
 
 

  6102كّرمت الخريجين المتفوقين في دفعة 
 أكاديمية قطر لمقادة تحتفل بتخريج طالبها

 
، 6102، خريجييا من دفعة عام : كّرمت أكاديمية قطر لمقادة، رسمًيا6102مايو  62الدوحة، قطر، 

 األربعاء.   مساءخالل حفل التخرج الذي أقامتو في مركز قطر الوطني لممؤتمرات 

 01البالغ عددىم  -عمي أحمد الكواري، مدير األكاديمية، خطاًبا لمخريجين الركن وألقى سعادة العميد 
غانم بن شاىين الغانم، رئيس أركان طيار سعادة المواء الركن  رعايةبأقيم خالل الحفل، الذي  -طالًبا 

يارين، مساعد رئيس األركان سعادة المواء الركن مبارك بن سعيد الخوبحضور القوات المسمحة القطرية، 
 متعميم. ل

 ،ر العميد الكواري عن سعادتو بمشاركة الطالب فرحتيم بتخرجيم في األكاديميةعب  في بداية كممتو، و 
وتتويج لجيد دائم ومتواصل بذلتموه عمى  قائاًل: "يسعدني اليوم أن أشارككم ىذه الفرحة في يوم حصاد

كما يسعدني أن  .وحققتم خالليا كل متطمبات النجاح ،مقادةقطر لامتداد حياتكم الدراسية في أكاديمية 
 فرحتيم بكم." أحباءكم أشارك آباءكم وأمياتكم و 

وأن تذكرونا  ،مواقعوأضاف: "اعمموا أّن أعظم ىّدية يمكن أن يقّدميا أحدكم إلينا ىي أن نراكم في أرفع ال
كما كانت فخرًا لكم، وسنظل لكم مركز االستشارة ورىن  ،ىـذه األكاديميةأنكم كنتم فخر  روابخير. وتذكّ 

ا لكم يئً رسالة انتماء واتصال ال يمكن أن تنتيي بحفمة وداع وتخرج، فينفي اإلشارة. ونحن معكم جميًعا 
 وفقكم اهلل وسدد خطاكم."  .ما صنعت أيديكم

مت األكاديمية، خالل الحفل، عدًدا من الطالب عمى إنجازاتيم التي حققوىا عمى مدار العامين كرّ و 
الطالب بجائزة "أفضل أداء أكاديمي"، بينما حصل  تميم عبدالرحمن الحوري الطالبالماضيين، حيث فاز 
 . 6102لعام  "جائزة القيادة"عمى  عبداهلل إبراىيم السادة

متنا ىذه األكاديمية  : "عمّ قائاًل  ،خالل الحفل زمالءهالطالب المتفوق تميم عبد الرحمن الحوري  وخاطب
المعطاءة أن العمم ال يتوقُف وال ينتيي بالحصول عمى شيادٍة أو درجٍة عممية، بل عمينا مواصمةُ البحِث 
والمبادرُة الجادُة لمرقيِّ بمستوياتنا العممية في شتى المجاالت، وأن نتواصل مع أكاديميتنا الغراء في كل ما 



 
 

ا تعممناُه خالل وجودنا في األكاديمية، ليس كأفراد يطمحون لبناء ي المجتمع، وأن نستثمَر ميثمر وينمّ 
  مستقبميم الشخصي فحسب، ولكن كمواطنين صالحين يطمحون لتأمين مستقبل مشرق لألجيال المقبمة." 

توزيع  شيد الحفل عرًضا عسكرًيا لمطالب المتخرجين، وتبعو عزف النشيد الوطني لدولة قطر، وذلك قبلو 
  .خريجينوم عمى الطالب، والتقاط صور تذكارية جماعية لمشيادات الدبم

وكانت أكاديمية قطر لمقادة، عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، قد تأسست في عام 
لمشراكة المبتكرة  فريدةً  ثمرةً مثل األكاديمية وتُ  .تحت رئاسة سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني 6112

 قوات المسمحة القطرية.    بين مؤسسة قطر وال

ممت خصيًصا لتعزيز عوامل النمو الشخصي لدى شباب المستقبل، نيًجا وتتبنى األكاديمية، التي صُ 
أن ومساعدتيم عمى  يمتمكينل ،شاماًل لتنمية قدرات الشباب ومواىبيم، حيث توفر أرقى المعايير التعميمية

لممزيد من المعمومات عن األكاديمية، يرجى التكرم بزيارة الرابط التالي:  في المستقبل. يصبحوا قادةً 
http://qla.edu.qa/index.php   

 
- انتهى   - 

 
  إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى  مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم
  اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو.

سمو الشيخة موزا الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة ال بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد 0992تأّسست مؤسسة قطر سنة 
  بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

يستقطب تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم يجذب و 
ت الضرورية القتصاد مبنّي عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيا

حياة والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطور وتعزيز ال
 .الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

    http://www.qf.org.qaعمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمحصول

http://qla.edu.qa/index.php
http://qla.edu.qa/index.php
http://www.qf.org.qa/


 
 

 
 

 


