
 

 

 
 للنشر الفوري

 2017مايو 
 

  2017الصيفي في الفن والتصميم  التسجيل للبرنامجتعلن عن فتح باب جامعة فرجينيا كومنولث في قطر 
 لألطفال وطلبة المدارس الثانوية .

 
 

 2017تقوم جامعة فرجينيا كومنولث في قطر بطرح دورات تدريبية في الفن والتصميم خالل العطلة الصيفية 
 . بين التصوير الفوتوغرافي وتصميم األزياء الدورات تتراوح لألطفال وطلبة المدارس الثانوية. 

 
ة والتصميم من أعمار مبكرة وخاصالطلبة الشباب وتعريفھم بالفن برنامج الصيفي بھدف إشراك هذا التم تصميم 

 استكشافمن لطالب ا للطلبة الذين قد ال تشمل مناهجھم الدراسية مقررات فنية في مدارسھم الخاصة. سيتمكن
 ية.التفكير اإلبداعي والعمليات اإلبداع ھم كيفيةيتم تدريسس، وووسائل الفن والتصميممجموعة واسعة من تقنيات 

 
، ستة عشر دورة مختلفة في الفن والتصميم تطرح لألطفال وطلبة  2017لعام ذا االصيفي لھبرنامج الويتضمن 

 الفئات العمرية.. من مختلف المدارس الثانوية 
 

المتعة في الفن" يتمكن من خاللھما األطفال من  بعنوان "سنوات  6 – 4لألطفال من عمر يقدم البرنامج دورتين 
من سنوات  9 - 7من عمر األطفال  سيتمكنواحد.  دورة لمدة أسبوعوتستمر كل استكشاف تقنيات صناعة الفن 

ية من . أما األطفال للفئة العمر "الرياضيات والعلوم+ "الفن العلوم :دورة تجمع ما بين الفن و فيأسبوعين التمتع ب
سيكون . جالكوالمن المخلوقات فيمكنھم االستمتاع بدورتين في استكشاف الفن حول فن البوب وابتكار  12 -10

ولطلبة  15 – 10 ومن   9 – 7 دورات في المنحوتات ثالثية األبعاد وتطرح للعديد من الفئات العمرية: منهناك 
وورشة عمل في استخدام تجريبية الطباعة عاما. كما سيكون هناك دورة تدريبية في ال 15الثانوية العامة ألكبر من 

 عاما.  15 – 10للطلبة من كوالج ال
 

دورات م. في الفن والتصميطلبة الثانوية والراغبين في استكمال دراسة عة فرجينيا كومنولث في قطر لمجا كما تقدم
عاما  16أما للطلبة من عمر (، 15 -13تستمر الدورة لمدة أسبوعين للطلبة من عمر ) ستكشاف اإلبداعفي امنظمة 

فة في ( ودورة مكثأسبوع واحدتستمر لمدة ن )ر دورة مكثفة في الفتطرح جامعة فرجينيا كومنولث في قطوأكبر، ف
برامج والنظرة ثاقبة في التخصصات على منح الطلبة لدورات التصميم )وتستمر لمدة أسبوعين(، وستعمل هذه ا

، ياءاألزتصميم في التي يتم تدريسھا في جامعة فرجينيا كومنولث في قطر. أما الطلبة الذين لديھم اهتمامات 
 ملف شخصي لمجموعة من األزياء. وللراغبينبناء وكيفية األزياء بدورات في رسوم وتوضيح  كنھم االستمتاعفسيم

التصوير دورات إلى  االنضمام ھميمكنففي تحسين مھاراتھم التصويرية وإنشاء مجموعة أكبر من الصور 
 الفوتوغرافي.

 
. دوليينلمدربين المحليين والعديد من اويقوم بتدريسھا اللتدريب العملي في استوديوهات تتيح اجميع الدورات تقام 

 تتراوح مدة الدورات. ستتيح بعض الدورات للمشاركين فرصة زيارة المتاحف والمعارض وبعض عروض األفالم
وقد تم تنظيمھا بطريقة تسمح للمشاركين بالتسجيل في أكثر من دورة واحدة ليستمر أسبوع واحد و أسبوعين بين 

ألحد اتقام الدورات في مبنى جامعة فرجينيا كومنولث في قطر وتستمر من عة أسابيع. لمدة تصل إلى أربالبرنامج 
 أغسطس. 3حتى يستمر يوليو و 9 فيالبرنامج الصيفي هذا العام  يبدأخالل الفترة الصباحية. إلى الخميس 

 
صميم ن والتالفومداركھم في الثانوية الذين يرغبون في توسيع معرفتھم  ةالدورات مفتوحة لألطفال وطلبجميع 

امعة جمبنى . تقام الدورات في ويتم تدريسھا باللغة اإلنجليزيةتطرح الدورات للراغبين من الجنسين . والحرف
 اللقطة.، المدينة التعليمية في، فرجينيا كومنولث في قطر

 



 

الموقع اإللكتروني :  مزيد من المعلومات والتسجيل يرجى زيارةلل

program-http://www.qatar.vcu.edu/community/summer 
 

 نبذة عن جامعة فرجينيا كومنولث :
 

جامعة فرجينيا كومنولث في قطر هي الفرع الجامعي الدولي من جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم وهو 
المصنف في المرتبة العليا في الواليات المتحدة األمريكية. تأسست جامعة فرجينيا كومنولث برنامج الفن والتصميم 

من خالل الشراكة مع مؤسسة قطر، تقدم جامعة فرجينيا كومنولث في قطر للطالب فرصة  1998في قطر عام 
ميم رافيك، والتصالحصول على درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة في كل من تصميم األزياء، وتصميم الغ

الداخلي والرسم والطباعة، و درجة البكالوريوس في اآلداب في تاريخ الفن، ودرجة الماجستير في الفنون الجميلة 
 في التصميم.

 علىوتعد جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم الطالب بشغف وحياة فنية ومجتمع عالمي نابض بالحياة 
ى التزامھا بالتوعية والتعليم العالمي، تقدم جامعة فرجينيا كومنولث فرصا ثمينة للتبادل امتداد عالمي. كأبرز مثال عل

وسط. لفن والتصميم المؤثر في منطقة الشرق األجامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم بعالم االثقافي ويربط 
ن من لمناظرات والتعليم، ويستضيف اثنييجذب مبنى الجامعة المساهمين المعروفين إلى الثقافة البصرية المعاصرة ل

 مؤتمر التصميم الدولي "تصميم دوحة" ومنتدى حمد بن خليفة للفن اإلسالمي . -الفعاليات الدولية الكبرى 
 

 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 
 

مسيرة تحول ( مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في QFمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع )
اقتصادها المعتمد على الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر 

  .والعالم بأكمله
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني،  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 1995تأّسست مؤسسة قطر سنة 

 موزا بنت ناصر رئاسة مجلس إدارتھا.وتتولى صاحبة السمو الشيخة 
 

تلتزم مؤسسة قطر بتحقيق مھمتھا االستراتيجية الشاملة للتعليم، والبحوث والعلوم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء 
قطاع للتعليم يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المھارات 

القتصاٍد مبنيٍّ على المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحلول والسلوكيات الضرورية 
المبتكرة من المجاالت العلمية األساسية. وتسھم المؤسسة أيضاً في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية 

 .والحفاظ على التراث وتلبية االحتياجات المباشرة للمجتمع
 

 .http://www.qf.org.qaفة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعھا، يرجى زيارة الموقع اإللكترونيللحصول على كا

 

http://www.qatar.vcu.edu/community/summer-program
http://www.qf.org.qa/

