
 

 للنشر الفوري
 

 ، خطوة نحو المستقبل2017ا كومنولث في قطر، دفعة خريجي تخرج جامعة فرجينيحفل 
 

الطالب ركز في األول من  مايو في م أقيمفي حفل   2017تخرج دفعة با كومنولث في قطر ينجامعة فرجي احتفلت
 التابع لجامعة حمد بن خليفة.

 
أعضاء هيئة وجهها التي المؤثرة و ةالملهموقد شكل الحدث ذكرى ال تنسى في قلوب الحضور لتلك الكلمات 

الذي جمع األسر واألصدقاء وأعضاء هيئة التدريس هذا الحفل التدريس والخريجين والمتحدث الرئيسي في 
 .ا كومنولث في قطر والنجاح الذي حققوهجامعة فرجيني والموظفين لالحتفال بإنجازات خريجي

 
 م. أنت2017 دفعة خريجيللطالب: "أهنئ في كلمته رجينيا كومنولث رئيس جامعة فوقال الدكتور مايكل راو، 

أن العالم يمكن أن يكون كل ما نتصور. أشجعكم على التفكير في كيفية جعل العالم أكثر جماال بأمال قويا  ونتقدم
 كبيرة وصغيرة ".عديدة، بطرق 

 
كل من درجة بكالوريوس في الفنون الجميلة في  52يا كومنولث في قطر نجامعة فرجيمنحت في هذا الحفل، 

، والتصميم الداخلي، والرسم والطباعة، وتاريخ الفن، وخمس درجات ماجستير صميم الغرافيكتتصميم األزياء، و

 ا كومنولثجامعة فرجيني خريجيفع عدد توبهذا الحفل السادس عشر ير( في التصميم. MFAفي الفنون الجميلة )
 خريجا وخريجة.  623إلى في قطر 

 

يس التنفيذي والرئمجلس اإلدارة رئيس  بن خليفة آل ثاني، نائبسعادة الشيخة هند بنت حمد وقد تشرف الحفل بحضور 
 ب والحضور كلمة الحفل .حيث ألقت على الطال لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع،

 
منولث لقد نجحت جامعة فرجينيا كو "في كلمتها إلى الخريجين : هند بنت حمد بن خليفة آل ثاني وقالت سعادة الشيخة 

في قطر في التأسيس لنظام أصيل، هنا في قلب الدوحة، وهو نظام يشجع على التطور، ويكافئ اإلبداع في الفن 
 ". 2017أنتم، أفراد دفعة  لمهمة فيكموالتصميم. ويتجسد نجاح هذه ا

 
في  لتعزيز حياة المجتمعات همقيميتم االعتراف كل عام بأشخاص فعلوا الكثير من خالل مهنتهم و، حفل التخرجفي 

 عطاءاتالفخرية في ال الدكتوراهدرجة ا كومنولث في قطر بتقديم جامعة فرجينيقامت جميع أنحاء العالم. وفي هذا العام، 
ا جامعة فرجينيل المستمراللتزامها ودعمها دانا شل سميث، نسانية إلى سفير الواليات المتحدة لدى دولة قطر، اإل

 للفنون والعلوم اإلنسانية. داعيةكونها  فيفي قطر، ولتفانيها العام  كلية فنون التصميمكومنولث 

رجينيا ف جامعةنيابة عن يسرني وبال "قطر: د جامعة فرجينيا كومنولث في اقل إسماعيل قاهرة، عميعوقال الدكتور 
من دراستهم  االنتهاءدفعهم عملهم الشاق إلى . 2017دفعة خريجي في قطر، أن أهنئ التصميم فنون كلية كومنولث 

. ياتواإلمكان ة من االحتماالتال نهائي، والطريق إلى مجموعة في عالمهم المهنيبدء النحو اآلن يدفعهم وس، الجامعةفي 
ن جامعة ، أعلى درجة للتقدير مأن نقوم بمنح درجة الدكتوراه الفخرية في العطاءات اإلنسانيةأيضا لنا إنه لشرف كبير 

نون والعلوم داعما ثابتا للفدائما  لقد شكلت. دانا شل سميث ،سفير الواليات المتحدة لدى دولة قطرفرجينيا كومنولث، ل
باب قطر على القراءة والكتابة والتفكير النقدي حول مواضيع مهمة في تشجيع شوواصلت جهودها في اإلنسانية، 

 ".اب الشبابالمجتمع، مع تحسين مهاراتهم في القراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية من خالل برنامج الكت  
 

عدل( والالتي م)ثاني أعلى يا فيسبيراس راد، و )أعلى معدل( يدوقد رحب الجميع بالطالبتين المتفوقتين أليشا ريهان س
هم وجميع أصدقائهم وأساتذتالخريجين وزمالئهم عائالتهم وبتوجيه الشكر ل اقامت تشاركتا في إلقاء كلمة التخرج، حيث

 موظفي جامعة فرجينيا كومنولث في قطر و الحضور. 
 

تجد س، بجد حقا محظوظا وتعملمجرد بداية. وإذا كنت أنها هذه ليست النهاية، وا، "تذكروقالت أليشا لزمالئها : 
 نجاحكوفشلك فإن متابعة، ل. وعندما يكون لديك هدف لالهدف واإلرادة لتحقيقهإذا كنت محظوظا حقا، ستجد والنجاح. 

 .يعيقانك" نك ولنيعرفاال
 



 

 نبذة عن جامعة فرجينيا كومنولث :
 

هو كلية فنون التصميم وجامعة فرجينيا كومنولث في قطر هي الفرع الجامعي الدولي من جامعة فرجينيا كومنولث 
برنامج الفن والتصميم المصنف في المرتبة العليا في الواليات المتحدة األمريكية. تأسست جامعة فرجينيا كومنولث 

من خالل الشراكة مع مؤسسة قطر، تقدم جامعة فرجينيا كومنولث في قطر للطالب فرصة  1998في قطر عام 
الجميلة في كل من تصميم األزياء، وتصميم الغرافيك، والتصميم  الحصول على درجة البكالوريوس في الفنون

الداخلي والرسم والطباعة، و درجة البكالوريوس في اآلداب في تاريخ الفن، ودرجة الماجستير في الفنون الجميلة 
 في التصميم.

 وعلى بض بالحياةتعد جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم الطالب بشغف وحياة فنية ومجتمع عالمي نا
امتداد عالمي. كأبرز مثال على التزامها بالتوعية والتعليم العالمي، تقدم جامعة فرجينيا كومنولث فرصا ثمينة للتبادل 

وسط. لفن والتصميم المؤثر في منطقة الشرق األجامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم بعالم االثقافي ويربط 
ين المعروفين إلى الثقافة البصرية المعاصرة للمناظرات والتعليم، ويستضيف اثنين من يجذب مبنى الجامعة المساهم

 مؤتمر التصميم الدولي "تصميم دوحة" ومنتدى حمد بن خليفة للفن اإلسالمي . -الفعاليات الدولية الكبرى 
 
 

 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 
 

( مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول QFمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع )
اقتصادها المعتمد على الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر 

  .والعالم بأكمله
ليفة آل ثاني، الشيخ حمد بن خ بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 1995تأس ست مؤسسة قطر سنة 

 وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجلس إدارتها.
 

تلتزم مؤسسة قطر بتحقيق مهمتها االستراتيجية الشاملة للتعليم، والبحوث والعلوم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء 
من اكتساب المهارات  قطاع للتعليم يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب

والسلوكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ على المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحلول 
ر وتعزيز الحياة الثقافية  المبتكرة من المجاالت العلمية األساسية. وتسهم المؤسسة أيضاً في إنشاء مجتمع متطو 

 .حتياجات المباشرة للمجتمعوالحفاظ على التراث وتلبية اال
 

 .http://www.qf.org.qaللحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
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