
          

 
  2017تحتفل بتخريج دفعة  الدوحة -قطر أكاديمّية

 

في  2017بتخريج دفعة  ، مساء اليوم،الدوحة –احتفلت أكاديمية قطر  :2017 مايو 24 قطر، الدوحة،
 أقيم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.  حفل بهيج

بل التعليم ما قرئيسة في ذلك بما  ،مؤسسة قطرقيادات و  ،عدد من كبار الشخصيات رو حض الحفل شهدو 
رية عضاء الهيئة اإلداهالي الخريجين، وأوأ ،ة قطررئيس مجلس أمناء أكاديمي  جانب إلى  ،بالمؤسسة الجامعي

 ة. ألكاديمي  باوالتدريسية 

ا، لينضم هؤالء الطالب إلى خريجي أكاديمية قطر قطري   44 ، بينهموطالبة اطالب   85 واحتفى الحفل بتخريج
ا منذ تأسيس 750دهم اعدأ تتجاوز ن الدوحة الذي –  .1996 عام األكاديمية في خريج 

لى أبنائه إكلمة  ،ةمدير األكاديمي   ،ألقى السيد ماكنتاير ومن ثم ،من الذكر الحكيم آيات تالوةالحفل ب استهل  
"كانت هذه األمسية وستظل تقليد ا نفخر به في أكاديمي ة قطر، حيث أننا نعب ر عن مدى  :الخر يجين قال فيها

 ". عبر هذا االحتفال تقديرنا واعتزازنا بطالبنا الخريجين

ا ما تمر علينا أوقات ال ندرك فيها قيمة اللحظة، كثير  : "بقوله ،كما شددددددددددددددددد في كلمته على أهمية هذه المرحلة
حيث نكون في حالة انتظار وترقب، وننشدددددددسل بالمسدددددددتقبل ونسدددددددتعجل النتائج، وننسدددددددى أن نعي  هذه المرحلة 

 في المستقبل".  دربنا تضيءالحالي ة المليئة بكٍم هائل من التجارب التي ستكون عالمات 

 ،فة الحفلضدددي ،أضدددافت السددديدة لولوة الدروي  ،الطالب وتنمية قدراتهفي بناء شدددخصدددية وعن دور األكاديمي ة 
ي غير المحدودة التجهود الو  ، وبفضل اهلل تعالى ثم بفضل معلمي  2012قائلة: "تخرجت من هذا الصرح عام 



          

 رت مجالاخت ،طال  اإلمكانيات البشرية من خالل رف  شعار االتعليم سالح المرء األهم إلهذا الصرح يبذلها 
 التربية الخاصة في اضطرابات طيف التوحد ألصبح معلمة".

 .بالتعاون م  أكاديمية قطر للموسيقى ،وقد تخلل الحفل عرض موسيقي لمقطوعة قد مها طالب أكاديمي ة قطر
من  احد  و  فرد   يتمكنقالت فيها: "نادر ا ما  كلمة ،غادة خليفة آل ثانيالطالبة  ،كما ألقت األولى على الدفعة

 األمر جهد المجتم  بأكمله. ومن هذا المنطل ، فإنه ال جدوى من يتطلبدائٍم، بل  يرٍ أو تطو  ييرٍ إحداث تس
 يوم،ال معي هنا ينالحاضددددددددددددددر  ي وأنا فخورة بجم .بمفرده يءٍ كل شدددددددددددددد يفعلأن  يمكنهاالعتقاد بأن فرد ا واحد ا 

اتشعرون بالفخر أ يع اومتأكدة من أنكم جم  ".يض 

 :قائلة ر،قط بمؤسددددددددسددددددددة الجامعي قبل ما التعليم رئيس النعيمي،علي  بثينة السدددددددديدة عل قت الصدددددددددد، هذا وفي
عتت  " ددددددددددددددددددذُ  الدوحة قطر أكاديمية سدددت ها ُمن   الوالد األمير السدددمو صددداحب من كريمة بمبادرة - 1996 عام تأسددديسددد 

 - طرق مؤسسة إدارة مجلس رئيس ناصر، بنت موزا الشيخة السمو وصاحبة ثاني، آل خليفة بن حمد الشيخ
فدُ  األكاديمي ةُ  وبدأت  . دوليًّا بها وُمعتترف شاملة أكاديمي ة برامجت  توفير   إلى  ُمدددؤهلين بخريجينت  ي  القطر  المجتم ت  تتر 

اب   ال الفوج   بتخريج   فرحتتهم قطرت  أكاديمي ةت  ُنشدددددددددددداركُ  اليومت  نحنُ  وها. والعلوم   بالمعارف   أكاديميًّا ر سدددددددددددد   من عتشددددددددددددت
 . "أبنائها

 عملوا الذين ذتهموأسددددات وذويهم، للخريجين، والتبريكات التهاني بأجمل أتقد م ،العزيزة المناسددددبة بهذهأضددددافت: "و 
خالص، بتفانٍ   لذاته، المحترم   أكاديميًّا، المتمي ز الواعد   الش باب   من جيلٍ  نشاءإل سعي ا الصعاب؛ على وتسلبوا وا 

ا عقال   يملكُ  جيلٍ  لآلخر، والمقدِّر  ."وقيمه دئهمبا على ويحافظُ  واهتمام، بتوازنٍ  عالم ه   في ينخرطُ  ُمنفتح 

  -انتهى  -

 إطالق قدرات اإلنسان –قطر  مؤسسة

لبية تقطر للتربية والعلوم وتنمية المجتم  هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة ل مؤسسة
 تنمية المجتمعية. لاحتياجات الشعب القطري والعالم، من خالل توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجم  ما بين التعليم، والبحوث والتطوير، وا



          
 لشيخةا السمو وصاحبة ثاني آل خليفة بن حمد الشيخ الوالد األمير السمو صاحب تشاركها حكيمة رؤية على بناء 1995 عام في قطر مؤسسة تأسست

 بدءا   المجتم ، فرادأل الحياة مدى التعل م فرص الراقي التعليمي قطر مؤسسة نظام يوفر واليوم،. قطر ألبناء نوعي تعليم توفير على تقوم ناصر بنت موزا
 .وطنهم تنمية في والمساهمة عالمية، بيئة في المنافسة من لتمكينهم الدكتوراه، وحتى أشهر الستة سن من

ة. حأنشأت مؤسسة قطر صرحا  متعدد التخصصات لالبتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية المل كما
ساهم في بناء توعبر نشر ثقافة التعل م مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تمك ن مؤسسة قطر المجتم  المحلي، و 

 عالم أفضل.  

 http://www.qf.org.qaرجى زيارة الموق  اإللكتروني على مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يُ  لالطالع
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