
 

 

 وسبعين طالبا جديدا  ةثالثجامعة فرجينيا كىمنىلث في قطر تستقبل 

 MFAو  BAو  BFAفي برامجها 

 

فً كم يٍ وعثؼٍٍ طانثا يغرجذا  شالشحقطش : اعرقثهد جايؼح فشجٍٍُا كىيُىنس فً قطش  –انذوحح 

( BFAتكانىسٌىط انفُىٌ انشاقٍح )و(  MFAياجغرٍش انفُىٌ انشاقٍح فً دساعاخ انرصًٍى ) تشَايج

 .(  فً حشيها انجايؼً فً انًذٌُح انرؼهًٍٍح BAتشَايج تكانىسٌىط ذاسٌخ انفٍ )و

 

يجًىػح يٍ انطالب ذُضى نثشَايجها انجذٌذ فً ذاسٌخ انفٍ.  تصاًَهزا انفصم ذشحة جايؼح فشجٍٍُا 

وهى أول تشَايج غٍش ػًهً )َظشي( ذقذيه انجايؼح فً قطش و ذهذف يٍ وسائه ئنى دػى انرطىس فً 

انثٍُح انرحرٍح انصقافٍح فً قطش.  ًٌصم طهثح كم يٍ تشَايج انثكانىسٌىط فً انفُىٌ انجًٍهح وتشَايج 

طالبا قطرٌا  14تتضمن الجنسٌات  ، هٌئة طالبٌة متنوعة 1027انفٍ ، دفؼح ػاو انثكانىسٌىط فً ذاسٌخ 

كورٌا ، واألردن و إندونٌسٌا، والهندووالٌونان  مصرووكندا بنغالدٌش طالبا وطالبة من كل من  88و 
ٌشكل المتحدة األمرٌكٌة حٌث  والوالٌاتروسٌا وتركٌا  والفلبٌن و فلسطٌنو مالٌزٌا ونٌبال ونٌوزلندا و 

 % من مجموع الطلبة الجدد .59القطرٌون 
 

لجنة تنافسٌا حٌث ٌتم مراجعة طلبات االلتحاق من قبل فً قطر  جامعة فرجٌنٌا كومنولث ٌعد القبول فً
تقٌٌم شامل  على قراراتهااللجنة فً  وموظفً الجامعة.  وتستند صارمة تتألف من أعضاء هٌئة التدرٌس

 كما ٌتضح من واألصالة، واإلبداع المواهب الفنٌة و حتى تقدٌم الطلب، األكادٌمٌة الطالبنجازات إل
أعمالهم الفنٌة التً ٌقدمونها فً ملفاتهم الفنٌة الشخصٌة )لكل من برنامج بكالورٌوس الفنون الجمٌلة 

BFA  وبرنامج الماجستٌر وMFA)   إجادة اللغة مهارات و التوصٌة،خطابات باإلضافة إلى
 لتحقٌق النجاح فً ومستعدة مجموعة طالبٌة مؤهلة تأهٌال عالٌا 8047دفعة عام اإلنجلٌزٌة. تقدم 

 والتصمٌم.  مجاالت الفن
 

قائلة : فً اجتماعهم التعرٌفً قامت السٌدة ألٌسون فانستون ، عمٌد الجامعة ، بالترحٌب بالطالب الجدد 
إن  األكادٌمٌة". وأضافت : ""قبولكم فً مثل هذه الجامعة المرموقة هو أول خطوة لكم فً رحلتكم 

 للدخول فً مجال الحٌويهو الوقت  هذا الوقت ٌجعل فً قطرالثقافٌة والمهنٌة  ة التحتٌةٌفً البن التوسع
حلول  وتولٌد االبتكار على المجتمععلى مساعدة  الفنانون والمصممونالتصمٌم. حٌث ٌعمل الفن و

جامعة فرجٌنٌا  أهال بكم فً والمصممٌن. من الفنانٌنالقادم  هذه المنطقة جٌل مستدامة. وانتم ستكونون
 فً قطر".  كومنولث

 
تعرٌف  حٌث تم، التعرٌفٌة مثٌرا من األنشطة على ختام اسبوعا وضع هذا الخطاب الترحٌبً عالمة

الوعً  عن دورة فً قطر. وقد شملت األنشطة الطالب بالحٌاة الجامعٌة فً جامعة فرجٌنٌا كومنولث
 الخبرات الثقافٌة الطالب على إعدادالتً ستساعد على التأسٌسٌة  الفنٌةوالعدٌد من األنشطة ، الثقافً

 التعلم للمساعدة فً بناء المجتمع أنشطة بناء، وانؼذٌذ يٍ تعلٌمهم ستكون جزءا من المتنوعة التً

فً فعالٌات إضافٌة تحت رعاٌة  أٌضا الطالب شاركعٍالٌٍ. كًا  فً بٌئة حٌة ورحلة إلىاإلٌجاتً 
HBKU . 

 
 
 
 
 



 

 
 

من برنامج الماجستٌر فً الفنون الجمٌلة فً دراسات  الخامسةجامعة أٌضا بالدفعة الرحبت كما 
لدراسات العلٌا من نوعه فً منطقة الخلٌج. وعن ذلك تحدثت السٌدة األول لبرنامج الالتصمٌم، وهو 

 هذه المجموعةبورنبرابا فاتاناتٌشا ، المدٌر المساعد لبرنامج الدراسات العلٌا فً الجامعة قائلة : " تأتً 
وقذ ذى . االهتمامات البحثٌة المتنوعة و الخلفٌات التعلٌمٌة واسعة منمجموعة  من الدولٌة للطلبة

يغ  يجاالخ ذخصصهى فً ذثادل خثشاذهى رطٍؼىٌٌغ فشٌق قىي يرؼذد انرخصصاخ نرشكٍم ٍاسهىاخر

حتى  أتحاشهى ذطىٌش فًخبراتهم واهتماماتهم وتوجٌههم  ذؼضٌض وَحٍ َرطهغ ئنى. تؼضهى انثؼض
فً  قطش فً وانرؼهٍى انؼانً، واإلدارة، يًاسعح وئداسج انرصًٍى كثٍشج فً ذقذٌى يغاهًاخٌتمكنون من 

 ." انًقثمانؼقذ 
 

 طالبا جامعٌا 865. 879   إلى  شفً قط فً جامعة فرجٌنٌا كومنولث عدد الطالب بهذه الدفعة ٌرتفع
و انطثاػح، وذاسٌخ انفٍ( و والرسمانرصًٍى انذاخهً والغرافٌك وواألصٌاء انثشَايج انرأعٍغً فً كل من )

فً  جامعة فرجٌنٌا كومنولث. جنسٌة 18 ٌمثلون -دساعاخ انرصًٍى( ) علٌاالراسات الدطانثا فً  41

انصقافً  لتبادلابرنامج ضًٍ  رٌتشموند التصمٌم الداخلً فً طلبة اثنٌن منطالبٌن أٌضا  الدٌهقطش 

 الرسمفً تشَايج  واحدو، تارٌخ الفنفً  )اثنان رٌتشموند فًجايؼح فشجٍٍُا كىيُىنس  منأستؼح طالب و

 فً قطر. جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً حرموٌذسعىٌ هزا انفصم اء ( ذصًٍى األصٌوواحذ فً انطثاػح، و
 

انًىظفٍٍ و الجدد والعائدٌن مٌع أعضاء هٌئة التدرٌسبج أٌضافً قطش  جامعة فرجٌنٌا كومنولث رحبت

ألفراد ، نالػرشاف تافترة بعد الظهرخالل  زٌع الجوائزواخررى انٍىو تحفم ذى. طوال الٌومتاجرًاع اعرًش 
جائضج  منح. كًا ذى أٌضا الجامعة والمجتمع المحلً فً خدمة السنوات على مدى فترة من تمٌزوا الذٌن

 التدرٌس؛فً نهرًٍض  الذي تم تكرٌمه أولمر جٌسً اللغة اإلنجلٌزٌةفً انًغاػذ  لألستاذانرًٍض األكادًًٌ 

األستاذ و انخذيح المتمٌز فً اإلنجازجائضج  تلقىانزي  باٌن باتً اللغة اإلنجلٌزٌةفً  عدانًغا ونألعرار
 .البحث العلمً فً اإلنجازدٌش انرً حصهد ػهى جائضج  دٌان جٌاانركُىنىعائم وويُغق ػذ المسا

 

، وذأيم انجايؼح ػهى يىاصهح ذؼضٌض يىقؼها 61هزا انؼاو ذذخم جايؼح فشجٍٍُا كىيُىنس فً قطش ػايها 

ذقذٌى تشايج خذيح انًجرًغ وانثشايج انرؼهًٍٍح انًخرهفح، انشٌادي فً انفٍ وانرصًٍى وانرؼهٍى، وانرىعغ فً 

خشٌجا وخشٌجح يٍ جايؼح  904وذطىٌش انًثادساخ انثحصٍح يغ انًرؼاوٍٍَ يحهٍا وئقهًٍٍا ودونٍا. عٍقىد 

يغرقثم انًهٍ انصقافٍح واإلتذاػٍح فً قطش، فضال ػٍ انًشاسكح فً انرحذٌاخ فشجٍٍُا كىيُىنس فً قطش 

ذدج كًفراح نًغرقثم انًُطقح. ٌىاصم يجرًغ جايؼح فشجٍٍُا كىيُىنس فً قطش االَخشاط فً انؼانًٍح انًح

انرفكٍش فً ئَجاصاخ انًاضً وانرخطٍظ نهغُىاخ انخًظ انًقثهح يغ انرشكٍض ػهى األَشطح انرً ذذػى 

 .0000( وسؤٌح قطش انىطٍُح HBKUذطىٌش جايؼح حًذ تٍ خهٍفح )
 

 
 

 طش جايؼح فشجٍٍُا كىيُىنس فً ق
 

جايؼح فشجٍٍُا كىيُىنس فً قطش هً فشع يٍ انجايؼح انًشيىقح فشجٍٍُا كىيُىنس كهٍح فُىٌ انرصًٍى فً سٌرشًىَذ ، 

يٍ خالل انششاكح يغ يإعغح قطش. ذقذو جايؼح فشجٍٍُا كىيُىنس فً قطش نهطالب فشصح  8991فشجٍٍُا. ذأعغد ػاو 

  ًٍى األصٌاء وذصًٍى انغشافٍك وانرصًٍى انذاخهً وانشعى وانطثاػح انحصىل ػهى تكانىسٌىط انفُىٌ انجًٍهح فً كم يٍ ذص

 كًا ذقذو أٌضا دسجح انثكانىسٌىط فً ذاسٌخ انفٍ ودسجح ياجغرٍش انفُىٌ انجًٍهح فً دساعاخ انرصًٍى. 

 



 

فً قطر ومن خالل جمٌع هذه البرامج ومشارٌع األبحاث وأنشطة المجتمع ، تحقٌق  كومنولث فرجٌنٌا جامعة صلتوا  
 برنامج إلى باإلضافةف. والتصمٌم الفن خالل منقادرا على االبداع و االبتكار  قطري مجتمعخلق  فً المتمثلة ارؤٌته

 جامعة تستضٌف زٌاء،عروض األو والمحاضرات المعارض من واسعة مجموعةوعام والذي ٌشمل  شاملسنوي 
للفن  خلٌفة بن حمدالدولً "تصمٌم دوحة" ومنتدى  التصمٌمفرجٌنٌا كومنولث فً قطر وكل سنتٌن كل من مؤتمر 

 مجتمعبٌن ال مستدامة شراكات عزٌزالعالمٌٌن لت والمفكرٌن واألكادٌمٌٌن المصممٌن جذباللذان ٌعمالن على  ،اإلسالمً
.قطر فً والثقافٌة واالقتصادٌة التعلٌمٌةالجوانب  حٌوٌة زٌتعزتعمل على  الجامعةو  
 
 

 

 إطالق القدرات الكامنة للبشرية  –نبذة عن مؤسسة قطر 

مؤسسة قطر للتربٌة والعلوم وخدمة المجتمع هً مؤسسة خاصة غٌر ربحٌة تدعم دولة قطر فً مسٌرتها من اقتصاد 
الكامنة لٌست فقط لمصلحة دولة قطر بل بما ٌفٌد العالم الكربون إلى اقتصاد المعرفة وذلك بإطالق القدرات البشرٌة 

 أجمع. 

 بمبادرة كرٌمة من صاحب السمو الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً أمٌر دولة قطر 4995تأسست مؤسسة قطر عام 
 وبرئاسة صاحبة السمو الشٌخة موزا بنت ناصر.  

التعلٌم ، األبحاث والعلوم و تطوٌر المجتمع. تقوم تنفذ مؤسسة قطر مهمتها من خالل ثالث ركائز استراتٌجٌة : 
استراتٌجٌة التعلٌم بمؤسسة قطر على جلب الجامعات ذات المستوى العالمً إلى قطر للمساعدة فً إنشاء قطاع تعلٌمً 

ث ٌعمل على تطوٌر سلوكٌات ومهارات الشباب المطلوبة القتصاد المعرفة . وفً الوقت نفسه، تعمل استراتٌجٌة االبحا
 والعلوم على بناء قطر الجدٌدة والمبتكرة و قدرتها التكنولوجٌه من خالل تطوٌر وتسوٌق حلوال علمٌة. وأخٌرا ، تساعد

وذهثٍح القطري  انرشازحماٌة انحٍاج انصقافٍح و ذؼضٌضمتقدم من خالل  يجرًغ اعرشاذٍجٍح ذطىٌش انًجرًغ ػهى تُاء 

 غ. فً انًجرً االجرًاػٍح انًثاششج االحرٍاجاخ

 
 

 نهًضٌذ يٍ انًؼهىياخ ٌشجى االذصال :

 يذٌش ذُفٍزي االذصاالخ  –ياٌكا خاٌ 

 كىيُىنس فً قطشجايؼح فشجٍٍُا 

 قطش –، شاسع انهقطح ، انذوحح  5008ص.ب : 

 + 070 6026 6003+ يىتاٌم :  070 0001 0885ذهفىٌ : 

mckaan@qatar.vcu.edu  

 

 يغإول ئػالو  –تشٌا دٌغىسصا 

 جايؼح فشجٍٍُا كىيُىنس فً قطش

 قطش –نذوحح ، شاسع انهقطح ، ا 5008ص.ب : 

 + 070 6026 6033+ يىتاٌم :  070 0001 0712ذهفىٌ : 

plddsouza@qatar.vcu.edu 
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