
 جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطرل 4102البرنامج الصٌفً لعام 
 

 هاقدمالتً ٌقطر جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً دورات الفن والتصمٌم الصٌفٌة لشهدت  –الدوحة، قطر 
 ، نجاحا كبٌرا.سنوات وما فوق 2 والتً شارك فٌها طلبة من عمردولٌٌن، مدربٌن محلٌٌن و

 
قام الطلبة وما فوق، عاما  04 للطلبة من عمرثالثة أسابٌع المكثفة والتً استمرت تصمٌم من خالل دورة ال

، الفنٌة المختلفة وسائل الالفن والتصمٌم من خالل استكشاف التصوٌر والرسم، والطباعة، وبالتعرف على 

فً ردٌة شارٌع فم قام الطلبة بابتكارالكمبٌوتر والتصوٌر الفوتوغرافً. م باستخدام والصباغة، والرس
حف امتزٌارات مٌدانٌة للفً  الرسم والطباعة وتارٌخ الفن، كما شارك الطالب، وتصمٌم الداخلًاألزٌاء، وال

 .ممارسٌن من فنانٌنمحاضرات رض مع امعالو
 

 03-01من الطالب  واستهدفتلمدة أسبوعٌن أما المشاركٌن فً دورة استكشاف اإلبداع والتً استمرت 
، والطباعة، واستخدام برامج والتلوٌن لرسمالفن والتصمٌم من خالل دروس فً فتعرفوا على ا عاما، 

عشرة أٌام التً استمرت األنشطة كما شملت . ة الجماعٌةنشطاألتمارٌن اإلبداع، وفً الغرافٌك والكمبٌوتر 
 رض.المعجماعٌة والعدٌد من األعمال الفنٌة لالتحدٌات الالعدٌد من زٌارة لمعرض أنٌما، و

 
للطالب األصغر سنا،  فرصةجامعة فرجٌنٌا كومنولث  قدمتلصٌف، للسنة الثانٌة على التوالً، هذا ا

'صور سنوات  01و  7أساسٌات الفن " للعمر الفن 8  دورتٌن فً استكشاف –لمدة أسبوع  ستضافتوا
استكشاف ) 3-2من عمر للطالب المرح الفن دورتٌن فً سنة؛ و 04إلى  00مشوهة "لألطفال من سن 

 )فً الغابة(.سنوات  6 – 4ومن عمر الفن ( غابة 
 
 

باعة ط، وةغابصنع نموذج حً للحٌاة فً الخمسة أٌام وشملت  "فن استكشاف الغابةأنشطة ' استمرت
من مستوحاة الشجار ابتكار ااالو ،عةقناالصنع عن طرٌق  ةالطٌور الغرٌبة، واستكشاف ثدٌٌات الغاب

من المواد المعاد عمالق للغابة  سمالدورة بمجختتم لتكاندٌنسكً، واكتشاف واستنساخ أنماط من الغابة ال
ٌقوم الطلبة برسوم "فً الغابة" دورة تدوٌرها، وبناء مجموعة من الزواحف والطباعة مع الصنفرة. 

، وكتابة القصص للغابةنهائٌة بناء صورة من لصغار لٌتمكن الطلبة امن عمل الفنان هنري روسو مستوحاة 
 وعرض أعمالهم.

 
وقت  وراء قصص"من والمعانً بالنقط قنٌات الرسم باستخدام تعمل الطالب " الفنأساسٌات "دورة فً 

قام الطلبة أٌضا الخاصة باستخدام الرموز من األعمال الفنٌة األصلٌة. كما  همقصصابة "، وكت األحالم
ستوحاة من األعمال الفنٌة . ة مأصلٌفنٌة قطعة اتمام ووالطباعة البالط باستخدام قصصهم وطباعة  بتصمٌم 

باستخدام المراٌا تكار صور شخصٌة باقام الطلبة بالتعرف على اللوحات الفنٌة، ومشوهة"، صور " دورةفً 
من صور جارجولٌز لصنع " وأعمال الصراخ"والصور الفوتوغرافٌة، وكذلك دراسة عمل إدوارد مونش 

قام . كما الخزفٌة باستخدام األوانً وصور ثالثٌة األبعاد  بالطةالالطٌن فً اإلغاثة باستخدام تقنٌات بناء 
 لهم.اعمأم ٌقدتشخصٌاتهم ووصف عن الملمس واللون وكتابة وإضافة الطٌن، الطلبة بزخرفة 

 
شهادات كما قام الطلبة لى الطلبة ع وحصلالدورات الصٌفٌة فً طالبا قطرٌا  21منهم  طالبا 75شارك 

قام بتقدٌم الدورات كل من جان جونستون  –لهم فً معرض مفتوح ألفراد العائلة واألصدقاء امبعرض أع
لتربٌة الفنٌة فً المساعد فً استاذ األوومدرس ثانوي حالٌا جامعة فرجٌنٌا كومنولث فن سابقا فً المدرس 



والمحاضر فً دورات خدمة المجتمع بافنجتون  نًرٌتشموند الدكتور مٌالفً جامعة فرجٌنٌا كومنولث 
 .فً قطر امعة فرجٌنٌا كومنولث وبمساعدة طالبات وخرٌجات جفٌرتً اتكٌنز 

 
للغاٌة. ا الدورة مجزٌهذه 8 "أجد العمل مع الطالب فً قائالجونستون جان علق مدرب دورة التصمٌم و

تقنٌات جدٌدة وتبادل وتجربة لعمل معا، على االمتنوعة ذوي الخلفٌات الفنٌة المشاركٌن الدورة هٌكل شجع 
المشارٌع لرؤٌة  امتحمسدائما ، حتى خالل شهر رمضان، وأنا جٌدا من الطاقةاألفكار. كان هناك مستوى 

 النهائٌة. "

 
 

سنحت لً الفرصة للعمل مع مٌالنً وجان وتعلمت الكثٌر  "ة المساعدة فعلقت قائلة8لطالبعاٌونا ا مرٌمأما 
كما حصلت على فرصة المساعدة فً دورتٌن جدٌدة. الفنٌة اللتدرٌس ووجهات نظرهم أسلوبهم فً امن 

إلبداع لدى التغٌر فً ارؤٌة دورات فً تلك الاإلبداع". استطعت  شافستكا8و "تصمٌم المكثف"المختلفتٌن8 
انت تجربة كنظر على الرغم من االختالفات العمرٌة الصغٌرة. الوجهات ف فً ومالحظة االختالالطالب، 

 ".ةفنٌوإبداعاتً ال ًتعزٌز مهاراترائعة حققت لً الفرصة فً 
 

الشهادات وفً نهاٌة الدورات بتوزٌع ألٌسون فانستون فً قطر السٌدة عمٌد جامعة فرجٌنٌا كومنولث  قامت
 ء هٌئة التدرٌس والخرٌجٌن والطالب وأسرهم.حضور أعضاالدورات وبطالب جمٌع على 

 
اكتوبر شهر فً ودورات تطوٌر الملف الشخصً المجتمع دورات خدمة المجموعة التالٌة من ستبدأ 
فً قطر  جامعة فرجٌنٌا كومنولثاإللكترونً لموقع العلى الدورات تفاصٌل ستتوفر . 4102
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 جامعة فرجينيا كومنولث في قطر 

 
جايعح فزجٍٍُا كىيُىنس فً لطز هً فزع يٍ انجايعح انًزيىلح فزجٍٍُا كىيُىنس كهٍح فُىٌ انرصًٍى فً رٌرشًىَذ ، فزجٍٍُا. 

يٍ خالل انشزاكح يع يؤطظح لطز. ذمذو جايعح فزجٍٍُا كىيُىنس فً لطز نهطالب فزصح انحصىل عهى  8991ذأطظد عاو 

ألسٌاء وذصًٍى انغزافٍك وانرصًٍى انذاخهً وانزطى وانطثاعح   كًا ذمذو أٌضا تكانىرٌىص انفُىٌ انجًٍهح فً كم يٍ ذصًٍى ا

 درجح انثكانىرٌىص فً ذارٌخ انفٍ ودرجح ياجظرٍز انفُىٌ انجًٍهح فً دراطاخ انرصًٍى. 
 

 تواصل جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر ومن خالل جمٌع هذه البرامج ومشارٌع األبحاث وأنشطة المجتمع ، تحقٌق 
رؤٌتها المتمثلة فً خلق مجتمع قطري قادرا على االبداع و االبتكار من خالل الفن والتصمٌم. فباإلضافة إلى برنامج سنوي 
شامل وعام والذي ٌشمل مجموعة واسعة من المعارض والمحاضرات وعروض األزٌاء، تستضٌف جامعة فرجٌنٌا كومنولث 

"تصمٌم دوحة" ومنتدى حمد بن خلٌفة للفن اإلسالمً، اللذان ٌعمالن على فً قطر وكل سنتٌن كل من مؤتمر التصمٌم الدولً 
جذب المصممٌن واألكادٌمٌٌن والمفكرٌن العالمٌٌن لتعزٌز شراكات مستدامة بٌن المجتمع والجامعة تعمل على تعزٌز حٌوٌة 

لموقع اإللكترونً للجامعة 8 الجوانب التعلٌمٌة واالقتصادٌة والثقافٌة فً قطر. للمزٌد من المعلومات ٌرجى زٌارة ا
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 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 
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يؤطظح لطز نهرزتٍح وانعهىو وذًٍُح انًجرًع يؤطظح خاصح غٍز رتحٍح ذذعى دونح لطز فً يظٍزج ذحىل الرصادها انًعرًذ 

  .فً يٍ خالل إطالق لذراخ اإلَظاٌ، تًا ٌعىد تانُفع عهى دونح لطز وانعانى تأكًههعهى انكزتىٌ إنى الرصاد يعز
انشٍخ حًذ تٍ خهٍفح آل شاًَ، وذرىنى صاحثح  تًثادرٍج كزًٌٍح يٍ صاحة انظًى األيٍز انىانذ 8991ذأّطظد يؤطظح لطز طُح 

 انظًى انشٍخح يىسا تُد َاصز رئاطح يجهض إدارذها.
 

مٍك يهًرها االطرزاذٍجٍح انشايهح نهرعهٍى، وانثحىز وانعهىو، وذًٍُح انًجرًع يٍ خالل إَشاء لطاع نهرعهٍى ذهرشو يؤطظح لطز ترح

ٌجذب وٌظرمطة أرلى انجايعاخ انعانًٍح إنى دونح لطز نرًكٍٍ انشثاب يٍ اكرظاب انًهاراخ وانظهىكٍاخ انضزورٌح اللرصاٍد 

ًٍّ عهى انًعزفح. كًا ذذعى االتركار وانركُى نىجٍا عٍ طزٌك اطرخالص انحهىل انًثركزج يٍ انًجاالخ انعهًٍح األطاطٍح. يثُ

وذظهى انًؤطظح أٌضاً فً إَشاء يجرًع يرطّىر وذعشٌش انحٍاج انصمافٍح وانحفاظ عهى انرزاز وذهثٍح االحرٍاجاخ انًثاشزج 

 .نهًجرًع

 
  .http://www.qf.org.qa كرزوًَنهحصىل عهى كافح يثادراخ يؤطظح لطز ويشارٌعها، ٌزجى سٌارج انًىلع اإلن

 

 

 نهًشٌذ يٍ انًعهىياخ ٌزجى االذصال :

 يذٌز ذُفٍذي االذصاالخ  –ياٌكا خاٌ 

 جايعح فزجٍٍُا كىيُىنس فً لطز

 لطز –، شارع انهمطح ، انذوحح  5908ص.ب : 

 + 070 6906 6003+ يىتاٌم :  070 0094 9885ذهفىٌ : 

mckaan@qatar.vcu.edu  

 

 يظؤول إعالو  –تزٌا دٌظىرسا 

 جايعح فزجٍٍُا كىيُىنس فً لطز

 لطز –، شارع انهمطح ، انذوحح  5908ص.ب : 

 + 070 6906 6033+ يىتاٌم :  070 0094 9740ذهفىٌ : 

plddsouza@qatar.vcu.edu 
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