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 ٢٠١٨ مارس ٢١

 أند أم في قطر تركز على إنتاج وتسییل الغاز الطبیعي شراكة جدیدة في جامعة تكساس إي
 

مركز أبحاث النفط التابعة لجامعة تكساس إي أند أم  - شراكة جدیدة بین محطة تكساس للتجارب الھندسیة
ي أند أم للطاقة، للتركیز على مواءمة األبحاث والتعلیم وشؤون التدریب لكال إفي قطر ومعھد تكساس 

 فعة المتبادلة.الھیئتین بھدف المن
 

ستساھم ھذه الشراكة في توطید وتنسیق الجھود واألنشطة البحثیة في مجاالت إنتاج وتسییل الغاز الطبیعي 
 في الجامعة الرئیسیة في كولیج ستیشن، تكساس (الوالیات المتحدة األمریكیة).

 
 نفط والغاز: " تلعبالمركز أبحاث  - وقال الدكتور نمر البشیر ، مدیر محطة تكساس للجارب الھندسیة

ي أند أم دوراً جوھریاً في مستقبل الطاقة من خالل قیادة الحقبة النفطیة في الوالیات المتحدة إجامعة تكساس 
والعدید من التأثیرات الھامة على الصعید العالمي"، " تقّدم ھذه الشاركة بین محطة تكساس للتجارب 

ي أند أم للطاقة فرصة ممیزة للجامعة لقیادة عصر الغاز إمركز أبحاث النفط ومعھد تكساس  - الھندسیة
والنفط الصخري. وستعمل ھذه الشاركة على توسعة محفظة نشاطات المركز الھادفة لدعم مصانع إنتاج 

 ومعالجة الغاز في قطر".
 

ومن المتوقع أن یتم اكتشاف أسالیب جدیدة، وطرح فرص بحثیة غیر متوفرة سابقاً، وتعلیم مجموعات 
 نوعة من األشخاص إتقان المفاھیم من خالل برامج تعلیمیة مبتكرة. مت
 

 :وقال ستراتوس بیستكوبولوس ، المدیر المشارك المؤقت ونائب مدیر معھد تكساس إي أند أم للطاقة
"نرحب بھذه الشراكة الھامة التي ستمكننا من تأسیس تعاون مشترك وفرص جدیدة بین المؤسستین التابعتین 

مجال الطاقة الھامة استراتیجیاً للغاز والنفط الطبیعي والصخري، كما أنھا ستعزز من  وذلك في لجامعتنا،
العالقات المشتركة الحالیة بین حرم الجامعة في قطر والجامعة األم في مجاالت األبحاث والتعلیم 

 والتدریب".  
 



ي أند إي أند أم ومحطة تكساس إمؤسسة مشتركة بین جامعة تكساس  ي أند أم للطاقةإویعتبر معھد تكساس 
أم للتجارب الھندسیة. ویعمل الطالب وھیئة التدریس وموظفو األبحاث في المعھد على دراسة وتطویر 

من أعضاء ھیئة التدریس المنتسبین  250التقنیات والسیاسات اإلبداعیة إلنتاج وحفظ الطاقة. ومع عدد 
 450لمجموعات الطالبیة الممیزة التي تتكون من أكثر من باإلضافة إلى ا -ي أند أم إلنظام جامعة تكساس 

ینجز المعھد  -ي أند أم ألبحاث الطاقة إع بعد الدكتوراه في جمعیة تكساس طالب دكتوراه ودراسات م
الحلول المتطورة من خالل التعاون بین التخصصات المشتركة التي تعالج التعقیدات والتحدیات المرتبطة 

 لعالم. بمستقبل الطاقة في ا
 

تم ت مركز أبحاث النفط والغاز مركزاً بحثیاً متعدد االختصاصات - وتعدُّ  محطة تكساس للتجارب الھندسیة
بروفیسوراً من الجامعة في قطر والجامعة  31ي أند أم في قطر،  ویضّم إإدارتھ من قبل جامعة تكساس 

مختلف البرامج الھندسیة بما في ذلك الھندسة األم في الوالیات المتحدة. كما یعتمد المركز على الخبرات من 
 الكیمیائیة وھندسة البترول وھندسة المواد والھندسة المیكانیكیة.

 	
 -انتھى-

 م في قطرنبذة عن جامعة تكساس إي أند أ

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

. وقد تخرج من جامعة 2011لمؤسسة قطر ، وبرنامج الماجستیر في الھندسة الكیمیائیة منذ خریف 
ا في مھندس. االختصاصات الھندسیة األربعة التي یتم تقدیمھ  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 
والتكنولوجیا. تعمل جامعة تكساس إي أند أم في قطر على جذب أعضاء ھیئة تدریس من كافة أنحاء 

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