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 للنشر الفوري

 

 5102لعام ة الهندسيالعربي للشؤون  مكتبال جائزةأسماء الفائزين ب تعلن عنفي قطر  جامعة فرجينيا كومنولث

 

 

 

 5102 التصمٌمالتمٌز فً و المحتمل و اإلبداعًإلنجاز ا جوائز ةالهندسٌالعربً للشؤون  المكتب قدمقطر :  –الدوحة 
ن هم على واثنان ممالسنة الثالثة  فً نطالبالطلبة جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر. حٌث حصل على هذه الجوائز 

 .طالبلل أقٌمتكرٌم خالل حفل والتصمٌم الداخلً  رافٌكغالقسم تصمٌم من أبواب التخرج هذا العام 

 

 

العربً  المكتب جائزةوالمهندس المعماري الرائد إبراهٌم الجٌدة الهندسٌة للشؤون  العربً للمكتبالرئٌس التنفٌذي  قدم
من  فهمً انهالطالبة ومن قسم تصمٌم الغرافٌك ، آل ثانً نور الطالبةكل من  إلى تمٌز فً التصمٌملل ةالهندسٌللشؤون 

سنوٌا إلى طلبة التخرج المتمٌزٌن من  الجوائزهذه قسم التصمٌم الداخلً. قام السٌد إبراهٌم الجٌدة بإإلعالن عن تقدٌم 
الطالب  لتشجٌع ومساعدة سنوات قبل ثمانًتصمٌم الغرافٌك والتصمٌم الداخلً فً جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر 

 والمنطقة. فً قطرمصممٌن كحٌاتهم المهنٌة  بدأعلى  المتخرجٌن

 

إنه  خاص.التكرٌم المثل هذا  مع مسٌرتً لبدء جدا ةمتحمس أناكمتخرجة، وعن ذلك تحدثت الطالبة نها فهمً قائلة : "
 هذه الجائزة منف، فً السابقكانت كما و. للمرة الثانٌةأحصل على جائزة المكتب العربً للشؤون الهندسٌة أن لً  لشرف

 ".مما أتخٌله لنفسًأعلى  توقعاتوتحقٌق ً لوضع حافزا ل كونست ابراهٌم الجٌدةالمهندس 
 

لثالثة هذا العام ، كل من لطلبة السنة اوالمحتمل  اإلبداعًنجاز المكتب العربً للشؤون الهندسٌة لإل جائزةكما حصل على 
هؤالء  مساعدة إلى هذه الجوائز وتهدف. ، التصمٌم الداخلًبٌرمٌجو، تصمٌم الغرافٌك، ومارك عاصف حازمالطالب 

فً مهاراتهم  مواصلة تطوٌرتشجٌعهم على ولدٌهم ة القٌادروح ، وخلق قدراتهم الحقٌقٌة الطالب على التعرف على
 الوصول إلى سنتهم النهائٌة. 

 

قسم تصمٌم  أن أشكر وأود .المتمٌزة نٌل هذه الجائزةوٌسعدنً جدا ٌشرفنً "الطالب حازم عاصف شعوره قائال :  وصف
 ًإنجازاتب االعترافعلى هذا التكرٌم والمكتب العربً للشؤون الهندسٌة وابراهٌم الجٌدة المهندس وفً الجامعة  رافٌكغال
جامعة  تجاه كل من والمساهمة بشكل إٌجابً للعمل بجد من أي وقت مضى أكثر التزامابأننً اآلن  أشعر. يجهودو

 شنغهاي، الصٌن لسفر إلىا فرصةالجائزة أن توفر لً هذه و آمل  المحلً. التصمٌم ومجتمعفً قطر  فرجٌنٌا كومنولث
أنا أؤمن وبشدة التصمٌم واالبتكار. الشركة العالمٌة فً ، Frog Designللتدرب فً  ل على فرصةوالحصو هذا الصٌف

 من خالل العٌش فً مجتمع واستراتٌجٌة  التخاذ قرارات كمصمم نفسً لتحدي قوٌا الً دافع وفرسٌ هذا التدرٌب أنب
 . ثقافة مختلفة"

 

الشباب استثنائً من جٌل ب، التاسعة على التوالً للسنةو، نعترف أنٌسعدنً "أما المهندس إبراهٌم الجٌدة فقال : 
طلبة السنة الثالثة بتكرٌم ، منذ العام الماضًقمنا  قطر. فرجٌنٌا كومنولث فً جامعة تعلٌمهم فً الذٌن أتمواو المصممٌن

ٌسعدنً ، فإنه قطرلة فً تطوٌر دووأنا كمهندس مبدع أساهم وأشارك  فً التصمٌم. إمكانات كبٌرة الذٌن أظهرواأٌضا 
ٌنمو وٌتطور لٌصبح جٌل من  هذا الجٌل الشاب رؤٌةعلى  ، وأحرصالمحلٌة فً البٌئة المواهب المحلٌةوتعزٌز  رؤٌة

الهندسة وباعتبارنا شركة استشارٌة فً "م" وأضاف : مجال اختصاصه فً مبهٌعترف الذٌن  ممارسٌنوالمهنٌٌن ال
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 عمعلى دونا موظفوٌعمل  حٌث ٌعٌش، خدمة المجتمعالعربً للشؤون الهندسٌة بالمكتب التصمٌم والعمارة، فٌلتزم و
 ".والهندسة المعمارٌة. لتراث المحلًل سفراءكٌخدمون أٌضا و، البرامج التعلٌمٌة

 

أود أن "قامت السٌدة ألٌسون فانستون ، عمٌد جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر بتهنئة الطالب على هذا التكرٌم قائلة : 
فً التً ٌكتسبها طالبنا  المعارف والمهارات. ٌسعدنا وٌشرفنا أن ندرك بأن الممٌزة بهذه الجوائز على الفوز طالبنا أهنئ

هم أهدافالتً تساعدهم فً تحقٌق ذه الفرص الجدٌدة مثل ه ىلفً قطر تهٌئهم وتعدهم للحصول ع جامعة فرجٌنٌا كومنولث
مثل و التزامهم،ب اعتراف هامهً  تصمٌمكتب العربً للشؤون الهندسٌة فً الالم جوائز: "وأضافتحٌاتهم. فً و المهنٌة
  علٌها". الحفاظ ومستدامة مهنٌة  حٌاةفً للدخول  همإعدادوٌعمل على إلهامهم  دافعالدى الشباب  خلقت مبادراتهذه ال

 
جامعة فرجٌنٌا  شراكة مع فًالجٌدة ٌستمر المكتب العربً للشؤون الهندسٌة والمهندس إبراهٌم  الجوائز،هذه  ضافة إلىإ

 جامعة فرجٌنٌا كومنولثالذي تعقده  "تصمٌم دوحةالتصمٌم الدولً "مؤتمر  من خالل مشاركتهم فً فً قطر كومنولث
 .جامعةال لطالب فرص التدرٌب توفٌرمن خالل ، وكذلك كل سنتٌن فً قطر

 

### 
 

 
  قطر في كومنولث فرجينيا جامعة

. فرجٌنٌا ، رٌتشموند فً التصمٌم فنون كلٌة كومنولث فرجٌنٌا المرموقة الجامعة من فرع هً قطر فً كومنولث فرجٌنٌا جامعة
 على الحصول فرصة للطالب قطر فً كومنولث فرجٌنٌا جامعة تقدم. قطر مؤسسة مع الشراكة خالل من 0991 عام تأسست

 درجة أٌضا تقدم كما. والطباعة والرسم الداخلً والتصمٌم الغرافٌك وتصمٌم األزٌاء تصمٌم من كل فً الجمٌلة الفنون بكالورٌوس
 . التصمٌم فً الجمٌلة الفنون ماجستٌر و الفن تارٌخ فً البكالورٌوس

 
 األزٌاء، وعروض والمحاضرات المعارض من واسعة مجموعة ٌشمل والذي عامالو شاملال سنويال برنامجها إلى فباإلضافة
 اإلسالمً، للفن خلٌفة بن حمد ومنتدى" تصمٌم" الدولً التصمٌم مؤتمر سنتٌن وكل قطر فً كومنولث فرجٌنٌا جامعة تستضٌف

 على تعمل والمجتمع الجامعة بٌن مستدامة شراكات لتعزٌز العالمٌٌن والمفكرٌن واألكادٌمٌٌن المصممٌن جذب على ٌعمالن اللذان
:  للجامعة اإللكترونً الموقع زٌارة ٌرجى المعلومات من للمزٌد. قطر فً والثقافٌة واالقتصادٌة التعلٌمٌة الجوانب حٌوٌة تعزٌز
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 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

 
تحول اقتصادها المعتمد مؤسسة خاصة غٌر ربحٌة تدعم دولة قطر فً مسٌرة ( QF)مؤسسة قطر للتربٌة والعلوم وتنمٌة المجتمع 

  .على الكربون إلى اقتصاد معرفً من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما ٌعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله
الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً، وتتولى صاحبة  بمبادرٍة كرٌمٍة من صاحب السمو األمٌر الوالد 0992تأّسست مؤسسة قطر سنة 

 نت ناصر رئاسة مجلس إدارتها.السمو الشٌخة موزا ب
 

تلتزم مؤسسة قطر بتحقٌق مهمتها االستراتٌجٌة الشاملة للتعلٌم، والبحوث والعلوم، وتنمٌة المجتمع من خالل إنشاء قطاع للتعلٌم 
ًٍّ ٌجذب وٌستقطب أرقى الجامعات العالمٌة إلى دولة قطر لتمكٌن الشباب من اكتساب المهارات والسلوكٌات الضرورٌة القتصا ٍد مبن
على المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجٌا عن طرٌق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمٌة األساسٌة. وتسهم 

 .المؤسسة أٌضاً فً إنشاء مجتمع متطّور وتعزٌز الحٌاة الثقافٌة والحفاظ على التراث وتلبٌة االحتٌاجات المباشرة للمجتمع
 

  .http://www.qf.org.qa درات مؤسسة قطر ومشارٌعها، ٌرجى زٌارة الموقع اإللكترونًللحصول على كافة مبا
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