
 

 

التأّنق، أعضبء هيئة التدريس في جبمعة فرجينيب كومنولث قطر يشبركون في معرض 
 ".والتنّزه، وتنبول الطعبم

 
 

يعشضًب ألعضبء ْٛئخ انزذسٚظ فٙ عبيعخ فٛشعُٛٛب  نهفٍ كزبسا يشكضٚغزضٛف  – قطش، انذٔؽخ
 ".انزأَّق، ٔانزُّضِ، ٔرُبٔل انطعبو"ٔٚؾًم انًعشع عُٕاٌ . كٕيُٕنش ثبنزعبٌٔ يع يظًًٍٛ آخشٍٚ

 . يفزٕػ نهغًٕٓس ْٕٔ .كزبساقبعخ األفكبس فٙ  فٙ 8102يبسط  2 ُٚبٚش ٔؽزٗ 82يٍ ٚغزًش ٔ
 

فٙ  رظًٛى األصٚبء فٙ قغى حيغبعذ حأعزبرْٔٙ ، سًٚض الدٚ انًظًًٍٛٔانًعشع عجبسح عٍ رعبٌٔ ثٍٛ 
فٙ عبيعخ  انزظًٛى انذاخهٙ فٙ قغى، أعزبر يغبعذ غشاَجشغ ْٕٚبٌٔ ، قطش عبيعخ فشعُٛٛب كٕيُٕنش

. سٔٚشذ سَب قطش، عبيعخ فشعُٛٛب كٕيُٕنشخشٚغخ ٔ، ساعًٕعٍ ْٛم عبٍَٛٔ ، قطش فشعُٛٛب كٕيُٕنش
، ٔاألصبس، ٔانًُغٕعبد، األصٚبءثًب فٛٓب   طعبوانرُبٔل  طقٕطعُٕٛغشافًٛب نٔٚقذو انًعشع ئطبسًا 

 . ثشكم رعبَٔٙ رعبقجٙ ثٍٛ انًجذعٍٛ ٚزى ئَزبعٓب ٔانزٙ -انخط انعشثٙ ٔ ،ٔأدٔاد انًبئذح، ٔاإلضبءح
 

ٔٚشًم انًعشع يالثظ عذٚذح . غشفخ انطعبو، ٔغشفخ انغهٕط، ٔانًغهظ:  ٔٚضى انًعشع صالصخ أقغبو
يع )فغبرٍٛ يٍ انًْٕٛش يؾجٕكخ ٚذٔٚب يٍ رظًٛى سًٚض، ٔعزشاد خبطخ نهغفش  –عخ أشخبص ألسث

أيب عزشاد انغفش فٓٙ رشًم قجعخ قبثهخ نهفظم ٔيغطبح ثُغٛظ يؾجٕك يٍ . نهًظًى غشاَجٛشغ( عشأٚم
ٔعُذيب ُرهجظ انغزشاد يع انقجعبد ركٌٕ غٛش . ثخط عشثٙ" عزشح"انظٕف يٍ رظًٛى سًٚض يع كهًخ 

 . ًٛخ، ٔرظجؼ راد طبثع سعًٙ عُذيب ٚزى فظم انقجعبدسع

 
أدٔاد يٍ رظًٛى غشاَجٛشغ، ٔبنغهذ ث يغطبح ٔكشاعٙ طبٔنخ خشجٛخعبو فغزضى انط أيب يُطقخ غشفخ

ٔأنٕاػ نٛفٛخ يظًًخ سقًٛب ٔيقطعخ ثبنهٛضس ٔيضبءح يٍ ، ساعًٕعٍ ْٛم يٍ رظًٛىًبئذح نه خضفٛخ
. يؾبكخ فٙ ٔعطٓب يٍ عًم سًٚض" عغبدح"رظًٛى سٔٚشذ، ٔعغبدح يٍ انظٕف انًؾجٕك يع كهًخ 

ألعزبر انزظًٛى انذاخهٙ ْٕٚبٌ  بنغهذث يغطبح ٔكشاعٙ طبٔنخ خشجٛخٔرؾزٕ٘ يُطقخ غشفخ انغهٕط عهٗ 
، ٔئثشٚق شب٘ (ثبنعشثٛخ" طبٔنخ"يع كهًخ )ظًٛى سًٚض غشاَجشغ، يع َغٛظ طٕفٙ فٙ انٕعط يٍ ر

  .ٖ يٍ رظًٛى سًٚضخشأ حعغبد يع، نشٔٚشذ، ٔاإلضبءح ساعًٕعٍ ْٛم يٍ أعًبل  خضفٛخ أكٕاةٔ
 

ٔٚضى انًغهظ أسٚكزبٌ يٍ انغهذ يع كشعٛبٌ طٕٚالٌ يٍ انغهذ أٚضًب، ٔطبٔنخ قٕٓح خشجٛخ يع ؽشٔف 
ٔئضبءح يٍ عًم ( يٍ رظًٛى غشاَجٛشغ)ٛخ طغٛشح أخشٖ عشثٛخ يؾفٕسح فٙ ٔعطٓب، ٔ طبٔالد خشج

ٔعزغطٗ انغذساٌ ثغغبد . سٔٚشذ ٔ عغبدح يٍ انظٕف انًؾجٕك، ٔٔعبئذ يغطبح ثبنؾشٚش نشًٚض
ٔغٛشْب يٍ انًٕاد ٔعٛذسط غشاَجشغ أنٕاػ رقطٛع يؾفٕسح سقًًٛب يٍ ثٍٛ األيٕس انزٙ عٛزى ثٛعٓب فٙ 

 (. ٚجًبٔكم يب ْٕ يعشٔع ْٕ نهجٛع رقش)انًعشع 
 

ْزا "ٔرقٕل سًٚض، . ٔقذ عجق نهًظًًٍٛ األسثعخ أٌ شبسكٕا فٙ يعبسع دٔنٛخ قجم ْزا انًعشع
انًعشع يًٛض، ؽٛش ٚقٕو شخض ثزظًٛى عضء يٍ انقطعخ ٔيٍ صى ٚزى رًشٚشْب ئنٗ انشخض انزبنٙ 

أَب يزؾًغخ ٔقهقخ فٙ َفظ انٕقذ، ئر قذ رًذ دعٕرٙ "ٔرضٛف سٔٚشذ، ". نٛضع انهًغبد األخٛشح
كخ ألعزجذل عضٕاً  آخش ، ٔعهّٛ فاٌ اإلطبس انضيُٙ انز٘ رٕفش نٙ نى ٚكٍ طٕٚاًل كبٜخشٍٚ، نزا نهًشبس

 ". أٌ أقجم انًشبسكخ ٔأٌ أقذو شٛئًب نٓزا انًعشع يضٛشا نالْزًبوكبٌ رؾذًٚب 
 



 

فٙ قبعخ األفكبس  8102يبسط  2ُٚبٚش ٔنغبٚخ  82يٍ " انزأَّق، ٔانزُّضِ، ٔرُبٔل انطعبو"ٚغزًش يعشع 
 . فٙ كزبسا ْٕٔ يفزٕػ نهغًٕٓس

 

 
 جبمعة فرجينيب 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

ألسياء وذصًيى انغزافيك وانرصًيى انذاخهي وانزطى وانطثاعح   انحصىل عهى تكانىريىص انفُىٌ انجًيهح في كم يٍ ذصًيى ا

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

 رٕاطم عبيعخ فشعُٛٛب كٕيُٕنش فٙ قطش ٔيٍ خالل عًٛع ْزِ انجشايظ ٔيشبسٚع األثؾبس ٔأَشطخ انًغزًع ، رؾقٛق 
فجبإلضبفخ ئنٗ ثشَبيظ . سؤٚزٓب انًزًضهخ فٙ خهق يغزًع قطش٘ قبدسا عهٗ االثذاع ٔ االثزكبس يٍ خالل انفٍ ٔانزظًٛى

عُٕ٘ شبيم ٔعبو ٔانز٘ ٚشًم يغًٕعخ ٔاععخ يٍ انًعبسع ٔانًؾبضشاد ٔعشٔع األصٚبء، رغزضٛف عبيعخ 
ٔيُزذٖ ؽًذ ثٍ خهٛفخ نهفٍ " رظًٛى دٔؽخ"فشعُٛٛب كٕيُٕنش فٙ قطش ٔكم عُزٍٛ كم يٍ يإرًش انزظًٛى انذٔنٙ 

اإلعاليٙ، انهزاٌ ٚعًالٌ عهٗ عزة انًظًًٍٛ ٔاألكبدًٍٚٛٛ ٔانًفكشٍٚ انعبنًٍٛٛ نزعضٚض ششاكبد يغزذايخ ثٍٛ انًغزًع 
نهًضٚذ يٍ انًعهٕيبد ٚشعٗ صٚبسح . ٔانغبيعخ رعًم عهٗ رعضٚض ؽٕٛٚخ انغٕاَت انزعهًٛٛخ ٔاالقزظبدٚخ ٔانضقبفٛخ فٙ قطش
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 إلطالق قدرات اإلنسبن –مؤسسة قطر 

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

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

 .صاحثح انظًى انشيخح يىسا تُد َاصز رئاطح يجهض إدارذها

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

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

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

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

 .وذهثيح االحرياجاخ انًثاشزج نهًجرًع
 

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