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بسم هللا الرحمن الرحيم و الصالة و السالم على أشرف النبياء و املرسلين سيدنا محمد
و على اله و صحبه أجمعين
صاحب السمو امللكي المير محمد الفيصل عضو مجلس ي املؤسسين واالمناء لجامعة
عفت
صاحبة السمو امللكي الميرة لولوة الفيصل نائب رئيس مجلس االمناء واملشرف العام
على جامعة عفت
صاحبة السمو امللكي الميرة ريم بنت محمد الفيصل متحدثنا الرئيس ي وفارسة الفن
الفوتوغرافي
أعضاء هيئة التدريس
االمهات الفضليات واالباء االعزاء
بناتي الطالبات املبدعات
الحضور الكريم
السالم عليكم و رحمة هللا وبركاته ،،،
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تتشرف جامعة عفت بافتتاح معرض معماريات عفت في دورته الثامنة للعام األكاديمي
 , 2016- 2015و نفخر بأن يكون محور معرض معماريات لهذا العام هو مكة البيت
املعمور  ,كما تفخر بان يكون املعرض املصاحب لهذا العام معرض املصورة والفنانة
الفوتوغرافية العاملية كما انها االولى في اململكة العربية السعودية ،،،صاحبة السمو امللكي
االميره ريم بنت محمد الفيصل .درست صاحبة السمو امللكي االميره ريم بنت محمد
الفيصل األدب العربي وعشقت التصوير ودرسته ومارسته في فرنسا ،وأقامت  34معرضا
شخصيا حول العالم .فهي رئيسة جمعية “نعم نحو عمل مسؤول” في فرنسا ،وكتبت
مقاالت سياسية تحليلية في صحيفة “العرب نيوز” العاملية ،كما أصدرت ثالثة كتب
فوتوغرافية.
فلقد تفضلت سموها مشكورة باملوافقه على مشاركة طالباتنا لهذا العام بمجموعة من
الصور الفوتوغرافية في معرضها الخاص  R Gallery & Photograghyاملقام في أحد األركان
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الرئيسية في هذا املعرض ،كما تكرمت باملوافقة على عقد عدد من ورش العمل في التصوير
الفوتوغرافي لطالبات جامعة عفت في اليوم الثاني للمعرض.

ايها الحضور الكريم
تحرص جامعة عفت كل عام باألحتفاء بأعمال و ابداعات طالبات قسم العمارة وتوسيع
نطاق مشاركتهن بل وتشجيعهن دخول املسابقات املعمارية و األبتكار على املستوى املحلي
والعالمي .و تأتي هذه املجهودات في إطار رسالة الجامعة والكلية وقسم العمارة لدعم
العملية التعليمية التي تربط التعليم األكاديمي باملمارسة املهنية و سوق العمل  .و قد
قامت طالبات قسم العمارة خالل هذا العام بتصميم العديد من املشروعات املعمارية و
العمرانية في مجاالت التصميم املعماري املختلفة لخدمة مجتمع اململكة بصفة عامة
ومجتمع منطقة مكة املكرمة و حيزها العمراني و البشري بصفة خاصة.
و قد لبت جامعة عفت الدعوة واملبادرة الكريمة من سعادة الدكتور ناصر بن مسفر
القرش ي الزهراني املؤسس واملشرف العام على مشروع تصميم متحف "السالم عليك ايها
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النبي" في مكة املكرمة وشجعت طالباتها للمشاركة في مسابقه تصميم املتحف وكان ذلك
خالل الفترة من أغسطس وحتى ديسمبر لعام 2015م .ولقد كانت ملشاركة الطالبات في
ً
ً
هذه املسابقه اثراءا كبيرا في تاصيل القيم الروحانية لدى الطالبات وإثراء أساليب تعلمهن
املنهجية والالمنهجية بل و توطيد مواطن الجمال في تصميم املتاحف بصورة جديدة
وفريدة وشاملة.
كما شاركت طالبات قسم العمارة في مسابقة معمارية محلية اخري لتصميم مركز األبحاث
التقنية لشركة وادي مكة للتقنية و ذلك كخطوة نحو ربط طالبات قسم العمارة بالعمل
األبداعي الذي تدعمه شركة وادي مكة للتقنية.
وقد أسهمت هذه املسابقات في خلق بيئة تنافسية إبداعية بين طالبات كلية العمارة في
الجامعة التي باتت تحرص على مشاركة طالباتها بهذا النوع من املسابقات والتي تهدف إلى
تنمية القيم املعمارية التي ال تقتصر على األبنية الصماء ،بل تركز أيضا على األبنية
املحافظة على البيئة وتحافظ على الطابع املعماري وتحقق االستدامة.
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و إلي جانب املشاريع املعمارية  ،استضافت جامعة عفت ورشة العمل للمنظمة الدولية
للعمارة في ربيع  2015تحت عنوان مكة و مكة األخرى و قام من خاللها طالبات قسم
العمارة مع طالبات من أقسام العمارة في عدد من الدول بالتوثيق العمراني واملعماري
ملنطقة الحرم و محيطها العمراني كما تستضيف جامعة عفت الدورة الثانية لورشة
العمل في ربيع .2016
و إلي جانب مشاريع الطالبات فإن جامعة عفت تحرص على تحفيز أعضاء هيئة التدريس
بالقسم علي املشاركة في عدد من املشروعات البحثية التي تطمح إلى التطوير املستمر و
مواكبة التنافسية العاملية مع ربطها باملوروث الثقافي و العمراني مما أسفر عن مشاركة
عدد من اعضاء هيئة التدريس في مشروعات بحثية إلعادة استخدام املباني التراثية و
تنمية املناطق العشوائية بمكة املكرمة .أمل ان يبرز معرض معماريات في دورته الحالية
تميز طالبات قسم العمارة كسفيرات لجامعة عفت لخدمة دينهم ووطنهم العزيز.
اختم كلمتي بالشكر الخاص لصاحبة السمو امللكي االميره لولوه الفيصل رعايتها معرضنا
اليوم واشكر الحضور الخاص لصاحب السمو امللكي االمير محمد الفيصل كما اشكر
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املشاركة املميزة لصاحبة السمو امللكي األميرة ريم بنت محمد الفيصل "قدوة طالباتنا في
الفن واصوله".
واخص بالشكر اولياء االمور والطالبات والهيئتين االكاديمية واالدارية على جهودهم في
اخراج املعرض بصورته املتميزه لهذا العام
بسم هللا وعلى بركة هللا نبدا فعالياتنا لهذا اليوم,,,,,
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