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 للنشر الفوري
 

  "Appliquéعرض أزياء يعرض مواهب طلبة جامعة فرجينيا كومنولث في قطر " 
 
 

 العرض السنوي الثامن عشر والذي استضافته السالم في مول ذي جيت 
 يلقي الضوء على التصاميم والمهارات االستثنائية لطلبة برنامج تصميم األزياء في 

 جامعة فرجينيا كومنولث في قطر

  
 

طلبة جامعة فيرجينيا كومنولث في قطر ، طلبة برنامج تصميم األزياء أزياء عرضت مجموعة  -قطر  -الدوحة 

أبريل، والذي  13و  12"، استمر العرض لمدة يومين  Appliqué خالل العرض السنوي الثامن عشر "
 استضافته محالت السالم في مول ذي جيت.

 
 22 من األزياء ل الذي يضم مجموعاتو وقامت ساندرا ويلكنز، رئيس قسم تصميم األزياء، بافتتاح هذا العرض

ا أوضحت كم طالبة في سنتهم الثانية والثالثة والسنة النهائية، واستهلت االفتتاح بشكر الحضور على حضورهم.

"، يصور بناء المواهب والمهارات، في حين Appliqué ساندرا ويلكنز أن عنوان عرض أزياء هذا العام هو "
. كما وصفت مدى أهمية العرض بالنسبة وتحويله إلى مالبس قابلة لالرتداءمفهوم يعرض قدرة الطالب على تبني 

 للطالب ولصناعة تصميم األزياء في قطر
 

من الحكام من خبراء الموضة والذين يشكلون دعما قويا لبرنامج  لجنة موكان على الطلبة عرض تصاميمهم أما
قاموا باختيار أفضل التصاميم لهذا العرض.  وقد قام الحكامتصميم األزياء في جامعة فرجينيا كومنولث في قطر. 

 مما يثبتصميم واحد فقط من جميع المجموعات المقدمة اللجنة هذا العام بإقصاء توقالت ساندرا ويلكنز : "قامت 
 .يعد غير عاديمثل هذا الحدث وقد أوضحت بأن "، التي أعدتها الطالبات المالبسجودة ا

 
ااألم ، فرجينيا كومنولث في ريتشموند تصميم األزياء من الحرم الجامعي لعدد من طلبة تصاميمهم  قدم العرضكما 

 .فرجينيا. 
 

 House of)أحمد السيد، المؤسس المشارك لبيت نوماد المصمم الضيف لعرض هذا العام، المصمم الشاب وكان 
Nomad  )والتي القت استحسانا ث مجموعة له أحدقام بعرض حيث ريج جامعة فرجينيا كومنولث في قطر. وخ

 كبيرا من الحضور.

 
يتيح عرض األزياء الفرصة أمام الطالب لالستماع إلى آراء ونقد أعضاء لجنة التحكيم ذوي الخبرة والذين لديهم 

 معرفة تامة بصناعة األزياء.
 

 ء، والتي لم يجب فقط أن تكونوكان التركيز طوال الوقت على تحويل المفاهيم اإلبداعية إلى مالبس جاهزة لالرتدا
جار تبعض جميلة، ولكن أيضا يمكن ارتداؤها وتسويقها. يتم دعوة العديد من المهنيين في عالم األزياء، وخاصة 

 لطالب.لمشورة الالتجزئة كل عام لمراجعة المجموعات والمفاهيم، وتقديم 

tel:+974+3154+8956


 

 
 وتشمل الجائزة التوجيه في تطوير وتصميم مجموعتين .فيسبراس رادياتم تقديم جائزة السالم لهذا العام إلى الطالبة 

مفصلتين من األزياء، والتي سيتم بيعها حصريا ضمن مساحة مخصصة في محالت السالم، الدوحة. كما يتم حاليا 
 في محالت السالم في ذي جيت مول بيع أزياء من تصميم المصمم الفائز في العام السابق مهنور أنصاري.

 
بليو الدوحة فكانت من نصيب الطالبة سارة العبد الغني، التي حصلت أيضا على جائزة مجلة جالم  أما جائزة فندق د

 باإلضافة إلى الطالبة سامية أبو رحمة.
 

 أفضلكما حصلت الطالبة سامية أبو رحمة على جائزة "اإلبرة الذهبية" المقدمة من جامعة فرجينيا كومنولث في قطر عن 
 .التخرج  مجموعة أزياء بين طالبات

 
اطمة فكما تم اختيار أفضل مجموعة من بين أعمال طلبة السنة الثالثة في برنامج تصميم األزياء وكانت من نصيب الطالبة 

 .وحصلت الطالبة هايدي رشاد على أفضل مجموعة أزياء بين طلبة السنة الثانية الخليفي. 
 

بين طالبات السنة النهائية وكل من الطالبة  فيسبراس راديالطالبة الطالبة المتميزة مع أعلى معدل فحصلت عليها اجائزة أما 
علياء السويدي والطالبة سريهيتا سيني بين طالبات السنة الثالثة ، أما جائزة الطالبة المتميزة مع أعلى معدل عن السنة الثانية 

 هايدي رشاد.فحصلت عليها الطالبة 
 

 أحمد السيد من بيت نوماد.المصمم الشاب إلى الضيف ذهبت جائزة المصمم 
 

جامعة ل طلبة التخرجلو وسكايلر كروفورد وليديا كريتشفيلد من يديبورا سيدالسك وجوشوا بيغحصل كل من كما 
 .العرضمجموعاتهم التي عرضت في هذا على جوائز عن فرجينيا كومنولث في ريتشموند فيرجينيا 

 
الذي  عرض األزياء السنويبعرض مجموعاتهم في في قطر كومنولث خمسة طالب من جامعة فرجينيا قوم وسي

 مايو. 10الذي سيعقد في  تقيمه الجامعة األم و
 

أقيم هذا العرض برعاية كل من فندق دبليوم الدوحة ، مجلة جالم، أكاديمية قطر الدولية للتجميل و ميك أب 

ومجوهرات تريبال إنغلوت، و (  Exclusive Eventsإكسكلوسف إفنتس )حرير بومباي، ودستركت ومركز 
 هوليكا هوليكا، وأسرار سارة.جيمز وأبيرال قطر و

 

 نبذة عن جامعة فرجينيا كومنولث :
 

جامعة فرجينيا كومنولث في قطر هي الفرع الجامعي الدولي من جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم وهو 
 اليات المتحدة األمريكية. تأسست جامعة فرجينيا كومنولثبرنامج الفن والتصميم المصنف في المرتبة العليا في الو

من خالل الشراكة مع مؤسسة قطر، تقدم جامعة فرجينيا كومنولث في قطر للطالب فرصة  1998في قطر عام 
الحصول على درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة في كل من تصميم األزياء، وتصميم الغرافيك، والتصميم 

والطباعة، و درجة البكالوريوس في اآلداب في تاريخ الفن، ودرجة الماجستير في الفنون الجميلة الداخلي والرسم 
 في التصميم.

 علىوتعد جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم الطالب بشغف وحياة فنية ومجتمع عالمي نابض بالحياة 
دل عالمي، تقدم جامعة فرجينيا كومنولث فرصا ثمينة للتباامتداد عالمي. كأبرز مثال على التزامها بالتوعية والتعليم ال

وسط. لفن والتصميم المؤثر في منطقة الشرق األجامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم بعالم االثقافي ويربط 
من  نيجذب مبنى الجامعة المساهمين المعروفين إلى الثقافة البصرية المعاصرة للمناظرات والتعليم، ويستضيف اثني

 مؤتمر التصميم الدولي "تصميم دوحة" ومنتدى حمد بن خليفة للفن اإلسالمي . -الفعاليات الدولية الكبرى 
 
 
 
 
 



 

 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 
 

( مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول QFمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع )
الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر  اقتصادها المعتمد على

  .والعالم بأكمله
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني،  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 1995تأّسست مؤسسة قطر سنة 

 ا.وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجلس إدارته
 

تلتزم مؤسسة قطر بتحقيق مهمتها االستراتيجية الشاملة للتعليم، والبحوث والعلوم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء 
قطاع للتعليم يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات 

ا تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحلول والسلوكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ على المعرفة. كم
المبتكرة من المجاالت العلمية األساسية. وتسهم المؤسسة أيضاً في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية 

 .والحفاظ على التراث وتلبية االحتياجات المباشرة للمجتمع
 

 .http://www.qf.org.qaيرجى زيارة الموقع اإللكتروني للحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها،

 

 

 

http://www.qf.org.qa/

