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

جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر هي فرع من الجامعة
 تأسست. فرجينيا،المرموقة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في ريتشموند
 تقدم جامعة فرجينيا كومنولث كلية. من خالل الشراكة مع مؤسسة قطر1998 عام
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

 يتمكن الطالب من الوصول إلى مركز الطالب الذي يضم،في المدينة التعليمية
المعارض الفنية والمسارح ومركزا للبولينج وصاالت للتلفزيون وغرف لأللعاب
ونوادي للياقة البدنية والصاالت الرياضية والمقاهي والكافتيريات وصالة طعام
 يتمكن الطالب من الوصول إلى المرافق الترفيهية، باإلضافة إلى ذلك. كبيرة الحجم
 ومالعب،والصاالت الرياضية متعددة األغراض،المفتوحة مثل مالعب كرة القدم
 وحمام سباحة بمواصفات، واسطبالت ركوب الخيل، ومالعب كرة السلة،االسكواش
 يشمل سكن الطالب شقق مفروشة بالكامل حيث يتمكن. ومالعب التنس،أولمبية
.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
 وجامعة، وتبعها كل من كلية ويل كورنيل للطب،أقيم في المدينة التعليمية
 جامعة نورث، جامعة كارنيجي ميلون، جامعة جورج تاون،)A & M( تكساس
. وجامعة اتش إي سي باريس وكلية لندن الجامعية،وسترن

باإلضافة إلى برنامجها السنوي الشامل والعام والذي يشمل مجموعة واسعة من
 تستضيف جامعة فرجينيا كومنولث في قطر،المعارض والمحاضرات وعروض األزياء
وكل سنتين مؤتمر التصميم الدولي "تصميم دوحة" ومنتدى حمد بن خليفة للفن
 اللذان يعمالن على جذب المصممين واألكاديميين والمفكرين العالميين،اإلسالمي
لتعزيز شراكات مستدامة بين الجامعة والمجتمع تعمل على تعزيز حيوية الجوانب
.التعليمية واالقتصادية والثقافية في قطر
يتمتع طلبة جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر بإمكانية الوصول
 من االستوديوهات البصرية ومرافق الوسائل،إلى أحدث التقنيات والمرافق الفنية
. ومكتبة المواد، إلى مختبرات التصنيع الرقمي ثالثية األبعاد،الفنية األخرى
يسعى خريجو جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر إلى متابعة
 وقام.مهن ناجحة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في قطر وحول العالم
 مما ساهم في تنمية ثقافة المؤسسات،العديد منهم بتأسيس مشاريعهم الخاصة
.الصغيرة والمتوسطة في قطر
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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.
VCUarts Qatar students have access to the latest technology and
state-of-the-art facilities, from a visual effects studio and other
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 campuses of Weill Cornell Medicine,
Texas A&M University, Georgetown University, Carnegie Mellon
University, Northwestern University, HEC Paris and University
College London.
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