
        
 
 

 :خبر صحفي

 األولى ةفعالي  ال عي خلف طموحها من خاللة تحظى بالتشجيع للس  ة الشاب  المواهب القطري  
 جامعة حمد بن خليفةفي المدارس"  "يوملـ

 ة الطالبات القطريات في جامعات المدينة التعليمي  ة لزيادة عدد مت جامعة حمد بن خليفة هذه الفعالي  نظ  

 مجموعةمى ع العلالط  زة ممي   فرصةب ةالثانوي   المدارسالبات ط من مئاتال تحظي – 6172 فبراير 71 الدوحة،
" المدارس ومة "يوذلك خالل فعالي  ، التعميمية المدينة أنحاء جميعالمتاحة في  رةالمبتك   البرامج من عةومتنو   واسعة

 الموافق األربعاء يوملمتربية والعموم وتنمية المجتمع،  قطر مؤسسة عضو، خميفةجامعة حمد بن  ياتمنظ   التياألولى 
 المدينة جامعات في راسةد  ميا القد  توضيح الفرص الفريدة التي ت  ب والطالب ةالتعميمي   لقياداتقامت اقد و . فبراير 71

 .قطر ات المستقبمية لدولةاديقالنضمام إلى الل زمةالال   والميارات رفاالمع الكتساب ةالتعميمي  

الطالب بجامعة حمد بن  من جميع أنحاء الدولة بزيارة مركز المستقمة المدارس من طالبة  500 من وقامت أكثر
تشجيع ة في ة إبراز جيود جامعات المدينة التعميمي  الجديدة. ومن أىم أىداف ىذه الفعالي   المبادرة في خميفة لممشاركة
 ة.ة لالنضمام إلى برامجيا األكاديمي  المواىب القطري  

تي قامت بابتكار "يوم والجامعة حمد بن خميفة  في الطالب لشؤون الرئيس نائب المناعي، حمد مريموقالت 
 التعميم خالل من إمكاناتيمأقصى  تحقيق عمى الطالب مساعدةب خميفة بن حمد جامعة فينحن ممتزمون : "المدارس"

ب   كانواأ سواء - العالي ب   طال   الدراسة فوائد ةالثانوي   المدارس بطال  درك ي   أنجًدا ميم ال ومن. المستقبل اليوم أم طال 
 حمد بن خميفة".في جامعة ‘ مدارسال يوم’ مثل ،فعالياتمن الضروري أن نطمق كان لذا  الجودة،ة عالي  ال ةالجامعي  

بذلن  إذا أنو مستقمة،ال مدارسال في واتي يدرسنلمطالبات القطريات الم   ظيرن   خاص، أنعمى وجو ونحن نريد "
 في جامعات المدينة راسة معناالد   إمكانية لمواصمة ىناك و ستكونأن   المؤكد جيدة، فمن درجات وحققنمجيوًدا 

مستقمة في ال مدارسالفي  سبق ليم أن درسوا الذين الموىوبين الطالب من أمثمة كثيرة لدينا وفي الحقيقة،. ةالتعميمي  
 .قطر"



        
 
 

 معبشكل مثالي  ةالتعميمي   المدينةجامعات و جامعة حمد بن خميفة  في مةقد  الم   البرامج"تنسجم : المناعي وأضافت مريم
وكمي أمل بأن . قطر لدولة مشرق مستقبلبناء ل مميؤى  ي   جيد وضعب طالبنا حظىي حيث ،ولةلمد ةالمستقبمي   االحتياجات

 .القادمة" السنوات في مزدىرال يبطالال جتمعناإلى م الحدث ىذاشاركوا في  الذين الشباب ينضم  

ة الخاصة الضيفقامت  ،والدكتور خالد بن لطايف، وكيل جامعة حمد بن خميفة المناعية من قبل ي  ترحيبالكممة ال بعدو 
وأكدت . لطالبوالتعميم العالي بإلقاء كممة أمام امديرة ىيئة التعميم في وزارة التعميم  الخاطر، العزيز عبد فوزية

 ،مستوىعالمي ال جامعي تعميمعمى حصول لم قطردولة  مغادرةيسوا مضطرين لل الطالب أنبفي كممتيا  الخاطر
 اقتصاد عمى القائمة ، والر صينة الجاد ة ةالعممي   صاتبالتخص   االلتحاق عمى وأمانة وصدق بقوة كمأحث  حيث قالت: "

 مناحي شتى في ةوالعصري   ةالميم   وتطبيقاتو وبرمجتو وىندستو الحاسوب وعموم المعمومات، وتكنولوجيا المعرفة،
 ".اليومية حياتنا

 لعموما كمية عميد حمدي، منير الدكتورقبل  من دةالمحد   راسةد  ال خياراتإلى معمومات عن  الحضور استمعبعد ذلك، 
كبار و  ،اآللي الحاسب ىندسة في العموم بكالوريوس درجة اآلن قدمت يتال ،في جامعة حمد بن خميفة واليندسة
 قطر، في كومنولث فرجينيا جامعة: ، مثللجامعة حمد بن خميفة الشريكة الجامعات من عدد من ةاألكاديمي   القيادات

 ةكمي  و  قطر، في ميمون كارنيجي جامعةو  قطر، في أم أند إي تكساس جامعةو  قطر، في كورنيل وايل طب ةكمي  و 
 .قطر في نورثوسترن وجامعة قطر، في جورجتاون جامعةب ةالدولي   الشؤون

 عن البكالوريوس برامج من عةمتنو   مجموعةب اآلن ونالممتحق التعميمية المدينةطالب تحد ث  الحدث، يذالوختاًما 
 مواصمةم عمى يحفزى ما بوأوضح الطال .ةالتعميمي   المدينة في بالكط ةالشخصي   ميرباتج وااستعرضو  مدراستي

 موضوعاختيار  عند مراعاتيابضرورة ؤمنون ي التي ةاليام   العوامل بعض واأوجز ىا، و و ر اة التي اختاألكاديمي متير يمس
 .الجامعة في راسةلد  ا

 -انتهى-

 :نبذة عن جامعة حمد بن خليفة

عمى التعاون الفريد بينيا  ناشئة تقومة جامعة بحثي  المجتمع،  وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة عضو خميفة، بن حمد امعةج
 شياداتة لمم الجامعة مجموعة من البرامج األكاديمي  قد  من موقعيا في المدينة التعميمية، ت  و ين. ين ومحمي  وبين شركاء دولي  

ة ة القانون، وكمي  اليندسة، وكمي  ة العموم و كمي   :والتي تضم ،من خالل الكميات التابعة ليا ،راسات العمياالد  شيادات و  ،ةالجامعي  



        
 
 

ا الجامعة فرصً  ت وف ر. كما ةة واالجتماعي  كمي ة العموم اإلنساني  ضافة إلى إ، في قطر ةراسات اإلسالمي  ة الد  ة، وكمي  ة العام  الصح  
برامج  مركز التعميم التنفيذي التابع ليا . وي قد مةمن خالل معاىدىا البحثي  والمنح الدراسية غير مسبوقة في مجال البحوث 

 .0202مصم مة بشكل خاص لمجتمع األعمال في قطر والمنطقة بما يخدم رؤية قطر الوطنية 

 


