Arizona State)شيياادة البكييالوريوس فييي العلييوم ميين جامعيية والييية أريزونييا ويحمييل الييدكتور ليييك 

Universityفي الاندسة  دكتورال فلسفةشاادة  1973، تلتاا في العام 1967علياا في العام  ( التي حاز



 

  
 

. ويحميى لييك بتقيدير كبيير مين نخبية الماسسيات (Rice Universityمن "جامعة رايس" ) الميكانيكية

ام الدولية إلسااماته الفاعلة وإنجازاته السّباقة في حقول البحث والتطوير والاندسة. ويتمتع ليك، منيج العي

(. كميا يحميل فيي جعبتيه العدييد مين الجيوائز SPE، بعضوية فخرية في جمعيية هندسية البتيرول )2006

، وجيائزة جيو جييه 2000المرموقة، بما فياا جائزة الخدمة المتميزة من جمعية هندسة البترول في العام 

، وجيائزة دي يوير للخدمية المتمييزة مين جمعيية 2004كينج للخدمة المانية من جامعة تكسياس فيي العيام 

 .2003هندسة البترول في العام 

 

المحاضييرات : "تم ييل سلسييلة قطييرفييي نييد أم أي إجامعيية تكسيياس ، عميييد وقييال الييدكتور سيييزار ميياالفي

ب ييرس  قافيية نقييل  قطييرفييي نييد أم أي إجامعيية تكسيياس دليييال  واضييحا  علييى التزامنييا المطلييد فييي  المتميييزة

يرفنا باستضيافة شخصيية أكاديميية عليى مسيتوى عيال  مين وإ راج تباد شف ل المعرفية والخبيرة فيي قطير. وتف

التميز والريادة م ل الدكتور ليك ليشارك راال المعمقة وخبراته االست نائية معنا في محاضراتنا المتميزة 

 ."2017-2016للعام األكاديمي 

 

، بييأّن نييد إم فييي قطييرأباومييان، عميييد برنييامج هندسيية البتييرول فييي جامعيية تكسيياس إي وأفيياد الييدكتور 

المحاضييرة الختامييية شييكلت محطيية معرفييية هاميية بدشييرا  شخصييية دولييية مرموقيية ضييمن قطييا  اليينفط 

، المعرو  بمساهماته األكاديميية والبح يية القيمية فيي مجيال نميم الحقيول الري ليكوال از م ل الدكتور 

تشييجيع التواصييل فييي  المحاضييرات المتميييزةوتييأتي الخطييوة بم ابيية تأكيييد علييى أهمييية سلسييلة  البترولييية.

أعضاج ال قافي والمعرفي، ال سّيما وأناا تخللت لقاجات مباشرة تواصل خاللاا الدكتور ليك مع الفكري و

جتمع أيضيا  لمناقشة دراساتام البح ية واستكشا  فر  بناج عالقات جديدة وم مرة، كما اهيئة التدريس 

 مع الطلبة ضمن أجواج تفاعلية.

 

، نخبية قطيرفيي نيد أم أي إجامعية تكسياس وتستقطب سلسلة المحاضرات المتميزة، التي تقام تحت مملة 

أعضياج هيئية من الخبيراج واألكياديميين والشخصييات الدوليية البيارزة فيي مبيادرة نوعيية إل يراج معرفية 

فيي مجييال  حيول أهيم الموضيوعات الميا رةوالمجتميع المحلييي  ةالتيدريس والبياح ين فيي المدينية التعليميي

 . وتكميين أهمييية المحاضييرات المتميييزة فييي كوناييا منصيية م الييية لتقويييةالعلييوم والاندسيية والتكنولوجيييا

اليوعي  تجيال مساوليةتعزيز الو مدى الحياةالتعلم التفكير النقدي وغرس  قافة التواصل الفكري وتطوير 

 .العالمي
 

 -انتهى-

  
 

 عن جامعة تكساس إي أند أم في قطر: 
تتمّيُز جامعة تكساس إي أند أم في قطر بأحد أهم البرامج الاندسية الرائدة في العالم، وتقدم برامج 
البكالوريوس في اختصاصات الاندسة الكيميائية والاندسة الكاربائية والكمبيوتر والاندسة الميكانيكية 

، وبرنامج الماجستير في 2003التعليمية التابعة لماسسة قطر منج عام وهندسة البترول في المدينة 
 750 اك ر من . وقد تخر  من جامعة تكساس إي أند أم في قطر2011الاندسة الكيميائية منج خري  

 . 2007ماندس منج العام 
 



 

  
 

العلوم اإلنسانية وعالوة  على برامج الاندسة، تقوم الجامعة أيضا  بتقديم برامج في العلوم والرياضيات و
والفنون الحرة. االختصاصات الاندسية األربعة التي يتم تقديماا في جامعة تكساس إي أند أم في قطر 
هي معتمدة من قبل لجنة االعتماد الاندسية في مجلس االعتماد للاندسة والتكنولوجيا. المناهج التي يتم 

وهرية نفس المناهج الموجودة في الجامعة تدريساا في جامعة تكساس إي أند أم في قطر، هي بصورة ج
الواليات المتحدة األمريكية، ويتم تدريس المناهج بالل ة -األم في مدينة كوليج ستيشن في والية تكساس

اإلنكليزية في الدوحة ضمن إطار تعاون تعليمي. كما تمتاز الجامعة بنفس السمعة في التميز، وااللتزام 
 القادم نحو تعزيز وتنمية الاندسة.  بدعداد ماندسين لقيادة الجيل 

 
تعمل جامعة تكساس إي أند أم في قطر على ججب أعضاج هيئة تدريس من كافة أنحاج العالم، لتوفير  

 36.42هجل التجربة التعليمية الفريدة، وللمشاركة في نشاطات البحوث التي تقّدر قيمتاا بأك ر من 
 مليون دوالر أمريكي، والتي تعالج مسائل مامة لدولة قطر.  

 
 .www.qatar.tamu.eduللمزيد يرجى زيارة الموقع:  

http://www.qatar.tamu.edu/

