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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.
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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.
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20 years of art & design

Why Study Art
& Design?

According to the World Economic Forum, the top 10 skills employers will look for in 2020 are:

“Complex problem solving, critical thinking,
creativity, people management, coordination with
others, emotional intelligence, judgement and
decision making, service orientation, negotiation,
and cognitive flexibility.”

Design and art skills are highly valued in
most disciplines and professions.
Design skills include creative and critical
thinking, complex problem solving,
communication, to name a few.
Action based on conscious design drives
innovation and social change forward.

Source:
www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/

Why Choose
VCUarts Qatar?

#1 public Arts & Design
school (U.S. News & World
Report) and the first arts &
design university in the
Gulf region
Students stand central

Be supported by myriad academic and
personal support departments to guide
you throughout your academic program,
including academic advising, career
services, counseling and health services,
writing support, leadership training,
internships, study abroad, field study
trips, etc.
Have direct and one-on-one interaction
with your professors.

Pathway to the professions or
graduate study

Receive an education firmly grounded
in the liberal arts and sciences tradition,
and graduate from VCUarts Qatar with a
solid humanistic and scientific foundation
that prepares you for a career or for
graduate study.

Gain a broad overview of the discipline
of design as part of the freshman year Art
Foundation program that will enable you
to pursue various design disciplines (BFA).
Engage in research and projects,
which aim to solve real-life local and
regional challenges.
Learn from faculty at the top of their
academic discipline.

State-of-the-art

Participate in a robust, well-supported
research program.
Fabrication lab and maker-spaces, with
digital technologies, including laser
cutters, 3D printers, vacuum formers,
vinyl and fletcher cutters.
The first and leading materials library in
the Gulf region.
A library with 40,000 volumes and digital
access to 600,000 e-books.

Globally recognized, yet
uniquely Qatar

Get a U.S. education at the crossroads 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
the world’s most renowned areas of
architecture and archaeology, and
holiest sites.
Engage with internationally renowned
artists and designers at VCUarts Qatar’s
signature design conference, Tasmeem
Doha; at our Crossing Boundaries lecture
series, and at our numerous exhibitions
and shows.

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).
Council for Interior Design Accreditation
(CIDA).

Graphic Design

What You’ll
Learn

Art History
• Dive into the history of civilizations
and learn how creativity changes
the world
• Study historical artifacts and
manuscripts, learn how artists think
• Explore behind-the-scenes at art
museums and galleries
• Discover the historical interchange
between the Islamic, Western, and
Asian worlds through the lens of
visual arts
• Benefit from a broad array of exhibits
and art shows. Engage directly with
leading artists and designers from
Qatar and abroad

What You Can
Become

Become an art administrator, art
historian, art journalist, collections
manager, curator, art program manager,
visual arts and digital archivist, etc.

• Design creative and attractive
products in a broad range of print
and digital mediums that provide
effective visual messages and
communication strategies
• Connect information, ideas,
and values useful to businesses,
government, nonprofit organizations,
communities, and individuals
• Develop imaginative ways of
understanding and communicating
complex concepts
• Apply design thinking and making
to a wide range of projects
such as visual identity systems,
brand concepts, exhibits, mobile
apps, visual environments, book
publications, posters, event
promotions, websites, short videos,
games, graphics on clothing, business
concepts, community improvement
initiatives, retail products, Arabic and
English font designs, etc

Become an illustrator, type designer,
web designer, game designer, work
with brand agencies, company design
departments, government ministries,
consultancies, or independently, etc.

Interior Design
• Create functional and appealing
spaces where people can live, work,
and play
• Study theoretical principles of
environment and behavioral sciences,
such as space and form, color and
light, sustainability, communication,
codes and regulations, as well as
business practices
• Learn how art, architecture, design,
and technology inform interior
design and learn how to collaborate
effectively across disciplines
• Develop design solutions that
address the health, safety and welfare
of the users of a space

Work as an interior designer, designing
the interior spaces of health care
facilities, hotels, ferries, and ships, and
other commercial industries; become a
stage and set designer, exhibit designer,
project manager, or an interior architect.

Fashion Design
• Create and explore new fashion trends

Painting &
Printmaking

• Design fashion lines in women’s,
men’s, and children’s wear, jewelry,
millinery, costumes, uniforms

• Create and explore with various
techniques, tools, materials
and software

• Learn how to market and merchandise

• Learn about current trends in
painting and printmaking

• Develop an advanced portfolio
through access to our unique
materials library and a full
array of fabrication, sewing, and
computerized machines and tools

Become a fashion designer or design
assistant, pattern maker, fashion buyer,
CAD designer, fashion forecaster,
fashion illustrator, menswear
designer, merchandise manager, visual
merchandiser, stylist, textile designer,
production manager, etc. Consult
with engineers on the production of
safety wear and on interior design and
selection of materials in the design of
automobiles, public transportation,
interior spaces, etc.

• Raise greater awareness and
understanding of the human and
social condition through critical
thinking and expression

Become a studio-based artist, a
curator, an exhibition designer. Teach
art therapy, work for community arts
projects, become an arts administrator.

Application
Requirements
Apply at
www.qatar.vcu.edu/undergraduate-admissions-new/apply-now-1
Art portfolio (BFA only) or essay (BA only)
English proficiency test scores (IELTS or TOEFL)
Recommendation form
Official high school and exam transcripts
Official university transcripts, if having attended any higher
educational institution
Copy of passport, Qatar ID, or government-issued ID

Application
Deadline
Application Deadline: February 1
Fall term intake only
Only completed applications are reviewed
Writing test required for BA; drawing and writing tests required
for BFA
Admissions decisions are generally made at the end of March

Cost of
Study
For tuition and fees
www.qatar.vcu.edu/undergraduate-admissions-new/cost-of-study
For financial support options
www.qatar.vcu.edu/undergraduate-admissions-new/financial-support

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
Instagram: @vcuqadmissions
Snapchat: vcuqadmissions

متطلبات تقديم
طلب االلتحاق
تقديم طلب االلتحاق إلكترونيا

www.qatar.vcu.edu/undergraduate-admissions-new/apply-now-1

) أو مقال للتقديمBFA( تقديم الملف الشخصي لبكالوريوس الفنون الجميلة
)BA( لبكالوريوس الفنون
)IELTS or TOEFL( درجات اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية

رسالة توصية
كشف العالمات الرسمي لالمتحانات والمدرسة الثانوية
كشف الجامعة الرسمي ووصف المقررات في حال التحويل من جامعة أخرى
نسخة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية

الموعد النهائي لتقديم
طلب االلتحاق
 فبراير1 :الموعد النهائي للتقديم
التقديم لفصل الخريف فقط
سيتم مراجعة الطلبات المكتملة فقط
سيتوجب إجراء اختبار كتابي للطلبة المتقدمين لاللتحاق ببرنامج بكالوريوس الفنون
) واختبار رسم وكتابة للطلبة المتقدمين لاللتحاق ببرنامج بكالوريوس الفنونBA(
)BFA( الجميلة
يتم اإلعالن عن قرارات القبول عادة في نهاية شهر مارس

تكلفة
الدراسة
 يرجى زيارة الموقع اإللكتروني،الرسوم الدراسية

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

 يرجى زيارة الموقع اإللكتروني،خيارات الدعم المالي

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

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

@vcuqadmissions :إنستجرام
vcuqadmissions :سناب شات

تصميم الغرافيك
تاريخ الفن

ماذا
ستتعلم

•الغوص في تاريخ الحضارات وتعلم كيف يعمل
اإلبداع على تغيير العالم.
•دراسة التحف التاريخية والمخطوطات ،وتعلم
كيف يفكر الفنانون.
•استكشاف ما وراء الكواليس في المتاحف
الفنية والمعارض وصاالت العرض.
•استكشاف عملية التبادل التاريخي بين العالم
اإلسالمي والغربي واآلسيوي من منظور
الفنون البصرية.
•االستفادة من مجموعة واسعة من المعارض
والعروض الفنية والتواصل مباشرة مع
العديد من كبار الفنانين والمصممين
المحليين والدوليين.

ماذا
ستعمل

مديرا فنيا ،مؤرخا فنيا ،صحفيا فنيا ،مدير معارض،
منسق معارض ،مدير برامج فنية ،مدير للفنون
البصرية ومدير أرشيف رقمي وغيرها.

•تصميم منتجات إبداعية وجذابة باستخدام
مجموعة واسعة من الوسائل المطبوعة
والرقمية والتي توفر استراتيجية للتواصل
والرسائل البصرية الفعالة.
•ربط المعلومات واألفكار والقيم بشكل حيوي
وبطريقة مفيدة للشركات والمؤسسات
الحكومية والمنظمات غير الربحية.
•تطوير طرق مبتكرة لفهم المفاهيم المعقدة
والتواصل معها.
•تطبيق التفكير بالتصميم على مجموعة واسعة
من المشاريع مثل أنظمة الهوية البصرية،
ومفاهيم العالمة التجارية والمعارض ،وتطبيقات
الجوال والبيئات البصرية ،والمنشورات
والكتيبات والملصقات واإلعالنات والمواقع
اإللكترونية ،وأفالم الفيديو القصيرة ،واأللعاب،
والرسومات على المالبس ،ومفاهيم األعمال،
ومبادرات تحسين المجتمع ،ومنتجات التجزئة،
وتصاميم الخط العربي واإلنجليزي ،وغيرها.

مصمما للكتب والمجالت واالعالنات ،مصمما
للخطوط ،مصمما للمواقع االلكترونية ،العمل
مع وکاالت العالمات التجاریة وإدارات التصمیم
في المؤسسات والشرکات والوزارات الحکومیة
والمكاتب االستشارية أو االستقالل بعملك الخاص.

التصميم الداخلي
•ابتكار مساحات وظيفية وجمالية في األماكن
التي يعيش فيها الناس ويعملون ويلعبون.
•دراسة المبادئ النظریة للعلوم البیئیة
والسلوکیة ،مثل الفضاء ،الشکل ،اللون
الضوء ،االستدامة ،االتصاالت ،القوانين
واألنظمة ،باإلضافة إلى الممارسات التجاریة.
•تعلم كيف يثري الفن ،والهندسة المعمارية،
والتصميم ،والتكنولوجيا التصميم الداخلي
وكيف يتعاونون بشكل فعال عبر التخصصات.
•تطوير حلول التصميم التي تعالج صحة وسالمة
ورفاهية مستخدمي المساحات واألماكن.

مصمما داخليا ،تصميم المساحات الداخلية
لمرافق الرعاية الصحية والفنادق والعبارات
والسفن وغيرها من الصناعات التجارية .مصمم
معارض ،مدير مشروع ،أو مهندسا معماريا داخليا.

تصميم األزياء
•ابتكار واستكشاف اتجاهات الموضة الجديدة.
•تصميم خطوط الموضة للنساء ،والرجال،
واألطفال ،والمجوهرات ،والقبعات ،ومالبس
العمل الرسمية وأزياء المهن المختلفة.
•تعلم التسويق واألعمال التجارية.
•تطوير ملف شخصي متقدم من خالل الوصول
إلى مكتبة المواد الفريدة لدينا ومجموعة كاملة
من أدوات الخياطة ،واآلالت وأجهزة الكمبيوتر.

مصمما لألزياء أو مساعدا لمصمم ،صانعا
لألنماط ،تاجرا لألزياء والموضة ،مصمم ،CAD
مصورا لألزياء في المجالت والكتب  ،مصمما
للمالبس الرجالية ،مصمما للسلع والبضائع،
مصمما لألزياء وتسريحات الشعر ،مصمم ألبسة،
ومديرا لإلنتاج.
يعمل مصممو األزياء مع المهندسين إلنتاج
مالبس السالمة ومع مصممي التصميم الداخلي
في اختيار المواد المستخدمة لتصميم السيارات
ووسائل النقل العام وتصميم المساحات
الداخلية ،وما إلى ذلك.

الرسم والطباعة
•استخدام التقنيات المختلفة في ابتكار
واكتشاف األدوات والمواد والبرامج الكترونية.
•تعلم االتجاهات الحالية في صناعات
الرسم والطباعة.
•زيادة الوعي والفهم للظروف االنسانية
واالجتماعيةمن خالل التفكير النقدي والتعبير.

مصمم معارض ،معلم نظريات وطرق المعالجة
الفنية ،العمل على المشاريع الفنية في المجتمع
ومسؤوال فنيا.

لماذا نرغب في
دراسة الفن
والتصميم؟

وفقا للمنتدى االقتصادي العالمي ،فإن أفضل  10مهارات سيبحث عنها أرباب العمل في

تظهر القيمة العالية لمهارات الفن والتصميم في
معظم التخصصات والمهن.

“القدرة على حل المشاكل المعقدة ،التفكير النقدي،
اإلبداع ،وإدارة األفراد والتنسيق مع اآلخرين ،الذكاء
العاطفي ،الحكم وصنع القرار ،التفاوض والتوجه نحو
الخدمات ،والمرونة المعرفية”.

تشمل مهارات التصميم التفكير اإلبداعي والناقد،
وحل المشاكل المعقدة ،والتواصل ،وغيرهم.

عام  2020هي:

العمل على أساس التصميم الواعي يدفع االبتكار
والتغيير االجتماعي إلى األمام.

المصدر:
www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/

لماذا نختار جامعة
فرجينيا كومنولث
كلية فنون التصميم
في قطر؟

تحتل جامعة فرجينيا كومنولث كلية
فنون التصميم في قطر المرتبة
األولى في الفن والتصميم
()U.S. News & World Report

اكتساب نظرة عامة وواسعة عن تخصص التصميم
كجزء من برنامج السنة األولى ،الفن التأسيسي،
والتي ستمكنهم من متابعة مختلف تخصصات
التصميم (.)BFA

وهي أول جامعة للفن والتصميم
في منطقة الخليج.

المشاركة في البحوث والمشاريع التي تهدف إلى
إيجاد حلول للتحديات المحلية واإلقليمية الواقعية.

االهتمام بالطالب

التعلم من أعضاء هيئة تدريس هم األكثر تميزا في
مجاالت تخصصهم األكاديمي.

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.
يحصل الطالب على فرصة التفاعل المباشر
والشخصي مع األساتذة.

طريقا إلى العالم المهني
أو استكمال الدراسات العليا
الحصول على تعليم راسخ في العلوم والفنون العامة
التقليدية ،والتخرج من جامعة فرجينيا كومنولث
كلية فنون التصميم في قطر مع أسس إنسانية
وعلمية صلبة تعدهم للحصول على مهنة ناجحة
أو تمهد لهم الطريق الستكمال دراستهم العليا.

مثال رائع من الفن
المشاركة في برنامج بحثي قوي ومدعوم بشكل جيد.
استخدام مختبر تصنيع المواد ذو التقنيات الرقمية،
بما في ذلك قواطع الليزر ،والطابعات ثالثية األبعاد
وآالت تشكيل الفراغ ،وقواطع الفينيل والفليتشر.
مكتبة المواد ااألولى والفريدة من نوعها في
منطقة الخليج.
مكتبة تحتوي على  40,000من المجلدات وإمكانية
الوصول إلى  600,000من الكتب اإللكترونية.

معترف بها عالميا ،وفرع قطري
فريد من نوعه
الحصول على تعليم أمريكي في دولة تقع في منطقة
تربط بين قارات ثالث  -أوروبا وآسيا وأفريقيا.
الحصول على فرصة 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
شهرة في العالم في الهندسة المعمارية ،وعلم اآلثار،
والمواقع المقدسة.
المشاركة مع فنانين ومصممين مشهورين عالميا
من خالل مؤتمر تصميم دوحة الدولي ،ومن خالل
سلسلة محاضرات عبر الحدود ،ومن المعارض
والعروض العديدة.

االعتماد
أول مدرسة معتمدة في الفن والتصميم في
منطقة الخليج.
الرابطة الوطنية لمدارس الفن والتصميم (.)NASAD
الرابطة الجنوبية للكليات والمدارس (.)SACS
مجلس اعتماد التصميم الداخلي (.)CIDA

2018 –1998
عشــرون عاما من الفن والتصميم

البرامج
األكاديمية

+974 4402 0530
vcuqadmission@vcu.edu
www.qatar.vcu.edu/admissions

درجة بكالوريوس الفنون
تاريخ الفن

@vcuqadmissions
vcuqadmissions

درجة بكالوريوس الفنون الجميلة
تصميم الغرافيك
التصميم الداخلي
تصميم األزياء
الرسم والطباعة

درجة ماجستير الفنون الجميلة
التصميم

