
 

 

 IAID أكاديمية لخدمة وتوعية المجتمع وبالشراكة معتقدم برنامج  جامعة فرجينيا كومنولث

 
 
 

برامج  طرحفً   IAID  أكادٌمٌة أن تعلن عن شراكتها مع قطر فرجٌنٌا كومنولث فً جامعة ٌسر - قطر، الدوحة

 إضافٌة تقدٌم دوراتفً قطر  جامعة فرجٌنٌا كومنولثل ٌسمحهذا التعاون الحدٌث س. لخدمة وتوعٌة المجتمعودورات 
 الرابع. فً الدائري الواقع IAID أكادٌمٌة  للمجتمع وذلك فً مركز 

 

 

)أحد الملف الشخصً  تطوٌرفً انًدارص طالب ًرخصصح نان اندٔراخ مجموعة منتاإلضافح إنى ٔ، ونتٌجة لذلك
، طرمدو فً قطر جامعة فرجٌنٌا كومنولث فًتعقد للمجتمع دورة تدرٌبٌة  04أكصز يٍ ومتطلبات القبول فً الجامعه( 

ٔتًا انخاص انردرٌثً  لبرنامجهاكامتداد  IAID أكادٌمٌة فً فً خرٌف هذا العامنهًجرًع  إضافٌة دوراتفزجٍٍُا جايعح 

دورة فً و، باأللوان المائٌة الرسمفً  متقدمة: دورة فً األزٌاء ودورة الدوراتْذِ  تشملس. كايًٌٍحاألٌركايم يع تزايج 
 .غٌر التقلٌدٌةصُع انًجْٕزاخ 

  

 

فصل  فً:  خالل العامثالث مرات بطرح هذه الدورات للمجتمع  بنجاح فً قطر و جامعة فرجٌنٌا كومنولث تقوم
والتصمٌم  الفناندٔراخ فً  مجموعة واسعة منانجايعح  تقدمفً كم يزج . الربٌعفصل وأواخر أوائل ٔفً  الخرٌف،

المدٌنة  فًفً لطز  جامعة فرجٌنٌا كومنولث حرمالٌوم، كانت هذه الدورات دائما تعقد فً حتى و .والحرف المختلفة
 .الدوحة، التعلٌمٌة

 
 

 لتقدٌم IAIDأكادٌمٌة  مع الشراكة"عن ذلك تحدثت السٌدة أنٌت وٌندلنج مدٌر دورات توعٌة المجتمع فً الجامعة قائلة : 
"نحن ." لجمهور أوسع برنامجنا لتقدٌم فً سعٌنا كبٌرة إلى األمام هو خطوة فً الدوحة للمجتمع إضافٌة دورات

، النعٌجةمناطق مختلفة من الدوحة مثل  المجتمعات المحلٌة فً الوصول إلىلنصبح أكثر قدرة على  جدا متحمسون
وطرح مجموعة من دوراتنا فً مكان ٌكون أقرب المطار القدٌم و النجمة، المنصورة، المنتزه، السلطة الجدٌدة هالل،ال

 ."، دوحةال مدٌنة خارج حدود برنامجنا لتوسٌع شركاء آخرٌن التعاون مع من أجلجاهدٌن  سنعمل" وأضافت : ".لهم
   
  

جامعة فرجٌنٌا تٓذِ انشزاكح يع  IAID، انظٍد راجٍش جايْاف فعهك لائال : "ذرشزف أكايًٌٍح  IAIDأما مدٌر أكادٌمٌة 
والثقافٌة  اإلبداعٌة المهن فً االبتكارات لٌقودوا األفراد تطوٌرفً  بالكثٌر فً مهمتها والتً ٌشهد لها، فً قطر كومنولث

جامعة فرجٌنٌا  جهود دعم وتعزٌزٌسعدنا وٌشرفنا "" ٔأضاف : مهمتنامع  بشكل وثٌق و تتماشى، ٔانرً قطر فً
 . فً السنوات المقبلة" فً البالد الفنون تشجٌع والتعاون من أجل مؤسسة قطر رؤٌةالمنبثقة من فً لطز  كومنولث

 
موقعنا ، ٌرجى زٌارة فً قطر لخرٌف هذا العام امعة فرجٌنٌا كومنولثدورات ج للتسجٌل فً أو مزٌد من المعلوماتلل

وموقعها،  IAID أكادٌمٌة حول برامج معلوماتمزٌد من الللحصول على و. www.qatar.vcu.eduاإللكترونً 
 www.iaidonline.org موقعهم اإللكترونً  زٌارةفٌمكنكم 

  

 

 

 جامعة فرجينيا كومنولث في قطر 

 
جايعح فزجٍٍُا كٕيُٕنس فً لطز ًْ فزع يٍ انجايعح انًزيٕلح فزجٍٍُا كٕيُٕنس كهٍح فٌُٕ انرصًٍى فً رٌرشًَٕد ، 

يٍ خالل انشزاكح يع يؤطظح لطز. ذمدو جايعح فزجٍٍُا كٕيُٕنس فً لطز نهطالب فزصح  8991فزجٍٍُا. ذأطظد عاو 

ألسٌاء ٔذصًٍى انغزافٍك ٔانرصًٍى انداخهً ٔانزطى ٔانطثاعح   انحصٕل عهى تكانٕرٌٕص انفٌُٕ انجًٍهح فً كم يٍ ذصًٍى ا

 ياجظرٍز انفٌُٕ انجًٍهح فً انرصًٍى.  ٔكًا ذمدو أٌضا يرجح انثكانٕرٌٕص فً ذارٌخ انفٍ 
 



 

فباإلضافة إلى برنامج سنوي شامل وعام والذي ٌشمل مجموعة واسعة من المعارض والمحاضرات وعروض األزٌاء، 
نٌا كومنولث فً قطر وكل سنتٌن مؤتمر التصمٌم الدولً "تصمٌم " ومنتدى حمد بن خلٌفة للفن تستضٌف جامعة فرجٌ

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

  www.qatar.vcu.eduالموقع اإللكترونً للجامعة : 
 

 

 : IAID أكاديمية
 – قطر لمقٌمٌن فًلتضمن لنفسها ( لفنون المسرحٌةل) IAID ت أكادٌمٌةكرس، الماضٌةالثالثة عشر سنة على مدى 

. والدولٌة المحافل الوطنٌة فً وتقدٌمه بهم الخاص الفردي بأسلوبهم عنهالتعبٌر الداخلً، و إبداعهم إٌجاد - اكباروأطفاال 
 ةعالمٌتتبع لمؤسسات  التًوالخبرة المهنٌة  معالعلمً  التدرٌبالتً توفر  فً قطر امن نوعهوهذه األكادٌمٌة هً األولى 

 تستمر. مختلفة جنسٌة 04 ٌمثلون أكثر من طالب 0444 أكثر من IAID أكادٌمٌةٌدرس فً . فً جمٌع أنحاء العالم
 -( LCM) للموسٌقى لندن كلٌةكل من حٌث تتبع الشهادات الدولٌة، المعاٌٌر و تلبً متكاملة دوراتفً طرح  األكادٌمٌة

االتحاد القطري للكاراتٌه، الهند(، ومومباي، ) ناالندا الرقص بحوثمركز و، فً المملكة المتحدة لندن جامعة غربو
 .وأكثر من ذلك

 

 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

 
يؤطظح لطز نهرزتٍح ٔانعهٕو ٔذًٍُح انًجرًع يؤطظح خاصح غٍز رتحٍح ذدعى ئنح لطز فً يظٍزج ذحٕل الرصايْا انًعرًد 

  .عهى ئنح لطز ٔانعانى تأكًهّعهى انكزتٌٕ إنى الرصاي يعزفً يٍ خالل إطالق لدراخ اإلَظاٌ، تًا ٌعٕي تانُفع 
انشٍخ حًد تٍ خهٍفح آل شاًَ، ٔذرٕنى  تًثايرٍج كزًٌٍح يٍ صاحة انظًٕ األيٍز انٕاند 8991ذأّطظد يؤطظح لطز طُح 

 صاحثح انظًٕ انشٍخح يٕسا تُد َاصز رئاطح يجهض إيارذٓا.
 

ٔانعهٕو، ٔذًٍُح انًجرًع يٍ خالل إَشاء لطاع  ذهرشو يؤطظح لطز ترحمٍك يًٓرٓا االطرزاذٍجٍح انشايهح نهرعهٍى، ٔانثحٕز

نهرعهٍى ٌجذب ٌٔظرمطة أرلى انجايعاخ انعانًٍح إنى ئنح لطز نرًكٍٍ انشثاب يٍ اكرظاب انًٓاراخ ٔانظهٕكٍاخ 

ًٍّ عهى انًعزفح. كًا ذدعى االتركار ٔانركُٕنٕجٍا عٍ طزٌك اطرخالص انحهٕل انًثركزج يٍ  انضزٔرٌح اللرصاٍي يثُ

ر ٔذعشٌش انحٍاج انصمافٍح ٔانحفاظ عهى انرزاز انًجاال ّٕ خ انعهًٍح األطاطٍح. ٔذظٓى انًؤطظح أٌضاً فً إَشاء يجرًع يرط

 .ٔذهثٍح االحرٍاجاخ انًثاشزج نهًجرًع
 

  .p://www.qf.org.qahtt نهحصٕل عهى كافح يثايراخ يؤطظح لطز ٔيشارٌعٓا، ٌزجى سٌارج انًٕلع اإلنكرزًَٔ

 

 

 نهًشٌد يٍ انًعهٕياخ ٌزجى االذصال :

 يدٌز ذُفٍذي االذصاالخ  –ياٌكا خاٌ 

 جايعح فزجٍٍُا كٕيُٕنس فً لطز

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

 + 070 6906 6003+ يٕتاٌم :  070 0094 9885ذهفٌٕ : 

mckaan@qatar.vcu.edu  
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