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 ٢٠١٨مایو  ١٠

 
 ھاخفي تاری ٩٠٠المھندس رقم  تخّرجي أند أم في قطر إجامعة تكساس 

 
وذلك في تاریخ الجامعة،  ٩٠٠تخریج المھندس رقم  	مایو ١٠ر في ي أند أم في قطإجامعة تكساس شھدت 

 مدح	بنت	ھند	الشیخة	سعادة ، بحضورخالل حفل التخرج الذي أقامتھ في مركز قطر الوطني للمؤتمرات
	.	قطر	لمؤسسة	التنفیذي	والرئیس	اإلدارة	مجلس	رئیس	نائب	ثاني،	آل	بن خلیفة

 
	یسورئ	قطر	دولةب	والصناعة	الطاقة	وزیر	السادة،	صالح	بن	محمد	الدكتور	سعادةكان من بین الحضور و

	العضو	المال،	یوسف	محمد	والدكتور	،قطري أند أم في إلجامعة تكساس  المشترك	االستشاري	المجلس
جامعة تطویر العمادة ل	مجلس	ورئیس	،)قابكو(	للبتروكیماویات	قطر	لشركة	التنفیذي	والرئیس	المنتدب
	.قطري أند أم في إتكساس 

	
ً  ٨٩ حیث حصلجامعة، لحفل التخرج السنوي ل خاللأكثر من مائة طالب  جَ رَ خَ تَ وقد  درجة على طالبا

ھا بین من ؛البكالوریوس في الھندسة الكیمیائیة والھندسة الكھربائیة والھندسة المیكانیكیة وھندسة البترول
في تخصصات  ابً طال ١٤جامعة تخریج ال	شھدتوباإلضافة إلى ذلك، .	لطلبة قطریین ُمنحتشھادة  ٤٩

	.تخصص الھندسة الكیمیائیة في ماجستیر العلوم وماجستیر الھندسة
	

بل خمسة في المدینة التعلیمیة ق ھافتتاحعند ا" ئلتاً:قا ثاني	آل	بن خلیفة حمد	بنت	ھند	الشیخة	سعادةوعلقت 
نحن الیوم ھا و ،طالبًا للدراسة في رحابھا ٢٩ي أند أم في قطر جامعة تكساس إ احتضنتعشر عاًما، 
  الجامعة. فينا الطالب والطالبات ئبناأمن  ١٠٣ج نحتفل بتخرّ 

الطلبة بالعلم والمعرفة  مدّ من وعلى مدار السنوات الماضیة، تمكنّت جامعة تكساس إي أند أم في قطر 
لیة یاتھم العمفي ح المستقبلیة قادرین على مجابھة التحدیاتحیث أصبحوا  ،الالزمین لقیادة القطاع الھندسي

 من خالل توظیف مھاراتھم المكتسبة. 
 ،الفردیة طالبات سیمضون في تطویر مسیرتھمنا الطالب والئبناأن خریجي الیوم من أنحن على یقین ب

    ."٢٠١٨تھانینا القلبیة لخریجي دفعة  .فضلأالمساھمة في بناء مستقبل فضالً عن  ،ھاائثرإو
      	
رق كونوكو فیلیبس آسیا والمحیط الھادئ والش	شركةرئیس  ،بولوكبیل تضمنت الئحة المدعوین المتحدث و

جامعة التي تغرسھا ، الذي تحّدث عن القیم األساسیة ١٩٨٦امعة تكساس إي أند أم لعام وخریج ج األوسط



 

	رامواالحت	واإلخالص	والقیادة	التمیز والنزاھةفي والتي تتمثّل في نفوس خریجیھا، ي أند أم إتكساس 
إن " :، وأضاف"العمل الذي یجعل العالم أفضل واراشیئاً، اخت واأن تعمل مإذا أردت:	"المتفانیة قائالً 	والخدمة

جامعة  ریجيخبصفات  واتحل:	إلیكم بسیطة ، نصیحتيمسمات شخصیتكستحدد 	ھانوالقرارات التي تصنع
جاه الرجال تم مسؤولیتك واتذكر مللخطوة القادمة في حیاتك موعند اتخاذك ،وقیمھم األساسیة ي أند أمإتكساس 

	مستقبالً  مھنا في الصفوف الجامعیة الذین سیلحقون بك مزمالءك وا، تذكرموالنساء الذین سبقوك ھؤالء .
 واوأن تساھم ،في جمیع أعمالكمفي التمیز  وامن العالم مكاناً أفضل، لتستمر واأن تجعل مجمیعاً یتوقعون منك

		".	ي أند أم لألجیال القادمةإمعاییراً عالیةً لخریجي جامعة تكساس  وافي المجتمع وأن تضع
	

ولتھ عن طفالھندسة المیكانیكیة  برنامج يخریجأحد باسل ھندي،  تحّدث ،وفي خطابھ لزمالئھ الخریجین
تیشن ج سدي أند أم في كولیإجامعة تكساس الرئیسي لمقر الالتي أمضاھا في والیة تكساس بالقرب من 

ي أند أم، حیث أن طالب ھذه الجامعة كانوا إلقد كبرت وأنا أطمح أن أكون طالباً في جامعة تكساس "	:قائالً 
، اكتشفت أن دولة قطرإلى عند انتقالنا :	"، وأضاف"جزًء من ثقافتنا المشتركة، كانوا بالفعل بمثابة عائلةً لنا

اً شكلت أمر	عربیة	وجذور	أمریكیة	سسةمؤك	الفرید	بمزیجھافرع الجامعة موجود في الدوحة،  ھذه الجامعة 
	".	ھذه الجامعةفي كخریج 	أمامكم	بتواضع	أقف	اآلن،و.	یوماً ما بھا	سألتحق	أنني	وعرفت	مھماً لدي

	
	هما تعلمنا لكافة	ممتنون	حیث أننا :بنفس الوقت	ةومتعب	لھ جوانب مفرحةالیوم 	احتفالنا:	"واسترسل قائالً 
التي أنشأناھا  الصداقاتاكتسبنا لقد .	ولكن ھذه التجربة الرائعة انتھت الیوم	،داخلنا بنیناھا	التي	والشخصیات

ً محظوظین بالدعم الذي تلقیناه من عائالتنا، والمعرفة التي نقلھا إلینا  خالل أربعة أعواٍم، وقد كنا أیضا
ً .	أساتذتنا المخضرمین عة العام یجو دفأتخیل الیوم كیف سیساھم خر.	ولھذا أتقّدم بجزیل الشكر لھم جمیعا

	".	جعل ھذا العالم أفضل في  ٢٠١٨
	

ح ، الذي ، عمید جامعة تكساس إي أند أم في قطرسیزار ماالفي	فل التخرج الدكتورح وقد ترأس :	ًال ئاقصرَّ
مھما وقطر، دولة  اي تقدمھتالوأذكى العقول ألفضل  متمیزٌ  مثالٌ   ن الذین أراھم أمامي الیوموالخریج"

كانت المسارات التي اخترتم اتخاذھا والتحدیات التي تواجھكم، علیكم أن تتذكروا الدروس التي تعلمتموھا 
أنكم قادة الھندسة في قطر، وأنھ بإمكانكم تغییر ھذا البلد أن تدركوا ، وجامعة تكساس إي أند أمھنا في 

	".	وجعلھ مكاناً أفضل للجمیع
		

ي أند أم بتھنئة الخریجین نیابةً عن نظام إئیس مجلس حكام جامعة تكساس تشارلز شوارتز، ر	السید وقام
	نع	نیابةً 	الطالب	،أم	أند	إي	تكساس	جامعة	عمید	نائب	،بینیدك	مایكل	الدكتوركما خاطب .	ي أند أمإجامعة 
	.	األم	الجامعة

	
في تخصص ھندسة  ٢٠٠٩ي أند أم في قطر لعام إخریج جامعة تكساس  ،نایف الیافعي	الدكتور وسلَّم

 رابطة خریجي جامعة تكساس عضویةالخریجین  ،فرع الجامعة في قطربتدریس الھیئة  وعضوالبترول 
	Aggie"ألف خریج، تُعرف على مستوى العالم باسم  ٤٨٠ي أند أم، وھي منظمة تضمُّ أكثر من إ

Network	."	
	

 -انتھى-
 

 نبذة عن جامعة تكساس إي أند أم في قطر



 

تقدم جامعة تكساس إي أند أم في قطر برامج البكالوریوس في اختصاصات الھندسة  2003منذ عام 
الكیمیائیة والھندسة الكھربائیة والكمبیوتر والھندسة المیكانیكیة وھندسة البترول في المدینة التعلیمیة التابعة 

من جامعة . وقد تخرج 2011لمؤسسة قطر ، وبرنامج الماجستیر في الھندسة الكیمیائیة منذ خریف 
مھندس. االختصاصات الھندسیة األربعة التي یتم تقدیمھا في   870تكساس إي أند أم في قطر حوالي

جامعة تكساس إي أند أم في قطر ھي معتمدة من قبل لجنة االعتماد الھندسیة في مجلس االعتماد للھندسة 
ة تدریس من كافة أنحاء والتكنولوجیا. تعمل جامعة تكساس إي أند أم في قطر على جذب أعضاء ھیئ

العالم، لتوفیر ھذه التجربة التعلیمیة الفریدة، وللمشاركة في نشاطات البحوث التي تقدّر قیمتھا بأكثر من 
ملیون دوالر أمریكي، والتي تعالج مسائل مھمة لدولة قطر. للمزید یرجى زیارة الموقع:  248.2

tar.tamu.eduwww.qa 

	


