
 

 

 

 5102لدورات ربٌع  التسجٌلباب  تفتتح جامعة فرجٌنٌا كومنولث
 

 وتشمل .لدورات الربٌع التدرٌبٌةفتح باب التسجٌل أن تعلن عن  قطر فرجٌنٌا كومنولث فً جامعةٌسر  – قطر الدوحة،
 .المحلٌٌن والدولٌٌن المدربٌنموعة من من تقدٌم مج الحرفوالتصمٌم و الفن مجاالتً مختلف الفصول دورات فهذه 

 

 المجموعة الحالٌة من ملتوتش التوسع. فًفً قطر ودورات المجتمع  جامعة فرجٌنٌا كومنولثالتعلٌمً ل برنامجٌستمر ال
، وصنع واأللوانالرسم األفالم و تصوٌرو، الفوتوغرافًالتصوٌر كل من فً دورة منها دورات مألوفة  22 الدورات على
األنماط والنماذج ، وبناء رافٌكغتصمٌم الووالحرف المنزلٌة وتصمٌم الفعالٌات  األزٌاءوصناعة تصمٌم والمجوهرات، 

 وبًدالدورات الفنٌة والحرفٌة باإلضافة إلى دورات كمبوتر فً كل من األمن وغٌرها ، وصناعة المالبس، ةاإلسالمٌ
 .عاما 02سن  تحت فئات العمرٌةللعدٌد من اللألطفال  الفنودورات وتوكاد، األو

 

 ما لم فً أوائل مارس. لمدة أسبوعٌن مع استراحة أوائل أبرٌل أواخر ٌناٌر إلى ٌبدأ من لمدة ثمانٌة أسابٌع ٌعمل البرنامج
 تدرٌسهاٌتم وما فوق، وعاما  02للراغبٌن من الجنسٌن للفئة العمرٌة من مفتوحة هذه الدورات جمٌع  ٌذكر خالف ذلك،
 .اللقطه شارع المدٌنة التعلٌمٌةفً قطر فً ت جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً مبنى باللغة اإلنجلٌزٌة

 
، طرمذو جايعح فزجٍٍُا جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر دورة تدرٌبٌة للمجتمع تعقد فً 01تاإلضافح إنى أكصز يٍ 

انرذرٌثً انخاص وتًا ٌركايم يع تزايج  كامتداد لبرنامجها IAID أكادٌمٌةوتانشزاكح يع نهًجرًع  إضافٌة دورات

ورسوم الباستٌل و : الفحمIAIDالتً ستقام فً أكادٌمٌة جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر  دورات ستشملاألكادًٌٍح.

ودورتٌن  تزٌٌن السطح مع األشكال، المهملة المواد مع الكوالج، الرسم بااللوان المائٌةفً  متقدمة، ودورة األزٌاء
 فن الفسٌفساء الخزفٌة و الرسم بضربة واحدة.  ألطفال:ل

  

ٌدرس  الفن والتصمٌم.تعلم  فًالراغبات  المدارس الثانوٌة لطالبات برنامج قصٌر جامعة فرجٌنٌا كومنولثكما تقدم أٌضا 
. وهذا  ٌةدمصنع و الحفالت لألطفالتخطٌط ،  الغواشألوان ، الخزفٌةالفسٌفساء وٌتضمن فن ، باللغة العربٌة البرنامج

 عاما. ٌمكن حجز الدورات بصورة فردٌة أو كبرنامج متكامل برسوم  00إلى  01بٌن للعمر ما  للفتٌاتمفتوح البرنامج 
 مخفضة.

 
، ٌرجى زٌارة الموقع اإللكترونً للجامعة ف 5102دورات ربٌع ل أو للتسجٌل مزٌد من المعلوماتلل

www.qatar.vcu.edu. 

 

 جامعة فرجينيا كومنولث في قطر 

 
جايعح فزجٍٍُا كىيُىنس فً لطز هً فزع يٍ انجايعح انًزيىلح فزجٍٍُا كىيُىنس كهٍح فُىٌ انرصًٍى فً رٌرشًىَذ ، 

يٍ خالل انشزاكح يع يؤطظح لطز. ذمذو جايعح فزجٍٍُا كىيُىنس فً لطز نهطالب فزصح  8991فزجٍٍُا. ذأطظد عاو 

ألسٌاء وذصًٍى انغزافٍك وانرصًٍى انذاخهً وانزطى وانطثاعح   انحصىل عهى تكانىرٌىص انفُىٌ انجًٍهح فً كم يٍ ذصًٍى ا

 كًا ذمذو أٌضا درجح انثكانىرٌىص فً ذارٌخ انفٍ و ياجظرٍز انفُىٌ انجًٍهح فً انرصًٍى. 
 

فباإلضافة إلى برنامج سنوي شامل وعام والذي ٌشمل مجموعة واسعة من المعارض والمحاضرات وعروض األزٌاء، 
نٌا كومنولث فً قطر وكل سنتٌن مؤتمر التصمٌم الدولً "تصمٌم " ومنتدى حمد بن خلٌفة للفن تستضٌف جامعة فرجٌ

اإلسالمً، اللذان ٌعمالن على جذب المصممٌن واألكادٌمٌٌن والمفكرٌن العالمٌٌن لتعزٌز شراكات مستدامة بٌن المجتمع 
قافٌة فً قطر. للمزٌد من المعلومات ٌرجى زٌارة والجامعة تعمل على تعزٌز حٌوٌة الجوانب التعلٌمٌة واالقتصادٌة والث

  www.qatar.vcu.eduالموقع اإللكترونً للجامعة : 
 

 

 
 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 
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ذحىل الرصادها انًعرًذ يؤطظح لطز نهرزتٍح وانعهىو وذًٍُح انًجرًع يؤطظح خاصح غٍز رتحٍح ذذعى دونح لطز فً يظٍزج 

  .عهى انكزتىٌ إنى الرصاد يعزفً يٍ خالل إطالق لذراخ اإلَظاٌ، تًا ٌعىد تانُفع عهى دونح لطز وانعانى تأكًهه
انشٍخ حًذ تٍ خهٍفح آل شاًَ، وذرىنى  تًثادرٍج كزًٌٍح يٍ صاحة انظًى األيٍز انىانذ 8991ذأّطظد يؤطظح لطز طُح 

 ُد َاصز رئاطح يجهض إدارذها.صاحثح انظًى انشٍخح يىسا ت
 

ذهرشو يؤطظح لطز ترحمٍك يهًرها االطرزاذٍجٍح انشايهح نهرعهٍى، وانثحىز وانعهىو، وذًٍُح انًجرًع يٍ خالل إَشاء لطاع 

نهرعهٍى ٌجذب وٌظرمطة أرلى انجايعاخ انعانًٍح إنى دونح لطز نرًكٍٍ انشثاب يٍ اكرظاب انًهاراخ وانظهىكٍاخ 

ًٍّ عهى انًعزفح. كًا ذذعى االتركار وانركُىنىجٍا عٍ طزٌك اطرخالص انحهىل انًثركزج يٍ انضزورٌح اللرصا ٍد يثُ

انًجاالخ انعهًٍح األطاطٍح. وذظهى انًؤطظح أٌضاً فً إَشاء يجرًع يرطّىر وذعشٌش انحٍاج انصمافٍح وانحفاظ عهى انرزاز 

 .وذهثٍح االحرٍاجاخ انًثاشزج نهًجرًع
 

  .http://www.qf.org.qa دراخ يؤطظح لطز ويشارٌعها، ٌزجى سٌارج انًىلع اإلنكرزوًَنهحصىل عهى كافح يثا
 

 

 نهًشٌذ يٍ انًعهىياخ ٌزجى االذصال :

 وانعاللاخ انخارجٍحيذٌز ذُفٍذي االذصاالخ  –ياٌكا خاٌ 

 جايعح فزجٍٍُا كىيُىنس فً لطز

 لطز –طح ، انذوحح ، شارع انهم 1991ص.ب : 

 + 970 6986 6002+ يىتاٌم :  970 0094 9111ذهفىٌ : 

mckaan@qatar.vcu.edu  
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