
 

 
 ' سنتر فرونت"في قطر تقدم عرض األزياء السنوي الخامس عشر  جامعة فرجينيا كومنولث

 
وبحضور كامل  سنتر فرونت" " الخامس عشرعرض األزٌاء السنوي  قطر فرجٌنٌا كومنولث فً جامعةقدمت  – قطر، الدوحة

 فً مول "ذا جٌت" .وباستضافة شركة السالم  2012أبرٌل  11 و 11و  11وذلك ٌوم 
 

وطلبة السنة األولى وستة عشر طالبا فً سنة ثانٌة ، طلبة قسم تصمٌم األزٌاء فً سنتهم الجامعٌة ال أعمالسنتر فرونت" 'ٌعرض 
، داوود هشام، مكً فاطمةجزٌل ، آل ضحى، توماس الكسٌا، النعٌمً ودالعن، النعٌمً عائشة، مال هللا أحمد التخرج وهم كل من :

 نورو، آل ثانً حمد نور عبدهللاو، طه نداو، سٌلفا دا، ومنٌرة بٌرمٌجو مارٌانو، السبٌعًخلٌفة  مهاو، السعد مهاجورازوفا و  إٌمٌلدا
 .براقوانتقائً مغٌصب حٌث أتت مجموعاتهم لتضم ما هو فلكلوري ومصنوع ٌدوٌا وحدٌث و آلراٌة و آل ثانً راشد

 
وهم طلبة التخرج من قسم تصمٌم األزٌاء  – تٌانزراف ونوٌال  جويو، جاكسونأعماال لكل من جٌمٌت أٌضا كما شمل العرض 

  .ضٌوف  كمصممٌن رٌتشموندفً  من جامعة فرجٌنٌا كومنولث
 

عشرة أزٌاء عكست  ما ال ٌقل عنمن ت تألفالتً و مساءأزٌاء النهار وال من اانتقائٌ امزٌجطرح طلبة التخرج فً مجموعاتهم 
  وبهم .لأسو هموإبداع الفردٌةرؤٌتهم عززت و طالب ة لكل الفرديالجمال 

 
 أحاط نفسه بعد أن رسمبالبدأ و، خٌالٌة ال هصور للبت فً سمح لههذا ومدرج العرض على  مجموعتهتخٌل  انه مال هللاأحمد  قال

تركز و نٌوٌورك المدٌنة المزدحمةمن الجاز فً  مجموعتها تاستلهمأما عائشة النعٌمً فقالت أنها  التً ٌحبها. األشٌاء منبالعدٌد 
)تصمٌم األزٌاء  جصص مزودوهً خرٌجة بتخ، النعٌمًالعنود  توقال نسى.الذي ال ٌ ثوب الكمالتصمٌم مع مساء مالبس العلى 

 المعادن الثقٌلةالثمانٌنات ذات  أزٌاء وكذلك تحت األرض بأسلوب الطبقة الفقٌرة وماتأثرت  مجموعتهاوالتصمٌم الداخلً( بأن 
 فً الشوارع. الكتابة على الجدران منالمطبوعات واأللوان الجرٌئة و

 
من المالبس التً ٌخٌطها لها الخٌاط أللعابها ومن أحذٌة كل شًء  تها مناستلهمأما مجموعة ألكسٌا توماس "معالجة الذكرٌات" فقد 

المواضٌع اآلسٌوٌة مجموعة ضحى الجزٌل ما بٌن تجمع والبحر الكارٌبً. من وتها جدمن أحمر الشفاه ، ومن لوحات و والدتها 
كما جاءت مجموعة قوة النساء. ترام واحعن الصور الظلٌة اآلسٌوٌة ، كانت مستوحاة من فتٌات الجٌشا و  ةحدٌثالمغرٌة مع نظرة 

متضاربة مع لمسة من الٌوم الاتجاهات فاطمة مكً، فتجمع الداخلً ( ، األزٌاء والتصمٌم ) تصمٌم خرٌجة التخصص المزدوج فً 
 الٌوم.مع موارد بغرض دعوة القطرٌٌن للعٌش فً ثقافتهم تها ثقاف
 

 التً تعمل كشكل من أشكال التجدٌد البدنً والعقلً، والثقة و بالغرابةإحساسا صنع المالبس التً تمنح مرتدٌها ٌستمتع هشام داوود ب
فً لطبٌعة مجموعتها من قبل السمة األكثر عمقا لت أمٌلدا جورازوفا نفسه كمصمم . استلهمداد لامتٌؤمن بأنها مالبس وقام بتقدٌم 

معا،حٌث ٌتم دائما رفضهم جمال األحمر و الوردي  سحرٌةوبطرٌقة السعد استكشفت مها الكثبان الرملٌة الصحراوٌة.  -قطر 
رعاٌة و برٌق نعومة الناقة واالت الظالم، شر و مثلالجن وال تجمعأما مجموعة مها خلٌفة السبٌعً فالموضة. فً جرٌمة  بوصفه

 الشٌطان.
 

الٌابانٌة المتناثرة مما رع واأزٌاء الش و الفخمة  حٌواناتلعب البٌرمٌجو مزٌج من عنصرٌن متمٌزٌن: حبها لتعكس مجموعة مارٌان 
 الزاخرة بالحٌاةمالبس الزفاف من خالل الثرٌات المزخرفة ت منٌرة دا سلفا مجموعتها لن شخصٌتها. استلهمٌجعلها تعبٌر جدٌد ع
ارٌخ مصر القدٌمة، و طه من هوٌتها المصرٌة و تلندا رشٌقة. جاء اإللهام الالدراما والجرأة ، و قنادٌل البحر بالتً تضٌف إحساسا 

 مرتبطة من خالل تكرار طبع الذهب و التطرٌز .قطعها الفردٌة كانت 
 

لفٌلسوف لمفهوم الشكل الطبٌعً والكائنات العضوٌة التً تعكس الرسوم التوضٌحٌة  علىفً مجموعتها نور عبدهللا آل ثانً  تاستند
جدٌدة البداٌات اللنقاء و لالباستٌل الذي ٌرمز ألوان نور راشد آل ثانً من تألفت لوحة األلمانً إرنست هٌجل فً مجال المنسوجات. 

حساسٌة بتالت الزهور، و التً تهدف تها عوجمتحاكً راٌة المغٌصب فً م. ن أنوثتهقبلن اللواتً ٌتو كانت تستهدف جمٌع النساء 
 حبها لألزٌاء.كاد ال ٌوصف ٌكالذي و  لمالبس التً تحترم ثقافتهإلى االمجتمع  ،إلى تحوٌل ، ولٌس صدمة

 
 
 
 

 

 

 



 

 
نماط و سمات األمسرحٌة من األلوان ، ووكانت  "سعٌد"السنة الثانٌة تحت عنوان لطلبة مجموعات مالبس األطفال  عرضت

ركزت الفساتٌن والسراوٌل و السترات. بٌن جمع ٌ ناصر التصمٌم األساسٌة لعرض ممتعالتصمٌم. ركزت المجموعة على دمج ع
ثوٌة المظهر كنقطة انطالق ، ابتعد أن انتهجترقى المجوهرات . المثالً ألاالقتران على تفسٌراتها من اللباس األسود الصغٌر 

 .م مجموعتهرؤٌة فردٌة قوٌة لعن الكلٌشٌهات النمطٌة للموضوع لجلب الطالب المبتدئٌن 
 

اإلبرة  ةئزجاألزٌاء . وض اٌوم األخٌر من عرالوائز مساء ، الجفً الجامعة ساندرا وٌلكنز ، رئٌس قسم تصمٌم األزٌاءأعلنت 
العرض لكل ألكثر تمٌزا فً قسم تصمٌم األزٌاء ، وقدمت خالل الب او تعطى للطفً قطر   جامعة فرجٌنٌا كومنولثالذهبٌة من 

نور المناعً نٌة والطالبة األكثر طالبة تمٌزا فً السنة الث مجموعة أزٌاء لألطفال، وماهنور األنصاريفضل ألسامٌة محمد  من
ألكثر طالبة تمٌزا سٌرجً أدونٌس مجموعة لطلبة السنة األولى وداٌلون مرشد ألفضل الطالبة كندة وأسود ؛ كوكتٌل ألفضل فستان 

بٌرمٌجو كأفضل الطالبة العنود النعٌمً ومارٌان و جٌرازوفا ألكثر طالبة تمٌزا بٌن طلبة التخرج  إٌمٌلدافً السنة األولى والطالبة 
 مجموعة ازٌاء بٌن طالبات التخرج .

 
تم تقدٌم جائزة القٌادة المتمٌزة وزراف  تٌان وجوي جائزتٌن تقدٌرتٌن لطالبٌن من جامعة فرجٌنٌا فً رٌتشموند نوٌالوقد تم تقدٌم 

 طه. اندالخاصة للطالبة 
 

جامعة فرجٌنٌا أكثر طالب قدمت إلى التً األزٌاء، و الدوحة دبلٌو جائزة برعاٌة الدوحة Wقام فندق ، على التوالً للسنة الرابعة
بتقدٌم ، الدوحة W فندق  فً مدٌر التسوٌق الما، دي كالرالهذا العام. وقامت  وابتكارا تمٌزا األزٌاء تصمٌمفً قطر فً  كومنولث
 باعتباره، فً جمٌع أنحاء العالمآخر فندق دبلٌو و، دبلٌو الدوحةفندق  الفرصة الستخدام الجائزة وتشمل توماس.لكسٌا الجائزة ال

  .العام على مدار  حدثالتً ت المختلفة فً المناسبات مجموعاتها منصة لعرض
 

 رئٌس مجلس اإلدارةوقدمها  لالستثمار شركة السالم العالمٌة من قبل فً العام الماضًوالتً قدمت  ألزٌاءالسالم ل جائزةأما 
كمصمم التصمٌم  للعمل فً مجال طالبأحد الخرٌجٌن من مرحلة التصمٌم ك انتقال، لدعم عٌسى ٌسى أبوعالسٌد  والرئٌس التنفٌذي

 امسٌتم بٌعه والتً حسب الطلب مجموعتٌنتصمٌم فً تطوٌر و التوجٌه الجائزة وتشمل. خلٌفة السبٌعًمها ل هذا العام وقدمت
 الدوحة. ، سالممتاجر ال فً مخصصة من خالل مساحة حصرٌا

 
 صناعة األزٌاء، لتطوٌر فً قطر جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً تصمٌم األزٌاء لبرنامج األنشطة السنوٌة جزء من هو عرض األزٌاء

مشارٌع األكادٌمٌة لطلبة الذروة كان "سنتر فرونت " العلوم وتنمٌة المجتمع. قطر للتربٌة و مؤسسة، بدعم من فً البالد المتنامٌة
عبر عرضه أحد الطالب  تصامٌماختارت  –لجنة التحكٌم  من -كل جانب و، فً قطر فرجٌنٌا كومنولث فً جامعة األزٌاءتصمٌم 

والذي ٌعلن عن انطالق طلبة اإلبداعٌة األكادٌمٌة وم جهودهوالذي ٌعكس  – نتاجاإل إلظهارعلٌهم باستخدام إحدى العارضات 
من عشاق الموضة و، واألصدقاء، ٌنمتفرجفً األزٌاء جمع معا ال االحتفالهذا . حٌاة مهنٌة ناجحةإلى  الحٌاة الطالبٌة منالتخرج 
 الدٌفٌلٌه الرائع . لهذا فرٌدة من نوعهاالجواء ألل، ولكن أٌضا مجموعات الطالباإلعجاب ب أو و / للحكم فقط، لٌس المنطقة

 

 
 جامعة فرجينيا كومنولث في قطر 

 
جايعح فزجٍٍُا كىيُىنس فً لطز هً فزع يٍ انجايعح انًزيىلح فزجٍٍُا كىيُىنس كهٍح فُىٌ انرصًٍى فً رٌرشًىَذ ، 

يٍ خالل انشزاكح يع يؤطظح لطز. ذمذو جايعح فزجٍٍُا كىيُىنس فً لطز نهطالب فزصح  8991فزجٍٍُا. ذأطظد عاو 

ألسٌاء وذصًٍى انغزافٍك وانرصًٍى انذاخهً وانزطى وانطثاعح   انحصىل عهى تكانىرٌىص انفُىٌ انجًٍهح فً كم يٍ ذصًٍى ا

 كًا ذمذو أٌضا درجح انثكانىرٌىص فً ذارٌخ انفٍ ودرجح ياجظرٍز انفُىٌ انجًٍهح فً دراطاخ انرصًٍى. 
 

 تواصل جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر ومن خالل جمٌع هذه البرامج ومشارٌع األبحاث وأنشطة المجتمع ، تحقٌق 
ٌتها المتمثلة فً خلق مجتمع قطري قادرا على االبداع و االبتكار من خالل الفن والتصمٌم. فباإلضافة إلى برنامج رؤ

سنوي شامل وعام والذي ٌشمل مجموعة واسعة من المعارض والمحاضرات وعروض األزٌاء، تستضٌف جامعة 
صمٌم دوحة" ومنتدى حمد بن خلٌفة للفن فرجٌنٌا كومنولث فً قطر وكل سنتٌن كل من مؤتمر التصمٌم الدولً "ت

اإلسالمً، اللذان ٌعمالن على جذب المصممٌن واألكادٌمٌٌن والمفكرٌن العالمٌٌن لتعزٌز شراكات مستدامة بٌن المجتمع 
والجامعة تعمل على تعزٌز حٌوٌة الجوانب التعلٌمٌة واالقتصادٌة والثقافٌة فً قطر. للمزٌد من المعلومات ٌرجى زٌارة 

  www.qatar.vcu.eduوقع اإللكترونً للجامعة : الم
 

 

http://www.qatar.vcu.edu/


 

 
 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

 
يؤطظح لطز نهرزتٍح وانعهىو وذًٍُح انًجرًع يؤطظح خاصح غٍز رتحٍح ذذعى دونح لطز فً يظٍزج ذحىل الرصادها انًعرًذ 

  .يعزفً يٍ خالل إطالق لذراخ اإلَظاٌ، تًا ٌعىد تانُفع عهى دونح لطز وانعانى تأكًههعهى انكزتىٌ إنى الرصاد 
انشٍخ حًذ تٍ خهٍفح آل شاًَ، وذرىنى  تًثادرٍج كزًٌٍح يٍ صاحة انظًى األيٍز انىانذ 8991ذأّطظد يؤطظح لطز طُح 

 صاحثح انظًى انشٍخح يىسا تُد َاصز رئاطح يجهض إدارذها.
 

ترحمٍك يهًرها االطرزاذٍجٍح انشايهح نهرعهٍى، وانثحىز وانعهىو، وذًٍُح انًجرًع يٍ خالل إَشاء لطاع ذهرشو يؤطظح لطز 

نهرعهٍى ٌجذب وٌظرمطة أرلى انجايعاخ انعانًٍح إنى دونح لطز نرًكٍٍ انشثاب يٍ اكرظاب انًهاراخ وانظهىكٍاخ 

ًٍّ عهى انًعزفح. كًا ذذعى االتركار وانر كُىنىجٍا عٍ طزٌك اطرخالص انحهىل انًثركزج يٍ انضزورٌح اللرصاٍد يثُ

انًجاالخ انعهًٍح األطاطٍح. وذظهى انًؤطظح أٌضاً فً إَشاء يجرًع يرطّىر وذعشٌش انحٍاج انصمافٍح وانحفاظ عهى انرزاز 

 .وذهثٍح االحرٍاجاخ انًثاشزج نهًجرًع

 
  .http://www.qf.org.qa إلنكرزوًَنهحصىل عهى كافح يثادراخ يؤطظح لطز ويشارٌعها، ٌزجى سٌارج انًىلع ا

 

 

 نهًشٌذ يٍ انًعهىياخ ٌزجى االذصال :

 يذٌز ذُفٍذي االذصاالخ  –ياٌكا خاٌ 

 جايعح فزجٍٍُا كىيُىنس فً لطز

 لطز –، شارع انهمطح ، انذوحح  5908ص.ب : 

 + 070 6906 6003+ يىتاٌم :  070 0094 9885ذهفىٌ : 

mckaan@qatar.vcu.edu  

 

 يظؤول إعالو  –تزٌا دٌظىرسا 

 جايعح فزجٍٍُا كىيُىنس فً لطز

 لطز –، شارع انهمطح ، انذوحح  5908ص.ب : 

 + 070 6906 6033+ يىتاٌم :  070 0094 9740ذهفىٌ : 

plddsouza@qatar.vcu.edu 
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