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 للفنون الخامس السنوي الدولي المؤتمر تستضيف قطر في أم أند إي تكساس جامعة
 الحّرة

 
 المؤتمر في العالم أنحاء من المشاركين قطر في أم أند إي تكساس جامعة استضافت
 بن حمد لجامعة التابع الطالب مركز في عقده   تمّ  والذي الحّرة، للفنون الخامس السنوي
 . التعليمية المدينة في الكائنة خليفة

 
 واستضاف ،"الحرة والفنون االبتكار: الذات بلورة إعادة"  العام لهذا المؤتمر عنوان وكان

 55 من أكثر ضّمت ومجموعة النقاش، وحلقات الرئيسية الخطابات من عددا   المؤتمر

 في األخرى البلدان بعض شاركت كما.  قطر دولة من متحدث 13 فيهم بما متحّدث
 وهولندا وفرنسا المتحدة والمملكة المتحدة كالواليات لها ممثلين طريق عن المؤتمر
 والجزائر والبرازيل وليتوانيا والتفيا ومقدونيا وسلوفاكيا وكرواتيا وبولندا وروسيا
 .  وسريالنكا والهند وباكستان وأستراليا

 
 للعلوم المساعد والبروفيسور للمؤتمر المنظمة اللجنة رئيس غراي فيليب الدكتور وقال

 لجمع عام لك في المؤتمر هذا يهدف: " قطر في أم أند أي تكساس جامعة في السياسة
 أننا كما الهادفة، المشتركة للنقاشات الحرة الفنون تخصصات من العديد في علماء

 المتعددة التخصصات تشجيع على يركز أّنه حيث العام، هذا بمؤتمر لقيامنا مسرورون
 والتغييرات االنتقالي واإلعالم والسياسات التكنولوجيا بين تتنوع مجاالت في العميقة

 بعضهم مع المشترك التعاون بدء ينوون أنهم المشاركين من بالفعل سمعنا ولقد.  التاريخية
 ".  السنوي المؤتمر فعاليات تحققها أن نأمل التي النتيجة بالفعل هي وهذه البعض،

 
 عام كل في المؤتمر هذا قطر في أم أند إي تكساس جامعة في الحّرة الفنون قسم يستضيف
 متعدد منظور من والعالمية اإلقليمية المواضيع من متنوعة واسعة مجموعة الستكشاف

 في والعلماء للباحثين قطر في غنية فرصة تعتبر الفعالية هذه أن كما.  التخصصات
 العالم أرجاء مختلف من زمالئهم مع للعمل واإلنسانيات والفنون االجتماعية العلوم مجاالت



 

  
 

 إلى السابقة المؤتمرات عن نتج الذي التعاون أّدى كما. والتعليمية البحثية الجهود ولتشجيع
 . الكتب من وعدد أكاديمية مقاالت عّدة

 
 غريفن روجير الدكتور: وهما معروفين رئيسيين متحدثين العام لهذا المؤتمر وتضّمن

 بحثا   قّدم والذي ،(المتحدة المملكة) بروكس أكسفورد جامعة في الحديث التاريخ بروفيسور
 والدكتور ،" الحرة الفنون منظور: الذات انقراض لمنع اإلنسانيات تنظيم إعادة"  بعنوان
 قّدم والذي( أستراليا) التقنية سيدني جامعة من التعليم في اللغات بروفيسور بينيكوك آالستير

 ".  النفس وفي اللغة في التفكير إعادة: االبتكار وإعادة االبتكار عن الرجوع" بعنوان بحثا  
 

 الهندسي، التعليم مجال في العالمي بمستواها أم أند أي تكساس جامعة شهرة من وبالرغم
 مع جنب إلى جنبا   الحرة الفنون مجاالت في التميز بأن ماالفيه سيزار الدكتور عميدها أكد

 .  الدولة في الهندسة قادة من جديد جيل إلثراء قطر في الجامعة يساعد أن شأنه من الهندسة،
 
 التقليد وهذا الهندسي، التعليم في كرائدة العالمي بمستواها أم أند أي تكساس جامعة تعرف"

 بسلك نقوم الهندسة في قادة إنتاج في نجاحنا من وكجزء“ وأضاف ،"قطر دولة في يستمر
 والفنون االجتماعية بالعلوم الثابت االلتزام يتضمن التعليم، في االختصاصات متعدد نهج

 أفكارهم صقل في وتساعد طالبنا، إدراك بتوسعة الحرة الفنون تقوم أن حيث.  واإلنسانيات
 في جامعتنا خريجي على الطلب يزيد مما التواصل، في وخبراء مبدعين لمفكرين وتحويلهم

 ".  العمل سوق
 المنظمة اللجنة وتضمن ،2017 المؤتمر رئاسة في هيلمان سارة الدكتورة شاركت
 .  لي بول والدكتور تيالفيسي وميشيل لوغت، دي فان مارتينوس الدكتور للمؤتمر
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 عن جامعة تكساس إي أند أم في قطر: 
تتمّيز  جامعة تكساس إي أند أم في قطر بأحد أهم البرامج الهندسية الرائدة في العالم، وتقدم برامج 

والهندسة الميكانيكية البكالوريوس في اختصاصات الهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية والكمبيوتر 
، وبرنامج الماجستير في 2003وهندسة البترول في المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر منذ عام 

 750 اكثر من . وقد تخرج من جامعة تكساس إي أند أم في قطر2011الهندسة الكيميائية منذ خريف 
وعالوة  على برامج الهندسة، تقوم الجامعة أيضا  بتقديم برامج في العلوم  .2007مهندس منذ العام 

والرياضيات والعلوم اإلنسانية والفنون الحرة. االختصاصات الهندسية األربعة التي يتم تقديمها في 
جامعة تكساس إي أند أم في قطر هي معتمدة من قبل لجنة االعتماد الهندسية في مجلس االعتماد 

التكنولوجيا. المناهج التي يتم تدريسها في جامعة تكساس إي أند أم في قطر، هي بصورة للهندسة و
الواليات -جوهرية نفس المناهج الموجودة في الجامعة األم في مدينة كوليج ستيشن في والية تكساس

. كما المتحدة األمريكية، ويتم تدريس المناهج باللغة اإلنكليزية في الدوحة ضمن إطار تعاون تعليمي
تمتاز الجامعة بنفس السمعة في التميز، وااللتزام بإعداد 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  
 36.42البحوث التي تقّدر قيمتها بأكثر من  هذه التجربة التعليمية الفريدة، وللمشاركة في نشاطات

 مليون دوالر أمريكي، والتي تعالج مسائل مهمة لدولة قطر.  
 
 .www.qatar.tamu.eduللمزيد يرجى زيارة الموقع:  
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