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 زين إلنجازاتهم األكاديميةي أند أم في قطر تكّرم الطالب المتميّ جامعة تكساس إ
 

ي أند أم في قطر لتميزهم األكاديمي طالب من قبل جامعة تكساس إ 80من تم تكريم أكثر 

.  حيث حصل الطالب الذين تم تكريمهم على لقب 2017وربيع  2016في فصلي خريف 
 مرتبة الشرف من عميد الجامعة ولقب الطالب المميز.  

 15دراسي ال يقل عن لفصل اللجدول يتطلب الحصول على لقب الطالب المميز استكمال 

كما يتطلب   .3.5تراكمي بنسبة ومعدل  Cدرجات ال تقل عن الدرجة مع  معتمدةساعة 

 3,75الحصول على لقب مرتبة الشرف من العميد نفس المتطلبات مع معدل تراكمي بنسبة 
 أو أعلى. 

 
 أم في قطر بتكريم الطالب المتميزين ي أندقام الدكتور سيزار ماالفي، عميد جامعة تكساس إ

خالل مأدبة غداء في الجامعة. وقال في هذه المناسبة: " تعتبر الهندسة اختصاصاً صعباً، 
الب طولذلك فإنني أهنُئ هؤالء الطالب على تميزهم في دراساتهم. حيث يجّسُد كل طالب من 

حد نجازات الطلبة المتميزين لالقيمة الجوهرية للتمّيز.  نحُن فخورون بإ الهندسة المتفوقين
 اآلن كما أننا على يقين بأنهم سيتمكنون من تحقيق المزيد في المستقبل". 

 

 2016وتضّمنت الئحة الطلبة الحاصلين على مرتبة الشرف من العميد لفصل خريف 
 األسماء التالية: 

 سعود العمادي، عبدنيدي، هلرب، نيل ألفين أديا، دانا الا أبوالقاسم العرادي، وكرم أبو مودّ 
المنصوري،  هالماجد ، فاطم .ج لوه، لوالماجد .حصة ج، الماجد .حصة أ، ةلاالستار الكح

، آل ثاني .خالقحطاني، نور الرياحي، أحمد السعدي، حصة  المال، سارة النوري، شيخة هرسا
خرو، مد فستي، نيكوال كاردينا، رامي الترك، أحب مأبو القاس، عنبر هغاد،  آل ثاني .خ هسار

الكريم محمد، محمد قرشي،  ، عبداألمينيدر، وفاء عمران، محمد حسفير حفيظ، حسن 
ا، سريفاستاف جك، شذى شهاب، أنوراي، مريم شهبهزادا روست ليرضانغاناثان، عر نيراجا

 .يازومحمد  ظاظارواد يزبك، عبد هللا يوسف، يامن 
 



 

األسماء  2017من العميد لفصل ربيع وتضّمنت الئحة الطلبة الحاصلين على مرتبة الشرف 
 التالية:

رزان أحمد، سيدة محمد أختر، محمد البلوشي، سعود  أديا،تبارك عبد الحسين، نيل ألفين 
 ه، أحمد الكواري، سارالكحالة، عبد الستار الحوثيعبد العزيز  ،يدوسهشد الاالعمادي، ر
بد ، عآل ثاني .خ السعدي، حصة  ، شيخة القحطاني، نور الرياحي، أحمدهالنعم هالمال، فاطم

ترك، ، محمد البيبا، رامي الالقسيسستي ، نيكوال كاردينا، حبيب الرحمن عامر، أبو القاسم ب
يدر، أسامة هندي، محمد إدريس، وفاء عمران، محمد زاهد كامل، حسفير حفيظ، حسن 

محمد، فاطمة محمد، يوسف  طيفسالي متى، كبار، عمر  منصور،  اها، طهبكاتجويل 
 ك، شذى شهاب، عبد هللاينغاناثان ، مريم شهبر نيراجاقرشي، محمد  ناصيف، آيه مرتضى،

 .ظاظايوسف ويامن 
 

علي العبسي، غدير  :2016الطالب المميز لفصل خريف طالب على جائزة  12كما حصل 
ه مد إمام، فاطمهاللي، محإسكندرالسعدي، قاسم درويش،  رهف، سارة القحطانيالحداد، 
 ، محمد سلطان ومحمد يوسوفاني.فانسعسعيد، محمد  همنهمحمد، 

 

لرب، عبد هللا ا كرم أبو: 2017الطالب المميز لفصل ربيع طالب على جائزة  19وحصل 
 هالماجد، لولو .حصة جالجندي،  آيهغوش، علي العبسي، حسام البلتاجي،  أبرار، ليث أبو

، عنبر هزيدي، غاديال ي، أحمديطالقحطاني، فهد السل زالعزيعبد المهندي، جاسم النعمة، 
 .محمد زيا، سريفاستافا جأنوراماهر عرموش، ميرنا مقلد، ليا روستازاده، عبدهللا شعث، 

 
 -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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