
 

 
 

                                                                                   
 

 

 يف ديب «2017 معرض الخّريجين العالمي»افتتاح 

 دولة 43نموذج لمشاريع مبتكرة من  200 بمشاركة

 
 معرض»النسخة الثالثة من  يف ديب تفتتح اليوماإلمارات العربية المتحدة:  -، ديب 2017 نوفمبر 14

التي من شأنها تغيير مالمح حياتنا، والتي  تبتكااا االلمعرض السنوي المكرّس لعرض ، ا«الخّريجين العالمي

خّريجي الجامعا  العالمية الرائدة يف مجاال  التصميم والتكنولوجيا. هذا ويشرف الكاتب أتبدعتها عقول 

اك فيه الذي يشا« معرض الخريجين العالمي»والمصمم المعروف تبريندان ماكغيتريك على التقييم الفني لـ

حاء العالم. مشروع متقّدم للمشااكة من كافة أن 470مشروع مبتكر تّم اخيااها من أصل  200هذا العام 

على هامش فعاليا  الذي ينعقد  «الخّريجين العالمي معرض»سيتم عرض المشاريع المختااة ضمن 

 .(d3« )حي ديب للتصميم»يف  2017نوفمبر  18لغاية  «أسبوع ديب للتصميم»

 

م جامعة من حول العال 92الخّريجين من  -وهو مباداة غير رتبحية ـــ« العالميمعرض الخّريجين »يستضيف 

دامة. التمكين، التواصل، االست»يف مدينة ديب، حيث يقدمون نماذج أولية لمشاريعهم المبتكرة تحت ثيما  

هذا ويستقطب المعرض الخريجين من الجامعا  المنتشرة يف أصقاع األاض، تبما يف ذلك المؤسسا  

كاديمية التصميم يف إيندهوفن»الرائدة مثل  واليا  )ال« كنولوجيامعهد ماساتشوستس للت»)هولندا(، « أ

. وعالوة «الجامعة الوطنية يف سنغافواة»)المملكة المتحدة( و« الكلية الملكية للفنون»المتحدة األمريكية(، 

على ذلك، يشهد المعرض مشااكًة ألعمال من األسواق الناشئة التي ال تحظى تبحضواٍ قوي على الساحة 

 إيران، صرتبيا، أوغندا، تبيرو، ماليزيا، ونيوزيلندا. العالمية، تبما يف ذلك مشاريع لمصممين مقيمين يف

 

رف تبريندان ماكغيتريك على التقييم الفني للمشاريع المشااكة منطلقاً من مقارتبته الشخصية للتصميم، أش

حيث يركّز على أرتبع نقاط: االتبتكاا الذي يتعدى التكنولوجيا ويوجد تبشكل مستقل عن الثروة؛ المساواة، 

الهرمية، تبين الجامعا  والمناطق والمصممين؛ التصميم العالمي المنفتح على كافة أنواع تبعيداً عن 

 المشاريع؛ التأثير على العالم تبأسره من خالل اتبتكاا حلول لبعض المشاكل األكثر إلحاحاً يف العالم.

 

تباألفكاا  لالحتفاءإننا ننّظم معرض الخريجين العالمي »ويف تعليقه على الحدث، يقول تبريندان ماكغيتريك: 

يقّدم المعرض، المفتوح مجاناً أمام الجمهوا، المشاريع الهادفة تبشكل مباشر إىل »ويتاتبع قائالً: «. الجميلة

خدمة القضايا االجتماعية والبيئية. ويف تقديمينا لبرامج قطاعا  التصميم المختلفة من كافة أنحاء العالم، 



 

لعقول الشاتبة والمبدعة يف تصميم مالمح مستقبلنا. إّن تنّوع إنما نسلط الضوء على دوا وأساليب هذه ا

على اختالف تبلدانهم وثقافاتهم  -البرامج المشااكة يقّدم نظرة متفّردة إىل الحلول التي يقّدمها المصممون

 «.للتحديا  التي تواجهنا، والفرص المتاحة أمامنا -وميزانياتهم واألدوا  المستخدمة

 

ستمنح  التي «جائزة التقّدم»االفتتاحية لـالدواة « معرض الخّريجين العالمي»، ُيطلق نسخته لهذا العام ويف

، حيث سيتم اختياا أحد المشااكين يف المعرض من قبل لجنة تحكيم ألحد المشاريع المشااكة يف المعرض

لجائزة. يل امن أصحاب الرؤى العالمية يف مجاال  الصحافة، التصميم، التصنيع، االتبتكاا واالستثماا، لن

 وسيتم اختياا المشروع الفائز تبعاً لمدى أصالة فكرته ووقعه االجتماعي، وكذلك أهمّيته الدولّية.

 

 وتضّم لجنة التحكيم كالً من:

  هيئة ديب »سمو الشيخة لطيفة تبنت محمد تبن ااشد آل مكتوم، نائب ائيس مجلس اإلدااة يف

 «للثقافة والفنون

 ذي فاينانشال تايمز»، صحيفة مجال الهندسة المعمارية والتصميمناقد يف  –  إدوين هيثكو» 

  قائد فريق تصميم  –نوح ميريف ااينهيرتزNXT Space Sustainability» »نايك يف 

  متحفللتصميم والعمااة يف الرئيسي الفني القيم  -أريك تشنM +  

 مصممة وصاحبة استوديو  –ترا يانسن تب«Boot and Social Label» يمللتصم 

  استشااي وناقد يف مجال التصميم –هوغو ماكدونالد 

  ديب الناشئة،حاضنة أعمال المشاريع ائيس  -فاريس ناكفي 

 مؤسسة ديب للمستقبل يفلعمليا  ل الرئيس التنفيذي –فواد وح اان 

 

(: d3« )حي ديب للتصميم»لـالرئيس التنفيذي محمد سعيد الشّحي،  ويف تعليقه على الحدث، يقول

أسبوع ديب » فعاليا  كجزء من «معرض الخّريجين العالمي»لمرّة جديدة ( d3« )حي دبي للتصميم»يستضيف »

 المستقبل من خالل يرسمون مالمحيركز هذا الحدث على الجيل القادم من المصممين الذين و «. للتصميم

حي ديب » يف إننا»تاتبع قائالً: ، وي«والعلوم واالتبتكاا؛ إنه معرض متمّيز يستحق الزيااة واالستكشافالتصميم 

يدة من منصة فر  يف الحييوفر مجتمع التصميم كما ملتزمون تبدعم المواهب يف مجال التعليم، « للتصميم

 .«االلتقاء والعمل معاً وكذلك التشااك يف العملية اإلتبداعيةمصممين الشباب لل يمكن نوعها حيث

 

 وهو مفتوح مجاناً أمام الجمهوا.(، d3« )للتصميمحي ديب »يف « معرض الخّريجين العالمي»ينعقد 

 

يف  «معرض الخريجين العالمي»وفيما يلي تبعض األمثلة عن المشاريع التي سيتم عرضها خالل فعاليا  

 نسخته لهذا العام:

 



 

 «ب.إ.ت )بويل إيثيلين تيرفثاالت( أحذية» (All PET Shoe)–  حذاء لكرة القدم مصنوع تبالكامل من

كال »البالستيكية المعاد تدويرها، تّم تصميم الحذاء يف العبوا   يف  «جامعة الفن والتصميم -إ

 .لوزان، سويسرا

 «فقدان الكلمات» (The Loss of Words منصة إلكترونية معنّية تبالحفاظ على اللغا  المهددة :)

مانية الجامعة األل»تباالنقراض، من خالل توثيق ثقافة وفنون وآداب اللغا . تّم تصميم المشروع يف 

 «. تبالقاهرة الجديدة

 «فن البناء التربيقي» (Trabecular Tectonics تبنية معمارية خفيفة الوزن مستوحاة من هيكل :)

 «.جامعة تبوليتنيكو، ميالنو»تّم تصميم المشروع يف  العظام.

 «أدوات المطبخ للمكفوفين »(Folks Kitchenware For The Blind  منظومة من األدوا :)

، «جامعة سنغافواة الوطنية»المطبخية المصممة لمساعدة المكفوفين. تّم تصميم المشروع يف 

 سنغافواة.

 «الدرج الخفي» (Out of sight drawer:)  داج مصّمم إلخفاء األدوا  الخطرة عن أنظاا مرضى

، «معهد تبرا »الخرف تحت صينّية، تشكّل سطحاً زائفاً ألسفل الداج. تّم تصميم المشروع يف 

 نيويواك.

 «حقيبة تشخيص التهاب المهبل البكتيري» (BVKit وهي عبااة عن أداة تشخص ذاتية مع :)

 ، أوغندا.«جامعة ماكيرير»تصميم األداة يف  تطبيق للكشف عن االلتهاتبا  المهبلية. تم

 «كانجا» (Kanga مجموعة إنعاش نّقالة لحديثي الوالدة، تّم تصميمها يف :)«معهد أوميا للتصميم» ،

 أوميا. 

 «يب تو يب» (Bee2Bee وهو نظام محمول، خفيف الوزن وسريع التجميع لترتبية النحل. تّم تصميم :)

 ، ألمانيا.«ن والتصميمجامعة أوفنباخ للف»المشروع يف 

 «غوما» (Guma مطاط متعّدد االستخداما ، كمادة مصنوعة من المخلّفا  واإلطااا  تصلح :)

 ، مكسيكو سيتي.«جامعة سنترو»لالستخدام يف العروض، المقاعد وغيرها. تّم تصميمها يف 

 «اللفافة» (Scroll حلقة للسيطرة على :)«ّم تصميم المشروع يف حياتنا اليومية. ت« الواقع المعزز

 ، لندن.«الكلية الملكية للفنون»يف 

 

 وفيما يلي أمثلة عن الجامعا  المشااكة يف المعرض:

 «إيطاليا -، ميالن «تبويل ديزاين 

 «الواليا  المتحدة األمريكية -، تبروفيدنس «مداسة اود آيالند للتصميم 

 «لندن«الكلية الملكية للفنون ، 

 « مكسيكو سيتي«المكسيكالجامعة الوطنية المستقلة يف ، 



 

 «الهند -، أحمد آتباد «المعهد الوطني للتصميم 

 «كوريا«معهد سامسونج للفن والتصميم ، 

 «الصين -، هانغتشو «جامعة تشيجيانغ 

 «الواليا  المتحدة األمريكية -، كاليفوانيا «جامعة ستانفواد 

 «تركيا -، أنقرة «جامعة الشرق األوسط التقنية 

 « أستراليا -، ملبوان «للتكنولوجيا يف ملبوانالمعهد الوطني 

 «الواليا  المتحدة األمريكية -، كاليفوانيا «كلية مركز الفن للتصميم 

 «كاديمية آيندهوفن للتصميم  هولندا -، آيندهوفن «أ

 «موسكو، اوسيا« المعهد العايل البريطاين للفن والتصميم 

 «دولة اإلمااا  العرتبية المتحدة«جامعة زايد ، 

 

زيد من المعلوما ، ولالطالع على القائمة الكاملة للجامعا  والمشاريع المشااكة أو طلب المقاتبال  للم

 :تبـ االتصال الصحفية والصوا، يرجى

 ألفا كيلو للعالقا  العامة

Alpha Kilo -GGS Press  

 

 تبواكإيالريا فنتريليا 

ilaria.vb@alphakilocreative.com 
+44 (0) 487632122 

 

 ريبيكا غودوين

rebecca.g@alphakilocreative.com 
+44 7763 214 970 

 

 ماريا ليفيا تباتباغالو

livia.p@alphakilocreative.com 
+44 (0) 7721345442 

 

 

 مالحظات للمحررين

 (.d3« )حي ديب للتصميم»يف منطقة الواجهة المائية يف « معرض الخريجين العالمي»يقام 

 زيااة الموقع، يرجى «معرض الخريجين العالمي»لمزيد من المعلوما  حول 

www.globalgradshow.com كما تباإلمكان متاتبعة نشاطا  المعرض من خالل وسائل االعالم االجتماعية .
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إضافة إىل النشرا  اإلخبارية المعتادة )الرجاء االشتراك يف النشرا  من Facebook, Instagram التالية: 

 خالل الموقع أعاله(.

@globalgradshow | #GGS2017 

@dubaidesignweek | #DXBDW2017 

 

  «:ديب للتصميمأسبوع »نبذة عن 

كثرها طموحاً، منطلقاً من قاعدة تعزيز مكانة ديب كمركزٍ اائٍد « أسبوع ديب للتصميم»يعتبر  أحد أحدث فعاليا  التصميم الدولية وأ

 للتصميم، وتعريف العالم تبمشهد التصميم المزدهر يف دولة اإلمااا  العرتبية المتحدة.

، تحت «آا  ديب». هذا وينعقد الحدث الذي تملكه وتديره مجموعة 2015للمرة األوىل يف العام « أسبوع ديب للتصميم»تم إطالق 

 «.ونهيئة ديب للثقافة والفن»يف دااة اإلاعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة تبنت محمد تبن ااشد آل مكتوم، نائب ائيس مجلس 

ومواقع مختلفة على « حي ديب للتصميم»نوفمبر يف  18 - 13يف الفترة ما تبين « أسبوع ديب للتصميم»تعقد النسخة الثالثة من 

لمدة ستة أيام، ويتضمن تبرنامجاً متنوعاً —(d3« )حي ديب للتصميم»الذي يقام تبالتعاون مع —امتداد مدينة ديب. ويستمر الحدث

طب المصممين، والمهندسين المعماريين، وقادة الفكر، والمؤثرين يف صناعة القراا، تباإلضافة إىل وشامالً للتصميم المعاصر، يستق

 شريحة كبيرة من جمهوا المنطقة والعالم.

يوازن أسبوع ديب للتصميم تبين دعمه وتحفيزه القتصاد قطاع التصميم يف ديب من جهة، ومخاطبته لجمهوا المدينة المتنوع، وذلك 

وتقديم مواهب التصميم من المنطقة والعالم على نطاق أوسع يف مكاٍن واحد: مدينة ديب. ويسعى أسبوع ديب من خالل إشراك 

ذا القطاع إىل تنشيط الحراك يف ه –وحملته التسويقية الكبيرة والمستدامة التي تستهدف الجمهوا المحلي والعالمي –للتصميم

كل ذلك من خالل زّح زوااه يف تجرتبة فريدة،  —سيه يف مدينة ديب وخااجهاواالحتفاء تبالوقع االيجايب واآلفاق المتاحة لمماا 

 .وإلهامهم، وإتاحة فرص التشبيك أمام الجميع

التي تمتلك محفظة من المعالم والوجها  الحضرية الهامة يف ديب، « مراس»تبدعم من شركة « 2017أسبوع ديب للتصميم » يقام

جائزة »، وتطلق هذا العام النسخة الثانية من «أسبوع ديب للتصميم»نذ فترة طويلة لـدعمها المستمر م« أودي»كما تواصل شركة 

 «.2017أسبوع ديب للتصميم»، كجزء من فعاليا  «أودي لالتبتكاا

 

، وسيتم اإلعالن عن التواريخ يف 2018اتبتداًء من العام « أسبوع ديب للتصميم»تبالتزامن مع « أيام التصميم ديب»سينعقد معرض 

 .2018المقبل  يناير

www.dubaidesignweek.ae 

 

 :ماكغيتريك نبذة عن بريندان

كثر يف عديدة منشواا  ضمن أعماله ظهر . فّني وقّيم ومصمم ومحرا كاتب هو نيويواك » فيها تبما العالم تبلداً حول 30من  أ

 «. نيبون فوج»و« دير شبيغل»، «دوموس»، «ريفيو آا »، «تايمزذي فاينانشال »، «وايرد» «تايمز

كتاا(،  نشر داا« )MAD عشاء»كتاب تبعنوان  التي عمل عليها ماكغيتريك نشر العديد من الكتب، منها: مشاريعال تتضمن أ

 .(8زون  تايم نشر داا/ )دوموس« المعمااي؟ هو من»(، و8زون  تايم نشر داا« )اإلنجاز قيد: الحضرية الصين»و

للبحوث، وكذلك المحرا  OMA-AMO، منصب ائيس التحرير يف مكتب كولهاس/2006–2004شغل ماكغتريك تبين العامين 

 الشخصي للكاتب ريم كولهاس. 

 نشر داا« )MAD عشاء»(، 2004للنشر،  تاسكين داا« )المحتوى»ماكغتريك هو محرا ومؤلف لستة كتب، تبما يف ذلك كتاب 

كتاا،   (.8،2011زون  تايم نشر داا« )اإلنجاز قيد: الحضرية ينالص»(، 2010أ

تبالتعاون مع آي وي وي، ويقام هذا المعرض « تصميم غير مسمى»منصب القّيم الفني لمعرض  2011توىل ماكغيتريك يف عام 

http://www.facebook.com/globalgradshow/
https://www.instagram.com/globalgradshow/
https://www.instagram.com/globalgradshow/
http://www.dubaidesignweek.ae/


 

كثر من «. تبينايل غوانغجو للتصميم»ضمن إطاا فعاليا   ألف زائر، إضافة الختيااه كأفضل معرض  200وقد استقطب المعرض أ

 للتصميم المعاصر من قبل صحيفة نيويواك تايمز.

 جنةل جائزة على الحائز« للعمااة البندقية تبينايل» يف الروسي الجناح ضمن« معقول» معرض تقييم يف 2014يف العام  شااك

 يف متحف التصميم يف« يفوانيا: تصميم الحريةكال»شااك مع جاستين ماكغيرك يف تقييم معرض  2017. ويف العام التحكيم

 .«العالمي الخريجين معرض» مهمة اإلشراف على إدااة وتقييم 2015عام منذ ال ماكغيتريك ويتاتبع هذالندن. 

 

 نبذة عن »حي ديب للتصميم«:

احتياجا  قطاع التصميم، مجمعا  األعمال التاتبعة لمجموعة تيكوم، وجهة متخصصة تلبي  (، أحدd3يعتبر حي ديب للتصميم )

وموطناً لمجتمع المبدعين والمصممين والفنانين الذي تزخر تبه المنطقة. ويلبي الحي تبكافة مقوماته االحتياجا  المتزايدة لقطاع 

 هام.لالتصميم، ويوفر تبيئة مثالية يلتقي فيها الشغف مع الهدف لتمكين الشركا  واواد األعمال واألفراد من التعاون واإلتبداع واإل

انطالقاً من كونه وجهة إتبداعية عنوانها التنوع، أصبح حي ديب للتصميم وجهة اائدة الستضافة الفعاليا  واألنشطة وجذب الحشود 

، والتي أسهمت جميعها يف استقطاب d3الدولية إىل المعااض الثقافية مثل أسبوع ديب للتصميم، فاشن فواوواد، سول ديب، وملتقى 

 عشاق التميز لزيااة واستكشاف األفضل من عالم التصميم والفن والطعام.أعداد متنامية من 

ولهذا العام، تم إطالق العديد من منافذ تجااة التجزئة والمعااض الفنية المعاصرة ومفاهيم عالم الطهي التي تضفي تبعداً جديداً إىل 

مبنى، ليصبح الحي وجهة متكاملة تنبض تبالحياة  11 مقوما  الحداثة التي يعكسها تصميم المباين يف الحي والتي يصل عددها إىل

واإلتبداع. ومن خالل تبنيه لنهج مبتكر، اختاا حي ديب للتصميم مجموعة من المفاهيم الجديدة لتشكيل مجمع إتبداعي يضم مجموعة 

كثر أصالة وتوفير خيااا  فريدة من المط كثر تنوعاً.من متاجر التجزئة والمطاعم والفعاليا  لتقديم تجرتبة تسوق أ  اعم أ

يشهد حي ديب للتصميم تطوااً مستمراً يف إطاا الجهود التي يبذلها القيمين على المشروع للنهوض تبوجهة متميزة تلبي احتياجا  

، حيث سيحتضن حي ديب للتصميم مجمعاً إتبداعياً متخصصاً يمتد على مساحة األعداد المتزايدة من السكان وتتخطى توقعاتهم

مرتبع. ويحتل المجمع اإلتبداعي مكانة متميزة كونه يخدم كمركز ثقايف مزدهر ُيلهم المصممين والفنانين الناشئين. سيضم مليون قدم 

كلم، ذا  إطاللة ساحرة على خوا ديب حيث ستضم نخبة من الفنادق العالمية  1.8حي ديب للتصميم واجهة مائية تمتد على مساحة 

 حة الستضافة الفعاليا  يف الهواء الطلق، إضافة إىل مجموعة من مرافق الضيافة والترفيه.ومنطقة محال  البيع تبالتجزئة، ومسا

وتأكيداً على تقديم كافة أشكال الدعم لشركائه المبدعين، يوفر حي ديب للتصميم لكل من األفراد والشركا  حرية اختياا كيفية 

 رية، ولكل من الخيارين مزاياه الخاصة.تسيير أعمالهم، سواء كشركة تاتبعة للمنطقة الحرة أو شركة تجا
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