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 العالميتاألعمال الحرة أسبوع أسماء الفائزيه في مسابقت في قطر جامعت فرجيىيا كومىويلث اعلىج 

 ذشجغ ْزِ انًغاتمح انرٙ ذشػاْا كٕٛ يٛذٚا يٓاساخ األػًال انذشج ٔاإلتذاع تٍٛ غالب لطشٔ

 

يغاتمرٓا انطالتٛح انغُٕٚح انثاَٛح ألفكاس  لطش –ؼح فشجُٛٛا كٕيُٕٚهث جايألايد  سػاٚح كٕٛ يٛذٚاذذد 

يٍ يثادسج أعثٕع األػًال انذشج انؼانًٛح انرٙ ٔٚأذٙ رنك انذػى جضء  األػًال انًثذػح كجضء يٍ انثشَايج

 .ذجش٘ ػهٗ يغرٕٖ انؼانى

 

ذأعظ ػًال انذشج تٍٛ انشثاب. أعثٕع األػًال انذشج انؼانًٛح ْٕ يثادسج ػانًٛح ذكّشو ٔذشّجغ أفكاس األ

أكثش األعًاء فٙ يجال األػًال  يٍ ٔٚذظٗ تذػى تؼط 2002أعثٕع األػًال انذشج انؼانًٛح فٙ انؼاو 

كم ٓذف أعثٕع األػًال انذشج انؼانًٛح ئنٗ ئنٓاو انشثاب فٙ ٚل تٛم كهُٛرٌٕ، ٔسٚرشاسد تشاَغٌٕ. ٔأيثا

نؼانًٛح انًصًًح نًغاػذذٓى ػهٗ اعركشاف ئيكاَاذٓى يكاٌ يٍ خالل انُشاغاخ انًذهٛح، ٔانٕغُٛح، ٔا

 كأصذاب يشاسٚغ جذٚذج ٔيثركشٍٚ.

 

لطش يغاتمرٓا انطالتٛح  –ٔنالدرفال تأعثٕع األػًال انذشج انؼانًٛح، اعرعافد جايؼح فشجُٛٛا كٕيُٕٚهث 

ح ستذٛح. رفكٛش تفكشج أػًال يثركشج ٔتُاء يإعغدٛث ذى ذشجٛغ غالب األػًال انذشج ػهٗ انانثاَٛح 

ًّد يٓا انؼثٛذاٌ، غالب انذٔس انُٓائٙ ػشض خطػ األػًال انرٙ أػذْٔا أياو نجُح دكاو ٔذؼٍٛ ػهٗ  ظ

 كٕٛ يٛذٚا.فٙ   ذصالخٔااليذٚش ، ٔنٕعٙ اسٍٔٚ،  ذصالخانرغٕٚك ٔاال سئٛظ اداسج

 

ٚذ أٌ َثُٙ َش"لائال:  لطش –ٔأٔظخ سٔجش غشٚفٛثظ، يذٚش األػًال انذشج فٙ جايؼح فشجُٛٛا كٕيُٕٚهث 

تأعثٕع األػًال انذشج انؼانًٛح ػٍ ػهٗ انُجاح انز٘ دممرّ يغاتمح انؼاو انًاظٙ ٔخهك انًضٚذ يٍ انٕػٙ 

نًشاسكح أفكاسْى انخاصح تاألػًال انذشج ٔئنٓاو تؼعٓى تؼعا. غشٚك ئَشاء ْزا انًُرذٖ انشائغ نهطالب 



          

ػهٗ انجذٚذج يٍ انشثاب انطًٕح  صًٛىانر أصذاب يشاسٚغٔذٓذف انًغاتمح يغ كٕٛ يٛذٚا ئنٗ يغاػذج 

 "ٚغٓى فٙ ذُٕٚغ ٔدػى االلرصاد انمطش٘.انًُٕ  ٔأٌ ٚكَٕٕا جضء يٍ لطاع يذهٙذطٕٚش فكشج األػًال 

لائال:  فمذ ػمّةجاتش األَصاس٘، انشئٛظ انرُفٛز٘ نًجًٕػح كٕٛ يٛذٚا  ٔيٍ جٓح اخشٖ ػمة انغٛذ/

َغاَذِ ح ذشجغ انطالب ػهٗ أٌ ٚكَٕٕا يثذػٍٛ، ْٔزا يا ٚغؼذَا أٌ َشػٗ ْزا انًششٔع انٓاو. فانًغاتم"

خٛش يغاَذج فٙ كٕٛ يٛذٚا، َٔؼرمذ تأَّ ْاو نهًُٕ انًغرمثهٙ نمطش، ٔخاصح نشثاتُا. َٔرًُٗ نهفائضٍٚ 

 "انرٕفٛك ٔانُجاح!

 

ثٓجح نهفٕص كاٌ فٙ غاٚح انأيا انفشٚك انفائض )ادخم االعى( انًكٌٕ يٍ )ادخم أعًاء انفائضٍٚ( فمذ 

 تانًغاتمح ٔصّشح أٌ يثهغ انجائضج عٛرى اعرثًاسِ فٙ ذٕعؼح األػًال.
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ثم انذكٕيح ٔذرًثم سؤٚرٓا انًذذدج يٍ ل 2002ذأعغد كٕٛ يٛذٚا، انًًهٕكح نثُك لطش نهرًُٛح، فٙ انؼاو 

انمطشٚح فٙ انؼًم فٙ يجال اإلػالَاخ انخاسجٛح، ٔانغًؼٛح، ٔانثصشٚح، ٔانفؼانٛاخ، ٔانًإذًشاخ 

ٔفٙ دٍٛ أٌ نذٖ كٕٛ يٛذٚا يشاسٚغ أػًال جٛذج فٙ لطش، فآَا ذًهك ػذدا يٍ انؼًهٛاخ ٔاألفالو. 

كثش ششكح ذٕصٚغ ٔػشض أفالو ٔذغطٙ ْزِ انششكاخ انؼانًٛح انكثٛش يٍ لطاػاخ األػًال يُٓا أ انؼانًٛح.

ٚمٕو ترشغٛم اإلػالَاخ انخاسجٛح فٙ أعرشانٛا،  فٙ انششق األٔعػ ٔأكثش داس غثاػح ئػاليٛح فٙ أعرشانٛا

 ٔئَذَٔٛغٛا، ٔفٛرُاو، ٔذاٚالَذ.

 

 

 جامعة فرجينيا كومنولث في قطر

 انرصًٛى فٌُٕ كهٛح كٕيُٕنث فشجُٛٛا انًشيٕلح انجايؼح يٍ فشع ْٙ لطش فٙ كٕيُٕنث فشجُٛٛا جايؼح

 فشجُٛٛا جايؼح ذمذو. لطش يإعغح يغ انششاكح خالل يٍ 1991 ػاو ذأعغد. فشجُٛٛا ، سٚرشًَٕذ فٙ

 األصٚاء ذصًٛى يٍ كم فٙ انجًٛهح انفٌُٕ تكانٕسٕٚط ػهٗ انذصٕل فشصح نهطالب لطش فٙ كٕيُٕنث

 انفٍ ذاسٚخ فٙ انثكانٕسٕٚط دسجح أٚعا ذمذو كًا   ٔانطثاػح ٔانشعى انذاخهٙ ٔانرصًٛى انغشافٛك ٔذصًٛى

 . انرصًٛى فٙ انجًٛهح انفٌُٕ ياجغرٛش ٔ



          

 

 ٔانًذاظشاخ انًؼاسض يٍ ٔاعؼح يجًٕػح ٚشًم ٔانز٘ ٔػاو شايم عُٕ٘ تشَايج ئنٗ فثاإلظافح

 انذٔنٙ انرصًٛى يإذًش عُرٍٛ ٔكم لطش فٙ كٕيُٕنث فشجُٛٛا جايؼح ذغرعٛف األصٚاء، ٔػشٔض

 ٔاألكادًٍٚٛٛ انًصًًٍٛ جزب ػهٗ ٚؼًالٌ انهزاٌ اإلعاليٙ، نهفٍ خهٛفح تٍ دًذ ٔيُرذٖ"  ذصًٛى"

 انجٕاَة دٕٛٚح ذؼضٚض ػهٗ ذؼًم ٔانجايؼح انًجرًغ تٍٛ يغرذايح ششاكاخ نرؼضٚض انؼانًٍٛٛ ٔانًفكشٍٚ

 : نهجايؼح اإلنكرشَٔٙ انًٕلغ صٚاسج ٚشجٗ انًؼهٕياخ يٍ نهًضٚذ. لطش فٙ ٔانثمافٛح ٔااللرصادٚح انرؼهًٛٛح
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