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 تحتفلتقذم حفل تخرجها الخامس عشر و قطر فيفرجينيا كىمنىلث جامعة 

 6102 عام دفعة جيبتخر
 
 
٠َٛ ٚرٌه  6102عبَ وٌِٕٛٛش فٟ لطش حفً رخش٠ظ دفعخ ألبِذ عبِعخ فشع١ٕ١ب ، قطر -الدوحة 

اٌّذ٠ٕخ اٌزع١ّ١ٍخ. احزفٍذ فٟ  فٟ عبِعخ حّذ ثٓ خ١ٍفخ ِب٠ٛ فٟ ِشوض اٌطالة 3االص١ٕٓ اٌّٛافك 

دسعخ اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ اٌفْٕٛ اٌشال١خ فٟ وً ِٓ رص١ُّ ِٓ  طبٌجب ٚطبٌجخ 55اٌغبِعخ ثزخش٠ظ 

 رخش٠ظ ئٌٝ ثبإلضبفخٓ، ٚربس٠خ اٌف األص٠بء ٚرص١ُّ اٌغشاف١ه ٚاٌزص١ُّ اٌذاخٍٟ ٚاٌشعُ ٚاٌطجبعخ

 خش٠غٟ عذد ٠صجح عشش اٌخبِظ اٌحفً ٚثٙزا. اٌزص١ُّ فٟ اٌّبعغز١ش ثشٔبِظ ِٓ طالة عجعخ

 .ٚطبٌجخ طبٌجب 522 لطش فٟ وٌِٕٛٛش فشع١ٕ١ب عبِعخ
 

 ُّ  اٌحفً حضشوّب  ،والً ِٓ عبئالد اٌطٍجخ ٚاألصذلبء ٚأعضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌّٛظف١ٓ  اٌحفًض

 ثٕذ حّذ اٌش١خخ ا١ٌّبعخععبدح  ٚاٌطٍجخ ثحضٛس، ح١ش رششف اٌحفً  اٌجبسصح اٌشخص١بد ِٓ اٌعذ٠ذ

سئ١ظ ِغٍظ إِٔبء ِزبحف لطش ٚلبئذح اٌشؤ٠خ اٌّغزمج١ٍخ ٌٍّزبحف ٚاٌّشبس٠ع  ،ثٓ خ١ٍفخ آي صبٟٔ

 اٌضمبف١خ فٟ لطش.

 

غ١ً ٘بو١ذ، ع١ّذ ٚٔبئت سئ١ظ اٌشإْٚ األوبد١ّ٠خ فٟ عبِعخ فشع١ٕ١ب وٌِٕٛٛش فٟ  اٌذوزٛسح رحذصذ

ٌُ ِٓ اٌزعشف عٍٝ ٘زٖ " ِٓ خالٌىُ، ع١زّىٓ اٌعب لبئٍخ ٌٍخش٠غ١ٓ ٚعٙزٙب وٍّخ فٟ س٠زشّٛٔذ

 عٍٝ". ٚحضّذ اٌذوزٛسح ٘بو١ذ اٌطٍجخ ٚاإلثذاعوج١شح فٟ اٌفٓ ٚاٌضمبفخ ِٓ رطٛساد  رمذٌِّٗب إٌّطمخ 

ٚطٍجذ ُِٕٙ رحم١ك أحالُِٙ ٚعذَ اٌخٛف أٚاٌزشدد ِٓ رحم١ك طّٛحبرُٙ خالي ِغ١شرُٙ اٌع١ٍّخ 

 ٔمطخ أطالق ٚدفعخ ٌزحف١ضُ٘ عٍٝ رمذ٠ُ اٌّض٠ذ.ٖ اعزجبسفٟ اٌح١بح اٌع١ٍّخ ٚرٛلع اٌفشً 
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ٌذوزٛسح ٘بو١ذ ئٌٝ ضشٚسح اٚأشبسد  ٚأضبفذ : "اٌفشً ٘ٛ فٟ اٌٛالع ِشادف ٌىٍّخ اٌخجشح"

اٌفٓ، ع١ٍٕب أح١بٔب  الثزىبسلبئٍخ : " اوزغبة اٌّعشفخ ِٓ وً ِىبْ ٚاٌجحش فٟ األِبوٓ غ١ش اٌّزٛلعخ 

اٌّأٌٛفخ" ِٛضحخ أْ عبِعخ فشع١ٕ١ب وٌِٕٛٛش رفزخش ثىٛٔٙب رحزً  اٌحذٚدئٌٝ خبسط أْ ٕٔطٍك 

اٌّشرجخ األٌٚٝ وأفضً عبِعخ عبِخ ٌٍفْٕٛ فٟ اٌٛال٠بد اٌّزحذح ٚوزٌه وٛٔٙب اٌّغزشفٝ األٚي فٟ 

دح فٟ وً ْ ٠ٕطٍك خبسط حذٚدٖ اٌّعٙٛاٌفٓ ٠ّىٓ أ ٚال٠خ فشع١ٕ١ب فٟ اٌٛال٠بد اٌّزحذح، ِّب ٠إوذ أْ

 ِىبْ حٌٕٛب. 

 

فٟ وً ِٓ The Idea Factory سئ١ظ ِغٍظ ئداسحض١ف ششف اٌحفً، أسٌٔٛذ ٚاعشِبْ،  ٚاعزًٙ

ِفَٙٛ اٌّغزمجً ٚاٌزغبؤي ئْ وبْ طبثٗ ثّٕبشذح اٌطٍجخ فٟ اٌزأًِ فٟ عٕغبفٛسح ٚعبْ فشأغ١غىٛ ، خ

عشِبْ ٚا سٚأشب ٔحٓ ثأٔفغٕب ؟ٍمٗ زمجً ٘ٛ ِب عٕخاٌّغزمجً ٘ٛ ثجغبطٗ ِب ع١حذس ٌٕب ؟ أَ أْ اٌّغ

. ثبعزّشاسئٌٝ أْ "اٌّغزمجً اٌزٞ عززخشعْٛ ئ١ٌٗ ٘ٛ ِغزمجً ِزغذد، فىً ِب حٌٕٛب ٠زغبسع ٠ٚزغذد 

زغبسع إٌّحٕٝ ع١رإوذ اٌجحٛس أْ ٘زا شٙشا ٚلش٠جب  21اٌّعشفخ اٌجشش٠خ وً رزضبعف فحب١ٌب 

" اإلٔزشٔذ عٍٝ اٌصع١ذ اٌعبٌٌّٟٕجٕٟ األش١بء عٓ طش٠ك عبعخ فمظ،  21وً حصً اٌزضبعف ١ٌ

 ٚع١ٍٗ فال ثذ أْ ٠ّٕٛ االثزىبس ٚاٌزص١ُّ ٚفمب ٌزٌه.

 

ب ٍِّٛع شىالثمٌٛٗ: " ال ثذ أْ ٠مذَ اٌزص١ُّ  عشِبْ اٌطٍجخ عٍٝ رص١ُّ اٌحٍٛي اٌّخزٍفخوّب حش ٚا

 ٚضّبِْٓ أعً رحم١ك اٌغالَ اٌعبٌّٟ ٚرٛف١ش اٌغزاء ٚا١ٌّبٖ ٚاٌصحخ ٚاٌشفبٖ  ٚرٌهٌألفىبس اٌم١ّخ 

  .االصد٘بسٚاعزّشاس٠خ اٌّٛاسد اٌطج١ع١خ ٚاٌعذاٌخ ٚاٌّغبٚاح ٚحك اٌزعٍُ ٚفشص اإلثذاع 

 

اٌطبٌجبْ اٌّزفٛلبْ ٌٙزا اٌعبَ ثبٌزشح١ت ثبٌحضٛس ٚٚسٚد عضاَ  ٚاٌطبٌجخٛ، ٚلبَ وً ِٓ ِبسن ث١ش١ِٙ

س٠خ عبئٍٟ ضّٓ خٍٟ، ٌذ٠ٗ رباا١ٌَٛ ِٓ لغُ اٌزص١ُّ اٌذٛ اٌزٞ رخشط ٚرمذ٠ُ وٍّخ اٌزخشط. ث١ش١ِٙ

خش٠غٟ اٌغبِعخ، ح١ش رخشط أخ١ٗ ِٓ لغُ رص١ُّ اٌغشاف١ه ٚأخزٗ ِٓ لغُ رص١ُّ األص٠بء ٚلبي فٟ 

خطبثٗ: " ا١ٌَٛ ٔزخشط وّص١ّّٓ ٕٚٔضُ ئٌٝ لبئّخ اٌفٕب١ٔٓ اٌز٠ٓ ععٍٛا ِٓ ٘زا اٌعبٌُ ِىبٔبً أوضش 

ِغشد رىشاس ٌّب ٘ٛ ِٛعٛد ٍك ٚٔجزىش رصب١ُِ عذ٠ذح ١ٌغذ زعّبالً ٚرا ِغضٜ ٌٍع١ش ف١ٗ. دعٛٔب ٔخ

 ِّب ٠غعٍٕب ٔغُٙ فٟ رمذ٠ُ اٌحٍٛي ٌّخزٍف اٌمضب٠ب اٌشإ٘خ". 

 

 اٌزص١ُّ فٟ اٌّبعغز١ش ثشٔبِظٌخش٠غٟ اٌشٙبداد ثزمذ٠ُ اٌذوزٛسح ٘بو١ذ  لبِذخطبة ، ٘زا اٌٚثعذ 

اٌشٙبداد ثزمذ٠ُ لب٘شح  ئعّبع١ً اٌذوزٛسعبلًع١ّذ عبِعخ فشع١ٕ١ب  وٌِٕٛٛش فٟ لطش  وّب لبَ

١ّض٠ٓ ٚاٌحبص١ٍٓ اٌّز اٌزغعخ وّب رُ رىش٠ُ اٌطٍجخ. اٌشال١خ اٌفْٕٛ فٟ اٌجىبٌٛس٠ٛطٌخش٠غٟ دسعخ 

عٍٝ دسعبد اٌششف ٚاٌز١ّض ِٓ لجً اٌذوزٛس ثبسٞ فٌٛه، ع١ّذ و١ٍخ اٌششف فٟ عبِعخ فشع١ٕ١ب 

 وٌِٕٛٛش فٟ س٠زشّٛٔذ. 

 

فٟ  ٚاٌّبعغز١ش اٌجىبٌٛس٠ٛطىً ِٓ طٍجخ ٌ ٚاٌّضبثشح اٌشبق اٌعًّ ِٓ ٌغٕٛاد رز٠ٛغب اٌحفً ٘زا ٠عذ

 لذسارُٙ اطالق فٟ ٔغحٛا اٌز٠ٓ ٌٍخش٠غ١ٓٚفٟ اٌٛلذ ٔفغٗ ثذا٠خ اٌطش٠ك اٌعٍّٟ  اٌفْٕٛ اٌشال١خ

 .ٚاٌّعمذ ١ٌٕطٍمٛا فٟ اٌعبٌُ إٌّٟٙ اٌّزٕبِٟ ٚعٛدُ٘ ٚئصجبد

 
 
 



 

 
 جامعة فرجينيا كومنولث في قطر 

جامعة فرجينيا كومنولث في قطر هي فرع من الجامعة المرموقة فرجينيا كومنولث كمية فنون التصميم في ريتشموند ، فرجينيا. 
من خالل الشراكة مع مؤسسة قطر. تقدم جامعة فرجينيا كومنولث في قطر لمطالب فرصة الحصول عمى  5998تأسست عام 

ألزياء وتصميم الغرافيك والتصميم الداخمي والرسم والطباعة. كما تقدم أيضا بكالوريوس الفنون الجميمة في كل من تصميم ا
 درجة البكالوريوس في تاريخ الفن و ماجستير الفنون الجميمة في التصميم. 

 
تواصل جامعة فرجينيا كومنولث في قطر ومن خالل جميع برامجها ومشاريع األبحاث وأنشطة المجتمع ، تحقيق رؤيتها المتمثمة 

خمق مجتمع قطري قادرا عمى االبداع و االبتكار من خالل الفن والتصميم. فباإلضافة إلى برنامجها السنوي الشامل والعام في 
والذي يشمل مجموعة واسعة من المعارض والمحاضرات وعروض األزياء، تستضيف جامعة فرجينيا كومنولث في قطر وكل 

د بن خميفة لمفن اإلسالمي، المذان يعمالن عمى جذب المصممين سنتين مؤتمر التصميم الدولي "تصميم" ومنتدى حم
واألكاديميين والمفكرين العالميين لتعزيز شراكات مستدامة بين الجامعة والمجتمع تعمل عمى تعزيز حيوية الجوانب التعميمية 

  www.qatar.vcu.eduعة : واالقتصادية والثقافية في قطر. لممزيد من المعمومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمجام
 
 

 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 
 

( مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها QFمؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع )
  .قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممهالمعتمد عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق 

الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 5991تأّسست مؤسسة قطر سنة 
 صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتها.

 
اتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق مهمتها االستر 

يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد 
خالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق است

 .وتسهم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع
 

  .http://www.qf.org.qa لمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
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