
 
  

 
 تأسييها على بالذكرى السنوية العشريناحتفالها في قطر تعلن عن التصميم جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون 

 الجديد هاشعارإطالق عن وبهذه المناسبة تعلن الجامعة 
  

ن عفي قطر كلية فنون التصميم فرجينيا كومنولث تعلن جامعة فرجينينا  –( 2017سبتمبر  10الدوحة، قطر )
نينا جامعة فرجيفرع الدولي من وهي ال. يةمدينة التعليمالتأسيسها في احتفالها بالذكرى السنوية العشرين على 

لتصميم في او نكومنولث كلية فنون التصميم في ريتشموند فرجينيا والمصنفة في المرتبة األولى بين كليات الف
 الواليات المتحدة.

  
، تصميم الغرافيكتقدم تخصصات في وكانت  1998ككلية الشقب لفنون التصميم، في سبتمبر الجامعة بدأت 

الجمعية فرجينيا للتعليم العالي للحاكم ومجلس والية  أوصى، 2001في عام و. تصميم األزياء، والتصميم الداخليو
وند كومنولث في ريتشم جامعة فرجينيارسمي من جامعي تصبح فرع سلتصميم فنون اأن كلية الشقب لالعمومية 

، 2009. في عام كومنولثفرجينيا من المجلس التشريعي لوالية  2002وتم الموافقة على الطلب في عام . فرجينيا
والطباعة  الرسمفي الفنون الجميلة قطر: بكالوريوس الفرع الجامعي في تم إضافة اثنين من البرامج األكاديمية إلى 

جامعة فرجينيا ، رحبت 2012خريف ومع بداية العام األكاديمي،  التصميم.دراسات وماجستير الفنون الجميلة في 
 األولى من طلبة برنامج بكالوريوس الفنون في تاريخ الفن .بالدفعة كومنولث كلية فنون التصميم في قطر 

 
ة مريكياألمؤسسات ال تالها العديد من، يةمدينة التعليمالأمريكية في  فرجينيا كومنولث أول جامعةكانت جامعة 
جامعة تكساس  تالها كل من، وقعت كلية طب وايل كورنيل اتفاقية مع مؤسسة قطر، 2001في عام المرموقة. ف

A&M  جامعة ، أما 2005وجامعة جورج تاون في عام  ،2004جامعة كارنيجي ميلون عام ثم ، 2003في عام
، مع 2017رين في سبتمبر لالحتفال بالذكرى السنوية العش الفعالياتستبدأ . 2008فجاءت في عام نورث وسترن 

ونجاحهم في مجاالت الفن  بتنوع خريجي الجامعةحتفل والذي ي، الجامعة خريجيل 20/20/20معرض انطالق 
 .2018 ألكاديميانهاية العام وسيكون هناك المزيد من الفعاليات وحتى والتصميم. 

  
من اآلن و (VCUQatarسيتم تعريف جامعة فرجينيا كومنولث في قطر )وكجزء من الذكرى السنوية العشرين، 

يعكس مواءمة  والذي، ( VCUarts Qatar) قطركومنولث كلية فنون التصميم في  جامعة فرجينيافصاعدا باسم 

 ر، تغييتغييرهذا التضمن سي. األمهوية الحرم الجامعي لهذا الحرم القطري مع جديد الشعار الالعالمة التجارية و

كومنولث كلية فنون التصميم في قطر  جامعة فرجينياإلى  (VCUQatarجامعة فرجينيا كومنولث في قطر )شعار 

(VCUarts Qatar و ،) قطر. في التصميمكلية فنون سيعكس اآلن االسم الكامل للحرم الجامعي: فرجينيا كومنولث 

  
 

كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، حليمة شريف، فإن  في جامعة فرجينياووفقا للمدير التنفيذي لالتصاالت 
 كان يمثل، تراث الجامعةجميع المنصات الرقمية، مع الحفاظ على من خالل عمل بسالسة تتصميم عالمة تجارية 

ديمها التي تم تقوأيضا أحد أنظمة العالمات التجارية األكثر شمولية  عنصرا أساسيا في الجهود الشاملة التي تشمل
 مجتمع وأسرة الجامعة. إلى 

  
 



 
  

تمثل في إنشاء الحرم الجامعي عام والذي وتوضح هذه المواءمة التزام الجامعة بتعزيز مجتمع الفنون العالمي، 
 .والتصميم وعلى مستوى عالميفي الفن كامل بالمعتمدة أمريكية جامعية ، وتقديم درجات 1998

  
ن "إكومنولث كلية فنون التصميم في قطر : ماعيل قاهرة، عميد جامعة فرجينيا وعن ذلك قال الدكتور عاقل إس

هو تعبيرا ملموسا عن مواءمة شعار جامعة فرجنينا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر بشعار الجامعة األم 
 صبحوايلتمكين طالبنا من أن بثبات أهدافنا تحقيق في  وعن استمرارناالتزامنا بالفن والتصميم في قطر وخارجها، 

ق يدفع دولة قطر نحو تحقيويقومون باالبتكار والتجديد مما سفنانين ومصممين بارزين يحافظون على الثقافة 
 ".أهدافها

 
سبتمبر هر شمن واستخدام الشعار الجديد لجامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر ابتداءا وسيتم نشر 

2017. 
  

 ني:الموقع اإللكترو ، يرجى زيارةجامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر عن  للمزيد من المعلمات
www.qatar.vcu.edu 

 
 في قطر:كلية فنون التصميم رجينيا كومنولث جامعة فنبذة عن 

لية كجامعة فرجينيا كومنولث  منهي الحرم الجامعي الدولي جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر 
أسست ت والمصنفة في المرتبة األولى بين كليات الفن والتصميم في الواليات المتحدة. ، الفنون في ريتشموند فرجينيا

جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر للطالب اكة مع مؤسسة قطر، تقدم شرالمن خالل و 1998عام 
صميم ، والتكل من تصميم األزياء، وتصميم الغرافيكبكالوريوس الفنون الجميلة في الحصول على درجة فرصة 

لة في ر الفنون الجميماجستيعلى درجة في تاريخ الفن و الفنوندرجة بكالوريوس على الداخلي، والرسم والطباعة، و
 التصميم.

  
جتمع متتعهد جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر أن تقدم للطالب حياة مليئة بالشغف نحو الفن و

امعة جوكأكبر مثال على التزامها بالتوعية والتعليم على الصعيد العالمي، تقدم على مستوى عالمي. نابض بالحياة 
التصميم في عالم الفن ووربط الجامعة بلتبادل الثقافي لفرصا قيمة ة فنون التصميم في قطر فرجينيا كومنولث كلي

 المرئية المعاصرة للتحدثمشهورين في الثقافة المساهمين العديد من المنطقة الشرق األوسط. يجذب الحرم الجامعي 
ن الدولي ومؤتمر حمد ب دوحةمؤتمر تصميم  -دوليين رئيسيين  حدثين حيث تقوم الجامعة باستضافة، والتدريس

 .خليفة للفن اإلسالمي

  

 إطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر نبذة عن 

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

الشيخ حمد بن  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالدو 1995 عامأّسست مؤسسة قطر ت.والعالم بأكمله
 خليفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجلس إدارتها.

 



 
  

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

ل نولوجيا عن طريق استخالص الحلووالسلوكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ على المعرفة. كما تدعم االبتكار والتك
المبتكرة من المجاالت العلمية األساسية. وتسهم المؤسسة أيضاً في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية 

 .والحفاظ على التراث وتلبية االحتياجات المباشرة للمجتمع
 

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

 

 

 

 

http://www.qf.org.qa/

