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لجامعة تكساس إي أند أم في قطر يسلّط الضوء  للفنون المتحررة العالمية السادسالمؤتمر السنوي 
 على حلول محلّية لمسائل عالمية

 
استضافت جامعة تكساس إي أند أم في قطر ضيوفاً من كافة أنحاء العالم في المؤتمر السنوي السادس للفنون 

 المتحررة العالمية تحت عنوان " أحالم محلية رؤيا عالمية: وجهات نظر متعددة التخصصات". 
 

دكتور العالمية، كما قال ال الساحة لدولة قطر على وقد تم استلهام موضوع المؤتمر جزئياً من التجربة الحديثة
جامعة  في السياسية العلوم في والبروفيسور المساعد للمؤتمر المنظمة اللجنة رئيس لوج، دي فان مارك

 .تكساس إي أند أم في قطر
حيث قال الدكتور فان دي لوج: " نرى آثار العولمة والمشروعات العابرة للحدود القومية حولنا، ولكن يبقى 

لعالم؟ ا بقية مع السؤال في عصر العولمة كيف نحافظ على هويتنا المحلية واألصيلة في حين اإلنخراط
كما  .يتيحها هذا العالم التي الفرص كافة اغتنام مع العولمة، تحديات يحسب حساب أن العالم على ويجب

عمل وي أماكن وجود الحلول لها، نأمل أن يجاوب هذا المؤتمر عل كافة األسئلة التي نبحث عنها، ويبين لنا
 . لعالمي"ا المجتمع في كأعضاء حياتنا لتحسين به القيام المحلية للكيانات يمكن ما حول على تثقيفنا

 
 من متحدثاً  70 من بأكثر وعقد جلسات حوارية تضمّنت قائمة وتم خالل المؤتمر تقديم خطابات رئيسية

. من دولة قطر العروض شخصاً قاموا بتقديم 24من جامعة تكساس إي أند أم في قطر و طالب ثماني بينهم
 وألمانيا واليابان وبروناي وكندا المتحدة والمملكة المتحدة في المؤتمر كالواليات أخرى كما تّم تمثيل بلدان

 وإيران ممثلين من فرنسا المؤتمر شارك في كما. وهولندا وقبرص وعمان وبنغالديش والهند وبولندا
 .وأوروغواي وسنغافورة والفلبين وباكستان وإيطاليا وإيرلندا

 
 المشتركة بين جامعة تكساس إي أند "المهنية األخالقيات في المبادرة"وقد تّمت الجلسات الحوارية برعاية 

 ركة قابكو.أم في قطروش
 

 قسم يسورئ بروفيسور أمانت، ساينت كيرك وقّدم المؤتمر لهذا العام ثالث متحدثين رئيسيين: الدكتور
 من" عنوانكلمًة ب ألقى والذي ،(األمريكية المتحدة الواليات) التقنية لويزيانا جامعة في التقنية االتصاالت

 الدكتور ".لمةالعو عصر في اإلنترنت عبر الدولي التعليم ديناميكية دراسة: االحتكاك ونقاط التحتية البنى
 الواليات) أم إي أند تكساس جامعة في والثقافة والتعلم التعليم قسم ورئيس بروفيسور ميراندا، دي ميشيل
ددة االختصاصات المتع: المستدامة التنمية أجل من التعليم"بعنوان  كلمة ألقى والذي ،(األمريكية المتحدة



 

 ومدير ربروفيسو كامرافا، مهران والرياضيات"، والدكتور والهندسة والتكنولوجيا العلوم لتعليم الحتمية
 لقىأ والذي قطر، في جورج تاون بجامعة الخارجية الشؤون كلية في واإلقليمية الدولية الدراسات مركز

 ".المضطربة األوسط الشرق منطقة في االجتماعية العلوم منحة" كلمته بعنوان
 
 ،يستضيف برنامج الفنون المتحررة في جامعة تكساس إي أند أم في قطر هذا المؤتمر في كل عام   

الستكشاف مجموعة واسعة ومتنوعة من المواضيع اإلقليمية والعالمية من منظورات ذات اختصاصات 
حسن بشير والدكتور لدكتور تروي بيكام، من قبل ا 2011حيث تم تأسيس هذا المؤتمر في العام   .متعددة

 نظرائهم مع ركةللمشا واإلنسانيات وذلك والفنون ليمثل فرصة قّيمة في قطر للباحثين في العلوم االجتماعية،
 من لعديدا السابقة المؤتمرات في التعاون نتج عن وقد. والتعلّم البحث جهود العالم، لتحفيز أنحاء جميع من

 .والكتب المختلفة األكاديمية المقاالت
وفي هذه المناسبة قال الدكتور سيزار ماالفي، عميد جامعة تكساس إي أند أم في قطر بأنه وعلى الرغم من 
السمعة العريقة لجامعة تكساس إي أند أم بكونها رائدةً في التعليم الهندسي، يعتبر التمّيز في الفنون المتحررة 

 .قطر في دسةالهن قادة من القادم إثراًء للجيل–وليس فقط في الهندسة  –
 

وأكّد الدكتور ماالفي: " ُتعرف جامعة تكساس إي أند أم بتمّيزها في الهندسة، ويستمر هذا العرف في فرع 
 بالعلوم متينال االلتزام ذلك في بما -نتبعه في التعليم  التخصصات متعدد نهج الجامعة في قطر، حيث هناك

يتميزون بالقدرة على حل المشاكل  مهندسين تأسيسيعمل على  - اإلنسانية والعلوم والفنون االجتماعية
واسعة وتساهم في صقلهم كمفكرين  رحيث تمنح الفنون المتحررة طالّبنا وجهات نظ .والتفكير النقدي

مبدعين ومنحهم مهارات تواصل مؤثرة، والذي من شأنه جعل خريجينا مطلوبين بشكل عال  من قبل شركات 
 التوظيف". 

 
 يليبف والدكتور هيلمان سارة والدكتورة إسالمي زهراء للمؤتمر من الدكتورة ةالمنّظموقد تشكلت اللّجنة 

 .سنيتكو وأولينا القاضي خديجة بمساعدة لي بول والدكتور غراي
 

### 
 

 نبذة عن جامعة تكساس إي أند أم 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 
. وقد تخرج من جامعة تكساس 2011لمؤسسة قطر ، وبرنامج الماجستير في الهندسة الكيميائية منذ خريف 

مهندس. االختصاصات الهندسية األربعة التي يتم تقديمها في جامعة تكساس   870إي أند أم في قطرحوالي 
إي أند أم في قطر هي معتمدة من قبل لجنة االعتماد الهندسية في مجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا. 

جذب أعضاء هيئة تدريس من كافة أنحاء العالم، لتوفير هذه تعمل جامعة تكساس إي أند أم في قطر على 
مليون دوالر  248.2التجربة التعليمية الفريدة، وللمشاركة في نشاطات البحوث التي تقّدر قيمتها بأكثر من 

 .www.qatar.tamu.eduأمريكي، والتي تعالج مسائل مهمة لدولة قطر. للمزيد يرجى زيارة الموقع: 
 
 

  
 

 

http://www.qatar.tamu.edu/

