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جائزة عن  .8ملٌون دوالر و 8.71تلّقت جامعة تكساي إي أند أم فً قطر تموٌاًل بقٌمة 

األبحاث من الصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً خالل الدورة السادسة من برنامج 

األولوٌات الوطنٌة للبحث؛ كما حققت  لقبٌن مهمٌن هما "أفضل باحث للسنة"و"أفضل مكتب 

 أبحاث للسنة"
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جائزة خالل المنتدى السنوي الخامس  71قّدرت جامعة تكساس إي أند أم فً قطر بـ 

 7171البحث العلمً. هذه الجوائز عبارة عن تموٌل لألبحاث بقٌمة  لدعملصندوق قطر 

ملٌون دوالر، منحت فً إطار الدورة السادسة من برنامج األولوٌات الوطنٌة للبحث 

. إلى ذلك، تّوج البرنامج هٌئة التدرٌس وفرٌق العمل فً جامعة الهندسة بلقبٌن، هما العلمي

"أفضل باحث للسنة" و"أفضل مكتب أبحاث للسنة"، وتجدر اإلشارة إلى أن الجامعة تنال 

 هذا اللقب األخٌر للسنة الثانٌة على التوالً. 

 

فً جامعة تكساس  العلٌااسات وٌقول الدكتور كٌنٌث هول، العمٌد المساعد لألبحاث والدر

تلقت جامعة تكساس اي اند ام فً قطر تموٌل كٌبر من برنامج إي أند أم فً قطر: "

األولٌات الوطنٌة للبحث العلمً المقترحات اإلستثنائٌة . هذه االموال التً تدعم اعضاء هٌئة 

ما ٌسبق التطور فالبحث دائما  .التدرٌس والباحثٌن للمشاركة  فً االبحاث لصالح دولة قطر

التكنولوجً، و اصبح طاقم باحثٌنا متمكنٌن من ترجمة وتفعٌل البحث العلمً الً منتجات 

البحث العلمً لدعم لصندوق قطر تجارٌة. لقد حالفنا الحظ هذا العام حٌث حصدنا جائزتٌن 

 للعام الثانً. نحن سعداء بتكرٌم كل من مكتبنا لالبحاث ودكتور قراقع. نشعر باالمتنان

"  لصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمًالخالص   

 

منح لقب "أفضل باحث للسنة"إلى الدكتور خالد قاراق، أستاذ هندسة الكهرباء والكمبٌوتر فً 

جامعة تكساس إي أند أم فً قطر، الذي قال: "أود أن أشكر جزٌل الشكر الصندوق القطري 

لرعاٌة البحث العلمً على تكرٌمً بهذه الجائزة المهمة، ومنحً لقب "أفضل باحث للعام 

". هذه الجائزة لٌست فقط لً، بل إنها لجمٌع زمالئً ولفرٌق البحث التابع لً. أود 3172

أن أغتنم هذه الفرصة ألشكرهم فرداً فرداً على جهودهم وجدٌتهم فً العمل. فالتعاون مع 



فً جامعة تكساس إي أند أم فً قطر كان مصدر إلهام كبٌر بالنسبة إلً".  فرٌق ممتاز كهذا  

 

وأضاف: "هدفً األهم هو أن أعكس الموارد الممتازة والدعم الكبٌر الذي نتلقاه من مؤسسة 

قطر والصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً والجامعة. وإننً على ٌقٌن بأن البحوث 

إلى تعزٌز مؤشر األداء الرئٌسً ورأس المال البشري  المعّمقة فً قطر سوف تؤدي حتماً 

 والرؤٌة الدولٌة، وإننً متأكد من أن نتائج بحوثنا سوف تطّبق وتنَشر فً المستقبل القرٌب". 

 

هذه التقدٌرات خٌر دلٌل على جودة األبحاث العالٌة فً الجامعة، ووزن هٌئة التدرٌس 

ٌة التً ٌبذلها مكتب األبحاث بالتعاون مع وفرٌق البحث فٌها، والجهود الحثٌثة والفعل

 الصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً. 

 

من جهته، ٌقول الدكتور عبد الستار الطائً، المدٌر التنفٌذي فً الصندوق القطري لرعاٌة 

البحث العلمً: "بالنٌابة عن الصندوق القطري لرعاٌة البحث العلمً، أود أن أهنئ جامعة 

فً قطر على التزامها بمبدأ التفوق فً مجال البحث والتطوٌر. فمكتب  تكساس إي أند أم

األبحاث فً الجامعة والدكتور خالد قاراق ٌستحقان التقدٌر على مستواهما العالً فً 

اإلنتاجٌة واألداء. نحن نفتخر بالتعاون معكم عمالً على االرتقاء بالمعرفة من خالل البحث، 

". بما ٌصب فً مصلحة قطر والعالم  

 

وبذلك، تكون قٌمة التموٌل اإلجمالٌة الممنوحة من خالل برنامج األولوٌات الوطنٌة للبحث 

ملٌون دوالر، وهً تشمل  33لجامعة تكساس إي أند أم فً قطر قد بلغت هذه السنة حوالى 

جائزة المشروع االستثنائً فً برنامج األولوٌات الوطنٌة للبحث، التً منحت مؤخراً 

رب، أستاذ الهندسة الكهربائٌة، وفرٌقه.  -أبو للدكتور هٌثم  
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Texas A&M University, recognized as having one of the premier engineering programs in the world, has 

offered undergraduate degrees in chemical, electrical, mechanical and petroleum engineering at Qatar 

Foundation’s Education City campus since 2003, and graduate courses in chemical engineering since fall 

2011. Almost 300 engineers have graduated from Texas A&M at Qatar since 2007. In addition to 

engineering courses, Texas A&M at Qatar provides classes in science, mathematics, liberal arts and the 

humanities. All four of the engineering programs offered at Texas A&M at Qatar are accredited by ABET. 

The curricula offered at Texas A&M at Qatar are materially identical to those offered at the main campus in 

College Station, Texas, and courses are taught in English in a co-educational setting. The reputation for 

excellence is the same, as is the commitment to equip engineers to lead the next generation of engineering 

advancement. Faculty from around the world are attracted to Texas A&M at Qatar to provide this 

educational experience and to participate in research activities now valued at over $135 million, and that 

address issues important to the State of Qatar. Visit www.qatar.tamu.edu. 
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