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VCUarts Qatar is the Qatar campus of the prestigious Virginia
Commonwealth University School of the Arts in Richmond,
Virginia. Established in 1998 through a partnership with Qatar
Foundation, VCUarts Qatar offers students the opportunity to earn
a Bachelor of Fine Arts degree in graphic design, interior design,
fashion design and painting & printmaking, a Bachelor of Arts
degree in art history and a Master of Fine Arts degree in design.

Qatar Foundation’s Education City is one of the world’s most
exciting campuses dedicated to education, research, and technology. Eight of the most respected universities from across the world
offer top-ranked undergraduate and graduate program at their
Qatar-based branch campuses.

In addition to a comprehensive annual public events program that
includes a wide range of exhibitions, lectures and fashion events,
the University hosts the biennial international design conference
Tasmeem and the biennial Hamad bin Khalifa Symposium on
Islamic Art, attracting globally recognized designers, academics
and thinkers while fostering sustainable, university-community
partnerships that enhance the educational, economic and cultural
vitality of Qatar.

Bachelor
of Arts
(BA) and
VCUarts Qatar students have access
to the latest
technology
Academic
state-of-the-art facilities, from a visual
effects studio and other
Art History
Programs
media facilities, to 3D digital fabrication laboratories, and a
materials library.

VCUarts Qatar graduates are pursuing successful careers within
the government, non-profit and private sector industries in Qatar
and around the world. Many graduates have gone on to establish
their own businesses, thereby contributing to the development of
the small and medium enterprise culture in Qatar.

At Education City, students have access to the Student Center
which houses art galleries, theatres, a bowling center, an arcade
room, TV lounges, game rooms, fitness rooms, sports courts,
coffee shops, cafeterias, and a large-size food court. Additionally,
students can access recreation facilities such as football fields,
multi-purpose gyms, squash courts, outdoor basketball courts,
horseback riding stables, an Olympic-size swimming pool, and
tennis courts. Education City Student Housing include one, two, or
three-bedroom furnished apartments with full kitchens.
VCUarts Qatar was the first campus established in Education

City, followed
by branch
of Weill
Medicine,
Bachelor
of Fine Arts
(BFA)campuses
Master
ofCornell
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Texas
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DesignNorthwestern University, HEC Paris and University
College
London.
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“Great designers need creative vision and
tenacity. We must experiment tirelessly, and
search beyond the limits of what we know
to achieve progress.
Our program's strength lies in its ability to
support each student's unique set of interests,
providing a custom education, tailored to
each individual.”
Rab McClure,
Director, MFA Design

Why Choose
VCUarts Qatar?

#1 public Arts & Design
school (U.S. News & World
Report) and the first arts &
design university in the
Gulf region
Your ticket to a better career
in research, academia and
the design professions
Globally recognized, yet
uniquely Qatar

• Earn a U.S. graduate degree at the
cross roads of three continents –
Europe, Asia, and Africa
• Be at the heart of Qatar’s emerging art
and design scene
• Study in a rapidly developing country,
and one of the safest in the world,
with a young, dynamic, and diverse
population
• Study and live in a region that hosts
some of the world’s most revered holy
sites, archeology, and architecture
• Engage internationally renowned
artists and designers at our signature

MFA in Design at
VCUarts Qatar

• Challenges students to conceive
innovative solutions to real
design problems
• Immerses students in an
interdisciplinary studio environment,
producing graduates adept at
navigating and combining various
forms of practice
• Exposes students to an array of
creative tools and processes, stressing
the interplay of research, scholarly
writing and studio-based activities

design conference: Tasmeem Doha;
at our Crossing Boundaries lecture
series; and at exhibitions organized by
leading curators

Student-centered

• Benefit from the support of myriad
academic and student service
professionals, who are here to assist
your graduate school experience,
including academic advising, career
services, counseling and health
services, writing support, leadership
training, internships, study abroad,
field trips, and more
• Work in close collaboration with your
professors. We provide an excellent
Student/Faculty ratio of 7:1

Accredited

The first accredited arts & design school
in the Gulf region
National Association of Schools of Art &
Design (NASAD)
Southern Association of Colleges &
Schools (SACS)

• Provides valuable opportunities and
experience via internships, teaching
opportunities, international field
study trips and workshops
• Prepares students for effective,
original, and authentic collaboration
with clients and patrons
• Produces alumni who go on to
successful careers as art and design
professors, practitioners, consultants,
managers, and entrepreneurs

• Teaches diverse skills and hybrid
approaches to creating innovative
products, visuals, environments
and interactions

Our Research
Environment

• Fabrication lab with CNC routers, 3D printers, laser and vinyl cutters, and a
vacuum-forming machine
• Woodshop with full complement of power tools and hand tools
• Materials library with traditional and cutting edge materials –
the only facility of its kind in the Gulf region
• Innovative media studio with green screen and professional video equipment
• Library with 40,000 books on art/design and digital access to 600,000 e-books,
plus 60,000 magazines, journals and newspapers
• Studios equipped for painting, drawing, etching, lithography, screen printing,
digital printing, book binding, sewing, and prototyping

Diane Derr

MFA
Design Faculty

Associate Professor
Diane Derr’s research-based creative
practice is principally concerned with
structures of mediated communication
and interaction. She employs tools of
the virtual to investigate the realm of
the physical. Diane’s work addresses
the evolving landscape of design and
emergent technologies.

Rab McClure

Director, MFA Design
Associate Professor
Rab McClure’s teaching and creative
scholarship mine the sweet spot where
design and fine arts overlap. He is
happiest using his hands, and sometimes
machines, to prototype concrete artifacts
that explore abstract concepts. Rab’s
work investigates form, assembly,
material, memory, and culture.

Yasmeen Suleiman
Assistant Professor

Yasmeen Suleiman approaches design as
a multifaceted and borderless discipline.
She particularly enjoys exploring the
symbiosis of materials and making
in design. Yasmeen’s research and
creative interests revolve around the
topics of preservation, temporality and
permanence, trace and value.

Richard Blackwell

Woodshop and Digital Lab
Coordinator, Assistant Professor
Ric is a passionate artist and maker,
whose interdisciplinary practice fuses
sculpture, printmaking, design and
technology. As head of the school’s
FabLab and Woodshop, Ric is at the
epicenter of critical making at VCUarts
in Qatar.

Michael Wirtz

Head of Research and Library
Technology, Associate Professor
Michael Wirtz’s research connects the
visual language of art & design with the
textual world of the library. As a librarian
who also holds an MFA in Painting, he
has unique insight into the ways creative
practitioners access, utilize, and produce
information. Mike’s research focuses on
developing processes and tools that link
the studio with the library.

Marco Bruno

Assistant Professor
Marco Bruno is an architect, artist
and motorcycle enthusiast. He enjoys
exploring the dense contemporary
metropolis in search of creative solutions
to problems of physical constraint. His
Seoul-based practice, MOTOElastico,
is a multidisciplinary studio working
on architecture, interiors, exhibitions
and art projects, applying irony as a
tool to critically challenge and playfully
celebrate local customs and behaviors.
www.motoelastico.com

Dr. Thomas Modeen
Associate Professor

Designer of utilitarian as well as
conceptual objects (products and
furniture), spaces, buildings, urban
environments, and landscapes.
www.architectsindependent.com

MFA Design
Featured Student
Projects

Elizabeth Ju, class of 2017

Nesma Khodier, class of 2016

Alia Khairat, class of 2014

Designing for Divorce: New Rituals and Artifacts
Disengagement Ring; 3-D printed silver

The Future of Arabic Music
Hybrid musical instrument and digital interface, merging the Oud
and Kanun

Not Another Space Suit
High-performance thermal wear, to empower Qatar’s
industrial workers

Faisal Mohammad, class of 2016

Othman Khunji, class of 2015

Sameh Ibrahim, class of 2014

Hadeer Omar, class of 2016

Mapping
Personal Tour Guide Parasol; printed nylon taffeta, steel

Rituals of Islamic Enrichment
Prayer Rug + Prayer Bead Machine

A Transient Community for a Transient Lifestyle
Proposal for a flexible floating community in Qatar

Arabizi Keyboard
Communication process fusing prayer rituals and texting shorthand

Aisha Al-Sowaidi, class of 2013

Maryam Al-Homaid, class of 2014

Barbara Charrue, class of 2016

Esra Kazem, class of 2013

Finding History in The Future
Concretoys 02: fabric, cement, sand; each child shapes the dry
concrete mix and adds water to form a customized teddy bear

Personified: Objects with Personalities
In Memory of the Roundabouts, video still; virtual tour of Doha’s
deceased public art

SandBoard
Wood, 3-D printed straps, brass screws, vinyl

Beyond the Stated Function Gold finger caps, illustrating the social
pressure Qatari youth feel to conform (all fingers are forced to be
the same length, hindering their potential)

Application
Requirements
Online application
Portfolio (20 individual works)
Official transcript of Bachelor-level degree in design or related
discipline. Minimum grade point average of 3.00 on a 4.00 scale
(or equivalent)
English proficiency test scores (IELTS or TOEFL)
Statement of Intent
Résumé or Curriculum Vitae
Three letters of recommendation
Copy of passport, Qatar ID, or government issued ID

Application Deadline
and Process
Application Deadline: February 1
Fall term intake only
Only complete applications will be reviewed by the Admissions
Committee
Interview may be required as part of the review process
Admissions decisions generally made end of March
Apply
www.qatar.vcu.edu/graduate-admissions-new/apply-now-2

Cost of
Study
For tuition and fees
www.qatar.vcu.edu/graduate-admissions-new/cost-of-study
For financial support options
www.qatar.vcu.edu/graduate-admissions-new/financial-support
Financial assistance may be available from:
• Qatar Ministry of Administrative Development, Labor and
Social Affairs
• Applicant’s employer, business sponsor, ministry, or agency
• Applicant’s native government support program
• VCUarts Qatar

Contact
Us
Website
www.qatar.vcu.edu/admissions
www.qatar.vcu.edu/contact-connect-visit
Email
vcuqadmission@vcu.edu
Phone
+974 4402 0530
Social Media
Facebook: MFA VCUQ

متطلبات تقديم
طلب االلتحاق
تقديم طلب االلتحاق إلكترونيا
) عمال فنيا20( تقديم الملف الفني
نسخة مصدقة من درجة البكالوريوس في التصميم أو أي تخصص ذو صلة بمعدل
) أو ما يعادلها من متوسط الدرجة التراكمية4.00  (على مقياس3.00 أدنى
)IELTS or TOEFL( درجة اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية

)بيان نوايا (تقديم سبب طلب االلتحاق
السيرة الذاتية
ثالثة رسائل توصية
نسخة من جواز السفر أو بطاقة الهوية القطرية

الموعد النهائي لتقديم
طلب االلتحاق
 فبراير1 :الموعد النهائي للتقديم
التقديم لفصل الخريف فقط
سيتم مراجعة الطلبات المكتملة فقط من قبل أعضاء لجنة القبول في جامعة
فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر
قد يتم استدعاء الطالب للمقابلة الشخصية كجزء من إجراءات القبول
تعلن قرارات القبول عادة في نهاية شهر مارس
للتقديم

www.qatar.vcu.edu/undergraduate-admissions-new/apply-now-2

تكلفة
الدراسة
 يرجى زيارة الموقع اإللكتروني،الرسوم الدراسية

www.qatar.vcu.edu/graduate-admissions-new/cost-of-study

 يرجى زيارة الموقع اإللكتروني،خيارات الدعم المالي

www.qatar.vcu.edu/undergraduate-admissions-new/financial-support/

:تتاح المساعدات المالیة من خالل المؤسسات التالية
•وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية في قطر
 المنظمات/  الشركات،•صاحب العمل لمقدم طلب االلتحاق أو الراعي الرسمي له
أو الوزارات
 المنظمات التي يعملون فيها/  الشركات/ •حكومة الدولة التابع لها الطالب
•جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر

للتواصل
معنا
من خالل الموقع اإللكتروني

www.qatar.vcu.edu/admissions

www.qatar.vcu.edu/contact-connect-visit

إرسال بريد إلكتروني

vcuqadmission@vcu.edu

هاتفيا

+ ٩٧٤ ٤٤٠٢ ٠٥٣٠

وسائل التواصل االجتماعي
MFA VCUQ :فيسبوك

مشاريع طلبة
برنامج الماجستير

إليزابيث جو ،دفعة 2017

نسمة خضير ،دفعة 2016

علياء خيرت ،دفعة ٢٠١٤

تصاميم للطالق :طقوس جديدة
خاتم فك االرتباط  -طباعة ثالثية األبعاد من الفضة

مستقبل الموسيقى العربية
اآلالت الموسيقية الهجينة والواجهات الرقمية ،دمج العود والقانون

ليست مزيدا من مالبس الفضاء
رداء حراري عالي األداء ،لزيادة كفاءة العمال الصناعيين في قطر

فيصل محمد ،دفعة 2016

عثمان خنجي ،دفعة 2015

سامح إبراهيم ،دفعة 2014

هدير عمر ،دفعة ٢٠١٦

رسم الخرائط
مظلة كبيرة (باراسول) ،مرشد سياحي شخصي ،مطبوعة من النايلون والتفتا ،والستيل

طقوس اإلثراء اإلسالمي
بساط الصالة  +آلة الصالة من الخرز

مجتمع عابر ألسلوب حياة عابر
اقتراح لمجتمع عائم مرن في قطر

لوحة مفاتيح عربيزي
دمج عملية االتصال بطقوس الصالة واختزال الرسائل النصية

عائشة السويدي ،دفعة 2013

مريم الحميد ،دفعة 2014

باربرا تشارو ،دفعة ٢٠١٦

إسراء كاظم ،دفعة 2013

استكشاف التاريخ في المستقبل
كونكريتويز  :02النسيج ،االسمنت ،الرمل؛ يقوم كل طفل بإضافة الماء على مزيج
الخرسانة الجافة لتشكيل دمية دب حسب الطلب

بيرسونيفايد :كائنات لها شخصية
في ذاكرة الدوارات ،الفيديو .جولة افتراضية في الفن العام المفقود في الدوحة

لوحة من الرمل
الخشب  -أشرطة مطبوعة ثالثية األبعاد ،مسامير النحاس ،الفينيل

ما وراء الوظائف المعلنة
قبعات من أصابع ذهبية ،تمثل الضغوط االجتماعية التي يشعر الشباب القطري بضرورة
التكيف معها (يتم إجبار جميع األصابع على أن تكون بنفس الطول ،مما يعوق إمكاناتهم)

ديان دير

أستاذ مشارك

أعضاء هيئة
التدريس

راب مكلور

تتعلق الممارسات اإلبداعية المبنية على األبحاث
والتي تقوم بها ديان دير أساسا ببنية التواصل
والتفاعل .تقوم ديان بتوظيف األدوات العملية
والواقعية للتحقيق في مجال المادية .تتناول
أعمال ديان المشهد المتطور للتصميم
والتكنولوجيا الناشئة.

مدير برنامج الماجستير في التصميم
وأستاذ مشارك

ياسمين سليمان

يشكل التعليم والبحوث األكاديمية االبداعية لراب
مكلور نقطة االلتقاط حيث التصميم والفنون
الجميلة يتداخالن .فسعادته القصوى في استخدام
يديه ،وأحيانا آالت ،في ابتكار نماذج ملموسة للتحف
التي تستكشف المفاهيم المجردة .تحقق أعمال راب
في الشكل والتجمع والمواد والذاكرة والثقافة.

تقترب ياسمين سليمان من التصميم كتخصص
متعدد األوجه وال حدود له .تستمتع ياسمين
بشكل خاص في استكشاف التفاعالت بين المواد
والصناعات التي توجد بينهم روابط وثيقة في
التصميم .تدور أبحاث ياسمين واهتماماتها
اإلبداعية حول مواضيع المحافظة علي التراث
والعالقة مع الوقت ،األداء واألثر ،والقيمة.

ريتشارد بالكويل

مايكل ويرتز

استاذ مساعد

منسق ،المختبر الرقمي وورشة الخشب،
أستاذ مساعد

رئيس قسم البحوث وتكنولوجيا المكتبات،
أستاذ مشارك

ريك هو فنان وصانع يمارس العديد من الممارسات
متعددة التخصصات مثل النحت والطباعة
والتصميم والتكنولوجيا .وباعتباره القائم على
المختبر الرقمي وورشة الخشب في الجامعة ،فإن
ريك هو مركز الصناعات في جامعة فرجينيا كومنولث
كلية فنون التصميم في قطر.

يقوم مايكل ويرتز في أبحاثه بربط اللغة البصرية للفن
والتصميم مع العالم النصي للمكتبة .وبوصفه أمينا
للمكتبة وحاصال على درجة الماجستير في الرسم،
يتمتع مايكل بأفكار فريدة عن الطرق التي يمكن
للممارسين المبدعين الوصول إليها واستخدامها
وإنتاجها .تركز بحوث مايكل على تطوير العمليات
واألدوات التي تربط االستوديوهات بالمكتبة.

ماركو برونو
استاذ مساعد

ماركو برونو هو مهندس معماري وفنان يعشق
الدراجات النارية .يستمتع برونو باستكشاف كثافة
المدن المعاصرة بحثا عن حلول مبتكرة لمشاكل
القيود واالضطرابات البدنية .يمتلك استوديو
موتوالستيكو ،ومقره سيول ،وهو استوديو متعدد
التخصصات يعمل في مجال الهندسة المعمارية،
والتصميم الداخلي ،والمعارض والمشاريع الفنية،
ويعمل على تطبيق السخرية كأداة حاسمة في تحدي
العادات والسلوكيات المحلية .للمزيد من التفاصيل
يمكنكم االطالع علىwww.motoelastico.com :

الدكتور توماس مودين
أستاذ مشارك

يقوم د .توماس بتصميم الكائنات المفاهيمية
بهدف المنفعة (المنتجات واألثاث) والمساحات
والمباني والبيئات الحضرية ،والمناظر الطبيعية.
للمزيد من التفاصيل يمكنكم االطالع على:

www.architectsindependent.com

لماذا نختار جامعة
فرجينيا كومنولث
كلية فنون التصميم
في قطر؟

تحتل جامعة فرجينيا كومنولث
كلية فنون التصميم في
قطر المرتبة األولى في
الفن والتصميم

•المشاركة والتعامل مع فنانين ومصممين
مشهورين عالميا من خالل مؤتمرنا المتميز تصميم
دوحة الدولي ،سلسلة محاضرات عبر الحدود،
والمعارض الفريدة والمتنوعة.

وهي أول جامعة للفن
والتصميم في منطقة الخليج.

االهتمام بالطالب!

()U.S. News & World Report

طريقا إلى عالم مهني أفضل
أكاديميا في البحث والتصميم
معترف بها عالميا ،وفرع قطري
فريد من نوعه
•التخرج بدرجة جامعية أمريكية في دولة تقع في
منطقة تربط بين قارات ثالث  -آسيا وأفريقيا أوروبا.
•التواجد في قلب المشهد الفني والناشئ
في قطر.
•الدراسة في بلد سريع متطور ،وواحد من أكثر
البلدان أمنا وأمانا في العالم ،مع مجموعة من
الشباب الديناميكي والمتنوع.
•الدراسة والعيش في منطقة تستضيف أكثر
المناطق المقدسة في العالم وأكثرها شهرة في
علم اآلثار والهندسة المعمارية.

برنامج ماجستير
الفنون الجميلة
في التصميم

•إعداد الطالب للتعاون الفعال والمثمر مع
العمالء والرعاة.
•غمر الطالب في بيئة عملية متعددة
التخصصات (داخل االستوديوهات) .مما يتيح
للطالب التنقل والجمع بين أشكال مختلفة من
الممارسات والنهج والمهارات المتنوعة لخلق
منتجات ومرئيات وبيئات وتفاعالت مبتكرة.
•تحدي الطلبة بطريقة تحفزهم على تصور
وإيجاد حلول مبتكرة لمشاكل التصميم الحقيقية.

•يتلقى الطالب دعما أكاديميا وشخصيا من عدد
ال يحصى من اإلدارات لتوجيههم خالل دراستهم،
تقديم المشورة األكاديمية والخدمات المهنية،
تقديم الخدمات والنصائح الصحية ،دعم الكتابة
التدريب على القيادة ،التدريب الداخلي ،البرامج
الدراسية في الخارج والرحالت الميدانية ،وغيرها.
•التفاعل المباشر والشخصي مع األساتذة.
نسبة الطالب إلى األساتذة 1 : 7

االعتماد
•أول مدرسة معتمدة في الفن والتصميم
في منطقة الخليج
•الرابطة الوطنية لمدارس الفن والتصميم

()NASAD

•الرابطة الجنوبية للكليات والمدارس ()SACS

•تشجيع الطلبة على اقتراح حلول التصميم
المبتكرة من خالل التفاعل بين البحوث والكتابة
العلمية والعمل داخل االستوديوهات.
•تقديم وتطوير الخبرة المهنية للطلبة عن
طريق التدريب العملي ،وورش العمل والدراسات
الميدانية الدولية.
•خريجو برنامج الماجستير من جامعة فرجينيا
كومنولث في قطر هم أساتذة ومدراء في الفن
والتصميم ،ومخترعون ورجال أعمال.

•تمكين الطلبة من السيطرة على األدوات
والتقنيات ووسائط التعبير ،مع تطبيق المنهجيات
النظرية والبحثية.

البيئة البحثية في
جامعة فرجينيا كلية
فنون التصميم
في قطر

•استوديو إعالم مبتكر مع شاشة خضراء ومعدات تصوير متطورة.
•مكتبة مواد تحتوي مواد تقليدية ومتطورة  -وهي واحدة من المرافق الفريدة من نوعها في منطقة الخليج.
•مختبر تصنيع مجهز تجهيزا حديثا مع معدات تصنيع  CNCوطابعات ثالثية األبعاد وقاطعات الليزر والفينيل
وآالت التوجيه وآالت تشكيل الفراغ.
•ورشة خشب مجهزة تجهيزا كامال بآالت النجارة الكهربائية واليدوية.
•مكتبة تضم  40,000كتابا عن الفن و التصميم ،بما في ذلك مجموعة من الكتب في الفن التقليدي
والمعاصر في العالم اإلسالمي ،فضال عن مكتبة رقمية مع إمكانية الوصول إلى  600,000كتاب إلكتروني
و  60,000مجلة وصحيفه.
•استوديوهات للرسم والتلوين و النقش والطباعة الحجرية و الطباعة الرقمية و تجليد الكتب،
والخياطة ،والبناء.

“يحتاج المصممون العظماء الرؤية
واإلصرار ،البد لنا من االستمرار بال كلل،
والبحث في ما وراء الحدود المألوفة
لتحقيق التقدم.
تكمن قوة برنامجنا في قدرتنا على دعم
مجموعة فريدة من اهتمامات كل طالب،
مع تعليم صمم خصيصا ليتناسب وقدرات
كل فرد".
راب مكلور
مدير برنامج الماجستير

درجة الماجستير

جامعة فرجينيا
ڪومنولث
كلية فنون التصميم
في قطر
2018 –1998
عشــرون عاما من الفن والتصميم

جامعة فرجينيا كومنولث
كلية فنون التصميم في قطر

المدينة
التعليمية

جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر هي فرع من الجامعة
المرموقة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في ريتشموند ،فرجينيا .تأسست
عام  1998من خالل الشراكة مع مؤسسة قطر .تقدم جامعة فرجينيا كومنولث كلية
فنون التصميم في قطر للطالب فرصة الحصول على بكالوريوس الفنون الجميلة في
كل من تصميم األزياء وتصميم الغرافيك والتصميم الداخلي والرسم والطباعة.
كما تقدم أيضا درجة البكالوريوس في تاريخ الفن وماجستير الفنون الجميلة
في التصميم.

تعد المدينة التعليمية لمؤسسة قطر واحدة من أكثر الجامعات العالمية إثارة ،وهي
مكرسة للتعليم والبحث والتكنولوجيا .وتضم ثمانية من الجامعات العالمية والتي
تقدم أفضل برامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا في فروعها في قطر.

باإلضافة إلى برنامجها السنوي الشامل والعام والذي يشمل مجموعة واسعة من
المعارض والمحاضرات وعروض األزياء ،تستضيف جامعة فرجينيا كومنولث في قطر
وكل سنتين مؤتمر التصميم الدولي "تصميم دوحة" ومنتدى حمد بن خليفة للفن
اإلسالمي ،اللذان يعمالن على جذب المصممين واألكاديميين والمفكرين العالميين
لتعزيز شراكات مستدامة بين الجامعة والمجتمع تعمل على تعزيز حيوية الجوانب
التعليمية واالقتصادية والثقافية في قطر.
درجة بكالوريوس الفنون
البرامجفرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر بإمكانية الوصول
يتمتع طلبة جامعة
تاريخ الفن
افق الفنية ،من االستوديوهات البصرية ومرافق الوسائل
ر
والم
التقنيات
إلى أحدث
األكاديمية
الفنية األخرى ،إلى مختبرات التصنيع الرقمي ثالثية األبعاد ،ومكتبة المواد.
يسعى خريجو جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر إلى متابعة
مهن ناجحة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في قطر وحول العالم .وقام
العديد منهم بتأسيس مشاريعهم الخاصة ،مما ساهم في تنمية ثقافة المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في قطر.
+974 4402 0530
vcuqadmission@vcu.edu
www.qatar.vcu.edu/admissions

@vcuqadmissions
vcuqadmissions

في المدينة التعليمية ،يتمكن الطالب من الوصول إلى مركز الطالب الذي يضم
المعارض الفنية والمسارح ومركزا للبولينج وصاالت للتلفزيون وغرف لأللعاب
ونوادي للياقة البدنية والصاالت الرياضية والمقاهي والكافتيريات وصالة طعام
كبيرة الحجم  .باإلضافة إلى ذلك ،يتمكن الطالب من الوصول إلى المرافق الترفيهية
المفتوحة مثل مالعب كرة القدم،والصاالت الرياضية متعددة األغراض ،ومالعب
االسكواش ،ومالعب كرة السلة ،واسطبالت ركوب الخيل ،وحمام سباحة بمواصفات
أولمبية ،ومالعب التنس .يشمل سكن الطالب شقق مفروشة بالكامل حيث يتمكن
الطالب من االختيار ما بين شقة بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثالث.
كانت جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر أول حرم جامعي
أقيم في المدينة التعليمية ،وتبعها كل من كلية ويل كورنيل للطب ،وجامعة
درجة بكالوريوس الفنون الجميلة
درجة ماجستير الفنون الجميلة
تكساس ( ،)A & Mجامعة جورج تاون ،جامعة كارنيجي ميلون ،جامعة نورث
تصميم الغرافيك
التصميم
وسترن ،وجامعة اتش إي سي باريس وكلية لندن الجامعية.
التصميم الداخلي
تصميم األزياء
الرسم والطباعة

