
 
 2019 العالمي الخریجین معرض

 أفضل لعالم مبتكرة حلوالً  یستعرض دبي في الشباب للمصممین الرائد معرضال

 
 

 نسخة عن المئة في 100 بلغت بزیادة جامعة 200 من أكثر من مشاركة طلبات العالمي الخریجین معرض من الخامسة الدورة استقبلت •
 2018 عام

 التوالي على الثاني للعام الحكومیة لالستثمارات دبي مؤسسة مع بالشراكة لمعرضا ینعقد   •

 على صمیمالت تأثیر إلى االنتباه جذب على بلندن التصمیم تحفم في السابقة أعمالھا تركزو للمعرض، جدید منسق واتسون إیلیانور •
 والكون. المجتمع

 معوالمجت والمنزل الفرد على الحضارة، في االیجابي تأثیرھا ومقیاس االبتكار مجال في أساسیة مواضیع المعرض یستكشف •
 والكوكب والمدینة

 

 مؤسسة عم شراكةالب الفعالیة من جدیدة نسخة تنظیم عن ،والمصممین للفنانین العالمي ىالملتق العالمي، الخریجین لمعرض المنظمة الجھة أعلنت
 تقیاتالمل أضخم المعرض كونیوس أجمع. العالم على إیجابي تأثیرب تعود مشاریع ابتكار بھدف نوفمبر 16 حتى 12 من الحكومیة لالستثمارات دبي

ً  وأكثرھا  اجتماعیاً. مؤثرة ابتكارات إطالق على یعملون الذین والخریجین للجامعات العالم في تنوعا
 

ً  150 من أكثر تستقطب أن العام ھذا لنسخة ویتوقع  لالبتكار یمكن التي المجاالت استكشاف امواضیعھ وتتضمن دبي، إمارة إلى دولة 43 من خریجا
 المعرض، أرض طالت التي التوسعة أعقاب وفي والكوكب. والمدینة عوالمجتم والمنزل الفرد على إیجابي تأثیر بإحداث خاللھا من یسھم أن

ً  علیھ القائمین استقبال بعد سیّما ال اإلطالق، على للجامعات ملتقى أكبر منھ العام ھذا نسخة تستضیف ً  رقما  .لمشاركةا طلبات من جدیداً  قیاسیا
ً  150 العالمي الخریجین معرض وسیضم  الناشئة، األسواق في الجامعات من اراتاالبتك أبرز تستعرض بحیث التخصصات، مختلف من مشروعا
 ‘وردستانف جامعة’و ‘ھارفرد جامعة’ مثل العالمیة الجامعات نخبة من الطالب أعمال جانب إلى ند،وتایال وباكستان ومصر وأوغندا تشیلي فیھا بما
 ایدز جامعة مثل رائدة محلیة جامعات من المعرض في المشاركة المشاریع تأتي المتحدة، العربیة اإلمارات دولة من أّما .االمبراطوریة لندن كلیة و

 ‘.أبوظبي نیویورك’ وجامعة
  

 مؤسسة "حرصت :الحكومیة لالستثمارات دبي لمؤسسة التنفیذي والرئیس اإلدارة مجلس عضو الشیباني، إبراھیم محمد معالي قال الصدد، ھذا وفي
 أكبر ددع اآلن ویحظى برنامجھ. ونطاق وتنوع انتشار تعزیز بغیة العالمي التخرج معرض دعم على الماضي العام في الحكومیة لالستثمارات دبي
 تجدید ویأتي واء.س حد على والبیئة المجتمع على بالفائدة تعود التي الحلول وتطویر استعراض بفرصة العالم أنحاء كافة من الشباب المبتكرین من

 .األعمال وریادة ارلالبتك عالمي كمركز المدینة مكانة على باالعتماد وذلك للجمیع، استدامة وأكثر أفضل مستقبل ببناء دبي التزام على تأكیداً  شراكتنا
ً  طلعونت  ".متمیزة ابتكارات من العام ھذا نسخة ستشھده ما أجمع العالم أمام لنستعرض قدما



 
 

ً  البرنامج ویتضمن  امشھ على المعرض وسیقام ،المشاركین للخریجین األعمال ریادة برنامجو االجتماعي"، األثر أجل من "االبتكار مؤتمر أیضا
  مجاناً. الجمھور من زواره ویستقبل للتصمیم دبي أسبوع

 
 .بلندن التصمیم متحف من قادمة للحدث، جدیداً  منظوراً  لتوفر منسق بصفة العام ھذا المعرض فریق إلى واتسون إیلیانور وتنضم

 
 ھذا الفعالیة تستعرض إذ التصمیم؛ قطاع في الشابة العقول أللمع ملتقى العالمي الخریجین معرض "یُمثل :واتسون إیلیانور قالت السیاق، ھذا وفي
 وجودنا جوانب مختلف بین الروابط إبراز إلى العام ھذا اعتمدناھا التي التنظیمیة المنھجیة وتھدف جامعة. 100 من أكثر من المشاریع من باقة العام

ً  یمضون ومن أوالً، باإلنسان المتعلقة المشاریع على لیطّلعوا المعرض جنبات امتداد على الزوار یجول حیث اإلنساني؛  مجتمعوال المنزل نحو قُدما
 حیاتھم، سلوبأ حیال منطقي بشكل للتفكیر اآلخرین إلھام على قادرین نكون أن ونأمل والكوكب. المدینة حول المتمحورة بالمشاریع جولتھم ویختتمون

ً  یُلھموننا حین في  واع". بشكل التصرف على جمیعا
 

 الحلول من مجموعة باستعراض أبوظبي نیویورك وجامعة زاید جامعة مثل رائدة محلیة جامعات ستقوم المتحدة، العربیة اإلمارات دولة ومن
 الغذائي. واألمن السكان شیخوخة بین تتنوع لمشاكل المتقدمة

 
ً  معّدل غشاءً  العالم أنحاء من المشاركات وتتضمن ً  ومصمم حراریا  دانالبل أو المنخفض الدخل ذات المناطق في المولودین الخّدج لألطفال خصیصا
ً صندوقو المتحدة، المملكة في ترینت نونتغھام جامعة طالب من مجموعة ابتكرتھ ،النامیة ً مخصص متكامالً  ا  شح من تعاني التي للمجتمعات ا
 خریجي كارابت من وھو ،ماء إلى وتحویلھا الجو في الرطوبة بتكثیف أخرى ألواح تقوم بینما الشمسیة، األلواح ةبواسط الطاقة بتولید یقوم الموارد،
 .إیطالیا تورینو، يف المھندسین وكلیة ‘تورینو دي بولیتیكنیكو’ جامعة

 
ً  مؤتمراً  نوفمبر، 11 االثنین، یوم العالمي الخریجین معرض یستضیف أخرى، جھة ومن  عنوان تحت ، القطاع في والخبراء لألكادیمیین مخصصا

 في الجامعات تحویل ُسبل المؤتمر ویستطلع  المؤسسات. بین المعرفي التبادل بمستویات االرتقاء بغیة وذلك ،االجتماعي" األثر أجل من "االبتكار
 ةالمعنی واألطراف األعمال ورواد والخریجین األساتذة تجارب من االستفادة عن فضالً  المستدامة، للتنمیة محفزة عوامل إلى العالم أنحاء جمیع

 مجاالت يف والمستدامة العادلة التنمیة لضمان االبتكار على تعتمد والتي الحالیة المبادرات من المستفادة الدروس على الضوء سیُسلط كما األخرى.
 االجتماعیة. بالمشاریع المتخصصة جمیل" "مجتمع مؤسسة بتنظیم المؤتمر ویقام والتصمیم. والعمارة التكنولوجیا

 
 في إطالقھا مرحلة إلى وصوالً  خطواتھا أولى من بدءاً  الخریجین مشاریع لدعم 2019 عام في تُطرح جدیدة مبادرة األعمال ریادة برنامج ویُعد

 ثم ومن اشئة.ن اجتماعیة شركة إنشاء وطرق التجاري التفكیر أساسیات یُغطي إلكتروني تدریب إتمام في البرنامج من األولى المرحلة وتتمثل السوق.
ً  20 إلى یصل ما اختیار سیتم  بھا. الخاصة الترویجیة والمھارات الناشئة المفاھیم بلورة بغیة دبي في تدریبي مخیّم لحضور مشروعا
 
 التعاونیة لفرصا استكشاف بغیة بدبي األعمال ریادة مجال في العاملة المعنیة والجھات المسّرعات على المشاركین تعریف سیتم النھائیة، المرحلة وفي

 مع التزامنب التطویر من للمزید لتخضع العالمي الخریجین معرض في المشاركة للمشاریع الفرصة إتاحة في البرنامج من الھدف ویتجسد المحتملة.
      دبي. في عمالاأل ریادة منظومة إلى لالنضمام العالم أنحاء جمیع من الشابة االبتكاریة المواھب استقطاب

 
 المشاركة المشاریع حول لمحة

 
 :وھي للمعرض، األربعة المبادئ رأسھا وعلى المعاییر، من مجموعة على بناءً  العالمي الخریجین معرض في المشاركة المشاریع اختیار یجري

 بحثال موادو واألفالم األولیة النماذج سیستعرضون حیث األسبوع، طوال دبي في الطالب وسیبقى والتبادل. والمساواة، ،االیجابي واألثر االبتكار،
 معھا. التفاعل فرصة لھم ستتاح الذین الزوار أمام األصلیة

 
 والمساواة، االجتماعي والنوع لثروة،ا توزیع في والتفاوت الصحة، من ُكّالً  المعرض مجاالت ضمن تحدیدھا جرى التي المواضیع قائمة وتضم

 العالمي. خریجینال معرض تنظیم عن المسؤولة واتسون، إیلیانور عن الصادرة التعلیقات بعض أدناه إلیكم ونورد والتكنولوجیا. والتعلیم، واالستدامة،
 
 من العام ھذا نسخة خالل الھامة المواضیع من واحداً  العالمي المستوى على الصحیة الرعایة إلى الوصول إمكانیة تمثل" :الصحیة الرعایة قطاع

 وتقدم .صعوبة األوضاع أكثر ظل في والعالج الرعایة لتقدیم مختلفة لطرق الشباب المصممین إیجاد ظل في سیما ال ،العالمي الخریجین معرض
 ".القطاع في المحتملة المتمیّزة التطورات من باقة البند ھذا تحت المندرجة المشاریع

 



 
o  ’2.0(  ‘2.0 سكوب إكسل Excelscope( - في المالریا لتشخیص ذكیة أداة وھي ھولندا: للتكنولوجیا، ‘دیلفت’ جامعة 

 فتكالی وخفض دقة وزیادة العمل أعباء من للحد تصمیمھا وجرى الكبرى، الصحراء جنوب أفریقیا في الریفیة المناطق
 التشخیص. عملیات

o  ’إنسوالتا‘ )Insulata( - معّدل غشاء وھو المتحدة: المملكة ،‘ترینت نوتنغھام’ جامعة  ً ً  ومصمم حراریا  لألطفال خصیصا
 النامیة. البلدان أو المنخفض الدخل ذات المناطق في المولودین الخّدج

o ’سویف‘ )Swiv( - من یُعانون مّمن لألطفال مخصصة أسنان فرشاة وھي األمریكیة: المتحدة الوالیات ،‘بنسلفاینا’ جامعة 
 ركةح خالل من أسنانھم تنظیف لھم یُتیح ما الیومیة، الحیاتیة المھام تنفیذ في صعوبة ویجدون إدراكیة خاصة احتیاجات
 واحدة. جسدیة

 على خریجونال یعمل أجمع، العالم منھا یُعاني التي الملحة كلالمشا من كواحد الثروات توزیع في التفاوت بقاء ظل في" :الثروة توزیع في التفاوت 
 ".ھذا األتمتة عصر في التطور ركب عن أحد تخلف عدم على والحرص وتمكینھا، المحرومة بالمجتمعات االعتراف لضمان طرق تطویر

 
o ’إیبیتنت‘ )Epitent( - للحاالت المخصص المحمول المسكن اھذ البتكار الفكرة استُلھمت أوغندا: ،‘ماكیریري’ جامعة 

 أفریقیا. غرب في اإلیبوال وباء تفشي من اإلنسانیة

o ’بروفایند‘ )Hubvance( - املمتك صندوق وھو إیطالیا: ،تورینو يف المھندسین وكلیة ‘تورینو دي بولیتیكنیكو’ جامعة 
 لواحأ تقوم بینما الشمسیة، األلواح بواسطة الطاقة بتولید یقوم بحیث الموارد، شح من تعاني التي للمجتمعات مخصص
 ماء. إلى وتحویلھا الجو في الرطوبة بتكثیف أخرى

o  ’زامبیل‘ )Zambeel( - للعمال الراحة مالال وتوفر بطریقتین حملھا یُمكن حقیبة وھي باكستان: ،‘كراتشي’ جامعة 
 آمن. نحو على لیالً  والنوم حاجیاتھم حمل من وتمكنھم الریفیین

 وتولت وصحتھا. حیاتھا وجودة المرأة سالمة لتعزیز الفئة ھذه ضمن المندرجة المشاریع من العدید تصمیم جرى" :والمساواة االجتماعي النوع
 التصامیم". لھذه الدقیقة التفاصیل فھم على تُساعدنا خطوة في المشاریع ھذه قیادة السیدات

 
o ’كامسي‘ )Camsy( - حاالت وتسجیل لفحص ومصمم لالرتداء قابل مراقبة نظام وھو سویسرا: للفنون، زیوریخ جامعة 

 یصتشخ على السیدات حصول احتماالت ارتفاع االعتبار بعین الجھاز ویأخذ المریض، لدى القلبیة المؤشرات في الخلل
 القلبیة. لحالتھم خاطئ

o ’ھایل‘ )Hale( - الذاتیة المساعدة بمزایا مزودة مستشفیات مالبس وھي مصر: القاھرة، في األمریكیة الجامعة 
 الصحیة. المراقبة من تدخالً  أقل شكل توفیرل والمستشعرات

o  ’كیرجیفر ماسیكتومي‘ )Caregiver Masectomy( - وواق تكیفي نسیج عن عبارة وھو ھولندا: التصمیم، أكادیمیة 
 برزت حیث االستئصال ندبات حول واق غالف تثبیت على وینطوي الثدي، الستئصال خضعن الالتي للسیدات مخصص
 والراحة. للمساحة الملحة الحاجة

 قضایاال معالجة في تتمثل صعبة مھمة المصممون یواجھ الیومیة، حیاتنا من تفادیھ یُمكن ال جزء إلى المناخیة األزمة تحول ظل وفي" االستدامة: 
ً  تُتیح أسالیب إلیجاد الشباب ویعمل واالستھالك. لإلنتاج العالمیة األنظمة حول المتمحورة  ة".مبتكر بطرق المتاحة للموارد أفضل استخداما

 
o  ’غاز بلو‘ )Gas Blue( - میسور لالنتقال جذري حل عن عبارة وھو المتحدة: المملكة ،‘للعمارة بیرلیت إل سي یو’ كلیة 

 والتي یةالمحل المصادر من المستمدة العضویة والمواد الحیوي الغاز باستخدام النظیف والطھي والتخزین اإلنتاج نحو التكلفة
   وبناؤه. محاكاتھ تسھل نظام خالل من وصلھا یُمكن

o ’أورجانیكو‘ )Organico( - العضوي للتحلل وقابلة الوزن خفیفة مضغوطة مادة وھي ألمانیا: للفنون، برلین جامعة 
 البیئي. األثر من األدنى الحد تاركة التصنیع عملیة إتمام إمكانیة تُتیح إذ المفروشات؛ صنع لقطاع ومخصصة

o ’إمباكتو‘ )Impacto( - ةماستدا أكثر حیاة نمط اتباع على الناس تشجع إلكترونیة منصة وھي إیطالیا: المھندسین، كلیة 
 استھالك من الحد خالل من البیئة على تتركونھ الذي اإلیجابي األثر بحساب تقوم موثوقة خوارزمیات على باالعتماد
 حیاتكم. في البالستیك

 



 
 التعلیم ویاتبمست لالرتقاء أدوات بتطویر الشباب المصممون یقوم والوسائل، الفرص توفیر في المعرفة لدور العمیق اإلدراك خالل ومن" التعلیم:
 الجمیع". لمصلحة األفضل

 
o ’أوفر إز كالس‘ )over is Class( - حول األطفال لتعلیم مصممة تعلیمیة لوح لعبة وھي الصین: ،‘ھونان’ جامعة 

 الحوادث. عن الناجمة اإلصابات تجنب بغیة والسالمة للصحة األساسیة المفاھیم

o  ’شیماتیكس تاكتایل دیزایننج‘ )ematicsSch Tactile Designing( - األمریكیة: المتحدة الوالیات ،‘نیویورك’ جامعة 
 ینالمصاب ألولئك أكبر بشكل بنفسك" "افعلھا ومشاریع اإللكترونیات إلتاحة المطورة التصمیم معاییر من مجموعة وھي
 البصري. بالعجز

o  ’سكیل ووتر‘ )Scale Water( -  كمیة یعرض رقمي میزان وھو ألمانیا: للفنون، برلین جامعة بندرناجل، برونو لویس 
 ستویاتم حول استنارة أكثر قرارات اتخاذ من تمكیننا وبالتالي بنا الخاصة البقالة مواد إنتاج عملیات خالل المستخدمة المیاه

 بنا. الخاصة االستھالك

 لجدیدةا األدوات ھذه استخدام وُسبل ةالتنمی حول الوتیرة، متسارع التكنولوجي التطور ھذا تواصل ظل في الخریجون، یتباحث" التكنولوجیا:
 سبیل في قبلالمست في ستلعبھ الذي والدور الحدیثة التقنیات تطویر ُسبل حول األسئلة من مجموعة طرح في ھذه الخریجین مشاریع وتُسھم الفعاالة.
 اإلیجابي". التغییر إحداث

 
o ’روبلوكس‘ )Roblox( - الصنع المسبق للبناء نظام وھو المتحدة: المملكة للعمارة، بارتلت كلیة - العالمیة لندن جامعة 

 المقاسات. بمختلف الھیاكل من كبیرة تشكیلة وتھیئة ابتكار یُتیح بحیث

o  ’جارفیس‘ )Jarvis( - الھجین الواقع بنظام عاملة رأس سماعة وھي األمریكیة: المتحدة الوالیات ،‘بنسلفانیا’ جامعة 
 للمصابین اإلدراكیة االختبارات إجراء عند االنتباه تشتیت وعوامل لألنشطة الدماغ استجابة قیاس من األطباء لتمكین

   الدوائیة. المستحضرات فعالیة على والوقوف النشاط فرط مع االنتباه نقص واضطراب بالرأس الحادة بالصدمات

o ’ادات مي‘ ) Data) Mi– تُتیح بوابة وھي المتحدة: المملكة اإلمبراطوریة، لندن وكلیة للفنون، الملكیة األكادیمیة 
 لبیاناتھم الشخصي التخطیط عن فضالً  یشاركونھا، التي األولیة البیانات نوعیة على االطالع فرصة للمستخدمین
 الشخصیة. یاناتالب شفافیة حیث من التجربة تعزیز خالل من وذلك المستخلصة،

o  ’بیوتكس-رو‘ )Biotics-Ro( - روبوت وھو  المتحدة: المملكة اإلمبراطوریة، لندن وكلیة للفنون، الملكیة األكادیمیة 
ً  ابتالعھ یتم بحیث األبعاد، رباعیة الطباعة بتقنیة مطبوعة مواد من مصنوع مجھري  التقاطب لیقوم الحیوي المضاد عن عوضا
   الدم. مجرى في االلتھابات

   مالحظات للمحررین:
 

 العالمي الخریجین معرض عن نبذة
ً  واألكثر األكبر التجّمعالعالمي  الخریجین معرض یعدّ   االبتكارات بمجاالت یعملون الذین الجامعیین والخریجین للجامعات العالم مستوى على تنوعا

 والھندسة ا،والتكنولوجی والعلوم، التصمیم، مجاالت تغطي التي الخریجین مشاریع لعرض ربحیة غیر مبادرة المعرض ویشكل المجتمع. في المؤثرة
 الدول من جامعات مجموعة جانب إلى العالم، مستوى على الرائدة الجامعات من نخبة المعرض في ویشارك العالم. حول جامعة 100 من أكثر من

ً  المجال یفسح ما النامیة،  لراھن.ا العصر تحدیات لمعالجة مبتكرة حلول بتصمیم یقومون الذین الخریجین من الصاعدة األجیال مشاركة أمام واسعا
https://www.globalgradshow.com/ 

 
 الحكومیة لإلستثمارات دبي مؤسسة
َ  ،2006 عام مایو شھر في تأسست دبي. لحكومة الرئیسي االستثماري الذراع ھي الحكومیة لالستثمارات دبي مؤسسة  لسنة )11( رقم للمرسوم وفقا
 لحكومیةا لالستثمارات دبي مؤسسة تكلیف تم كما التجاریة. والمؤسسات االستثمارات من دبي حكومة محفظة وإدارة بتوحید تكلیفھا وتم ،2006
 حوكمةل عالیة ومعاییر محكمة استثماریة استراتیجیات وتطبیق تطویر عبر دبي حكومة استثمارات محفظة على االستراتیجي اإلشراف بمھام

 .الطویل المدى على دبي وإمارة المصلحة ألصحاب القصوى الفائدة یحقق بما االستثمارات قیمة رفع على المؤسسة تركز الشركات.
  

 بيد حكومة تعتبرھا التي الحیویة القطاعات من متنوع طیف عبر الرائدة الشركات من عدداً  الحكومیة لالستثمارات دبي مؤسسة محفظة وتضم
 واالنشاءات، العقار والطاقة، الصناعة النقل، المالیة، الخدمات عات:القطا ھذه وتضم لإلمارة. والنمو التطور أھداف تخدم استراتیجیة قطاعات
 ومتوافقة سلیمة ةعالمی استثمار استراتیجیة عبر الحكومیة، لالستثمارات دبي مؤسسة دأبت فقد لذلك باإلضافة وغیرھا. التجزئة والترفیھ، الضیافة

 .العالمیة األسواق في لدبي القوي الحضور مؤكدة العالم حول الواعدة االستثماریة الفرص اقتناص على الحالیة، المحفظة مع
 



 
 واتسون إیلیانور حول لمحة 

 دیزاینز بریزلي’ فیھا بما المعارض، من عدد على حینھا في وعملت ،2016 عام منذ لتصمیمل لندن متحف لدى التنظیمي القسم في إیلیانور تعمل
 لمعرض،ا ینظمھا التي المجانیة العروض مسؤولیة واتسون وتتولى ‘.ریفولیشون بروباغاندا، أركتكتشر، موسكو: إماجین’و 2018 عام ‘ییر ذا أوف
 حول اریخيت عرض آخرھا وكان العرض. صالة تستضیفھا التي الرئیسیة المعارض الستكمال أعوام ثالثة كل ینعقد برنامج تنظیم على تعمل كما

 أعمال عرض تشھد التي الفعالیات أولى المعرض وكان ‘.ستوریز أوذر آند سیتي مایل 100’ بعنوان: المتحدة، المملكة من باربر بیتر المعماري
 ذلك، على وعالوة  .2018 لعام المعماریة الھندسیة تاریخ في لحظات خمس أفضل ضمن المناسبة ‘جاردیان ذا’ وأدرجت المتاحف، أحد في باربر
 قُبیلو للمتحف. العام البرنامج الستعراض التعلیمي القسم مع والتعاون المتحف، ضمن للقراء مخصصة مجانیة مساحة وتنظیم إعداد على عملت

 المعاصر للفن ‘جاراج’ متحف فیھا بما وخارجھا، المتحدة المملكة في الثقافیة المؤسسات من عدد في إیلیانور عملت التصمیم، متحف إلى انضمامھا
 الروسیةو الفرنسیة في بكالوریوس على وحازت العالمیة لندن جامعة من األولى المرتبة من الشرف ةبدرج إیلیانور وتخرجت ‘.بانك ساوث’ ومركز
 ‘.سي-إیھ-في’ مؤسسة من كاملة دراسیة منحة بموجب ‘كورتوالد’ معھد من والفن التاریخ في الماجستیر على تحصل أن قبل
 
 للتصمیم دبي أسبوع عن نبذة
 قّدمی األوسط. الشرق في للتصمیم كعاصمة  يبد مكانة یعكس الذي األمر المنطقة، في األضخم اإلبداعي نالمھرجا "للتصمیم دبي أسبوع" یعد

 كوراتوالدی واألثاث المنتجات وتصمیم المعماریة الھندسة ذلك في بما المتنوعة التصمیم مجاالت في فعالیة 200 من أكثر للجمھور المجاني البرنامج
 .يالغرافیك والتصمیم الداخلیة
 ومنبراً  العالمي التصمیم لمجتمع الوصول سھلة التقاء نقطة ،)d3( للتصمیم  يبد حي مع بالتعاون تنظیمھ یتم الذي "للتصمیم دبي أسبوع" ویمثل
  لوحده. للتصمیم دبي حي في زائر ألف 75 إلى یصل ما 2018 عام دورة في الحدث ھذا اجتذب حیث ؛دبي في اإلبداعي المشھد وتمكین إلثراء
 والمحادثات سابقاتالم إلى باإلضافة التركیبیة، واألعمال والمعارض، بالتصمیم، المتعلقة الفعالیات بین "للتصمیم دبي أسبوع" برنامج ویتنّوع ھذا

 الخریجین معرضو" ؛"زایندی تاون داون" المنطقة في الرائد التجاري التصمیم معرض :على لألسبوع الرئیسیة الفعالیات وتشتمل العمل. وورش
 صلياأل التصمیم یقّدم والذي والمنسق التفاعلي "أبواب" معرضو العالم؛ مستوى على ابتكاراً  الجامعات أكثر من 100 ـل مشاریع یقّدم الذي "العالمي
 .آسیا وجنوب أفریقیا وشمال األوسط الشرق من
 توم،مك آل راشد بن محمد بنت لطیفة الشیخة سمو من كریمة رعایة تحت ،"يبد آرت" مجموعة وتدیره تملكھ الذي "،للتصمیم دبي أسبوع" یقام
 .والفنون للثقافة دبي ھیئة رئیس
  www.dubaidesignweek.ae الرابط: زیارة یرجى المعلومات، من لمزید
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