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٢٠١٧ نوفمبر ٢١  
 

 إعصار هارفيلمتضرري  جمع التبرعاتو اإلغاثيةالطالب  بجهودي أند أم في قطر تشيد تكساس إجامعة 
 

ريم الطالب الذين قادوا الحملة اإلغاثية لجمع التبرعات لمساعدة زمالئهم كي أند أم في قطر بتإقامت جامعة تكساس 

 . وروح العطاء التي يتمتعون بهاالمدّمر، وذلك لجهودهم من اإلعصار  في الجامعة األم في والية تكساس المتضررين
 

القطريين ومنظمات  بي أند أم في قطر ضمن حملة جمع التبرعات بقيادة جمعية الطالإحيث جمع طالب جامعة تكساس 

 Texas Tough"ألف لاير قطري، وذلك خالل فعالية  78,475ما يعادل  –ألف دوالر أمريكي  21الطالبية مبلغ  عالسن
Together " باإلضافة الى نقاط بيع للمالبس والمقتنيات األخرىمبيعات لألطعمة والعصائر واأللعاب  نقاطالتي تضمنت، 

 .   ي أند أمإجامعة تكساس والطالب من الكوارث في صندوق إغاثة الموظفين لتي ذهب ريعها الو
 

واليات المتحدة ال)تكساس  ستيشن في والية في كوليج ةالرئيسي ي أند أمإمجلس الطالبي في جامعة تكساس المؤخرا  وقد وافق

  .على عملهم اإلنساني جامعة تكساس أي أند أم في قطرفي  ، على قراٍر تكريم مجموعة الطالب(األمريكية
قطر ي أند أم في ة التي أظهرها طالب جامعة تكساس إبالنظر إلى الروح الكريم: " ونّص القرار على في جزٍء منه على

ومكتب  عنالسومنظمة  جمعية الطالب القطريينشتراك مع التي أطلقها الطالب باإل واإليثار واالهتمام بالغير، وإلى المبادرة

ثار آقطر لتقديم الدعم والمساعدة لزمالئهم المتضررين من ي أند أم في إجامعة تكساس  في طوير والمشاركة واالستقطابالت

لسخية افي جلسته السبعون رسمياً تكريم المساهمة ي أند أم إجامعة تكساس مجلس الطالبي لغير المسبوقة؛ قرر الاالعصار

التي قاموا بتنظيمها لمساعدة  "Texas Tough Together" من خالل فعالية  ي أند أم في قطرإتكساس  لطالب جامعة

س طالب قطر، لمتنانه الخاص لمجعن ا ي أند أمإتكساس  جامعةالمجلس الطالبي لرري إعصار هارفي؛ كما عبّر متض

 8000المبادرة لمساعدة زمالئهم من الطالب و سكان مدينة تكساس التي تبعد  لتنظيم هذه الفعالية ودعم هذه عوجمعية السن
 ". ميل  عنهم

بما – ي أند أم تقريباً كساس إمن طالب جامعة ت %45 ه ما يقاربمايكل يونغ بأن/ي أند أم السيدوقال رئيس جامعة تكساس إ

يأتون من واحدة من المقاطعات المتضررة من إعصار هارفي، حيث يأتي الكثير من الطالب  -ألف طالب 31يقارب عدد 

  . إلى الجامعة بمالبسهم وحقائبهم فقط بعد الضرر الذي لحق منازلهم جراء الفيضانات والمياه التي غمرتها
 

 . بأنها شعرت بالتعاطف مع زمالئها الذين كانوا بحاجة لدعم منهافاطمة حسان رئيس منظمة السناء / وقال الطالبة
 خريجة من جامعة تكساس ةأنا هنا ألحصل على شهادتي الجامعية في الهندسة، ولكنني أيضاً هنا ألصبح مهندس: " وأضافت

هم الجامعة يقفون بجانب بعض حيث أن زمالء. والوالء لزمالئه من طالب الجامعة تفانيي أند أم ، ما يعني مهندساً يتحلى بالإ

 ". كما أنني أؤمن بمسؤوليتي كفرد من هذه الجامعة لمد يد العون وبذل كافة الجهود لخدمة المجتمع دائماً،البعض 
 

أن الجامعة الرئيسية هي المصدر الدائم لتطويرنا، : " القطريين بجمعية الطالرئيس  المنصوري،وفي هذه المناسبة قال محمد 

بكامل استطاعتنا لضمان استمرار هذه المؤسسة بأفضل حاالتها، حيث أننا نقوم بمد يد العون  محتم علينا أنمن ال ولذلك فإنه

 القطريين بجمعية الطالكما أن  . يعتقد زمالؤنا في الجامعة األم بأننا كيانين منفصلين؛ وإنما نحن امتداداً لهذه العائلة أالنريد 

 . في الجامعةدعم زمالئها ستستمر دائماً في اإلستجابة و
 



ومساعدتهم لزمالئهم في الجامعة  ي أند أم في قطر، بتفاني الطالبيزار ماالفيه، عميد جامعة تكساس إس/أشاد الدكتوركما 

نحن في قطر، من الممكن أن نكون بعيدين بالمسافة عن عائلتنا في : " األم، وحرصهم على تقديم يد العون عند الحاجة، قائالً 

خوٌر أنا ف. إليها بحاجة هم الذين أولئك ومساعدة الخدمة المتفانية من خالل المشتركة روحنا في متحدونالجامعة األم، ولكننا 

 ". معة تكساسللقيم األساسية التي توحد جميع طالب وخريجي جا همتجسيدولبطالبنا لكرمهم وتفانيهم، 
 

 outreach@qatar.tamu.edu: عبوات الماء يرجى التواصل معو األقمصة واألكوابلشراء 

 : يرجى زيارة الرابط ثة الطالب والموظفين من الكوارثصندوق إغا للمزيد من المعلومات عن
http://president.tamu.edu/messages/harvey-disaster-relief-fund.html  

 

 -انتهى-
 

 عن جامعة تكساس إي أند أم في قطر: 
 

تقدم جامعة تكساس إي أند أم في قطر برامج البكالوريوس في اختصاصات الهندسة  2003منذ عام 
الكيميائية والهندسة الكهربائية والكمبيوتر والهندسة الميكانيكية وهندسة البترول في المدينة التعليمية التابعة 

من جامعة  . وقد تخرج2011لمؤسسة قطر ، وبرنامج الماجستير في الهندسة الكيميائية منذ خريف 
مهندس. االختصاصات الهندسية األربعة التي يتم تقديمها في   850ر حواليتكساس إي أند أم في قط

جامعة تكساس إي أند أم في قطر هي معتمدة من قبل لجنة االعتماد الهندسية في مجلس االعتماد للهندسة 
ة تدريس من كافة أنحاء تعمل جامعة تكساس إي أند أم في قطر على جذب أعضاء هيئ .والتكنولوجيا

العالم، لتوفير هذه التجربة التعليمية الفريدة، وللمشاركة في نشاطات البحوث التي تقّدر قيمتها بأكثر من 
جى زيارة الموقع: للمزيد ير .تي تعالج مسائل مهمة لدولة قطرمليون دوالر أمريكي، وال 36.42
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