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 جامعة تكساس إي أند أم في قطر تستضيف ورشة عمل دولية حول المركبات الغواصة المستقلة

 

حول المركبات ورشة عمل مؤخًرا فً المدٌنة التعلٌمٌة بالدوحة استضافت جامعة تكساس إي أند أم فً قطر 

 . خبًٌرا 04شارك فٌها أكثر من الغواصة المستقلة 

وبهذه المناسبة، قال الدكتور منصور كركوب، أستاذ الهندسة المٌكانٌكٌة ومدٌر مختبر األنظمة الذكٌة فً 

تمثل مصدر الدخل الرئٌس فً قطر وتقع معظم بنٌتها  والغاز شة العمل، إن صناعة النفطالجامعة ومنّظم ور

 التحتٌة فً المٌاه اإلقلٌمٌة. 

وأضاف قائالً: "عملنا خالل السنوات الست الماضٌة فً مختبر األنظمة الذكٌة على تطوٌر حلول خاصة 

فرصة هذه ول. ولذا، شّكلت ورشة العمل األص سالمةفً مجال األنظمة المستقلة و والغاز بصناعة النفط

ثمٌنة لالطالع على أحدث االكتشافات البحثٌة وتبادل الخبرات فً مجال المركبات الغواصة المستقلة 

 مراقبة البٌئة وحماٌتها".  لكوتطبٌقها فً صناعة الغاز والنفط، وكذ

ول فً قطاع النفط والغاز ومراقبة األص سالمةق علٌها اسم االتحاد المعنً بطل  شهدت ورشة العمل، التً أ  

قطاع النفط بارزٌن فً مجال المركبات الغواصة المستقلة ومتحدثٌن من  لماءالبٌئة فً قطر، مشاركة ع

والغاز القطري، بمن فً ذلك مركز مٌرسك للبترول لألبحاث والتكنولوجٌا فً قطر، وشركة قطر للبترول، 

معهد قطر لبحوث الحوسبة، والقوات البحرٌة األمٌرٌة ووشركة سٌمنز، وشركة شل، وشركة راس غاز، 

القطرٌة، إلى جانب عدد من أبرز الجامعات فً الوالٌات المتحدة وأوروبا والشرق األوسط، بمن فٌها معهد 

شامبٌن، -ماساتشوستس للتكنولوجٌا، ومعهد جورجٌا التقنً، وجامعة راٌس، وجامعة إلٌنوي فً إربانا

م وجامعة تكساس إي أند أم فً قطر، وجامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنٌة، وجامعة وجامعة تكساس إي أند أ

وجامعة بورتو )البرتغال(، وجامعة أثٌنا التقنٌة الوطنٌة وجامعة حمد بن خلٌفة، الكوٌت، وجامعة قطر، 

 )الٌونان(. 

ٌ ذكر أن المتحدثٌن فً ورشة العمل خبراء بارزون فً مجاالت المراقبة والتحكم، والترشٌد والكفاءة، 

والهندسة البحرٌة، وعلم الروبوت تحت المائً، وتكنولوجٌا االستشعار، وعلم الحاسوب. كما حضر الورشة 

 عدد من الضٌوف من القطاعٌن الصناعً والحكومً. 



 
استهدفت ورشة العمل وضع الئحة بأهم األولوٌات فً مجاالت البحوث وتطوٌر التكنولوجٌا الخاصة 

وقد ناقش المشاركون أحدث بمراقبة البٌئة، والبحث واإلنقاذ، وسالمة األصول، فً صناعة النفط والغاز. 

األصول ومراقبة البٌئة التوجهات المتبعة فً العالم واستكشفوا فرص االرتقاء باالبتكار فً مجال سالمة 

وحماٌتها فً صناعة النفط والغاز، والتكنولوجٌات ذات الصلة، وذلك عبر التطبٌقات الذكٌة وبحوث وتطوٌر 

 األنظمة المستقلة المبتكرة وأجهزة االستشعار وتكنولوجٌا االتصاالت. 

ة بوضع حجر األساس ل فً المساعدفً هذا السٌاق، أشار الدكتور كركوب إلى أن هدف ورشة العمل تمثّ 

ألول اتحاد معنً باالرتقاء ببحوث المركبات الغواصة المستقلة بغرض تحقٌق استدامة البنٌة التحتٌة 

للمنصات النفطٌة البحرٌة فً قطر والمنطقة بما ٌتماشى مع استراتٌجٌة قطر الوطنٌة للبحوث ورؤٌة قطر 

وضع خارطة طرٌق إلطالق برنامج بحثً  ساعد الخبراء المتحدثون فً. من جهة أخرى، 4444الوطنٌة 

الدول  وتأسٌس مرافق تدرٌبٌة فً مجال المركبات الغواصة المستقلة، من شأنها وضع دولة قطر فً مصاف  

 الرائدة فً سالمة األصول تحت البحر ومراقبة البٌئة وحماٌتها.

ٌف للمشاركٌن والحماسة التً لفعالٌة، قال الدكتور كركوب: "ٌسعدنً اإلقبال الكثاوفً معرض تعلٌقه على 

أبدوها. لقد حققت ورشة العمل نجاًحا فائًقا، وسوف نعقد فً المستقبل القرٌب اجتماع متابعة فً جامعة 

 . "الملك عبدهللا للعلوم والتقنٌة

 

 ***انتهى***

 

 عن جامعة تكساس إي أند أم فً قطر:  

ٌّز  جامعة تكساس إي أند أم فً قطر بأحد أهم البرامج الهندسٌة الرائدة فً العالم، وتقدم برامج  تتم

البكالورٌوس فً اختصاصات الهندسة الكٌمٌائٌة والهندسة الكهربائٌة والكمبٌوتر والهندسة المٌكانٌكٌة 

، وبرنامج الماجستٌر فً الهندسة 4444وهندسة البترول فً المدٌنة التعلٌمٌة التابعة لمؤسسة قطر منذ عام 

مهندس منذ  244. وقد تخرج من جامعة تكساس إي أند أم فً قطر أكثر من 4400الكٌمٌائٌة منذ خرٌف 

 . 4447العام 

وعالوًة على برامج الهندسة، تقوم الجامعة أٌضاً بتقدٌم برامج فً العلوم والرٌاضٌات والعلوم اإلنسانٌة 

الهندسٌة األربعة التً ٌتم تقدٌمها فً جامعة تكساس إي أند أم فً قطر هً  والفنون الحرة. االختصاصات

معتمدة من قبل لجنة االعتماد الهندسٌة فً مجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجٌا. المناهج التً ٌتم تدرٌسها 

فً  فً جامعة تكساس إي أند أم فً قطر، هً بصورة جوهرٌة نفس المناهج الموجودة فً الجامعة األم

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، وٌتم تدرٌس المناهج باللغة اإلنكلٌزٌة فً -مدٌنة كولٌج ستٌشن فً والٌة تكساس

الدوحة ضمن إطار تعاون تعلٌمً. كما تمتاز الجامعة بنفس السمعة فً التمٌز، وااللتزام بإعداد مهندسٌن 

 لقٌادة الجٌل القادم نحو تعزٌز وتنمٌة الهندسة.  



 
امعة تكساس إي أند أم فً قطر على جذب أعضاء هٌئة تدرٌس من كافة أنحاء العالم، لتوفٌر هذه تعمل ج 

ملٌون دوالر  440التجربة التعلٌمٌة الفرٌدة، وللمشاركة فً نشاطات البحوث التً تقّدر قٌمتها بأكثر من 

 أمرٌكً، والتً تعالج مسائل مهمة لدولة قطر.  
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