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  5102جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر الرابع عشر ل التخرجحفل 
 

ماٌو فً فً الرابع من  5102قطر حفل تخرجها الرابع عشر لعام جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً  أقامت

درجة بكالورٌوس الفنون الجمٌلة فً خرٌجا  نوستٌ لتمنح واحدامركز الطالب بالمدٌنة التعلٌمٌة، 
ماجستٌر كما منحت درجة ، والتصمٌم الداخلً والرسم والطباعة وتصمٌم الغرافٌكاألزٌاء، تصمٌم 

 خرٌجا وخرٌجة.  235 ها إلىٌخرٌجعدد بذلك ٌصل للسبعة خرٌجٌن  التصمٌمجمٌلة فً الفنون ال
 
التخرج هو وقت لالحتفال ": ألٌسون فانستون فً قطر السٌدة عمٌد جامعة فرجٌنٌا كومنولث  تقال

 متجربتك فً قطر عنفً جامعة فرجٌنٌا كومنولث أعمالكم خالل السنوات التً قضٌتموها تعبر والتأمل. 
ال بد لكم من ن وعلماء، وصمممومرهفو اإلحساس ن وفناننتم الٌوم وأ"وأضافت :  "مٌالتعلالتحوٌلٌة فً 

مد فرص غٌر معروفة وأي البحث عن ب علٌكمجدٌدة؛ وفرص مواجهة التوقعات الحالٌة وخلق مسارات 
 ستمكنكم من مواجهةرف ومهارات وقدرات امعمن  بما تمتلكونه الشعوب والثقافاتبٌن جسور التفاهم 

 ".والتعاون وااللتزام بةالتجرتحدٌات ب ةأٌ
 

ن جامعة ع وناستثنائٌ ونممثلأنتم ": للطلبة الخرٌجٌن رسالتها األخٌرةفً السٌدة ألٌسون وأضافت 
من بأسره جامعتنا والمجتمع قمتم بإثراء رٌتشموند وجمٌع أنحاء العالم. وفرجٌنٌا كومنولث فً قطر، 

عالٌة فً وبف ونتستمرسفراء لجامعتكم وس مأنكبشك ال ٌساورنً . والممٌزةفرٌدة ال أصواتكمخالل 
نهاٌة شهر فً نهائٌا الدوحة السٌدة ألٌسون فانستون  ستغادر "موهذي اخترتالمجال الهذا فً المساهمة 

فً  استمرت ثمانً سنوات فً جامعة فرجٌنٌا كومنولثتكللت بالنجاح وبعد فترة من هذا العام ٌونٌو 
 .قطر

 

، بحدٌثه للطلبة غٌل هاكٌت، نائب رئٌس جامعة فرجٌنٌا كومنولث للشؤون األكادٌمٌةتوجه الدكتور 
أحدث القادة  واأن تكون ٌعتمد علٌكم فًإلى العالم الذي تتخرجون "الٌوم، أن الخرٌجٌن قائال : 

فً حل المشاكل التً من شأنها  كمتساعدعلى االبتكار س الملحوظة تكمقدروالمبتكرٌن، والمبدعٌن. و
م إذا ما كنتأي شًء  واان تصنع مٌمكنكة. بالفعل فً ذلك بطرق عدٌد مبدأت لقدتغٌٌر هذا العالم إلى األبد. 

ال  منصوت  واأن تكونٌمكنك سالتحدث من خالل الفن،  علىم قادرٌن كنتإذا على االبتكار.  قادرٌن
أن على قادرٌن  مإذا كنتوالتغٌٌر.  على ٌنقادر مفأنتالعواطف،  على إثارة قادرٌن مصوت لهم. إذا كنت

 ."متغٌٌر العالم من حولك على ٌنقادر فستكونوا، مصوت داخلكال واتترجم
 

موند هً ضٌف شرف حفل جة جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً رٌتشالفنان والنحات و خرٌ دٌانا الحدٌد،
حصلت عمل فً بروكلٌن، نٌوٌورك. تعٌش حالٌا وتفً حلب، سورٌا، و دٌانا تولدتخرج هذا العام. 

على درجة  كما حصلتجامعة والٌة كٌنت ،  من فً تارٌخ الفنلى درجة البكالورٌوس عدٌانا 

 .5112جامعة فرجٌنٌا كومنولث عام الماجستٌر فً فن النحت من 
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وعملها فً االستودٌو الخاص بعد التخرج بالتحدث عن حٌاتها  قامت ضٌف الشرف السٌدة دٌانا الحدٌد 
على الشباب والمصممٌن تشجٌع الفنانٌن و  لذاتمؤكدة فً حدٌثها على أهمٌة تحفٌز افً بروكلٌن، بها 

فً ، أو ما سٌحدث. ما ٌحدثمن الجٌد أن ال نعلم نه بأأدركت الثقة فً اتجاهاتهم وأعمالهم، قائلة : "
فً كل  سٌحدثما كان  أعلمكتشاف. لو كنت االمن الكثٌر من المتعة فً صنع األشٌاء تأتً الواقع، 
الكثٌر من فً بذل ورغبة اهتماما كنت سأكون أقل ، وثالحدكان على وشك  ما، أو من حٌاتًخطوة 
 . "حتى أن تبدأالمشكلة بالفعل قبل  لتأننً حلكان سٌبدوا كالجهد. 

 
لالنتهاء من أقل  الرضوخ لضغطهو كٌفٌة  ها فً حٌاتً"واحدة من أفضل األشٌاء التً تعلمتوأضافت : 

 فًوظٌفتها األولى تلك العالمة التً تنحصر  تلك العالمة األولى. لوضعأقل ضغط مشروع، أي 
هدفه بل العمل،  ٌعكسالقرار األول ال فلجسم والعقل ، هذا كل شًء. فعل المجرد لالرد الحصول على 

 ".أن تتصرفهو  نانالذي ٌثبت بأنك فتصرف مرة أخرى. والدلٌل الوحٌد أن ٌجعلك تفقط هو األول 
 

مع مجموعة متنوعة من المواد لخلق التماثٌل الضخمة والرسومات واللوحات، وكلها  دٌانا الحدٌدتعمل 
 قدٌمةأنماط برسومات تأثرت بالتارٌخ تشٌر أعمالها إلى طمس الخطوط الفاصلة بٌن التشكٌل والتجرٌد. ت

تم تضمٌن ٌ. ةقدٌمالفنٌة الاللوحات العدٌد من وجدت فً الهندسة المعمارٌة وقطع أثرٌة وعلم الكونٌات و
متحف وٌتنً  و، حدٌقة المنحوتاتالمجموعات المؤثرة مثل متحف دٌكوردوفا و العدٌد منفً  أعمالها

متحف الفنون فرجٌنا، و رٌتشموندفً  متحف فٌرجٌنٌا للفنون الجمٌلةونٌوٌورك، فً  للفن األمٌركً
سسة روتشٌلد جرٌنسبورو، ومؤ للفنون فً Weatherspoonمتحف ، تكساس و الجمٌلة فً هٌوستن

فً فٌٌنا، النمسا،   Secessionفً عرضت دٌانا أعمالها على نطاق واسع  نٌوٌورك. فً جودٌث

فً  للفنون Weatherspoonمتحف وفً كولومبوس، فً  كلٌة كولومبوس للفنون والتصمٌمو
فً  لنحتلمركز ناشر وفً ، فرجٌنٌا رٌتشموندفً  فً متحف فرجٌنٌا للفنون الجمٌلةوجرٌنسبورو، 

متحف ومورسٌا، اسبانٌا، فً  Conservera, Murcia مركز الفن المعاصروفً ، تكساسداالس، 
 لوس أنجلوس.  فً OHWOWفً معرض حالٌا تقٌم دٌانا معرضها رٌنو، نٌفادا، وفً  نٌفادا للفنون

 

 غٌر ذلك.فً االبتكار ومساعٌهم المستقبلٌة باللتزام تهم لدعوكلمتها للخرٌجٌن بالحدٌد  أنهت دٌانا
 وقم به بكل ما لدٌك. ولتسرع فً إنجازه". ما تفعله. كن صادقا كل "كن صادقا فً  :وقالت

 

طلبة برنامج الماجستٌر وبرنامج البكالورٌوس.  من الجد والمثابرة قضاهاسنوات لٌأتً هذا الحفل تتوٌجا 
فً جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر على الوفاء بمنهج مكثف ٌعملون أمضى هؤالء الخرٌجون الوقت 

أٌضا أفراد على استعداد لمواجهة وفنانٌن ومصممٌن من الدرجة األولى  تخرٌجٌعمل على ودقٌق ، 
تحدٌات ومسؤولٌات عالم مهنً معقد للغاٌة. والٌوم ٌأتً هؤالء الطلبة وعائالتهم وأصدقائهم وأساتذتهم 

و إنجازاتهم واالحتفال فً قطر  م لالحتفال بخرٌجً جامعة فرجٌنٌا كومنولثالجامعة جمٌعهوموظفً 
الفن ببداٌة شروعهم فً المجال المهنً وإظهار خبراتهم وابتكاراتهم فً كل مجال من مجاالت 

 التصمٌم. و
 

 فً كلمته إلى زمالئه الخرٌجٌن بإبرازأدونٌس  قام الطالب المتفوق وخرٌج قسم تصمٌم األزٌاء دٌلون
إلى ، مشٌرا 5102ام دفعة هذا العلعالمة التجارٌة الفرٌدة من المثابرة والصداقة الحمٌمة التً مٌزت ا

"نحن، كمصممٌن وقال : والمستقبل. أفً الماضً سواء الخرٌجٌن لجمٌع مفتاح النجاح هذا هو  أن
والشؤون ، والمالبس التً نرتدٌها، التً ندخلهاالمبانً ، واجب لتحسٌن العالم المرئًعلٌنا وفنانٌن، 

ساتذة قام األ، فً قطر . هنا فً جامعة فرجٌنٌا كومنولثأن نعالجهانتمنى التً السٌاسٌة واالجتماعٌة 



 

للمضً  ٌنوفنان ٌنتوجٌه أنفسنا للعثور على هوٌتنا كمصممبلنا  واو فً بعض األحٌان، سمح، رشادنابإ
 ."قدما

 

قدم "نحن نقٌد األشخاص لنالجنس والعرق والدٌن. نحن ال  وراء ماننظر الى  نحن"دٌلون :واضاف 
تحت مظلة جامعة فرجٌنٌا كومنولث  نجتمعالتارٌخ. نحن تلك الحركة التً تكررت كثٌرا عبر ضدهم" 

وٌدعم وباستمرار مجتمعنا المتنوع ٌشارك . اآلخرٌنأنفسنا وتحسٌن فً قطر لنعمل وباستمرار على 
 غبتنا فً التقدم ".ر

 

الدكتور غٌل هاكٌت، نائب الرئٌس للشؤون األكادٌمٌة فً جامعة فرجٌنٌا قام الطالب المتفوق،  كلمةعد ب
الجامعة السٌدة عمٌد كما قامت . للطلبة الخرٌجٌنالماجستٌر فً التصمٌم  شهادات بتسلٌمكومنولث، 

الدكتور باري فولك، عمٌد قام لبكالورٌوس فً الفنون الجمٌلة. بتسلٌم الخرٌجٌن شهادة افانستون ألٌسون 
الحاصلٌن على الخرٌجٌن بأعالن وتقدٌم الطلبة فً جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً رٌتشموند،  الشرفكلٌة 

 مرتبة الشرف.
 

إلى قائمة خرٌجً جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر والبالغ عددهم الثمانٌة وستون خرٌجا جدٌدا سٌنضم 
التحاقهم بالعدٌد ومتابعة حٌاة مهنٌة ناجحة بوجودهم  إثبات تمكنوا من، والذٌن خرٌجا وخرٌجة 071

. كما قام وحول العالم من المناصب فً المؤسسات الحكومٌة وشبه الحكومٌة والقطاع الخاص فً قطر
تنمٌة ثقافة المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة فً مساهمٌن بذلك فً مشارٌعهم الخاصة  تأسٌسالعدٌد منهم ب

 . قطر

 
 

  قطر في كومنولث فرجينيا جامعة

. فرجٌنٌا ، رٌتشموند فً التصمٌم فنون كلٌة كومنولث فرجٌنٌا المرموقة الجامعة من فرع هً قطر فً كومنولث فرجٌنٌا جامعة
 على الحصول فرصة للطالب قطر فً كومنولث فرجٌنٌا جامعة تقدم. قطر مؤسسة مع الشراكة خالل من 8991 عام تأسست

 درجة أٌضا تقدم كما. والطباعة والرسم الداخلً والتصمٌم الغرافٌك وتصمٌم األزٌاء تصمٌم من كل فً الجمٌلة الفنون بكالورٌوس
 . التصمٌم فً الجمٌلة الفنون ماجستٌر و الفن تارٌخ فً البكالورٌوس

 
 األزٌاء، وعروض والمحاضرات المعارض من واسعة مجموعة ٌشمل والذي عامالو شاملال سنويال برنامجها إلى فباإلضافة
 اإلسالمً، للفن خلٌفة بن حمد ومنتدى" تصمٌم" الدولً التصمٌم مؤتمر سنتٌن وكل قطر فً كومنولث فرجٌنٌا جامعة تستضٌف

 على تعمل والمجتمع الجامعة بٌن مستدامة شراكات لتعزٌز العالمٌٌن والمفكرٌن واألكادٌمٌٌن المصممٌن جذب على ٌعمالن اللذان
:  للجامعة اإللكترونً الموقع زٌارة ٌرجى المعلومات من للمزٌد. قطر فً والثقافٌة واالقتصادٌة التعلٌمٌة الجوانب حٌوٌة تعزٌز
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 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

 
خاصة غٌر ربحٌة تدعم دولة قطر فً مسٌرة تحول اقتصادها المعتمد مؤسسة ( QF)مؤسسة قطر للتربٌة والعلوم وتنمٌة المجتمع 

  .على الكربون إلى اقتصاد معرفً من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما ٌعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله
ثانً، وتتولى صاحبة الشٌخ حمد بن خلٌفة آل  بمبادرٍة كرٌمٍة من صاحب السمو األمٌر الوالد 8991تأّسست مؤسسة قطر سنة 

 السمو الشٌخة موزا بنت ناصر رئاسة مجلس إدارتها.
 

تلتزم مؤسسة قطر بتحقٌق مهمتها االستراتٌجٌة الشاملة للتعلٌم، والبحوث والعلوم، وتنمٌة المجتمع من خالل إنشاء قطاع للتعلٌم 
ًٍّ ٌجذب وٌستقطب أرقى الجامعات العالمٌة إلى دولة قطر لتمكٌن الشباب من اكتس اب المهارات والسلوكٌات الضرورٌة القتصاٍد مبن

على المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجٌا عن طرٌق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمٌة األساسٌة. وتسهم 
 .المباشرة للمجتمعالمؤسسة أٌضاً فً إنشاء مجتمع متطّور وتعزٌز الحٌاة الثقافٌة والحفاظ على التراث وتلبٌة االحتٌاجات 

 

http://www.qatar.vcu.edu/
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  .http://www.qf.org.qa للحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشارٌعها، ٌرجى زٌارة الموقع اإللكترونً

 

http://www.qf.org.qa/

