
 تحصل عمى جائزة "تكريم" من جامعة حمد بن خميفة لمطالبات وكرة السمة بةبرامج الطممديرة 
 

حفل جامعة حمد بن  في متميزتين جائزتين عمىجامعة جورجتاون قطر  حازت كمية الشؤون الخارجية في
 ."تكريم"جوائز لتوزيع  األخير خميفة

 
، كما تم نجيككانرين  في جامعة جورجتاون قطر، الطالبية ة البرامجمدير ل تستننائياالالموظف جائزة تم منح 
تقديرًا لما أظيروه من ، قطر فريق كرة التسمة لمطالبات في جورجتاونل ليذا العام"رياضي الفريق "ال جائزةتقديم 

 .العاليةالروح الرياضية فضاًل عن ، الممعبإيجابية داخل وخارج  تسموكياتو  حرص عمى روح الفريق
 

ألنفتسين  ًا طموحةأىداف وضع فريق كرة التسمة لمطالباتلمدربة فريق كرة التسمة لمطالبات جاكي تسنيل: " وفقاً 
ىزيمة وفاز دون  اً ناجح اً حقق فريق الفتيات موتسموقد . لديو القدرة عمى النجاحوركزن عمى بناء فريق قوي 

فوز متتساوية في عدد مرات ال جةنتيفي العام الماضي حقق الفريق بينما  ،أيضاً النيائية في التصفيات 
 تسوياً األفضل في الدوري ألنيم عمموا  دفاعينكان إال أن الفرق كان واضحًا ىذا العام، حيث ختسارة. وال

نما ىجمات الفريق من صنع العبة واحدة،ولم تكن كمجموعة واحدة،  مشاركة الو  تمريراتالنتيجة التعاون و  وا 
، بشكل كبير لمطالباتفريق كرة التسمة تطور أداء لقد . فاتتسجيل األىدمن الالعبات العديد من وقد تمكن 

 ".موتسملو النجاح ىذا ال نضمىو ما و 
 

والمنظمات والفرق الرياضية والمينيين من جامعة حمد  بةطمجوائز تكريم جامعة حمد بن خميفة" لمويتم منح "
بن خميفة والجامعات الشريكة الذين أظيروا التفوق وااللتزام في تحقيق األىداف العامة لجامعة حمد بن 

 خميفة.
 

صالحة الذي شيد أيضًا حضور ، الحفل في تقديمجامعة جورجتاون من  إندي نوتواتاج ةالطالب شاركوقد 
 .لجامعة جورجتاون قطرالجوائز التي منحت تتسمم في  متساعدةلمبالجامعة  بةالطم متسؤولة تطوير خان
 
: "كان شرفًا عظيمًا لي أن أقوم بتمنيل جامعة جورجتاون قطر حيث تجمع قائمة صالحة خان صرحتو 

لمتعرف عمى إنجازات األفراد  ىنا في مؤتستسة قطر والعائالت معاً  بةء من جامعة حمد بن خميفة والطمالزمال
أمتسية رائعة رتسخت القيم التي نعمل من خالليا لتحقيق أىدافنا  تكانلقد المؤتستسات الشقيقة.  فيوالمنظمات 

 التميز".والتنمية و خدمة المجتمع المشتركة في ما يخص 


