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 2013فبراير  24اإلمارات العربية المتحدة،  أبوظبي، 

 سيمنس" تطلق فعالية "األيام الجامعية" لتشجيع المواهب الشابة على المشاركة"

 2013في جائزة "سيمنس" الشرق األوسط للطالب 
 

 وتشجيع الحلول المستدامةلدى الطالب تعزيز مفهوم التفكير اإلبداعي لالمسابقة هدف ت 

 أمريكي دوالر 56,500مجموع الجوائز النقدية للمسابقة بلغ ي 

 المقبل ستعلن أسماء الفائزين خالل حفل توزيع الجوائز في شهر نوفمبر 

  
على امتداد منطقة الشرق  المختلفة الجامعات عددًا من شركة "سيمنس" اليوم سلسلة من الزيارات التي تشمل بدأت

وضع الحلول الواقعية لمن أصحاب األفكار المميزة في المنطقة المبدعين تاحة الفرصة للطلبة إاألوسط، بهدف 
والعملية للتحديات التي يتعرض لها العالم المعاصر، وذلك في إطار المنافسة على جائزة "سيمنس" الشرق األوسط 

   .2013للطالب 
  
كليات التقنية العليا في أبوظبي، مع اإلعالن عن جائزة "سيمنس" التي بدأت من  الرائدة تزامن إطالق هذه الفعاليةيو 

في التسجيل بات بإمكان الطلبة ، حيث شركة "سيمنس"ل اإللكتروني موقعالمن خالل  2013الشرق األوسط للطالب 
  .المطروحةلتحديات تعالج مجموعة متنوعة من أبرز اوتقديم أفكارهم التي المسابقة 

  
تحت فعالية "األيام الجامعية" اليوم في كليات التقنية العليا تحت رعاية معالي الشيخ نهيان قد افتكانت "سيمنس" و 

رئيس كليات التقنية العليا، حيث قام و مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في دولة اإلمارات 
الطلبة لشركة "سيمنس" باستعراض جوانب المسابقة الرئيسة واإلجابة على أسئلة واستفسارات  نو ياإلقليم يرونالمد

بيتر لوشر، الرئيس عن إطالق الجائزة في وقٍت سابق خالل الكلمة اإلفتتاحية ل باإلعالن"سيمنس"  وقامت. الحاضرين
التي احتضنتها العاصمة ة لطاقة المستقبل" والمدير التنفيذي لشركة "سيمنس آيه جي"، في حفل افتتاح "القمة العالمي

  .الماضي يناير 15 فيبوظبي أ
  
أعقاب الرائدة في قال إريك كايسر، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" الشرق األوسط: "نتطلع قدمًا لتكرار هذه المبادرة و 

أصحاب الطلبة من إشراك  بهدف، وذلك 2011النجاح الكبير الذي حققته الجائزة في نسختها االفتتاحية خالل العام 
أن نشهد تسجيل  أسعدنالطرح أفكارهم المبدعة. كما لهم العقول واألفكار المميزة في المنطقة، وتوفير البيئة المناسبة 

  ".2013العام الماضي، ونأمل تكرار هذا النجاح في مسابقة العام في مسابقة براءة اختراع أحد الحلول المطروحة 
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طرح أفضل الحلول ب، والقيام المسابقة فيأحد المواضيع األربعة المطروحة  المشاركون من اختياروسيتمكن الطلبة 
ل مجموعة مواضيع شكّ سيتم تحديد المواضيع من قبل خبراء شركة "سيمنس"، لتُ حيث لمعالجتها،  العلمية والفاعلة

تسليط الضوء عليها والبحث عن أفضل الحلول  وتمكينتتعاطى مع واقع الحياة العملية في منطقة الشرق األوسط، 
  الممكنة، للمساهمة في دعم عمليات التنمية المستدامة في المنطقة.

  
، كما أمريكي دوالر ألف 25بجائزة نقدية قدرها في المسابقة سيحظى الفائز األول من بين أربعة متنافسين نهائيين، 

 1,500 جائزة بقيمة توزيعباإلضافة إلى ، المتبقيين ةفسين الثالثالمتنا على كل مندوالر  آالف 10سيتم توزيع مبلغ 
من قبل لجنة تحكيم رفيعة  المشاركةمواضيع الأفضل موضوع يتم اختياره من قبل الجمهور، وسيتم تقييم  ندوالر ع

  ها في طرح مبادرات مستدامة في مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط.ئالمستوى، ساهم جميع أعضا
  

جائزة "سيمنس" الشرق  في بالمشاركةإلى مدى سرور المعهد  كليات التقنية العليا، مديرطيب كمالي، وأشار الدكتور 
تقديم الخبرات والمهارات  حول، نظرًا لتماشيها مع نهج كليات التقنية العليا التعليمي والذي يتمحور األوسط للطالب

  .التطبيقيةالتعليمية 
  

رامية إلى تعليم الطلبة عبر بيئة للطالب بشكل كبير مع أهدافنا ال‘ سيمنس’"تتماشى جائزة وأضاف الدكتور كمالي: 
، األمر الذي بالممارسةالتعلم أساس تعليمية تطبيقية، كما تعزز التزامنا بالنهج التربوي التعليمي العملي، والمبني على 

من خالل  تمكين الطلبةعمل الجائزة على ستو بسوق العمل.  لتحاقهمايضمن جهوزية خريجينا عند أن من شأنه 
للقضايا المتعلقة بالطاقة واالستدامة كوسيلة  ولحلإيجاد أفضل العلى  هاورفع مستوى تعليمهم، نظرًا لتركيز  االبتكار

  للتعليم والتثقيف."
  
دولة اإلمارات العربية المتحدة، القيام بعدة  فيفعالية "األيام الجامعية" إطالق باإلضافة إلى تعتزم شركة "سيمنس" و 

 ،والكويت ،ومصر ،والمملكة العربية السعودية ،في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط، تشمل قطرلجامعات زيارات 
  ،وليبيا ،وسلطنة عمان

  وباكستان. 
  
، وسيتم اإلعالن عن الفائزين 2013 مايو 15يوم هو  الجائزةفي الموعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك يذكر أن و 

  .مقبلالنوفمبر  سيقام في العاصمة القطرية الدوحة في شهرخالل حفل توزيع الجوائز الذي 
 

 -انتهى-
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  :للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع
 سيمنس الشرق األوسط

 أوليفر كالوس

  رئيس العالقات اإلعالمية

  +97143660441  ھاتف:

  +971552001151  جوال:

Oliver.Klaus@siemens.com  

   

   برنزويك غلف
  دينا غندور

+971 2 234 4606  
dghandour@brunswickgroup.com 

 

www.studentaward‐الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني  المشاركة في المسابقة للمزيد من المعلومات حول

middleeast.com 
 

 www.twitter.com/siemens_pressعبر حسابنا  تويترتابعونا على موقع 

  
  
  

  Siemens AGسيمنس أيه جي 
(برلين وميونخ) هي شركة عالمية في مجال اإللكترونيات ومحطات توليد الطاقة الكهربية والهندسة الكهربية،  Siemens AGشركة سيمنس أيه جي 

ية بشكل رئيس. ومنذ وهي تعمل في قطاعات الصناعة، والطاقة، والرعاية الصحية، كما توفر حلول البنى التحتية لكل من المدن ومناطق التكثفات السكان
عاًما، تقف سيمنس على قمة التميز التكنولوجي، واالبتكار، والجودة، واالعتمادية، والعالمية. وتعد هذه الشركة أكبر موّرد على مستوى  165أكثر من 

، والذي انتهى 2012يئة. وفي العام المالي % من عائداتها الكلية تأتي من الحلول والمنتجات الصديقة للب40العالم للتكنولوجيات البيئية، وما يقرب من 
مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر  5.2مليار يورو، وعائدات من العمليات المستمرة بمبلغ  78.3، وصل إجمالي عائدات الشركة 2012سبتمبر  30في 

ات الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني: ألف موظف في جميع أنحاء العالم. للمزيد من المعلوم 370، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 2012
www.siemens.com 

 


