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وز الدوحة لألفالم یف ومؤسسة جامعة فرجینینا كومنولث كلیة فنون التصمیم في قطرتعاون بین 
 بجائزة التدریس الدولیة

 
 بنكل من و، جامعة فرجینینا كومنولث كلیة فنون التصمیم في قطررغ من ییوھان غرانبمنح 

التصمیم اعتماد جائزة الجدارة من قبل مجلس الدوحة لألفالم  مؤسسةروبنسون وفھد الكواري من 
 صناعة األفالم التصمیم الداخلي وذلك عن تعاونھما في مجال (سیدا) الداخلي 

  
 

 دوحة لألفالمال ومؤسسة ا كومنولث كلیة فنون التصمیم في قطرجامعة فرجینیكل من حصل تعاون تعلیمي مبتكر بین 
 لمكانا"استكشاف ، وذلك عن مشروع (سیدا)األمریكي التصمیم الداخلي اعتماد مجلس على جائزة الجدارة للتمیز من 

 ". اإلفالم تاجإنومن خالل تصمیم 
 

فالم نتاج األالالزمة إلعملیة الخبرة البالجامعة التصمیم الداخلي في برنامج  طلبةوكان الھدف من التعاون ھو تزوید 
 دعم صناعة السینما في قطر.وفي الوقت نفسھ 

 
مسؤولة عن وضع المعاییر وتقییم منح  ظمة مستقلة، غیر ربحیة، معتمدة مجلس اعتماد التصمیم الداخلي (سیدا) ھي من

و الوالیات المتحدة، كل من في ھذا المجلس برنامج معتمد من  190التصمیم الداخلي. ھناك الدرجات العلمیة لبرامج 
نون جامعة فرجینینا كومنولث كلیة فالتصمیم الداخلي في كندا، وقطر، بما في ذلك برنامج واإلمارات العربیة المتحدة، 

 .في قطر التصمیم
 

ل من ن وبمشاركة كبقیادة ھذا التعاویوھان غرانبرغ المشارك من قسم التصمیم الداخلي في الجامعة البروفیسور  قام 
وتم  ،الدوحة لألفالموفھد الكواري، منسق برامج الشباب، من مؤسسة منتج ال/ بن روبنسون، مدیر برنامج التدریب

 مشروع.منحھم جمیعا جائزة الجدارة لعملھم في ال
 

 ا كومنولث كلیة فنون التصمیم في قطرجامعة فرجینیبرنامج التصمیم الداخلي في  مدیرشریف عمور، د.قد صرح و
كما وم وتطبیق نظریات التصمیم، یالتعل دمجفي یلقى ھذا المسار زخما ، بغض النظر عن تخصصات التعلیمقائال: "

إلثبات القدرة على التعاون  التي تؤكد على ضرورة عمل الطالب، والتصمیم الداخلي اعتمادمجلس معاییر یتجلى في 
 ."الفعال مع التخصصات المتعددة في تطویر حلول التصمیم

 
اإلنتاج وما بعد ، عمل " على ثالث مراحل: ورش وإنتاج األفالمم من خالل تصمی المكانوقد تم تنظیم "استكشاف 

 اإلنتاج.
 

القصص ونماذج، ال ابتكارمن خالل وذلك عمل الداخلي لصناعة األفالم، لافي ورش العمل، عمل الطالب على فھم 
 .وغیرھا، العناوینتسلسل و،  mood-boardsالمصورة، 

 
األفكار  ذهھتحویل على العمل بالمعرفة التي اكتسبوھا في ورش العمل وبدأوا باستخدام الطالب  قامي مرحلة اإلنتاج، ف

 خارج الجامعة،ممثلین من ھذا الجزء من المشروع استخدام  تطلب"المحارب المتردد ".  اسموهإلى إنتاج فیلم حقیقي 
، قام فریق من الطالب بتصمیم وبناء خطة العملمن خالل و. من مؤسسة الدوحة لألفالمخبراء ال مندعم فریق بذلك و

، اھتماماتھمودراتھم وبناء على قنتاج. دعائم لإل، واختیار وتصمیم غرفة ثیاب، لفیلممن متطلبات طاقم اكاملة متمجموعة 
ل على ، بما في ذلك الحصوالمطلوبة للفیلم وتحملوا مسؤولیة اإلنتاج بالكاملالمختلفة الفنیة تولى الطالب األدوار 



	

تصاریح، والتنسیق مع الممثلین ومدیر التصویر، وتنظیم تقدیم الطعام للجمیع أثناء التصویر، و العدید من األنشطة ال
 بة األخرى.الصع

 
یة فرجینینا كومنولث كلامعة كان طلبة جالدوحة لألفالم: "، مؤسسة قالت فاطمة الرمیحي، المدیر التنفیذيعن ذلك و

االنتقال من  ،خلقوا لیكونوا مدراء فنیینكأنھم استثنائیة. "مبتكرین بصورة  عملوا معناالذین فنون التصمیم في قطر 
 وري جدا من الضركان ملھما حقا. لم من االبتكارات الخاصة بطاقم ومتطلبات الفیلم عاالتدریب على التصمیم الداخلي ل

ي ف ناعات السینما واإلبداع المستدامدعم تطویر صالدوحة لألفالم بالتزام مؤسسة بما یحقق مثل ھذه األمور في التعاون 
 قطر، ومساھمتنا في مجتمع إبداعي عالمي ".

 
نھائي لامنتج الالطالب مع محرر أفالم لتحویل اللقطات إلى فیھا مرحلة ما بعد اإلنتاج وعمل ھي كانت المرحلة الثالثة 

قة إنتاج ملصق إلعالن الفیلم بدم التسویقیة، حیث كان علیھم مھاراتھكذلك مصقول. اختبرت مرحلة ما بعد اإلنتاج ال
 وفعالیة.

 
ي جامعة فرجینینا كومنولث كلیة فنون التصمیم ففي  خليالتصمیم الدافي برنامج  ةطالب، زینة سلیمانوعن ذلك قالت 

یا صناعة األفالم فأنت تختلق عالما وھم، ولكن في المكانإنشاء تجربة في  منالتصمیم الداخلي  نتمكن ومن خالل" قطر
 المكان" . نفس في 

 
قمنا ة والمكتوبات لكلمدمنا ااستخ" دي.ھھمیان النعیمي وسارة مشوقالت طالبتا التصمیم الداخلي في سنتھم النھائیة 

 ." مرئیة ومناسبةئة بابتكار بیسمحت لنا ونماذج ترجمتھا إلى أشكال ب
 
إلى  میةالتنظیالتي أجبرتنا على استخدام العدید من مھاراتنا اإلداریة وحاالت واجھنا العدید من ال" فقالت: زینة زاھر أما

 .التصمیم"جانب مھاراتنا في 
 

طلبة  قامالتصمیم الداخلي: " وكلتاھما في سنتھم النھائیة في قسمندا إبراھیم والجازي آل ثاني،  كما أضافت كل من
 ".حجم ونوعیة اإلنتاج  التصمیم الداخلي بتنفیذ ما لن یستطع الشخص العادي تصوره من حیث

 
The collaboration was a great success because the students were put in a situation where 
they had to be innovative, and where they had to learn work collaboratively under tight 
deadlines and regularly under pressure, while dealing with time-consuming demands of 
sometimes unpredictable situations.   
 
The students demonstrated a high level of learning and understanding of the subject matter, 
which was attested by faculty and staff from VCUarts Qatar and DFI who participated in 
external critiques and students’ verbal comments & written evaluations. 
 
Looking ahead, VCUarts Qatar and DFI have already started the second year of the project. 
Eight new students will get to experience the some of the same sometimes complex 
organizational and design challenges that the previous students did, which will help them 
discover skills and abilities they never knew they had, and which will enhance their 
employability and workplace skills, while contributing to Qatar’s rising film industry and 
diversifying economy.  
 



	

For more information about VCUarts Qatar’s Interior Design program, please visit 
http://www.qatar.vcu.edu/interiordesign  
 

العمل یة كیفحیث كان علیھم أن یتعلموا للفرصة التي حصل علیھا الطالب لالبتكار، التعاون نجاحا كبیرا  حقق ھذا
لتي التعامل مع المطالب ا باإلضافة إلى كیفیةفي ظل مواعید نھائیة ضیقة وبصورة منتظمة تحت الضغط،  التعاونو

 الحاالت التي ال یمكن التنبؤ بھا.وتستغرق وقتا طویال في بعض األحیان 
 

 والموظفون منفي الجامعة وأظھر الطلبة مستوى عال من التعلم والفھم للموضوع، وھو ما أكده أعضاء ھیئة التدریس 
 وتقییم الطالب .نقد الذین شاركوا في  مؤسسة الدوحة لألفالم

 
في  ومؤسسة الدوحة لألفالم عامھم الثاني جامعة فرجینینا كومنولث كلیة فنون التصمیم في قطر، بدأت زخم لمستقبلو
بعض التحدیات التنظیمیة  فرصة المرور بنفس التجربة ومواجھةالمشروع. سیحصل ثمانیة طالب جدد على  ھذا

ات التي المھارات والقدر على اكتشافمما سیساعدھم ،  السابقون الطلبة اوزھابتجنجح التي ووالتصمیمیة المعقدة أحیانا 
ینما صناعة الس في رفعتسھم وس، والتي ستعزز مھاراتھم في العمل ومكان العمل، یملكوھا مأنھؤالء الطالب ھ یدركلم 

 في قطر وتنویع االقتصاد.
 
یرجى  ، ة فرجینینا كومنولث كلیة فنون التصمیم في قطرجامعلتصمیم الداخلي في المزید من المعلومات حول برنامج ل

 http://www.qatar.vcu.edu/interiordesignزیارة الموقع اإللكتروني: 
 

-END- 
 

 نبذة عن جامعة فرجینیا كومنولث كلیة فنون التصمیم في قطر :
من خالل الشراكة مع مؤسسة قطر، وھي  1998أسست جامعة فرجینیا كومنولث كلیة فنون التصمیم في قطر عام ت

فرع من الحرم الجامعي الدولي فرجینیا كومنولث كلیة فنون التصمیم في ریتشموند فرجینیا، وھو البرنامج المصنف 
ة. تحتفل جامعة فرجینیا كومنولث كلیة فنون في أعلى مرتبة بین برامج الفنون والتصمیم في الوالیات المتحد

میز ؤكد التزام المؤسستین بالتوالتي تالتصمیم في قطر بمرور عشرین عاما على شراكتھا المثمرة مع مؤسسة قطر 
 واالكتشاف والبحوث واالبتكار في بیئة عالمیة.

ي على درجة البكالوریوس ف تقدم جامعة فرجینیا كومنولث كلیة فنون التصمیم في قطر للطالب فرصة الحصول
الفنون الجمیلة في كل من تصمیم األزیاء، وتصمیم الغرافیك، والتصمیم الداخلي والرسم والطباعة، وعلى درجة 
البكالوریوس في الفنون في تاریخ الفن، ودرجة الماجستیر في الفنون الجمیلة في التصمیم. تعمل جامعة فرجینیا 

قطر على غرس حب التعلیم والفنون في نفوس الطالب في مجتمع نابض بالحیاة كومنولث كلیة فنون التصمیم في 
 إلى العالمیة.لیصل 
رجینیا ربط جامعة فتجامعة فرجینیا كومنولث كلیة فنون التصمیم في قطر فرصا قیمة للتبادل الثقافي وتوفر 

ارجھ. یجذب الحرم الجامعي كومنولث كلیة فنون التصمیم في قطر بعالم الفن والتصمیم في الشرق األوسط وخ
المساھمین المشھورین في عالم الثقافة البصریة المعاصرة لتقدیم المحاضرات والتدریس، وتستضیف الجامعة حدثین 
دولیین رئیسیین: مؤتمر "تصمیم دوحة"، مؤتمر الفن والتصمیم والذي یعقد كل سنتین، ومنتدى حمد بن خلیفة للفنون 

 اإلسالمیة.
 
 

 
 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر نبذة عن  

 



	

) مؤسسة خاصة غیر ربحیة تدعم دولة قطر في مسیرة تحول QFمؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع (
اقتصادھا المعتمد على الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما یعود بالنفع على دولة قطر 

  .والعالم بأكملھ
الشیخ حمد بن خلیفة آل ثاني،  بمبادرةٍ كریمٍة من صاحب السمو األمیر الوالد 1995مؤسسة قطر سنة  تأّسست

 وتتولى صاحبة السمو الشیخة موزا بنت ناصر رئاسة مجلس إدارتھا.
 

ء اتلتزم مؤسسة قطر بتحقیق مھمتھا االستراتیجیة الشاملة للتعلیم، والبحوث والعلوم، وتنمیة المجتمع من خالل إنش
قطاع للتعلیم یجذب ویستقطب أرقى الجامعات العالمیة إلى دولة قطر لتمكین الشباب من اكتساب المھارات 

والسلوكیات الضروریة القتصاٍد مبنّيٍ على المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجیا عن طریق استخالص الحلول 
ضاً في إنشاء مجتمع متطّور وتعزیز الحیاة الثقافیة المبتكرة من المجاالت العلمیة األساسیة. وتسھم المؤسسة أی
 .والحفاظ على التراث وتلبیة االحتیاجات المباشرة للمجتمع

 
 .http://www.qf.org.qaللحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاریعھا، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني

 
 

 الدوحة لألفالم: مؤسسةن نبذة ع
تقدیر  زتعزی خاللمن المحلي لألفالم مجتمع الدعم نمو ت. یةمنظمة ثقافیة مستقلة غیر ربح يھ لألفالمالدوحة  مؤسسة
 سة تقوم المؤسستدامة في قطر. ملبداعیة اإلساھمة في تطویر الصناعات املالصناعیة، وا المعرفة، وتعزیز األفالم

عروض األفالم؛ ومھرجان والمھارات واإلرشاد؛  مشاركةة واإلقلیمیة والدولیة؛ وبرامج تمویل وإنتاج األفالم المحلیب
من  اقتصاد قائم على المعرفة وبناء 2030الوطنیة  بدعم رؤیة قطرالمؤسسة لتزم وتأجیال السینمائي للشباب. وقمرا. 

 .م والترفیھ یالثقافة والمجتمع والتعلتأكیدھا على مفاھیم  خالل
 

 التصمیم الداخلي اعتماد مجلس  نبذة عن
مسؤولة عن وضع المعاییر وتقییم منح ظمة مستقلة، غیر ربحیة، معتمدة مجلس اعتماد التصمیم الداخلي (سیدا) ھي من

الوالیات المتحدة، كل من في ھذا المجلس برنامج معتمد من  190ھناك التصمیم الداخلي.  رامجالدرجات العلمیة في ب
 .كندا، وقطروة المتحدة، اإلمارات العربیو 
 

 
 


