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للنشر الفوري

جامعة فرجينيا كومنولث في ريتشموند تعلن عن اسم العميد الجديد لجامعة فرجينيا كومنولث في قطر
رٌتشموند ،فرجٌنٌا  :تم تعٌٌن الدكتور عقل قاهرة عمٌدا لجامعة فرجٌنٌا كومنولث – كلٌة فنون التصمٌم فً قطر فً انتظار
موافقة مجلس زوار جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً اجتماعه المنتظر فً  8ماٌو .2012
سٌخلف د .عقل السٌدة ألٌسون فانستون ،والتً ستترك جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً ٌونٌو هذا العام بعد فترة مكللة بالنجاح
استمرت على مدى ثمانً سنواتٌ .أتً الدكتور عقل قاهرة من جامعة كلٌمسون ،حٌث ٌشغل منصب العمٌد المشارك فً كلٌة
العمارة والفنون والعلوم اإلنسانٌة ،متوجا ما ٌقرب من عشرٌن عاما فً التدرٌس الجامعً واإلدارة .كما ٌشغل أٌضا منصب
مدٌر مركز بٌنٌل كلٌمسون للبحوث فً التصمٌم والبناء.
وباإلضافة إلى خلفٌته األكادٌمٌة  ،فالدكتور عقل هو أحد أعضاء مجلس تحرٌر المجلة الدولٌة للعمارة اإلسالمٌة .تركز أبحاث
د .عقل على التارٌخ والنظرٌات ،والثقافة ،وعلم الجمال ،والتصمٌم المستدام ،والحضارة وممارسات الثقافة والمعرفة المحلٌة.
فكتابه" :تفكٌك المسجد األمرٌكً :الفضاء  ،الجنس وعلم الجمال "،أحدث تغٌٌرا كبٌرا فً النظر إلى التارٌخ ونظرٌة عمارة
المساجد فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واألنماط الثقافٌة المعقدة للمشتتٌن فً العالم.
وقد صرح الدكتور ماٌكل راو ،رئٌس جامعة فرجٌنٌا كومنولث قائال " :خالل عملٌة البحث ،أظهر الدكتور عقل معرفة
متطورة وبلٌغه بمهمة ورؤٌة الجامعة االستراتٌجٌة " وأضاف الدكتور راو" :لم ٌنل الدكتور عقل إعجاب أعضاء هٌئة
التدرٌس والموظفٌن واإلدارٌٌن الذٌن قاموا بمقابلته فقط ،بل استطاع أن ٌبهرهم أٌضا .أبهرهم ببالغته وعاطفته واحترامه ،لم
ٌكن اجتماعٌا فقط بل كان حازما وراقٌا ،واقعٌا وذي بصٌرة ،مدركا للنظام الجامعً األمرٌكً ،ولكنه ملتزما باالنخراط
عالمٌا والتعاون لالرتقاء فً تحقٌق مهمة جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر وجامعة حمد بن خلٌفة  HBKUورؤٌة قطر
الوطنٌة " .2030
وقد علق عمٌد كلٌة الفنون فً جامعة فرجٌنٌا ،الدكتور جوزٌف سٌبٌل قائال “ :جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر محظوظة
لجذب مثل هذه البصٌرة الفذة كعمٌدها المقبل” .وأضاف" :الدكتور عقل لدٌه خبرة كبٌرة فً العٌش والعمل فً منطقة الشرق
األوسط ،فقد كان مستشارا ومهندسا معمارٌا ومدٌرا للعدٌد من المشارٌع المتنوعة فً مصر والمملكة العربٌة السعودٌة
والسودان"" .كمسؤول ،أظهر الدكتور عقل مهارات إدارٌة ممتازة ،وموهبة فً بناء عالقات قوٌة ،وفهم عمٌق لكل من
الفرص والتحدٌات الكامنة فً القٌادة داخل األكادٌمٌة".

الدكتور عقل مواطن أمرٌكً من بروكلٌن ،نٌوٌورك ،حصل عام  2013على المنحة المقدمة من منتدى حمد بن خلٌفة للفن
اإلسالمً .عاش وعمل فً أوروبا وأفرٌقٌا والشرق األوسط ،مما اكسبه معلومات وخبرة مباشرة حول الثقافات العالمٌة
والتقالٌد واألماكن القدٌمة والبٌئات الممٌزة.
وعن ذلك تحدث الدكتورعقل قائال ٌ" :وفر هذا المنصب  -عمٌد جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر  -فرصا لتعزٌز البحوث
ومواصلة الرسالة التربوٌة لجامعة فرجٌنٌا كومنولث" وأضاف" :هذا المنصب باألخص ٌحمل فرصا كبٌرة لتطوٌر العدٌد من
التخصصات باالعتماد على نقاط القوة الموجودة فً أعضاء هٌئة التدرٌس ،وهذا كان مقنعا جدا وال سٌما بالنسبة لً كمربً
ومعلم وكونً مهندسا متدربا فً حقل ٌحتضن النهج من التصمٌم الداخلً والفنون الجمٌلة ".
وقبل انضمامه إلى كلٌمسون ،قام الدكتور عقل بالتدرٌس فً جامعة تكساس للتكنولوجٌا وفً جامعة  Prairie View A&Mفً

أوستن ،حٌث كان مدٌر برنامج الدراسات العلٌا .حصل الدكتور عقل على شهادة الدكتوراه من جامعة برنستون وعلى شهادات
فً الهندسة المعمارٌة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجٌا ومعهد برات.
###
نبذة عن جامعة فرجينيا كومنولث والمركز الطبي التابع لها :
جامعة فرجٌنٌا كومنولث هً جامعة عامة للبحوث حاصلة على العدٌد من التصنٌفات الوطنٌة والدولٌة فً مجال رعاٌة البحوث .تقع فً
وسط مدٌنة رٌتشموند ،تحتضن جامعة فرجٌنٌا كومنولث أكثر من  31,000طالب فً  222برنامجا أكادٌمٌا وشهادة فً الفنون والعلوم
والعلوم اإلنسانٌة .حٌث تقدم سبعة وستٌن برنامجا فرٌدا من نوعه فً والٌة فرجٌنٌا ،الكثٌر من هذه البرامج متعدد التخصصات من 13
كلٌة مختلفة وكولٌج واحدة .تشكل مستشفٌات  MCVوكلٌات العلوم الصحٌة المركز الطبً لجامعة فرجٌنٌا كومنولث ،واحدا من المراكز
الطبٌة األكادٌمٌة الرائدة فً البالد .للمزٌد من المعلومات ٌ ،رجى زٌارة الموقع اإللكترونً .www.vcu.edu
نبذة عن جامعة فرجينيا كومنولث – كلية الفنون:
مع وجود أعضاء متمٌزٌن فً هٌئة التدرٌس من الفنانٌن المحترفٌن وستة عشر دائرة مختلفة بما فً ذلك دراسات المواد /الحرف ،تصمٌم
األزٌاء والتجارة ،الرقص وتصمٌم الرقصات ،تصمٌم الغرافٌك ،والموسٌقى ،والرسم والطباعة ،والتصوٌر الفوتوغرافً والسٌنما والنحت
واإلعالم والمسرح ،تأتً جامعة فرجٌنٌا كومنولث للفنون فً أعلى المراتب ما بٌن الجامعات العامة فً الفنون البصرٌة وفً برنامج
الدراسات العلٌا فً التصمٌم فً البالد وألكثر من  10سنوات ،وفقا لمجلة ٌو إس نٌوز والتقرٌر العالمً .حرمها الجامعً فً قطر ٌوفر
للطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس رابطا مباشرا بمنطقة الشرق األوسط ،وهً منطقة تشهد أهمٌة متزاٌدة فً عالم الفن المعاصر.
جامعة فرجينيا كومنولث في قطر
جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر هً فرع من الجامعة المرموقة فرجٌنٌا كومنولث كلٌة فنون التصمٌم فً رٌتشموند  ،فرجٌنٌا .تأسست
عام  1998من خالل الشراكة مع مؤسسة قطر .تقدم جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر للطالب فرصة الحصول على بكالورٌوس الفنون
الجمٌلة فً كل من تصمٌم األزٌاء وتصمٌم الغرافٌك والتصمٌم الداخلً والرسم والطباعة .كما تقدم أٌضا درجة البكالورٌوس فً تارٌخ
الفن و ماجستٌر الفنون الجمٌلة فً التصمٌم.
فباإلضافة إلى برنامجها السنوي الشامل والعام والذي ٌشمل مجموعة واسعة من المعارض والمحاضرات وعروض األزٌاء ،تستضٌف
جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر وكل سنتٌن مؤتمر التصمٌم الدولً "تصمٌم" ومنتدى حمد بن خلٌفة للفن اإلسالمً ،اللذان ٌعمالن على
جذب المصممٌن واألكادٌمٌٌن والمفكرٌن العالمٌٌن لتعزٌز شراكات مستدامة بٌن الجامعة والمجتمع تعمل على تعزٌز حٌوٌة الجوانب
التعلٌمٌة واالقتصادٌة والثقافٌة فً قطر .للمزٌد من المعلومات ٌرجى زٌارة الموقع اإللكترونً للجامعة www.qatar.vcu.edu :

مؤسسة قطر – إلطالق قدرات اإلنسان
مؤسسة قطر للتربٌة والعلوم وتنمٌة المجتمع ( )QFمؤسسة خاصة غٌر ربحٌة تدعم دولة قطر فً مسٌرة تحول اقتصادها المعتمد على
الكربون إلى اقتصاد معرفً من خالل إطالق قدرات اإلنسان ،بما ٌعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله .
تأسّست مؤسسة قطر سنة  1992بمبادر ٍة كرٌم ٍة من صاحب السمو األمٌر الوالد الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً ،وتتولى صاحبة 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 اكتساب المهارات والسلوكٌات الضرورٌة القتصا ٍد مبنًٍّ على
المعرفة .كما تدعم االبتكار والتكنولوجٌا عن طرٌق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمٌة األساسٌة .وتسهم المؤسسة أٌضا ً فً
إنشاء مجتمع متطوّ ر وتعزٌز الحٌاة الثقافٌة والحفاظ على التراث وتلبٌة االحتٌاجات المباشرة للمجتمع.
للحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشارٌعهاٌ ،رجى زٌارة الموقع اإللكترونً .http://www.qf.org.qa

