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م مؤتمر الھندسة تنظّ  "حمد بن خلیفة"و "یرسونار"و "م في قطرأند أ يتكساس إ"جامعات 
 الدوليالحراریة 

لحضور المؤتمر الدولي لنظریة في الدوحة  حول العالماجتمع باحثون ومھندسون من  - 2018 مارس 7
 ).ICTEA( 2018الھندسة الحراریة وتطبیقاتھا 

 ،وجامعة حمد بن خلیفة ،وجامعة رایرسون ،في قطرأند أم  تكساس إيوأقیم المؤتمر بتنظیم من جامعة 
 وتحت رعایة الصندوق القطري لرعایة البحث العلمي.

، ساھم ھذا المؤتمر 2004: "منذ عام في قطر أمأند  یزار ماالفي، عمید جامعة تكساس إيوقال الدكتور س
ستوى م عكسیو. من حول العالم ئھمالمؤسسات اإلقلیمیة ونظرا من األكادیمیینفي تعزیز التواصل بین 

، ویشرفنا أن یتواجد معنا ھنا باحثون مرموقون لمشاركة ن في نسخة ھذا العام أھمیة الحدث للمنطقةالمتحدثی
 خبراتھم وتجاربھم".

لشراكة ر انحن نقدّ من جانبھ، قال الدكتور منیر حمدي، عمید كلیة العلوم والھندسة بجامعة حمد بن خلیفة: "
قد ساعدتنا الكلمات الرئیسیة لوجامعة رایرسون. م في قطر، إي أند أالتي تجمعنا مع جامعة تكساس 

ظریة نمتعلقة بالمواضیع الأبرز فھم  علىواألوراق البحثیة والعروض التي تم تقدیمھا في ھذا المؤتمر 
ر وتتوافق ھذه المجاالت مع برامج الماجستی .النفطفي مجالي الطاقة و الھندسة الحراریة وتطبیقاتھا العملیة

إضافة إلى البحوث التي نقدمھا من خالل قسم التنمیة  والدكتوراه التي نطرحھا في الطاقة والبیئة المستدامة،
مجاالتھم  ین فيالمتمرسویستفید المؤتمر بشكل كبیر من الخبرات المجتمعة للمتحدثین المستدامة في الكلیة. 
 وساط األكادیمیة أو القطاعات المختلفة".سواء منھا في األ



ت. وشھد الیوم ورقة تقنیة وجلسة ملصقا 40ھذا العام سبعة متحدثین، وجرى تقدیم لوشارك في المؤتمر 
یث قام ، حللمرة األولى في قطرأند أم تكساس إي متھا جامعة نظّ  عقد ندوة بحثیة طالبیةالثاني من المؤتمر 

أوراقھم وملصقاتھم البحثیة. وكانت الجائزة األولى من نصیب تبارك عبد الحسین طالب جامعیون بتقدیم 
. وفاز "جمع االنسكاب النفطيعلى اختالط السوائل اللزجة و االبتاللتأثیر قابلیة بعنوان " اعلى ورقتھ

یاو على لالن إس فونغ، ووي لیونغ، وزایي ون من دانیلو یو، وكیفن كي یي، وآبالمركز الثاني الفریق المك
". وفاز BIPV\Tوإعدادات استخدام نظام ة بعنوان "التصمیم األمثل لأللواح الكھروضوئیة یالبحثم ورقتھخ

ق نتوني على ملصجورج، وبیجو توماس، وبوني ماثیو أبالمركز الثالث كل من أنتوني ألكس، وأوستن 
 تبادل البروتون". وقود غشاءالتجریبیة على خالیا  والدراساتبعنوان "التصمیم والتصنیع 

وقال منظمو المؤتمر بأن االجتماعات العلمیة المحددة وعالیة الجودة لتعزیز االتصال بین األكادیمیین 
ھدف ھذا . ویفریدة من نوعھاكانت مؤسسات التعلیم العالي اإلقلیمیة ونظیراتھا في الخارج  منوالباحثین 

 لىإدول منطقة الشرق األوسط والخلیج وشمال أفریقیا  المؤتمر الدولي الذي یعقد مرتین في العام ویتناول
مة بشكل جید لتعزیز اإلنتاجیة والنشاط البحثي في المنطقة، وتوفیر تلبیة ھذه الحاجة وتقدیم منصة منظَ 

 فرص للتواصل.  

المؤتمر الدولي لنظریة الھندسة الحراریة وتطبیقاتھا نقطة محوریة لجمع الباحثین وتعتبر سلسلة 
والمھندسین الذین ینحدرون من المنطقة، والذین یعملون في الخارج في أوروبا وأمریكا الشمالیة وأجزاء 

لمؤتمر لما لھذا المجال صناعیة أخرى من العالم. وقد جرى اختیار الھندسة الحراریة كعنوان لسلسلة ا
أمثلة  اقة والبترول واإلنشاءاتالبحثي من أھمیة خاصة في المنطقة. وتعد المواضیع المرتبطة بالبیئة والط

 واضحة لتطبیقات الھندسة الحراریة التي تعتبر حاسمة لتحقیق التنمیة االقتصادیة في المنطقة.

### 

 

 نبذة عن جامعة حمد بن خلیفة

 ابتكار یصنع الغد

كجامعة  2010تأسست جامعة حمد بن خلیفة، عضو مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع، عام 
لتساھم في تطویر دولة قطر والمنطقة بأسرھا، فضالً عن تدعیم مركزھا وتأثیرھا العالمي. ومن  ؛بحثیة

خالل موقعھا في المدینة التعلیمیة، تلتزم جامعة حمد بن خلیفة ببناء القدرات البشریة وتعزیزھا، عبر 
م الجامعة مجموعة من البرامج التجارب األكادیمیة الثریة والمناھج المبتكرة والشراكات الفریدة. وتقدّ 

األكادیمیة متعددة التخصصات في المرحلة الجامعیة وفي الدراسات العلیا من خالل كلیاتھا، كما تُوفّر 
الجامعة فرًصا فریدة في مجالي البحوث والمعرفة من خالل معاھدھا ومراكزھا البحثیة. لمزید من 

  www.hbku.edu.qa.المعلومات عن جامعة حمد بن خلیفة، یرجى زیارة



 م في قطرنبذة عن جامعة تكساس إي أند أ

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

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

عتماد الھندسیة في مجلس االعتماد للھندسة والتكنولوجیا. إي أند أم في قطر ھي معتمدة من قبل لجنة اال
تعمل جامعة تكساس إي أند أم في قطر على جذب أعضاء ھیئة تدریس من كافة أنحاء العالم، لتوفیر ھذه 

ملیون دوالر  248.2التجربة التعلیمیة الفریدة، وللمشاركة في نشاطات البحوث التي تقّدر قیمتھا بأكثر من 
 www.qatar.tamu.eduلتي تعالج مسائل مھمة لدولة قطر. للمزید یرجى زیارة الموقع: أمریكي، وا


