
 

 جايعح فزجيُيا كىيُىنس في لطز ذفرح تاب انرظجيم نفصىل انًجرًع نفصم انزتيع

 

ذشًم فٙ شٓش فثشاٚش ٔ ٓزا انًٕعىن انًجرًغ انرذسٚثٛح دٔساخ لطش فشجُٛٛا كٕيُٕنس فٙ جايؼح عرثذأ - لطش، انذٔدح
 .يذهٍٛٛ ٔدٔنٍٛٛ ٔيٍ ذمذٚى يذستٍٛ انفٍ ٔانرصًٛى يجاالخ يخرهفح فٙدٔساخ 

 

 25 انًجًٕػح انذانٛح انًكَٕح يٍ ٔذشًم .ٔػهٗ انشغى يٍ انرٕعغ فٙ ْزِ انذٔساخ ئال أَٓا عشػاٌ يا ذًرمء تغشػح
ٔانشعى انفٕذغشافٙ ٔذصٕٚش األفالو  انرصٕٚش دسٔط فٙ تاإلظافح ئنٗ تشؼثٛح كثٛشجانرٙ ذذظٗ   adobe دضيح :دٔسج 

. ٔغٛشْا يٍ انذٔساخ انؼًهٛح ذصًٛى انغشافٛك ٔانغٛشايٛكٔيثادئ فٙ  ذصًٛى األصٚاء، ٔصُغ انًجْٕشاخ، ٔٔانرهٍٕٚ
 .اتشٚمشٓش  ئنٗ أٔائم تذاٚح فثشاٚش يٍ شًاَٛح أعاتٛغ انثشَايجٚغرًش 

 

تانهغح اإلَجهٛضٚح فٙ ى ذذسٚغٓ ٔٚرىخالف رنك ن ٚرى اإلشاسجى يا نيٍ انُغاء ٔانشجال  نهشاغثٍٛيفرٕدح  انذٔساخجًٛغ 
 . انهمطح شاسع، انًذُٚح انرؼهًٛٛح فٙ لطش انكائٍ فٙ يثُٗ جايؼح فشجُٛٛا كٕيُٕنس 

 
طانثاخ انًذاسط انزٍٚ ٚشغثٌٕ نٚمذو انفٍ انز٘ مصٛش انأٚعا تشَايج ػطهح انشتٛغ  فٙ لطشجايؼح فشجُٛٛا كٕيُٕنس ذمذو 

 ساخٔذانٔٚمذو يٍ خالنّ تانهغح انؼشتٛح، انثشَايج ذسط ٚ. انفُٛح ذؼهى تؼط انرمُٛاخٔٚشغثٌٕ فٙ فٙ انفٍ ٔانرصًٛى 
 تاعرخذاؤسشح ػًم  -األلُؼح اتركاس فٍ انفغٛفغاء انخضفٛح، ذصًٛى انشخصٛاخ انكشذَٕٛح ، أنٕاٌ انغٕاػ ، 7  انرانٛح

 .ػايا 01 – 01ٔيفرٕدح نفرٛاخ انًذاسط انزٍٚ ذرشأح أػًاسْى تٍٛ نهًثرذئٍٛ نذيٗ انطٍٛ ٔصُغ ا
 

سٚال  511ٔسعٕو انذٔسج فثشاٚش  5ٔاألدذ ُٚاٚش  53انًٕافك  األدذٕٚو  دٔسج ذصًٛى انشخصٛاخ انكشذَٕٛحذؼمذ 
. سٚال لطش٘ 111 ٔسعٕيٓافثشاٚش  3ٔ  5ُٚاٚش ٔ  01ٔ  53االدذ ٔانخًٛظ،  ٙرؼمذ ٕٚيلطش٘، أيا أنٕاٌ انغٕاػ ف

سعٕو ٔذثهغ فثشاٚش  2ٔ  1ٔ  0ُٚاٚش ٔ  56ٔ  55ٔ  54ذؼمذ فٍ انفغٛفغاء انخضفٛح ٕٚو االشٍُٛ ٔانصالشاء ٔاألستؼاء، كًا 
ُٚاٚش  56ٔ  54ٕٚيٙ االشٍُٛ ٔاألستؼاء، اتركاس األلُؼح تاعرخذاو انطٍٛ ذؼمذ ٔسشح ػًم . سٚال لطش٘ 311ْزِ انذٔسج 

 1ُٚاٚش ٔ  55انصالشاء أيا انذٔسج األخٛشج صُاػح انذيٗ فغركٌٕ ٕٚو سٚال لطش٘  111ٓا ش ٔسعٕيفثشاٚ 2ٔ  0ٔ 
نٛكٌٕ ئجًانٙ % 52عرًُخ انشاغثاخ فٙ انرغجٛم تكايم انثشَايج خصى . سٚال لطش٘ 111 ٓاسعٕيذثهغ فثشاٚش ٔ 
 .سٚال لطش٘ 0211انثشَايج 

 

فٙ لطش انٕالغ فٙ يفرٕدح نهثُاخ فمط ٔٚرى ذذسٚغٓا تانهغح انؼشتٛح فٙ دشو جايؼح فشجُٛٛا كٕيُٕنس  انذٔساخجًٛغ 
تانهغح انؼشتٛح،  انًجرًغ يٍ دٔساخٔتؼط انشتٛغ نهفرٛاخ تشَايج ػطهح عٛرى ذذسٚظ . انهمطح شاسعتانًذُٚح انرؼهًٛٛح 

 . انًرذذشٍٛ تانهغح االَجهٛضٚحًا ٚرى انرشدٛة أٚعا تك، حانضٚرٛانخط، يثاد٘ء فٙ انشعى تاألنٕاٌ دٔسج فٙ  7يُٓا
 

دفغ سعٕو انذٔساخ نكم ًٚكٍ . فٙ لطش جايؼح فشجُٛٛا كٕيُٕنسنئنٗ صُذٔق انًُخ انذساعٛح  ْزِ انذٔساخ عٛزْة سٚغ
يٍ خالل انًٕلغ اإلنكرشَٔٙ نهجايؼح ػثش اإلَرشَد  تصٕسج آيُح يٍ دٔساخ انًجرًغ ٔدٔساخ انشتٛغ 

(http://www.qatar.vcu.edu ) ٔخالل  يٍ األدذ ئنٗ انخًٛظجايؼح انمٛاو تانرغجٛم شخصٛا فٙ يثُٗ ان ػثشأ
انًماػذ . ػصشا 0701ٔيٍ انغاػح انٕادذج ظٓشا ٔدرٗ انغاػح  05711صثادا ئنٗ انغاػح  5701انفرشج يٍ انغاػح 

 .كايهحشعٕو انٔالٚرى ذأكٛذ انذجض ئال تذفغ يذذٔدج 
 

ًكرة شإٌٔ ت كى االذصال ًٚكُٔنهرغجٛم نهفرٛاخ تشَايج ػطهح انشتٛغ نهًضٚذ يٍ انًؼهٕياخ ػٍ دٔساخ انًجرًغ ٔ 
 ػثش انثشٚذ اإلنكرشَُٔٙٔٚذنُج َٛد أٔ تانغٛذج أ+  641 11151 222ػهٗ انشلى انطالب 

awendlingwil@vcu.edu .يٕلؼُا اإلنكرشَٔٙ ٚشجٗ صٚاسج كًا www.qatar.vcu.edu 

 

 

 

 
 جامعة فرجينيا كومنولث في قطر 

 

جايعح فزجيُيا كىيُىنس في لطز هي فزع يٍ انجايعح انًزيىلح فزجيُيا كىيُىنس كهيح فُىٌ انرصًيى في ريرشًىَذ ، 

ذمذو جايعح فزجيُيا كىيُىنس في لطز نهطالب فزصح . يٍ خالل انشزاكح يع يؤطظح لطز 8991ذأطظد عاو . فزجيُيا



 

ص انفُىٌ انجًيهح في كم يٍ ذصًيى األسياء وذصًيى انغزافيك وانرصًيى انذاخهي وانزطى وانطثاعح   انحصىل عهى تكانىريى

 . كًا ذمذو أيضا درجح انثكانىريىص في ذاريخ انفٍ ودرجح ياجظريز انفُىٌ انجًيهح في دراطاخ انرصًيى
 

 ألتذاز ٔأَشطح انًجرًغ ، ذذمٛك ذٕاصم جايؼح فشجُٛٛا كٕيُٕنس فٙ لطش ٔيٍ خالل جًٛغ ْزِ انثشايج ٔيشاسٚغ ا
فثاإلظافح ئنٗ تشَايج . سؤٚرٓا انًرًصهح فٙ خهك يجرًغ لطش٘ لادسا ػهٗ االتذاع ٔ االتركاس يٍ خالل انفٍ ٔانرصًٛى

عُٕ٘ شايم ٔػاو ٔانز٘ ٚشًم يجًٕػح ٔاعؼح يٍ انًؼاسض ٔانًذاظشاخ ٔػشٔض األصٚاء، ذغرعٛف جايؼح 
ٔيُرذٖ دًذ تٍ خهٛفح نهفٍ " ذصًٛى دٔدح"رٍٛ كم يٍ يإذًش انرصًٛى انذٔنٙ فشجُٛٛا كٕيُٕنس فٙ لطش ٔكم عُ

اإلعاليٙ، انهزاٌ ٚؼًالٌ ػهٗ جزب انًصًًٍٛ ٔاألكادًٍٚٛٛ ٔانًفكشٍٚ انؼانًٍٛٛ نرؼضٚض ششاكاخ يغرذايح تٍٛ انًجرًغ 
هًضٚذ يٍ انًؼهٕياخ ٚشجٗ صٚاسج ن. ٔانجايؼح ذؼًم ػهٗ ذؼضٚض دٕٛٚح انجٕاَة انرؼهًٛٛح ٔااللرصادٚح ٔانصمافٛح فٙ لطش
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 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

 
خاصح غيز رتحيح ذذعى دونح لطز في يظيزج ذحىل الرصادها انًعرًذ  يؤطظحيؤطظح لطز نهرزتيح وانعهىو وذًُيح انًجرًع 

  .عهى انكزتىٌ إنى الرصاد يعزفي يٍ خالل إطالق لذراخ اإلَظاٌ، تًا يعىد تانُفع عهى دونح لطز وانعانى تأكًهه
وذرىنى  ،شاَي انشيخ حًذ تٍ خهيفح آل األييز انىانذ تًثادرٍج كزيًٍح يٍ صاحة انظًى 8991ذأّطظد يؤطظح لطز طُح 

 .صاحثح انظًى انشيخح يىسا تُد َاصز رئاطح يجهض إدارذها

 
ذهرشو يؤطظح لطز ترحميك يهًرها االطرزاذيجيح انشايهح نهرعهيى، وانثحىز وانعهىو، وذًُيح انًجرًع يٍ خالل إَشاء لطاع 

ظاب انًهاراخ وانظهىكياخ نهرعهيى يجذب ويظرمطة أرلى انجايعاخ انعانًيح إنى دونح لطز نرًكيٍ انشثاب يٍ اكر

كًا ذذعى االتركار وانركُىنىجيا عٍ طزيك اطرخالص انحهىل انًثركزج يٍ . انضزوريح اللرصاٍد يثٍُي عهى انًعزفح

وذظهى انًؤطظح أيضًا في إَشاء يجرًع يرطّىر وذعشيش انحياج انصمافيح وانحفاظ عهى انرزاز . انًجاالخ انعهًيح األطاطيح

 .انًثاشزج نهًجرًع وذهثيح االحرياجاخ
 

  .http://www.qf.org.qa نهحصىل عهى كافح يثادراخ يؤطظح لطز ويشاريعها، يزجى سيارج انًىلع اإلنكرزوَي
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