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 السنوي والذيعرض األزياء  -" Appliqué "تقدم جامعة فرجينيا كومنولث في قطر 
 الموهوبينطلبتها ميم تصيستعرض أزياء من 

 
 مول جيت عرض األزياء السنوي الثامن عشر باستضافة السالم، ذي

  
جامعة فرجينيا كومنولث في طلبة ميم ألزياء مبتكرة و إبداعية من تصعرض  -قطر  -الدوحة 

 ." Appliqué عرض األزياء السنوي الثامن عشر "قطر في 
 

من قسم ة لبطا 24أزياء ل الذي يضم مجموعات، و"Appliqué عرض الفريد "ذا اليقام ه
 إبريل  13و  12ي قطر يومي األربعاء والخميس في جامعة فرجينيا كومنولث ف تصميم األزياء 

 . مول السالم في ذي جيتفي تمام الساعة السادسة والنصف مساء و باستضافة  
 
 تباع تذاكر العرض عبر الموقع اإللكتروني لجامعة فرجينيا كومنولث في قطر ،  
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منولث في قطر، واإلبداع لطلبة جامعة فرجينيا كوضوء على الرؤية الفردية ال Appliquéيسلط 
هيم الرؤية والمفاتعكس  أزياء النهار والليل والتيمزيج انتقائي من المجموعات هذه حيث تقدم 
 كل طالب.ل الخاصةالجمالية 

 
 House of "المؤسس المشارك لبيت نوماد سيكون ضيف الشرف لهذا العرض، المصمم و 

Nomad  من خالل حيث سيقدم : أحمد السيد، " وخريج جامعة فرجينيا كومنولث في قطر
 .في األزياء لهذا العام أحدث مجموعة لهالعرض 

 
وبالشراكة ما بين أحمد السيد وصديق  2014عام "  House of Nomad "بيت نوماد تأسس 

والقمصان القصيرة والسترات بتصاميم  الجاكيتاتوتشمل عالمتهم التجارية صالح البنا، الطفولة 
الرياضية خصيصا لمحبي األلبسة والتي تقدم مبتكرة أقمشة و ةتفاصيل ملتوي حديثة باستخدام

مجموعات " قد بني على أساس  House of Nomad وعلى الرغم من أن بيت نوماد "الفاخرة. 
الرياضية تقديم األزياء للتخرج من إال أن هذا المنزل يعمل ويستعد ، األزياء الرياضية السابقة

 لمجموعة أزياء أوسع وذات أنماط مختلفة. الفاخرة وتقديم رؤية جديدة 
 

 "قطر "تجميل، وأكاديمية  GLAMق دبليو الدوحة، ومجلة فنديقام هذا العرض برعاية كل من 
و  ،Exclusive Events ، وحرير بومباي، ومركز  Makeup Districtو الدولية للتجميل، 

وأسرار ، Holika Holika، و  Apparel Qatarو ،   Tribal Gemsمجوهرات إنغلوت، و
 سارة.

 
جوائز تقديرية للطلبة الفائزين،  ،   GLAMالسالم، وفندق دبليو الدوحة، ومجلة  سيقدم كل من

الفرص المتاحة للطالب الستخدام مساحة مخصصة في محالت السالم، العديد من تشمل و
الفرصة لتغطية ، وفي أنحاء مختلفة من العالم في فنادق دبليومجموعتهم الخاصة ومنصات لعرض 
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 .عذات االنتشار الواس لموضةل GLAMأعمالهم ومجموعتهم في مجلة 
 

في تمام  إبريل  13و  12، يومي األربعاء والخميس "Appliqué سيقام هذا العرض الفريد "

 الساعة السادسة والنصف مساء . 
 

 تباع تذاكر العرض عبر الموقع اإللكتروني لجامعة فرجينيا كومنولث في قطر ، 
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 نبذة عن جامعة فرجينيا كومنولث :

 
يا كومنولث كلية فنون التصميم وهو جامعة فرجينيا كومنولث في قطر هي الفرع الجامعي الدولي من جامعة فرجين

برنامج الفن والتصميم المصنف في المرتبة العليا في الواليات المتحدة األمريكية. تأسست جامعة فرجينيا كومنولث 
من خالل الشراكة مع مؤسسة قطر، تقدم جامعة فرجينيا كومنولث في قطر للطالب فرصة  1998في قطر عام 

س في الفنون الجميلة في كل من تصميم األزياء، وتصميم الغرافيك، والتصميم الحصول على درجة البكالوريو
الداخلي والرسم والطباعة، و درجة البكالوريوس في اآلداب في تاريخ الفن، ودرجة الماجستير في الفنون الجميلة 

 في التصميم.
 وعلىمع عالمي نابض بالحياة تعد جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم الطالب بشغف وحياة فنية ومجت

امتداد عالمي. كأبرز مثال على التزامها بالتوعية والتعليم العالمي، تقدم جامعة فرجينيا كومنولث فرصا ثمينة للتبادل 
لفن والتصميم المؤثر في منطقة الشرق األوسط. جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم بعالم االثقافي ويربط 

معة المساهمين المعروفين إلى الثقافة البصرية المعاصرة للمناظرات والتعليم، ويستضيف اثنين من يجذب مبنى الجا
 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 QFالمجتمع )مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 
اقتصادها المعتمد على الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر 

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

 وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجلس إدارتها.
 

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

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

 .وتلبية االحتياجات المباشرة للمجتمع والحفاظ على التراث
 

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