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 بالطالب الجدد لهذا العام رحبٌ فً قطر جامعة فرجٌنٌا كومنولثعمٌد 
 طالبا مستجدا ٌلتحقون بجامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر هذا العام 104

 
 

فً  تولى منصبهالذي وقاهرة ل إسماعٌل قاعالدكتور  كومنولث فً قطر: قام عمٌد جامعة فرجٌنٌا  قطر، الدوحة
لفنون ا فً شهادة البكالورٌوس: للحصول علىبالجامعة التحقوا  مستجداطالبا  104 بالترحٌب ب، هذا العام  ٌولٌو

 الفنون الجمٌلة.ماجستٌر و، اآلدابشهادة البكالورٌوس فً ، الجمٌلة
 

فً طالبا  298طالبا وطالبة، منهم   323لى قطر إ فً جامعة فرجٌنٌا كومنولث عدد طالببهذه الدفعة ٌرتفع 
التصمٌم الداخلً،  رافٌكغالتصمٌم ، تصمٌم األزٌاء، البرنامج التأسٌسً)مختلف تخصصات درجة البكالورٌوس 

جامعة فرجٌنٌا استضافة ضافة إلى إهذا ة عشر طالبا فً برنامج الماجستٌر. و أربعتارٌخ الفن( و والطباعةالرسم 
من ، وتسعة طالب  فرجٌنٌا، رٌتشموندفً قطر طالبٌن فً برنامج التبادل األكادٌمً من الجامعة األم فً  كومنولث

، الفئة المتبقٌة% منهم من القطرٌٌن بٌنما تمثل 60، حقا هٌئة طالبٌة متنوعةب الجامعةتفخر  المدٌنة التعلٌمٌة. طالب
 .ة مختلفةجنسٌ %37، 40

 
 عمٌدمساعد الأن شغل منصب فً قطر بعد  جامعة فرجٌنٌا كومنولث قاهرة إلىالدكتور عاقل إسماعٌل  انضم

البحثٌة  اهتماماته تركز. فً جامعة كلٌمسونالعلوم اإلنسانٌة والفنون و كلٌة العمارة العلٌا فً الدراساتللبحوث و
 الثقافة والمعرفةممارسات ووالحضارة  التصمٌم المستدامو والجمالٌات الثقافةوالنظرٌات و تارٌخال على والتعلٌمٌة
/ فً المساحة  Foucauldian ونظرٌة موسٌقى الجازو الشعرو والهندسة المعمارٌة الفن اإلسالمًو المحلٌة؛

فً الهندسة على درجات و من جامعة برنستون الدكتوراهدرجة على الدكتور عاقل على حصل  المعرفة.و / السلطةو
 .براتمعهد للتكنولوجٌا و معهد ماساتشوستسكل من  المعمارٌة من

 

كتاباته غٌرت . اإلسالمٌة للهندسة المعمارٌة المجلة الدولٌة هٌئة تحرٌرجلس عاقل منصبا فً م الدكتورٌشغل 
نظرٌة لتارٌخ و وجهات النظر ،إلى حد كبٌرعلم الجمال، و الجنسو المساحة: األمرٌكٌة جداالمس تفكٌكالرائدة، 

 من الخبرة كثر من عقدٌنوأل خالل حٌاته. الشتات من المعقدةاألنماط الثقافٌة المتحدة و فً الوالٌات عمارة المساجد
 إنجاز العدٌد من فً وشغل مناصبا قٌادٌة مشروعمدٌر و امعمارٌ امصممالدكتور عاقل  عمل، كمستشار دولً

 السعودٌة ومصر. المملكة العربٌةكل من فً  المشارٌع الكبرى
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، البشرٌة اإلسهام فً حٌوٌة ىعل، عامها الثامن عشر على أبوابتحرص جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر وهً 
 خرٌجًالتعاون. والتعبٌر و االبداع واالبتكار والمنطقة من خالل قطر فً واالقتصادٌة والبٌئٌة االجتماعٌةالتنمٌة و

 فً التصدي للتحدٌاتوٌشاركون  فً قطر، الثقافٌة واإلبداعٌة المهن فً هم قادةفرجٌنٌا كومنولث فً قطر  جامعة
 مستقبل المنطقة.ل كمفتاحالمحددة العالمٌة 

 
فً دوري كعمٌد، بناء مجتمع من  الرئٌسٌةأحد واجباتً وعن ذلك ٌتحدث الدكتور عاقل إسماعٌل قاهرة قائال : "

للقٌام ا" وٌضٌف : "رسالتنا ورؤٌتنالنحو المحدد فً  العلماء، ٌقوم بتحدٌد االتجاهات وتحقٌق األهداف المشتركة على
دٌنامٌكٌة، وفضولٌة و حٌوٌةو خالقةوجامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر أصٌلة تبقى بأن  استمر بااللتزامبذلك، فأنا 

 ."ومبتكرة
 

 

### 

 

 
  قطر في كومنولث فرجينيا جامعة

 ، رٌتشموند فً التصمٌم فنون كلٌة كومنولث فرجٌنٌا المرموقة الجامعة من فرع هً قطر فً كومنولث فرجٌنٌا امعةج
 فرصة للطالب قطر فً كومنولث فرجٌنٌا جامعة تقدم. قطر مؤسسة مع الشراكة خالل من 1998 عام تأسست. فرجٌنٌا

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

 رؤٌتها تحقٌق ، المجتمع وأنشطة األبحاث ومشارٌع برامجها جمٌع خالل ومن قطر فً كومنولث فرجٌنٌا جامعة تواصل
 شاملال سنويال برنامجها إلى فباإلضافة. والتصمٌم الفن خالل من االبتكار و االبداع على قادرا قطري مجتمع خلق فً المتمثلة

 فً كومنولث فرجٌنٌا جامعة تستضٌف األزٌاء، وعروض والمحاضرات المعارض من واسعة مجموعة ٌشمل والذي عامالو
 المصممٌن جذب على ٌعمالن اللذان اإلسالمً، للفن خلٌفة بن حمد ومنتدى" تصمٌم" الدولً التصمٌم مؤتمر سنتٌن وكل قطر

 التعلٌمٌة الجوانب حٌوٌة تعزٌز على تعمل والمجتمع الجامعة بٌن مستدامة شراكات لتعزٌز العالمٌٌن والمفكرٌن واألكادٌمٌٌن
  www.qatar.vcu.edu:  للجامعة اإللكترونً الموقع زٌارة ٌرجى المعلومات من للمزٌد. قطر فً والثقافٌة واالقتصادٌة

 

 
 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

 

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

  .والعالم بأكمله المعتمد على الكربون إلى اقتصاد معرفً من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما ٌعود بالنفع على دولة قطر
الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً، وتتولى  بمبادرٍة كرٌمٍة من صاحب السمو األمٌر الوالد 1995تأّسست مؤسسة قطر سنة 

 صاحبة السمو الشٌخة موزا بنت ناصر رئاسة مجلس إدارتها.
 
 

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

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

 .للمجتمع
 

  .org.qahttp://www.qf. للحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشارٌعها، ٌرجى زٌارة الموقع اإللكترونً
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