
 

 فً قطز انصٍفٍت فً جايؼت فزجٍنٍا كىينىنج انبزايج

 

لمختلف الفئات  صٌفٌة للمجتمع خالل شهر ٌولٌو برامجا قطر جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قدمتقطز :  –اندوحت 

 مع الطالب.  محلٌٌن ودولٌٌن مما القى نجاحا كبٌرا مدربٌنومن تقدٌم  تصمٌمالفنون وال مختلف مجاالت فً العمرٌة
 
 من وما فوقعاما  61من ذوي الفئة العمرٌة  كن طلبة البرنامج الصٌفً المكثف فً التصمٌم والذي استمر ثالثة أسابٌعتم

ملفاتهم الفنٌة  تطوٌر كجزء منالتصوٌر الفوتوغرافً والوسائط الرقمٌة ووسائل  وسائل الفنٌة التقلٌدٌةال استكشاف
الرسم الطالء و والرسومات والدٌكور فً كل من األزٌاء، و ٌع فردٌةمشار إبداعالشخصٌة. كما تمكن الطلبة أٌضا من 

بإقامة معرضا ألعمالهم ٌوم طالبا قطرٌا  61طالبا وطالبة ومنهم  61البالغ عددهم وقام الطلبة وتارٌخ الفن.  والطباعة
 لالطالع علٌها. األصدقاء العائلة وودعوة أفراد فرجٌنٌا كومنولث فً قطر جامعة مبنى ٌولٌو فً  61األربعاء الموافق 

 
 – 61اما البرنامج الصٌفً "استكشاف اإلبداع " والذي استمر لمدة أسبوعٌن وكان ٌستهدف الطالب للفئة العمرٌة من 

، والغرافٌك والوسائط الرقمٌة الرسم والتصوٌر فًتدرٌبات  خاللالفن والتصمٌم من عاما ، فقد تم تعرٌفهم على  61
طالبا  61األنشطة الجماعٌة. وقد قام هؤالء الطلبة البالغ عددهم اإلبداع واالبتكار و تمارٌنكذلك وباستخدام الكمبوتر و

طالبا قطرٌا بعرض اعمالهم فً المعرض الذي أقٌم ٌوم الخمٌس وبمشاركة طلبة البرنامج المكثف فً  61وطالبة ، منهم 
 التصمٌم .

 
تقدٌم الفرصة للطلبة األصغر سنا للمشاركة فً برامجها الصٌفٌة هذا الصٌف ، قامت جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر ب

تحت  66 – 66و  61 – 1وقد أقامت لهذا الغرض برنامجا خاصا استمر لمدة أسبوع كامل للطلبة من الفئة العمرٌة من 
وات . شارك فً سن 1 – 1عنوان "استكشاف الفن" ، كما قامت بتقدٌم برنامج "المرح والفن " للطلبة من الفئة العمرٌة 

وسائل ال مجموعة متنوعة من ستكشافالفن" ال استكشافطالب قطرٌٌن ، قاموا ب 1طالبا وطالبة منهم  61البرنامج 
 المواد الفنٌة، والقص واللصق وأداء التجارب المختلفة باستخدام العدٌد من الفنٌة المستخدمة فً الرسم والتصوٌر

 61و  66فً كل من  جامعة فرجٌنٌا كومنولثأقٌم لهذا الغرض فً  معرض ًالمختلفة، وقام الطالب بعرض أعمالهم ف
قطرٌٌن فقد قاموا بتحوٌل معرض جامعة فرجٌنٌا  1طالبا منهم  66ٌولٌو. أما الطلبة األصغر سنا والبالغ عددهم 

ستخدام تشكٌلة واسعة الكاملة والرائعة با كومنولث فً قطر إلى عالم رائع من األلوان واألشكال ومجموعة من اإلبداعات
 ومختلفة من الوسائل والمواد. 

 
 تم تعرٌف جمٌع الطالب بعالم الفن والتصمٌم من خالل الوسائل الفنٌة المختلفة تصمٌم العدٌد من المشارٌع باستخدام 

تكثٌف  عمعمل المهنً التعرف على طرق ال، الوسائل المختلفة والعمل الجماعً والمناقشات مجموعة واسعة من باستخدام
كما قام الطلبة المشاركٌن ومن خالل البرنامج بزٌارة فئات العمرٌة المشاركة. تبعا للاألعمال والطرق الفنٌة المتبعة 

مع قائمً  حٌث قاموا بجوالت لالطالع على المعروضاتوالعدٌد من المعارض الفنٌة التجارٌة ، متحف الفن اإلسالمً
توضٌحها للطلبة  ، حٌث تم تكلٌف الطلبة بمشارٌع فردٌة ٌستطٌعون من المعرض الذٌن قاموا بشرح المعروضات و

 الخاصة.  النهائٌة مشارٌعهمخالل ما رأوه  ابتكارفن ٌستطٌعون به التوصل إلى 
 

المرحلة الثانوٌة حالٌا والتً عملت سابقا مدرسا فنٌا فً جامعة فرجٌنٌا  قام بتدرٌس وتقدٌم هذه البرامج كل من مدرسة
 مٌالنً الدكتور رٌتشموند جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً التربٌة الفنٌة ستاذ المساعد فً، األجونستون جان كومنولث
فً  جامعة فرجٌنٌا كومنولثبعض من طلبة  بمساعدة و اتكٌنزو والمحاضر ومقدم دروس خدمة المجتمع فٌرتًبافنجتون 

 عبد هللا أمٌمة، عز الدٌن عمر، داوود هشام ، ةعبار أمانً، عباس سمٌرة، سلٌمان نورقطر وبعضا من خرٌجٌها : 
 .سعدأمٌمة و
 

وعن ذلك صرحت الدكتورة بافنجتون قائلة : "كانت هذه فرصة رائعة لً وللمرة الثانٌة أن احضر لجامعة فرجٌنٌا 
ت على كومنولث فً قطر وأن أقوم بتدرٌس البرامج الصٌفٌة للطالب". وأضافت : "من خالل أعمالهم ومناقشاتنا تعرف

 فً رٌتشموندالجامعٌٌن  لمعلمٌن والطالبباعملً ربط استطٌع  من دواعً سروري دائما أنالطالب وثقافاتهم المتنوعة. 
 ." األطفال معو لدوحةجامعة فرجٌنٌا فً افً  عملًب

 
 
 
 



 

النسٌج كما فً  لقد أحببت تشكٌالتعاما فتحدث عن مشاركته قائال : " 66أما أحد الطالب المشاركٌن ، جٌسً دٌفٌد ، 
للقٌام بذلك.  العمل البدنً الكثٌر منوكنا جمٌعا فً فوضى وكان علٌنا بذل  متعة العجٌنة الورقٌة كانت. فان جوخ لوحات

أن  أعتقد، " أما المشاركة ٌارا طارق محمد الفولً فقالت : ""عموما الحٌاةتشعر أنها ملٌئة بكائنات لقد أحببت أٌضا رسم
 ."كانت ملٌئة بالمتعة؛  مشجعة للغاٌةكانت  ةهذه البرامج الصٌفٌ

 
 لقد أحببت سنة. 66إلى  سنوات 1 مع فنانٌن من عمررائعة و متنوعة جدا  أما فٌرتً واتكٌنز فقالت : "قضٌنا أسابٌع

 اإلبداع مع الشباب من مجموعة موهوبةمثل  ... تأثرت أعمالهم بهم رؤٌة كٌف القدم و بعض إلى فنانٌن جدد تقدٌم
 ".خلق قطعهم الفنٌة الخاصة بهموسائل وال مجموعة واسعة من واستكشاف استخدام علىقادرٌن  الطبٌعً ذوقوال
 
 

 الطالب الشهادات علىبتوزٌع  فانستون ألٌسونفً قطر السٌدة  وفً نهاٌة البرنامج قامت عمٌد جامعة فرجٌنٌا كومنولث
أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً الجامعة وبعضا من خرٌجً الجامعة وطلبتها  وبحضور فً جمٌع البرامجالمشاركٌن 

وعائالت واصدقاء الطلبة المشاركٌن . وعن ذلك تحدثت السٌدة ألٌسون معربة عن سرورها بنجاح هذه البرامج الصٌفٌة 
تبادل  مل على تسهٌلتع النطاق واسعة برامجوالتً ٌدٌرها أساتذة من جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً رٌتشموند " تقدٌم 

 الطالب لٌكونوا وإعداد والمهارات الفن والتصمٌمتقدٌر  ناءوفً نفس الوقت ب قطر فً المجتمعات المختلفةبٌن  األفكار
 ". مبدعٌن ومفكرٌن خالقٌن

 
 جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر لخدمة المجتمع وتطوٌر الشخصٌة فً أكتوبر القادمة منالبرامج التدرٌبٌة ستبدأ 

. وستقوم الجامعة بتوفٌر المزٌد من التفاصٌل عن هذه البرامج من خالل موقع الجامعة اإللكترونً 6161
www.qatar.vcu.edu  . 

 

 

  يالحظاث نهًحزرٌٍ :
 نبذة عن جامعة فرجينيا كومنولث في قطر 

جٌنٌا كومنولث ، كلٌة فنون التصمٌم فً رٌتشموند ، فرجٌنٌا، جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر هً فرع لجامعة فر
. تأسست  األوسط فً انشزقفً برامج الفن والتصمٌم  يزتبت ػانٍتذات  يؼتًدةهً كلٌة والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

جامعة  وبالشراكة ما بٌن جامعة فرجٌنٌا كومنولث ومؤسسة قطر. توفر 8991جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر عام 

فرجٌنٌا كومنولث فً قطر للطالب من جمٌع أنحاء العالم الفرصة للحصول على درجة البكالورٌوس فً الفنون الجمٌلة 
فً كل من تصمٌم األزٌاء وتصمٌم الجرافٌك و التصمٌم الداخلً والرسم والطباعة كما توفر ماجستٌر الفنون الجمٌلة فً 

لتعلٌم والبحوث فً الفن والتصمٌم. ومن خالل لمنولث مركزا تربوٌا متمٌزا دراسات التصمٌم . تعد جامعة فرجٌنٌا كو
قطز وانًنطقت.  فً اإلبداػٍت وانثقافٍت فً انًهٍ االبتكاراثقٌادة ل انفزدٌت انقدراث بتطىٌزهذه البرامج ، تقوم الجامعة 

يٍ انًؼارض ، وسهسهت انًحاضزاث تقىو جايؼت فزجٍنٍا كىينىنج فً قطز وػهى يدار انؼاو بتنظٍى واستضافت انؼدٌد 

  www.qatar.vcu.edu ٌرجى زٌارة الموقع اإللكترونً من المعلوماتوانًؤتًزاث وػزض سنىي نألسٌاء. نهًشٌد 

 
 

 إطالق القدرات الكامنة للبشرية  –نبذة عن مؤسسة قطر 
سسة قطر للتربٌة والعلوم وخدمة المجتمع هً مؤسسة خاصة غٌر ربحٌة تدعم دولة قطر فً مسٌرتها من اقتصاد مؤ

الكربون إلى اقتصاد المعرفة وذلك بإطالق القدرات البشرٌة الكامنة لٌست فقط لمصلحة دولة قطر بل بما ٌفٌد العالم 
 أجمع. 

 ب السمو الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً أمٌر دولة قطربمبادرة كرٌمة من صاح 8991تأسست مؤسسة قطر عام 
 وبرئاسة صاحبة السمو الشٌخة موزا بنت ناصر.  

تنفذ مؤسسة قطر مهمتها من خالل ثالث ركائز استراتٌجٌة : التعلٌم ، األبحاث والعلوم و تطوٌر المجتمع. تقوم 
عالمً إلى قطر للمساعدة فً إنشاء قطاع تعلٌمً استراتٌجٌة التعلٌم بمؤسسة قطر على جلب الجامعات ذات المستوى ال

ٌعمل على تطوٌر سلوكٌات ومهارات الشباب المطلوبة القتصاد المعرفة . وفً الوقت نفسه، تعمل استراتٌجٌة االبحاث 
 دوالعلوم على بناء قطر الجدٌدة والمبتكرة و قدرتها التكنولوجٌه من خالل تطوٌر وتسوٌق حلوال علمٌة. وأخٌرا ، تساع

وتهبٍت القطري  انتزاثحماٌة انحٍاة انثقافٍت و تؼشٌشمتقدم من خالل  يجتًغ استزاتٍجٍت تطىٌز انًجتًغ ػهى بناء 

 فً انًجتًغ.  االجتًاػٍت انًباشزة االحتٍاجاث
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 نهًشٌد يٍ انًؼهىياث ٌزجى االتصال :

 يدٌز تنفٍذي االتصاالث  –ياٌكا خاٌ 

 جايؼت فزجٍنٍا كىينىنج فً قطز

 قطز –، شارع انهقطت ، اندوحت  5908ص.ب : 

 + 070 6906 6003+ يىباٌم :  070 0094 9885تهفىٌ : 

mckaan@qatar.vcu.edu  

 

 يسؤول إػالو  –بزٌا دٌسىرسا 

 جايؼت فزجٍنٍا كىينىنج فً قطز

 قطز –، شارع انهقطت ، اندوحت  5908ص.ب : 

 + 070 6906 6033+ يىباٌم :  070 0094 9740تهفىٌ : 

a@qatar.vcu.eduplddsouz 
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