شركة الديار القطـرية ُتشارك في فعاليات اليوم المفتوح
في جامعة قطــر
 النعيمي ":نأمل من الخريجين القطرين أن يكون لهم دور بارز في بناء نهضة دولتنا الفتية بقيادة حضرة صاحب السمو
أمير البالد المفدى وسمو ولي عهده األمين ،حفظهما اهلل".
 الديار القطرية تشارك في المعرض السنوي " اليوم المفتوح" الذي تنظمه كلية الهندسة المدنية.
 النعيمي ":تؤكد مشاركتنا في هذا المعرض على دعمنا للفعاليات في الجامعات الوطنية ،وعلى ثقتنا بمستوى وكفاءة
خريجي جامعة قطر "
الدوحة – قطر 15 ،مايو  :1122شاركت شركة الديار القطرية لالستثمار العقاري ،وهي شركة رائدة في مجال التنمية المستدامة،
في فعاليات المعرض السنوي "اليوم المفتوح لطالب الهندسة المدنية" ،والذي نظمته كلية الهندسة المدنية بجامعة قطر ،صباح يوم
أمس األحد  51مايو ،من الساعة  9صباحاً وحتى الساعة  2ظهراً في كلية الهندسة قسم البنين.
وتعليقاً على هذه المشاركة قال السيد عبداللطيف محمد النعيمي ،رئيس الشؤون االدارية في شركة الديار القطرية ":تؤكد مشاركتنا في
هذا المعرض على دعمنا للفعاليات في الجامعات الوطنية ،وعلى ثقتنا بمستوى وكفاءة خريجي جامعة قطر ،ونحن نتطلع الستقطاب
خريجيها للعمل في شركة الديار القطرية وبشكلٍ خاص خريجي كلية الهندسة" .وأضاف ":وحيث أن شركة الديار شركة متخصصة
في مجال االستثمار العقاري فإنها تعول كثيراً على خريجي التخصصات الهندسيه ونحن نأمل من الخريجين القطريين أن يكون لهم
دور بارز في بناء نهضة دولتنا الفتية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ،أمير البالد المفدى وسمو الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني ولي العهد األمين ،حفظهما اهلل".
وقد شارك الطالب بعدد من المشاريع وهي ثمرة جهودهم الكبيرة التي قاموا بتنفيذها في مقرراتهم ،ليحتفلوا بها أمام األقسام والكليات
األخرى ،وقد تخللت نشاطات وفعاليات اليوم المفتوح ،عرضاً لنماذج مشاريع (مجسمات) للطالب ونشاطات طالبية أخرى ،وقد
شارك وحضر هذا المعرض السنوي عدد من موظفي شركة الديار القطرية وشركة لوسيل للتطوير العقاري وعدد كبير من الشركات
الوطنية واألجنبية العاملة في قطر في مجال الهندسة والبناء ،منها شركة البناء القطرية وشركة بارسونز وغيرها.
يمثل هذا المعرض فرصة ثمينة للطالب للتعرف على طبيعة تخصص الهندسة المدنية ودوره في بناء المجتمعات ،وهو فرصة أخرى
لعرض إمكاناتهم ومعلوماتهم الهندسية أمام طالب التخصصات األخرى والشركات المشاركة ،ولكي يتعرفوا أيضاً بالشركات
والمؤسسات التي قد تفتح لهم آفاقاً واسعة للعمل لديها كمهندسيين مدنيين.
تعد مشاركة شركة الديار القطرية في هذا الحدث من المشاركات المميزة ،حيث جلبت بعض معدات وأدوات المهندسين المدنيين
العطاء فكرة ولمحة للطالب عن سوق العمل وعن حياتهم المهنية في المستقبل .كما استقبلت الشركة مجموعة من الطلبات للتوظيف
أو التدريب أو المنح دراسيه من قبل الكلية والطلبة وشاركت أيضاً في تقيييم مشاريع الطلبة التي تم تقديمها في اليوم المفتوح .
الجدير بالذكر أن شركة الديار القطـرية لالستثمار العقاري المملوكة بالكامل لجهاز قطر لالستثمار ،قد تأسست في ديسمبـر عـام
 2001م وذلك بهدف دعم االقتصاد القطـري وتشكيل دعامة حقيقية للنهضة االقتصادية التي تشهدها دولة قطر وتقوم الديار القطرية
في هذا السياق بتنفيذ ما يزيد عن خمسة وثالثين ( )51مشروعاً رائداً في أكثر من عشرين ( )20دولة حول العالم.

—انتهى—
نبـذة عـن شـركة الديار القطـرية لالستثمار العقاري:
تأسست شركة الديار القطـرية لالستثمار العقاري المملوكة بالكامل لجهاز قطر لالستثمار ،في ديسمبـر عـام  2001م وذلك بهدف
دعم االقتصاد القطـري وتشكيل دعامة حقيقية للنهضة االقتصادية التي تشهدها دولة قطر وتقوم الديار القطرية في هذا السياق بتنفيذ

ما يزيد عن خمسة وثالثين ( )51مشروعاً رائداً في أكثر من عشرين ( )20دولة حول العالم ،كما تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات
التطوير العقاري واضعة في اعتبارها الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري  ،للمناطق التي تعمل بها  ،وأسلوب الحياة المميز،
وتحقيق المنافع االقتصادية واالجتماعية المستدامة .
وتتلخص رؤية شـركة الديار القطـرية في أن تكون الشركة العقارية األولى عالمياً التي تعمل بناءً على التزاماتها تجاه المجتمع والبيئة
العمرانية  ،كما تعمل الشركة في الوقت نفسه على تحقيق رسالتها المتلخصة في إنشاء مشاريع عقارية تجارية وسكنية على مستوى
عالمي في مختلف دول العالم والتي من شأنها تحسين وإغناء نمط الحياة  ،كما تعمل على ترسيخ مكانتها كشـركة االستثمار العقاري
التي تطبق معايير الجودة العالمية  ،مع تسخير كافة طاقاتها وإمكاناتها لتحقيق التنمية المستدامة .وفوق هـذا كله ،فإن الديار القطـرية
توفر للمطورين العقاريين المحليين واألجانب على حد سواء فرصاً سانحة لالستثمار في العديد من المشروعات العائدة لها في شتى
أنحاء العالم .
www.qataridiar.com
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