
 

  2014جامعة فرجينيا كومنولث في قطر حفل تخريج 

 

 4102 هذا العامتخرٌج دفعة خرٌجً قطر : أقامت جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر حفل  –الدوحة 
طالبا  55تخرٌج احتفلت الجامعة بلمدٌنة التعلٌمٌة . باماٌو فً مركز الطالب  5ٌوم االثنٌن الموافق 

وطالبة بدرجة البكالورٌوس فً الفنون الراقٌة فً كل من تصمٌم األزٌاء وتصمٌم الغرافٌك والتصمٌم 
هذا بوالماجستٌر فً التصمٌم. طالب من برنامج  خمسةتخرٌج باإلضافة إلى والرسم والطباعة الداخلً 

 .طالبا وطالبة  325جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر  ًد خرٌجٌصبح عدعشر  الثالث الحفل
 

وجهتها للخرٌجٌن قائلة ة فً كلمالسٌدة ألٌسون فانستون تحدثت عمٌد جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر 
نحن فً جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر نشجعكم على تحقٌق أحالمكم ونقدم لكم برامجا استثنائٌة  "

. وأعضاء هٌئة تدرٌس متفانٌن، وزمالء دٌنامٌكٌٌن وفرص متمٌزة لمساعدتكم فً تحقٌق تلك األحالم
مٌن وعلماء، فؤنتم كمواطنٌن متعلمٌن ستعملون على إثراء حٌاة من حولكم. كفنانٌن متمٌٌزٌن وكمصم

ستقومون ببناء جسور التفاهم بٌن الثقافات من خالل اعمالكم. هناك تحدٌات كبٌرة فً عالمنا تحتاج إلى 
اهتمامكم الخاص وانتباهكم. لدٌكم المعرفة والمهارات والقدرات لالقتراب من أي تحدٌات بما لدٌكم من 

 تجارب إبداعٌة وتعاون والتزام".
 

كنتم ممثلٌن استثنائٌٌن عن جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر، وفً  ": قائلةالسٌدة ألٌسون وأضافت 
رٌتشموند وفً جمٌع أنحاء العالم. لٌس لدي شك فً أنكم ستستمرون كسفراء جدٌرٌن بالجامعة للعمل 
على بناء سمعتنا فً التمٌز وأن تصبحوا قادة فً المجال الذي قمتم باختٌاره داخل قطر وخارجها على 

 ء".حد سوا
 

بتوجٌه خطابه خالل الحفل الدكتور ماٌكل راو فً رٌتشموند قام رئٌس جامعة فرجٌنٌا كومنولث 
من  منفسكقمتم بتمٌٌز أ، فً قطر جامعة فرجٌنٌا كومنولثمن  نخرٌجٌوؤعضاء ك" للخرٌجٌن قائال:

. بلدكمالجٌل القادم من القادة فً فانتم ال تشكلون فقط . مإنجازاتكبجدا وبكم نواح كثٌرة، ونحن فخورون 
 .عالمنا"فً األكبر مورد الؤن اإلمكانات البشرٌة ال تزال هً بلفكرة الجرٌئة ل جدٌدا اتجسٌد مأنتبل 

 

 إلىأٌضا تراثا عظٌما فً جامعة فرجٌنٌا كومنولث. سؤعود وأضاف  الدكتور راو قائال: " وانتم تكملون 
هذا العالم كم ومشاركتكم كهدٌة مع ، والتزاماتكم، وإبداععاطفتكم معًحامال ، قلٌلة أٌام خاللرٌتشموند 

سؤنتقل من عاصمة من خالل الصور المرئٌة. والتجدٌد بما فً ذلك االبتكار والتجدٌد بتكار لالالٌائس 
إلى جزء آخر حامال معً ثقة أبدٌة ال حدود لها بؤن من جزء من جامعة فرجٌنٌا كومنولث إلى أخرى ، 

استخدام مواهبهم سٌقومون ب -أٌن ٌذهبونإلى بغض النظر عن المكان الذي ٌعٌشون فٌه، أو  -ا خرٌجٌن
 وهذا سٌكون حقا رائعا ".  – من الدوحة إلى رٌتشموند -العالم لتغٌٌر وملكاتهم 

 
محمد سعٌد حارب اإلماراتً المعروف ومخرج األفالم الكرتونٌة ورئٌس مجلس إدارة  خالل الحفل، قام

تحدث عن رحلته . خرٌجا وخرٌجة  26ل، بإلقاء خطاب التخرج لإلنتاج الفنً Lammtaraشركة 
كٌف كان الطالب اإلماراتً الوحٌد الذي ٌدرس  -طرٌقه فً عالم التصمٌم ٌحاول إٌجاد  كرجل إماراتً

سلم القفز واجتٌاز  اكٌف قرر مبكر. والفن من بٌن مئة طالب إماراتً ٌدرسون فً الوالٌات المتحدة
على الرغم من كسر القوالب النمطٌة له مهما وكٌف كان الحٌاة بدال من أن ٌخطو خطوة خطوة. 

العقبات التً وقام محمد بتوضٌح العدٌد من للسكان المحلٌٌن فً دول مجلس التعاون الخلٌجً. سهولتها 
ه الكرتونً لمسلسلتمكن من الحصول على التموٌل الالزم ٌواجهها ألكثر من ثالث سنوات قبل ان 

وإنتاج  "فولكلور"التً تضم اآلن ووكٌف كان ذلك مجرد بداٌة رحلته  "فرٌج"المشهور التلفزٌونً 



 

 . غٌرها والفعالٌات والكثٌر، والتصوٌر الفوتوغرافً، واألفالم إنتاج الموسٌقى، احتفاالت الزفاف و
 خاصةخارقة، شخصٌة فرٌج على إنشاء البتكار بفكرته استند  هوأخبر محمد حارب الطالب كٌف أن

ابتكار شخصٌة خارقة ضمن فرٌق قرر ، وعلٌه ن أهل المنطقة دائما ٌبحثون عن مثل هذه الشخصٌاتوأ
مثلهم للمساهمة اآلن بحاجة إلى شخصٌات خارقة قطر أن جدته أم سعٌد. وقال للطالب  -فرٌج 

مثل األسد الملك، وعندما الكرتونٌة . وقال "عندما كنت طفال كنت أشاهد األفالم وابتكاراتهم هماتبداعبإ
ال بد أن تكون أحالمك األسد الملك، لذلك مخرج ، عملت مع 6002بدأت العمل على فرٌج فً عام 

كؤس العالم، تستضٌف دولة قطر إلٌك، بحاجة . بلدك أن تقول لك "لن تقدر"لناس سمح لال ت، كبٌرة
م، إلٌكبؤكملها بحاجة المنطقة ، تستضٌف دبً معرض اكسبو العالمى ، بحاجة إلى مساهماتكم ولذلك هً

 . "لكال البلدٌنمساهمات أن ٌقدم العدٌد منكم أن ٌستطٌع آمل إننً و
 

من قبل المشاهدٌن كؤفضل  - والتً تعنً "الحً" فً اللهجة اإلماراتٌة -"فرٌج" لمسلسل تم التصوٌت 

رب بجائزة دولة اإلمارات افاز محمد ح. 6004و  6003و  6002من األعوام عرض تلفزٌونً لكل 
. حصل الموسم األول 6003العربٌة المتحدة للمواهب الناشئة فً مهرجان دبً السٌنمائً الدولً عام 

من "فرٌج" أٌضا على جائزة الدولة الخاصة فً جوائز األفالم الكرتونٌة المتحركة هامبورغ عام 
الشرق األوسط. تم  CEOمن مجلة  6004د على لقب الرئٌس التنفٌذي الشاب لعام وحصل محم 6003

من قبل  6006 - 6004رب كؤحد أكثر العرب تؤثٌرا فً العالم خالل الفترة من  ااالعتراف بمحمد ح
( فً  Animationدرس محمد الفنون العامة واألفالم الكرتونٌة المتحركة ) مجلة أرٌبٌان بزنس.

لخلق سلسلة رائدة من الرسوم المتحركة الثالثٌة  أحالمهإٌسترن فً بوسطن، قبل متابعة جامعة نورث 
" وهو   Cruel Summerاألبعاد فً منطقة الشرق األوسط. عمل محمد مإخرا مستشارا إبداعٌا ل "

مشروع ضم كانً وٌست وحٌاة الفهد وتم إطالقه وعرضه فً مهرجان كان السٌنمائً. ٌعمل محمد 

" مع روجر ألٌرز: مخرج "األسد الملك  The Prophet -ا على عرض كرتونً "النبً حرب حالٌ

The Lion King  والممثلة سلمى حاٌك التً تعمل كمنتج للمشروع جنبا إلى جنب مع مإسسة "
 الدوحة لألفالم.

 

طلبة كل من برنامج الماجستٌر وبرنامج  قضاهامن الجد والمثابرة سنوات لٌؤتً هذا الحفل تتوٌجا 
فً جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر على الوفاء ٌعملون البكالورٌوس. أمضى هإالء الخرٌجون الوقت 

أٌضا أفراد على استعداد وفنانٌن ومصممٌن من الدرجة األولى  تخرٌجٌعمل على بمنهج مكثف ودقٌق ، 
للغاٌة. والٌوم ٌؤتً هإالء الطلبة وعائالتهم وأصدقائهم تحدٌات ومسإولٌات عالم مهنً معقد لمواجهة 

و إنجازاتهم فً قطر  الجامعة جمٌعهم لالحتفال بخرٌجً جامعة فرجٌنٌا كومنولثوموظفً وأساتذتهم 
واالحتفال ببداٌة شروعهم فً المجال المهنً وإظهار خبراتهم وابتكاراتهم فً كل مجال من مجاالت 

 التصمٌم. 
 

بسرد للخرٌجٌن  فً كلمته دٌٌغو سانشٌز مٌندوزاالرسم والطباعة قسم  تفوق خرٌجقام الطالب الم
ه ، وختم وأساتذتقام دٌٌغو بشكر والدٌه وزمالئه . 4600فً رحلتهم كدفعة عام المختلفة تجاربهم 

 مشاركة وتبادل إنجازاتهم.والبقاء على تواصل ب إلى زمالئهطلب توجٌه ب خطابه
 

 لوجود هإالء أننً محظوظهذه السنوات القلٌلة الماضٌة، وأشعر  تعنٌه"من الصعب حقا تلخٌص ما 
لٌس فقط لما أصبحت علٌه فً بعمق و خالل دراستً غٌرتنً. تجربتً والمدرسٌن من حولًالزمالء 

التقنٌة للعملٌة تً قدرساعدت فً نموي إلى جانب نمو . لقد شخصٌتًأٌضا فً إنما  عالم اإلبداع 
، ولكن هذا ٌطرح الذي قد ٌكون ملٌئا بالمفاجآتعلى استعداد لمواجهة المستقبل  أننًاإلبداعٌة. أشعر 

 احتماالت مثٌرة ومغامرات. "أمامً 



 

 

جامعة نائب الرئٌس للشإون األكادٌمٌة فً العمٌد و،  بٌفرلً وارٌنالدكتور  تقام التفوقبعد خطاب 
بإعالن اسماء خرٌجً برنامج الماجستٌر فً التصمٌم ، كما قامت ، فً رٌتشموند فرجٌنٌا كومنولث

خرٌجً برنامج أسماء بإعالن عمٌد جامعة فرجنٌا كومنولث فً قطر السٌدة ألٌسون فانستون 
 تقامكما . لهم بتسلٌم الشهادات ئٌس الجامعةرالدكتور ماٌكل راو  و قامالفنون الراقٌة  ًالبكالورٌوس ف

  بإعالن وتقدٌم الطلبة الحاصلٌن على مرتبة الشرف. بٌفرلً وارٌنر الدكتو

 

عخ حًذ عجذهللا ثٍ عهً آل صبًَ رئٍض جبيطعبدح انذكزىر يُهى  بارزةالشخصٌات العدٌد من الحفل الحضر 

دٌفٍذ ثزٌىر، َبئت انزئٍض انزُفٍذي وعًٍذ انذكزىر فً يؤطظخ لطز، ونهزعهٍى ثٍ خهٍفخ، وَبئت انزئٍض 

انظٍذ جىسٌف طٍجم وانعذٌذ يٍ انشخصٍبد انجبرسح يٍ جبيعخ فزجٍٍُب كىيُىنش : ،  حمد بن خلٌفةجبيعخ 

وٌهٍبو جُضز عضى يجهض انشوار فً رٌزشًىَذ انظٍذ عًٍذ كهٍخ انفُىٌ فً جبيعخ فزجٍٍُب فً رٌزشًىَذ و

الطزشبري نجبيعخ فزجٍٍُب يذٌز انزعهٍى فً هٍئخ يزبحف لطز وعضى انًجهض ا –وانذكزىر إٌهٍُب رزكىنجب 

 . وآخزٌٍكىيُىنش فً لطز 
 

إلى قائمة خرٌجً جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر والبالغ وستون خرٌجا جدٌدا  االثنىسٌنضم 
وجودهم سواء عن طرٌق تأسٌسهم  تمكنوا من إثبات، والذٌن خرٌجا وخرٌجة 200عددهم 

لمشارٌعهم الخاصة أو التحاقهم بالعدٌد من المناصب فً المدٌنة التعلٌمٌة والمؤسسات الحكومٌة 
 وشبه الحكومٌة والقطاع الخاص فً قطر. 

 
 

 جامعة فرجينيا كومنولث في قطر 

 
نش كهٍخ فُىٌ انزصًٍى فً رٌزشًىَذ ، جبيعخ فزجٍٍُب كىيُىنش فً لطز هً فزع يٍ انجبيعخ انًزيىلخ فزجٍٍُب كىيُى

يٍ خالل انشزاكخ يع يؤطظخ لطز. رمذو جبيعخ فزجٍٍُب كىيُىنش فً لطز نهطالة فزصخ  0554فزجٍٍُب. رأطظذ عبو 

انحصىل عهى ثكبنىرٌىص انفُىٌ انجًٍهخ فً كم يٍ رصًٍى األسٌبء ورصًٍى انغزافٍك وانزصًٍى انذاخهً وانزطى وانطجبعخ   

 ضب درجخ انجكبنىرٌىص فً ربرٌخ انفٍ ودرجخ يبجظزٍز انفُىٌ انجًٍهخ فً دراطبد انزصًٍى. كًب رمذو أٌ
 

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

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 

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

  qatar.vcu.eduwww.الموقع اإللكترونً للجامعة : 
 

 
 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

 
يؤطظخ لطز نهززثٍخ وانعهىو ورًٍُخ انًجزًع يؤطظخ خبصخ غٍز رثحٍخ رذعى دونخ لطز فً يظٍزح رحىل الزصبدهب انًعزًذ 

  .ثأكًههعهى انكزثىٌ إنى الزصبد يعزفً يٍ خالل إطالق لذراد اإلَظبٌ، ثًب ٌعىد ثبنُفع عهى دونخ لطز وانعبنى 
انشٍخ حًذ ثٍ خهٍفخ آل صبًَ، ورزىنى  ثًجبدرٍح كزًٌٍخ يٍ صبحت انظًى األيٍز انىانذ 0551رأّطظذ يؤطظخ لطز طُخ 

 صبحجخ انظًى انشٍخخ يىسا ثُذ َبصز رئبطخ يجهض إداررهب.
 

زًع يٍ خالل إَشبء لطبع رهزشو يؤطظخ لطز ثزحمٍك يهًزهب االطززارٍجٍخ انشبيهخ نهزعهٍى، وانجحىس وانعهىو، ورًٍُخ انًج

نهزعهٍى ٌجذة وٌظزمطت أرلى انجبيعبد انعبنًٍخ إنى دونخ لطز نزًكٍٍ انشجبة يٍ اكزظبة انًهبراد وانظهىكٍبد 

http://www.qatar.vcu.edu/


 

ًٍّ عهى انًعزفخ. كًب رذعى االثزكبر وانزكُىنىجٍب عٍ طزٌك اطزخالص انحهىل انًجزكزح يٍ  انضزورٌخ اللزصبٍد يجُ

رظهى انًؤطظخ أٌضبً فً إَشبء يجزًع يزطّىر ورعشٌش انحٍبح انضمبفٍخ وانحفبظ عهى انززاس انًجبالد انعهًٍخ األطبطٍخ. و

 .ورهجٍخ االحزٍبجبد انًجبشزح نهًجزًع

 
  .http://www.qf.org.qa نهحصىل عهى كبفخ يجبدراد يؤطظخ لطز ويشبرٌعهب، ٌزجى سٌبرح انًىلع اإلنكززوًَ

 

 

 نهًشٌذ يٍ انًعهىيبد ٌزجى االرصبل :

 يذٌز رُفٍذي االرصبالد  –يبٌكب خبٌ 

 جبيعخ فزجٍٍُب كىيُىنش فً لطز

 لطز –، شبرع انهمطخ ، انذوحخ  5908ص.ة : 

 + 070 6906 6003+ يىثبٌم :  070 0094 9885رهفىٌ : 

mckaan@qatar.vcu.edu  

 

 يظؤول إعالو  –زٌب دٌظىرسا ث

 جبيعخ فزجٍٍُب كىيُىنش فً لطز

 لطز –، شبرع انهمطخ ، انذوحخ  5908ص.ة : 

 + 070 6906 6033+ يىثبٌم :  070 0094 9740رهفىٌ : 

plddsouza@qatar.vcu.edu 
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