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 ل إلى اقتصاد المعرفة في قطرالجهود متواصلة لدعم مسيرة التحو  

 

ند أم في قطر" تستعرض أهمية البحوث أ"جامعة تكساس إي 

 والشراكات في الصناعة المحلية خالل معرضها السنوي
 

راً األعمال البحثية المستفيضة مؤخ   ند أم في قطرإجامعة تكساس إي  استعرضت - 2017بريل أقطر، ** 

سية والطلبة التي قام بها أعضاء  قضايا مستدامة ألبرز الن في الجامعة إليجاد حلول والباحثوالهيئة التدري

ة ى هامش الدورا السييادسييقتصيياد المعرفة في قطرو وجاء كلع علال إلى ق بمسيييرا التحو  الراهنة التي تتعل  

 في "إحداا تأثير"راً تحت عنوان مته الجامعة مؤخ  الذي نظ   اعةلشيييرافة في البحوا والصييينامن معرض 

 التي تبذلها الجامعة الحثيثة الجهودفي إطار  و وجاء هذا الحداق ومرفز مؤتمرات جراند شيييييييراتونفند

واصر التعاون والشرافات المتينة في الصناعة المحلية وصوالً إلى توفير أقصى قدر من الفرص ألترسيخ 

 المواتية وتحقيق المصلحة المشترفةو

 

ي ند أم فأجامعة تكساس إي  ند أم في قطر: "تدركأجامعة تكساس إي  سيزار ماالفي، عميد وقال الدفتور

، متداد القطاعات والمجاالت فافةً ابتكار على المعرفة ونشر ثقافة اإلبداع واال أهمية البحوا في خلق رقط

م على قتصيييييياد قا احول تحويل قطر إلى  التي تتمحورنية عات الوطز مسيييييياهمتنا في تحقيق التطل  بما يعز  

مع فبرى الجهات المختصيية في الصييناعة فنا العمل و ويشيير  2030رؤية قطر الوطنية ـييييييييالمعرفة تحقيقاً ل

تي يات والقضييايا الراهنة الل في إيجاد أفضييل الحلول المسييتدامة للتحد  المحلية وفق رؤية وهدف واحد يتمث  

ل المعرفي في قطرو ونحن، إك نعتز بالشييييييرافات المثمرا وطويلة األمد التي تجمعنا تواجه مسيييييييرا التحو  

امنا الوثيق بمواصييلة البحع عن أفضييل السييبل لتطوير وتشييجيع وإثراء د على التزبالصييناعة المحلية، نؤف  

 وتوسيع نطاق الشرافات القا مة بما يخدم المصلحة العليا لقطر والموارد الطبيعية والبشرية"و

 

من الندوات والجلسات النقاشية التي شهدت مشارفة نخبة من فبار  ل دورا العام من المعرض سلسلةً وتخل  

نيييا يييي الر يف التنفييييذي للبحوا  متهم اليييدفتور حميييد اإلبراهيم،ؤولين، في مقيييد  الخبراء والمسييييييي



 

  
 

اية ندوق القطري لرعلصييييلالسييييتار الطا ي، المدير التنفيذي ؛ والدفتور عبد سيييية قطرمؤسيييي   في والتطوير

ة ين الحدا أيضاً جلسة نقاشية خاصة بعنوان "مستقبل البيئية البحثية في قطر وفيفو وتضم  البحع العلمي

، والتي شيييييملت عدداً من المحاضيييييرات والعروض "ند أم في قطرأجامعة تكسييييياس إي  عزيز مسييييياهمةت

فز شل قطر رم التقديمية لكل من الدفتورا مروا األنصاري، ر يف قسم البحع والتطوير والتكنولوجيا في

عاية البحع رندوق القطري لوالدفتور عبد السيييييتار الطا ي، المدير التنفيذي للصييييي ؛لألبحاا والتكنولوجيا

 سيية العامةر يف قسييم تكنولوجيا الطاقة المتجددا في المؤسيي   ؛ والمهندس صييالح حمد محمد المري،العلمي

لى ، باإلضيييافة إمرفز توتال قطر لألبحاا  الجابر، نا ي ر يفالقطرية للكهرباء والماء؛ ويوسيييح محمد 

را ى إدا، الذي تول  د أم في قطرنأجامعة تكسيياس إي  بزي، مسيياعد ر يف قسييم األبحاا فيالدفتور حسيين 

 الجلسة النقاشيةو

 

خالل الحدا عن أهم المخرجات والنتا ج  ند أم في قطرأجامعة تكسيياس إي  وفشييح الطلبة والباحثون من

قامتها مرافز األبحاا التابعة للجامعة، بما فيها "مرفز أالمشاريع البحثية األخيرا التي  لت إليهاالتي توص  

فاي أوفونور لسييييييالمة  ماري  مة" و"مرفز  قد ية المت بة العلم غاز والوقود" و"مرفز الحوسيييييي حاا ال أب

جات والحلول المبتكرا في التأثير ة المخر  مسييييييتعرضييييييين أهمي   العمليات" و"مرفز الشييييييبكات الذفية"، 

 سا ر أنحاء العالموة والفنية في دولة قطر وت العلمياإليجابي على المجتمعا

 

 مسابقة "ملصقاتمعرض "الشرافة في البحوا والصناعة" أيضاً اإلعالن عن أسماء الفا زين في  وشهد

ومحمد  رفيق، حيع جاء عبدهللا سالم عبد في المرتبة األولى، يليه فل من الطالبين محمد غفران الطالب"

غريغوريوس  از"، فملصييقات الباحثينالثالثة على التواليو أما في مسييابقة "في المرتبتين الثانية و جافرين

 ل، تبعه سان هي يون في المرفز الثاني ودليال شويخي في المرفز الثالعوغلو بالمرفز األو  ماتن

 

ية ي برنامج الهندسييية الكيميا يموس، األسيييتاك المسييياعد فسيييفونسيييتانتينوس فافوق الدفتور ومن جانبه، عل  

د أم في قطرعلى أن تكون نأجامعة تكسيياس إي  ند أم في قطر، قا الً: "نحرص فيأعة تكسيياس إي جام في

عة تأثير إيجابي على األصييييييعدا فافةًو وتم خالل دورا العام من المعرض نشييييييطتنا المتنو  أعمالنا وألكافة 

ن موه مما قد  تسييييليض الضييييوء على مسيييياهمات الطلبة والباحثين وأعضيييياء الهيئة التدريسييييية في الجامعة و

ثبتت فعاليتها وتأثيرها اإليجابي في قطرو ونحن سيييعداء باإلشيييادا الواسيييعة التي أأبحاا ودراسيييات علمية 

اد القطاعات وأفراد المجتمع المحلي الذين تبادلوا حظيت بها الجامعة من قبل المشارفين في الحدا من رو  

هتمام دين الحاجة الملحة لتكثيح االالنقاشييييييية، مؤف  را والمقترحات المبتكرا خالل الجلسييييييات األفكار الني  

 زا"ووالترفيز على مثل هذه اإلنجازات البحثية المتمي  

 

 -انتهى-

  
 عن جامعة تكساس إي أند أم في قطر: 

تتمّيُز جامعة تكساس إي أند أم في قطر بأحد أهم البرامج الهندسية الرائدة في العالم، وتقدم برامج 
اختصاصات الهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية والكمبيوتر والهندسة الميكانيكية البكالوريوس في 

، وبرنامج الماجستير في الهندسة 2003وهندسة البترول في المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر منذ عام 
مهندس  750 اكثر من . وقد تخرج من جامعة تكساس إي أند أم في قطر2011الكيميائية منذ خريف 

 . 2007منذ العام 



 

  
 

 
وعالوًة على برامج الهندسة، تقوم الجامعة أيضاً بتقديم برامج في العلوم والرياضيات والعلوم اإلنسانية 
والفنون الحرة. االختصاصات الهندسية األربعة التي يتم تقديمها في جامعة تكساس إي أند أم في قطر هي 

ي مجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا. المناهج التي يتم تدريسها معتمدة من قبل لجنة االعتماد الهندسية ف
في جامعة تكساس إي أند أم في قطر، هي بصورة جوهرية نفس المناهج الموجودة في الجامعة األم في 

الواليات المتحدة األمريكية، ويتم تدريس المناهج باللغة اإلنكليزية -مدينة كوليج ستيشن في والية تكساس
وحة ضمن إطار تعاون تعليمي. كما تمتاز الجامعة بنفس السمعة في التميز، وااللتزام بإعداد في الد

 مهندسين لقيادة الجيل القادم نحو تعزيز وتنمية الهندسة.  
 
تعمل جامعة تكساس إي أند أم في قطر على جذب أعضاء هيئة تدريس من كافة أنحاء العالم، لتوفير هذه  

مليون  36.42ريدة، وللمشاركة في نشاطات البحوث التي تقّدر قيمتها بأكثر من التجربة التعليمية الف
 دوالر أمريكي، والتي تعالج مسائل مهمة لدولة قطر.  
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