
 

 قذً فٜ قطش ذجاٍؼح فشجْٞٞا مٍْ٘٘ىس 

 : ٍِ اىشاشاخ إىٚ اىرصاٌٍٞ اىحغاتٞح اىَيَ٘عح'اىَيَ٘عح اىحص٘ه ػيٚ اىَادج"
 

شاخ ػثش اىحذٗد ، ذقذً جاٍؼح فشجْٞٞا مٍْ٘٘ىس فٜ قطش مجضء ٍِ عيغيح ٍحاض قطش : –اىذٗحح 

اىحص٘ه ػيٚ اىَادج ، ذحد ػْ٘اُ : " ٝ٘امٌٞ ع٘ذشَصٌَ اىفْاُ األىَاّٜ ٗاىٍحاضشج ٍِ ذقذٌٝ 

 عثرَثش 81ٗرىل ًٝ٘ األستؼاء اىَ٘افق " اىَيَ٘عح : ٍِ اىشاشاخ إىٚ اىرصاٌٍٞ اىحغاتٞح اىَيَ٘عح'

غاء فٜ قاػح االحرفاالخ فٜ جاٍؼح فشجْٞا مٍْ٘٘ىس فٜ قطش ٗاىذػ٘ج فٜ ذَاً اىغاػح اىغادعح ٍ 3182

 الكرٌم. ػاٍح ىيجَٖ٘س
 

حٞس ٝصثح ػاىَْا سقَٞا تشنو ٍرضاٝذ ٗذظٖش اذصاالذْا اىشغثح فٜ اىحص٘ه ػيٚ ٍا ٕ٘ ٍيَ٘ط تشنو 

َيَ٘ط فٜ ٍجاه اىظإشٛ اىجضء اىإىٚ َضادج ٍِ اىجضء اىخيفٜ اىحشمح اىىر٘ضٞح ٗأق٘ٙ ٍشج أخشٙ. 

، اىَحاضشج ٍشاسٝغ اعرَشخ ىخَغح ٗػششِٝ ػاٍا خاله  ART+COM'sاىرصٌَٞ اىشقَٜ، عرقذً 

اىجذٝذج فٜ اىؼاىٌ االفرشاضٜ اىَؤدٝح إىٚ أحذز ذط٘س فٜ اىؼاىٌ اىَثنش ػيٚ اى٘عائو تذءا ٍِ اىرْقٞة 

 اىَيَ٘ط.

 

ٜ األمادَٝٞح األىَاّٞح ىيفٞيٌ ٗاىريفضُٝ٘ تؼذ ذخشجٔ ٍِ أمادَٝٞح اىفُْ٘ اىجَٞيح فٜ تشىِٞ، دسط ع٘ذش ف

، ػَو ع٘ذش مفْاُ ٗعائو ٍٗصٌَ ٍغ اىرشمٞض ػيٚ اىرنْ٘ى٘جٞا اىشقَٞح 8811فٜ تشىِٞ. ٍْٗز أٗائو ػاً 

ٗذجشٝة اىنٞفٞح اىرٜ َٝنِ أُ ذغرخذً ىيرؼثٞش ػِ اىَحر٘ٙ ٗاىشنو، ٗاىراسٝخ. ّٗرٞجح ىٖزا االٕرَاً، 

ٍغ غٞشٓ ٍِ اىفْاِّٞ ٗاىَصََِٞ ٗاىؼيَاء ٗاىرنْ٘ى٘جِٞٞ.  8811فٜ ػاً  ART  +COMأعظ ع٘ذش 

ػِ اىَضٝذ ٍِ ٕزٓ اى٘عائو اىحاىٞح ٗاىقادٍح فٜ ٍجاه اىفِ ٗاىرصٌَٞ. ػيَا تأّٔ  ػَيٞاماُ ٕذفٌٖ اىثحس 

 ال ٝضاه ٝق٘د ٕزٓ اىَجَ٘ػح اىَرؼذدج اىرخصصاخ حرٚ اى٘قد اىحاضش.

 

ىٔ فٜ ٍشمض تٍ٘ثٞذٗ، اػَد أىيَشاسمح فٜ اىؼذٝذ ٍِ اىَؼاسض ٗػشضع٘ذش ػَئ دػٜ ٍِٗ خاله 

ٕاٍث٘سؽ،  Deichtorhallen، أٍغرشداً، ٍرحف اىفِ اىَؼاصش، عٞذّٜ، Stejdilikتاسٝظ، ٍرحف 

مّ٘غرٖاىٔ فْٞٞا، تْٞاىٜ فْٞٞغٞا، اىَحنَح اىجْائٞح اىذٗىٞح، ط٘مٞ٘، جٞرٜ ٍشمض، ى٘ط أّجي٘ط، 

MAXXIٝٗقذ حصو ػيٚ اىؼذٝذ ٍِ اىج٘ائض تَا فٜ رىل األعذ اىزٕثٜ، ماُ، ، سٍٗا، ٍِ تِٞ آخش .ِ

اىرفاػيٞح األمادَٝٞح اىجائضج  اىرفاػيٞح، ٗح ىنرشّٗٞاإلاألع٘د ، ٗجائضج آسط اىشصاص  D  &ADفٜ 

اىْقطح ، ٗميٞ٘ اىنثٞش، ٗجائضج  اىزٕة األىَاّٜ ADCّٞ٘ٝ٘سك ٗ ADCاىثشٝطاّٞح ىيغَْٞا ٗاىريفضُٝ٘، 

اىنثشٙ ، ٗجائضج اىرصٌَٞ ٍِ جَٖ٘سٝح أىَاّٞا االذحادٝح، ٗاىؼذٝذ ٍِ اىج٘ائض اى٘طْٞح ٗاىذٗىٞح اىحَشاء 

يفُْ٘ ىفٜ جاٍؼح تشىِٞ  ٍٞذٝا أّذ دٝضاِٝ ىْٞ٘ اسخ مثشٗفٞغ٘س ٝؼَو ع٘ذش ماُ  8888األخشٙ. ٍْز ػاً 

 .مأعرار ٍغاػذ فٜ جاٍؼح ماىٞف٘سّٞا، ى٘ط أّجي٘طػَو  3118ٍْٗز ػاً 

 

عيغيح ٍحاضشاخ ػثش اىحذٗد اىطثٞؼح ٍرؼذدج اىرخصصاخ ىيَرحذشِٞ اىَرَٞٞضِٝ ٗاىزِٝ َٝصيُ٘ ذؼنظ 

اىحص٘ه ػيٚ اىَادج اىَيَ٘عح : ٍِ اىشاشاخ إىٚ  اىرَٞض فٜ اىرفنٞش اإلتذاػٜ ٗاالترناس. ٍحاضشج "

 ٗعرنُ٘ىٖزا اىؼاً األمادَٜٝ ٍِ عيغيح اىَحاضشاخ  األٗىَٚحاضشج اىٕٜ  اىرصاٌٍٞ اىحغاتٞح اىَيَ٘عح'

فٜ ذَاً اىغاػح اىغادعح ٍغاء فٜ قاػح االحرفاالخ فٜ جاٍؼح  3182 عثرَثش 81اىَ٘افق  األستؼاءًٝ٘ 

 فشجْٞٞا مٍْ٘٘ىس فٜ قطش . ٗاىذػ٘ج ػاٍح ىيجَٖ٘س اىنشٌٝ.

 

 

 

 



 

 جامعة فرجينيا كومنولث في قطر 

 
اىَشٍ٘قح فشجْٞٞا مٍْ٘٘ىس ميٞح فُْ٘ اىرصٌَٞ فٜ سٝرشَّ٘ذ ، جاٍؼح فشجْٞٞا مٍْ٘٘ىس فٜ قطش ٕٜ فشع ٍِ اىجاٍؼح 

ٍِ خاله اىششامح ٍغ ٍؤعغح قطش. ذقذً جاٍؼح فشجْٞٞا مٍْ٘٘ىس فٜ قطش ىيطالب فشصح  8991فشجْٞٞا. ذأعغد ػاً 

ٗاىطثاػح   اىحص٘ه ػيٚ تناى٘سٝ٘ط اىفُْ٘ اىجَٞيح فٜ مو ٍِ ذصٌَٞ األصٝاء ٗذصٌَٞ اىغشافٞل ٗاىرصٌَٞ اىذاخيٜ ٗاىشعٌ 

 مَا ذقذً أٝضا دسجح اىثناى٘سٝ٘ط فٜ ذاسٝخ اىفِ ٗدسجح ٍاجغرٞش اىفُْ٘ اىجَٞيح فٜ دساعاخ اىرصٌَٞ. 

 

 تواصل جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر ومن خالل جمٌع هذه البرامج ومشارٌع األبحاث وأنشطة المجتمع ، تحقٌق 
اع و االبتكار من خالل الفن والتصمٌم. فباإلضافة إلى برنامج رؤٌتها المتمثلة فً خلق مجتمع قطري قادرا على االبد

سنوي شامل وعام والذي ٌشمل مجموعة واسعة من المعارض والمحاضرات وعروض األزٌاء، تستضٌف جامعة 
فرجٌنٌا كومنولث فً قطر وكل سنتٌن كل من مؤتمر التصمٌم الدولً "تصمٌم دوحة" ومنتدى حمد بن خلٌفة للفن 

للذان ٌعمالن على جذب المصممٌن واألكادٌمٌٌن والمفكرٌن العالمٌٌن لتعزٌز شراكات مستدامة بٌن المجتمع اإلسالمً، ا
. للمزٌد من المعلومات ٌرجى زٌارة والجامعة تعمل على تعزٌز حٌوٌة الجوانب التعلٌمٌة واالقتصادٌة والثقافٌة فً قطر

  www.qatar.vcu.eduالموقع اإللكترونً للجامعة : 
 
 

 

 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 

ت البشرٌة الكامنة لٌست فقط لمصلحة دولة قطر بل بما ٌفٌد العالم الكربون إلى اقتصاد المعرفة وذلك بإطالق القدرا
 أجمع. 

 بمبادرة كرٌمة من صاحب السمو الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً أمٌر دولة قطر 5991تأسست مؤسسة قطر عام 
 وبرئاسة صاحبة السمو الشٌخة موزا بنت ناصر.  

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

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

ٗذيثٞح القطري  اىرشازحماٌة اىحٞاج اىصقافٞح ٗ ذؼضٝضمتقدم من خالل  ٍجرَغ اعرشاذٞجٞح ذط٘ٝش اىَجرَغ ػيٚ تْاء 

 فٜ اىَجرَغ.  اىَثاششجاالجرَاػٞح  االحرٞاجاخ

 
 

 ىيَضٝذ ٍِ اىَؼيٍ٘اخ ٝشجٚ االذصاه :

 ٍذٝش ذْفٞزٛ االذصاالخ  –ٍاٝنا خاُ 

 جاٍؼح فشجْٞٞا مٍْ٘٘ىس فٜ قطش

 قطش –، شاسع اىيقطح ، اىذٗحح  1188ص.ب : 

 + 870 2182 2003+ ٍ٘تاٝو :  870 0013 1881ذيفُ٘ : 

mckaan@qatar.vcu.edu  

 

 ٍغؤٗه إػالً  –تشٝا دٝغ٘سصا 

 جاٍؼح فشجْٞٞا مٍْ٘٘ىس فٜ قطش

 قطش –شاسع اىيقطح ، اىذٗحح ،  1188ص.ب : 

 + 870 2182 2033+ ٍ٘تاٝو :  870 0013 1738ذيفُ٘ : 

plddsouza@qatar.vcu.edu 
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