
 

 

 

 طالباً جديداً  17جامعة فرجينيا كومنولث في قط تستقبل 
 

 فً برنامج بدوام كامل اجدٌدطالباً  71بـ قطر فرجٌنٌا كومنولث فً جامعة رحبت - الدوحة ،قطر
  المدٌنة التعلٌمٌة. حرمبكالورٌوس فً الو الجمٌلةبكالورٌوس الفنون و، ماجستٌر الفنون الجمٌلة

 
الطالب  الثالثة من بالدفعة فً قطر جامعة فرجٌنٌا كومنولث، ترحب 2015-2014 فصل خرٌفخالل 

ه أول شهادة غٌر تطبٌقٌة تعطى فً حرم الجامعة وهذ .تارٌخ الفن جدٌد فًال بكالورٌوسال برنامج فً
وٌمثل صف بكالورٌوس الفنون الجمٌلة . فً قطر الثقافٌة البنٌة التحتٌة دعم تطوٌرهدف إلى فً قطر وت

بالمائة من الطالب من القطرٌٌن، أما  60مجموعة طالبٌة متنوعة مع نحو  2018والبكالورٌوس للعام 
، المجرو، مصرو، الصٌنو، البرازٌلو بنغالدٌش،والبحرٌن، قطر، والطالب الدولٌون الباقون فهم من 

 .المتحدة والوالٌات ،نكا سري الو، باكستانو، لبنانو، ألردناو، الهندو
 

أعضاء هٌئة التدرٌس  لجنة مؤلفة من ٌخضع لمبدأ المنافسة إذ توجد جامعة فرجٌنٌا كومنولث القبول فً
 تستند و .مقدم الطلبطلبات االنتساب التً ال تضم أي معلومات تعرٌفٌة عن  مراجعةتقوم بالموظفٌن و

كما  متجاربهو ةالفنٌاتهم إبداعو ، الطلب ًمقدمل األكادٌمٌةنجازات إللتقٌٌم شامل  علىالقبول قرارات 
وخطابات ظهم الفردٌة )بكالورٌوس الفنون الجمٌلة وماجستٌر الفنون الجمٌلة(، فً محافهو مبٌن 
الطالب ذات إذ تمثل هذه الدفعة مجموعة من . االنجلٌزٌةإجادة اللغة و ،ومهارات الكتابة التوصٌة،

 .والتصمٌم مجاالت الفن فً مؤهالت العالٌة وعلى قدر كبٌر من االستعداد للنجاح
 

بالطالب الجدد خالل جولتهم  ،ألٌسونفً قطر، العمٌدة  جامعة فرجٌنٌا كومنولث ةعمٌد تورحب
التوجٌهٌة، وتوجهت إلٌهم فً كلمة ترحٌبٌة قائلة، "أن ٌتم قبولكم فً هذه الجامعة المرموقة هو الخطوة 

فً رحلتكم األكادٌمٌة. لذا استفٌدوا من كل فرصة تتاح لكم خالل سنواتكم فً الجامعة سواء األولى 
 تكم.مهن فً ما بعدفٌو الٌوم ،ؤكمزمال هم الغرفة هذه فًاألشخاص الموجودون  داخل أو خارج الصف.

 حٌث متنوعةٌة مٌتعل هً بٌئة الجامعةكونوا فضولٌٌن، تعاونوا، اختبروا، وابحثوا عن شغفكم. ف
مرحبا بكم ستحصلون على الدعم وحٌث ٌتوقع منكم أن تجدوا صوتكم النقدي وأن تشاركوا إبداعاتكم. 

 قطر!" جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً
 

جمٌع مقدمة ل التً تضمنتو، األنشطة التوجٌهٌة من شٌق أسبوع بافتتاح إٌذاناوجاءت الكلمة الترحٌبٌة 
إعداد  للمساعدة فً متعددة الثقافات رشة عملوو الكلٌة، االنتقال إلى، وبرامج ةٌالجامعالحٌاة جوانب 

تمارٌن كسر الجمود، ، وتعلٌمهم ستكون جزءا من المتنوعة التً الثقافٌةتجارب لمواجهة االطالب ل
 فً أٌضا الطالب شارككما . التعاٌش اإلٌجابً / بٌئات التعلم للمساعدة فً بناء المجتمع وأنشطة بناء

 .بن خلٌفة حمد جامعة برعاٌة إضافٌةأنشطة 
 

من طالب ماجستٌر الفنون الجمٌلة  السادسة بالدفعة أٌضافً قطر  جامعة فرجٌنٌا كومنولث رحبتكما 
وقال الدكتور توماس  .منطقة الخلٌج من نوعه فً األوللدراسات العلٌا ابرنامج هو ، والتصمٌمفً 

بأحدث دفعة من فً البرنامج   ٌسر قسم الدراسات العلٌا الترحٌب" مودٌن، المدٌر المؤقت للبرنامج،
مجموعة ال هذهتستمر س، الحالً الجسم الطالبً ن مع. وبالتعاوالموهوبٌن والمتفانٌنطالب الماجستٌر 

 البراعة فرٌد منال مزٌجال تعزٌزفً  متنوعةتخصصات و من خلفٌاتالمؤلفة من أفراد ممٌزٌن  دولٌةال
بهدف المساهمة فً  متعدد األوجهالذي ٌتمٌز به مجتمع الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس ال والجرأة



 

ٌؤدي إلى إنتاج مفكرٌن بحوث وممارسة التصمٌم المتعدد التخصصات الدائم التطور والتجدد، مما 
مستقلٌن  وصناع مبدعٌن بارعٌن ومتحمسٌن سٌسعون باستمرار الى تحدٌد والمساهمة فً تطوٌر 

 "وتعرٌف مستقبل قطر المزدهر والدٌنامٌكً.
 

طالباً  282ومع دخول هذه الدفعة الجدٌدة ٌرتفع عدد طالب جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر إلى 
التصمٌم و رافٌكغالوتصمٌم ، واألزٌاء، طالب جامعً غٌر متخرج )التأسٌس 270مقسمٌن كما ٌلً: 

جامعة . جنسٌة 40 ٌمثلون - دراسات العلٌاالب فً الط 12و تارٌخ الفن( و، الطبع و ،الرسموالداخلً، 
 من الحرم الجامعً ستة طالب فً قطر لهذا الفصل الدراسً فرجٌنٌا كومنولثكما تستضٌف جامعة 

 . فرجٌنٌا ٌتشموند،فً ر الرئٌسً
 
د الجد أعضاء هٌئة التدرٌسفً قطر ب جامعة فرجٌنٌا كومنولثرحبت ، توجٌه الطالب أسبوع بعدو
خالل ٌوم مغلق طوٌل ضم عددا من األنشطة بما فٌها ورشة عمل تعاونٌة حول الموظفٌن ائدٌن والعو

من و متعددة الثقافات.دٌنامٌكٌة  بٌئةنحو التواصل بٌن الثقافات بهدف مواصلة التفكٌر الذاتً والتقدم 
 تمٌزوا فراد الذٌنالذي ٌسعى إلى تكرٌم األ، السنوي كان حفل توزٌع الجوائزأبرز أحداث هذا الٌوم 

فضال عن جوائز اإلنجازات المتٌزة لهٌئة المجتمع، و الجامعة فً خدمة من السنٌن على مدى فترة
لبرنامج التأسٌس بجائزة اإلنجاز المتمٌز فً مجال  ر المدٌ، موسكولٌنو سٌمونالتدرٌس . تم تكرٌم 

 فً المتمٌزاإلنجاز  جائزة علىالطبع و الرسم أستاذ مساعد فً، ستٌنسون زخاري التدرٌس؛ وحصل
 اإلنجاز جائزة على، والعلوم قسم الفنون الحرة فً أستاذ مساعد سعود، خالد الدكتوركما حصل  ؛خدمةال

 .البحوث فً المتمٌز

 

المساهمة  فإن الجامعة تحرص على، السابع عشر عامها فً قطر جامعة فرجٌنٌا كومنولثومع دخول 
 االبتكار والمنطقة من خالل فً قطر واالقتصادٌة والبٌئٌة واالجتماعٌة لتنمٌة البشرٌةال حٌوٌة فً

مشاركون و فً قطر، واإلبداعٌةالثقافٌة  فً المهن هم قادة الجامعة وخرٌجفالتعاون. والتعبٌر و اإلبداعً
 مجتمعٌواصل ومستقبل المنطقة. المفتاح ل باعتبارها التً تم تحدٌدها العالمٌة فً التصدي للتحدٌات

 سنواتلمستقبلها فً ال والتخطٌطبماضً الجامعة التفكٌر  فً لمشاركةبا جامعة فرجٌنٌا كومنولث
 .2030عام للرؤٌة قطر الوطنٌة و بن خلٌفة حمد جامعة تطوٌر على دعم مع التركٌز الخمس المقبلة

 

 

 
 جامعة فرجينيا كومنولث في قطر 

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

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

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

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

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

ض والمحاضرات وعروض األزٌاء، تستضٌف جامعة سنوي شامل وعام والذي ٌشمل مجموعة واسعة من المعار
فرجٌنٌا كومنولث فً قطر وكل سنتٌن كل من مؤتمر التصمٌم الدولً "تصمٌم دوحة" ومنتدى حمد بن خلٌفة للفن 
اإلسالمً، اللذان ٌعمالن على جذب المصممٌن واألكادٌمٌٌن والمفكرٌن العالمٌٌن لتعزٌز شراكات مستدامة بٌن المجتمع 

تعمل على تعزٌز حٌوٌة الجوانب التعلٌمٌة واالقتصادٌة والثقافٌة فً قطر. للمزٌد من المعلومات ٌرجى زٌارة والجامعة 

  www.qatar.vcu.eduالموقع اإللكترونً للجامعة : 

http://www.qatar.vcu.edu/


 

 

 

 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 
 

انًجرًع يؤطظح خاصح غٍز رتحٍح ذذعى دونح لطز فً يظٍزج ذحىل الرصادها انًعرًذ  يؤطظح لطز نهرزتٍح وانعهىو وذًٍُح

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

 صاحثح انظًى انشٍخح يىسا تُد َاصز رئاطح يجهض إدارذها.
 

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

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

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

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

 .ثٍح االحرٍاجاخ انًثاشزج نهًجرًعوذه
 

  .http://www.qf.org.qa نهحصىل عهى كافح يثادراخ يؤطظح لطز ويشارٌعها، ٌزجى سٌارج انًىلع اإلنكرزوًَ
 

 

 نهًشٌذ يٍ انًعهىياخ ٌزجى االذصال :

 يذٌز ذُفٍذي االذصاالخ  –ياٌكا خاٌ 

 كىيُىنس فً لطزجايعح فزجٍٍُا 

 لطز –، شارع انهمطح ، انذوحح  5908ص.ب : 

 + 070 6906 6003+ يىتاٌم :  070 0094 9885ذهفىٌ : 

mckaan@qatar.vcu.edu  

 

 يظؤول إعالو  –تزٌا دٌظىرسا 

 جايعح فزجٍٍُا كىيُىنس فً لطز

 لطز –نذوحح ، شارع انهمطح ، ا 5908ص.ب : 

 + 070 6906 6033+ يىتاٌم :  070 0094 9740ذهفىٌ : 

plddsouza@qatar.vcu.edu 

 
 

 

 

http://www.qf.org.qa/
mailto:mckaan@qatar.vcu.edu
mailto:mckaan@qatar.vcu.edu
mailto:plddsouza@qatar.vcu.edu
mailto:plddsouza@qatar.vcu.edu

