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 " 5102 تصميم دوحةالدولي " مؤتمرالفي قطر تفتتح  جامعة فرجينيا كومنولث

 

 

وبالشراكة مع مؤسسة قطر عن انطالق المؤتمر الدولً فً فً قطر  فرجٌنٌا كومنولث جامعةتعلن  – قطر حة،والد
 تصمٌم دوحة"مؤتمر ٌعقد . 5102مارس  8الموافق  األحدوذلك ٌوم " 5102 دوحةتصمٌم " الفن والتصمٌم

والدعوة عامة للجمهور للمشاركة فً المؤتمر الذي فً قطر  جامعة فرجٌنٌا كومنولثمبنى  فًعجٌب !"  – 5102
هرا وحتى وخالل األوقات التالٌة : الثالثاء من الساعة الثانٌة ظ 5102، مارس 05ٌوم الخمٌس  سٌستمر حتى

الخامسة مساء ، ومن الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساء فً ٌوم األربعاء. اما ٌوم الخمٌس فٌستمر 
من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة السابعة مساء. للمزٌد من المعلومات ٌرجى االطالع على جدول الفعالٌات 

 فً الموقع اإللكترونً للجامعة. 
 

وعجُة ، "3ajeeb"عجٌب! انكهًح انعزتُح م عنه تعبركما انًرعح وانًزح" انهعة و" المؤتمر هذا العام علىسٌركز 

تصمٌم . سٌعمل "خارض عٍ انًأنىفو، مدهش  ،بعض الشًء بطرٌقة غرٌبةغرٌب "شائع َعٍُ عزتٍ يصطهخ 
المعرفة  لتولٌد إبداعٌة كعملٌاتاللعب  ممارسة المناقشات بشأنتعزٌز على  "3ajeeb"عجٌب!   5102 دوحة

 االكتشافات.والتقنٌات و الجدٌدة
 

عن حٌث اطلع المشاركون على ملخص صباح الٌوم األول من المؤتمر المشاركٌن فً ورش العمل المختلفة  استقبل
التخصصات ومصممٌن ومهندسٌن  يمتعددفنانٌن بقٌادة عمل  ةورش 52تقدم استودٌوهات عجٌب المشارٌع. هذه 

تحوٌل  ،الروبوتات مع األحرفزٌاء  األصنع صور متحركة فً ل هذه الورش : تشم ومعمارٌٌن وموسٌقٌٌن. 
طباعة الطوكٌو إلى الدوحة، العجائب، من قصص سحرٌة لصندوق ، البدوٌة، الدمى تنسالطاوالت إلى طاوالت 
، العمارة اآلن هذا هو زٌن !  الصراف، ًالخط العربفن اإلضاءة باستخدام رموز، الرسم والثالثٌة األبعاد، مدونات 

المنزل الذي ، رسم الوجه لألشخاص، الحٌاكةآالت تدوٌر إعادة ، لمس الصوت الممتعة، تآلٌات التفاعال، العائمة 
 اورٌغامً !  وعدونا :غٌر نمطٌة، واآلن ماذا ستصور، بناء الدراجات من الخٌزران، أنواع عرف أكثر من الالزم

وقد وآلة التصوٌر.  KINECTدمٌة  .DIYالعصابات معركة من  ، مٌنً غولف: ةحفرة واحد، Jetpacks ب
مجموعة أعضاء هٌئة التدرٌس والطالب وعلى أٌام  3 ستستمر لمدةالمشاركة فً ورش العمل التً اقتصرت 

 الضٌوف.مختارة من 
 

. بنغالوروانماديٍُ يٍ الثنائً الهندي الدنماركً ،  Pors & Rao االفتتاح ل كلمة  مع من نهاٌتهاألول  الٌوم اقترب

ٌهتم  لسلوكٌات.االستجابة لو المٌكانٌكٌة تنطوي على الحركة غالبا ماتراكٌب و منحوتاتالذٌن ٌقومون بابتكار 
Pors & Rao  معرفتنا مجال  خارج تكون والتً - للسلوك البشري ةغٌر الطوعٌ فً الجوانبوبصورة خاصة

 . وسٌطرتنا
 

فالنتٌنو  وأسطورة عالم األزٌاءاإلٌطالً مصم ال، بحوار مع ضٌف الشرف لهذا المساء فعالٌاته األول اختتم الٌوم 
لفٌلم اللقاء بعرض الضٌفان استهل . جٌامٌتً جٌانكارلو -فالنتٌنو دار أزٌاء الفخري ل الرئٌسوبمصاحبة  غارافانً

عالم  عقود من تارٌخ خمسة تعرض ألزٌاءوهً تجربة رقمٌة فً ا، فالنتٌنو غارافانًل االفتراضًمتحف عن الفٌدٌو 
زوار المتحف لوقد أتاح هذا عن طرٌق تطبٌق رقمً ٌستخدم الوقت الحقٌقً بتكنولوجٌا ثالثٌة األبعاد،  األزٌاء
 . اآلسرةوخلفٌته  فالنتٌنو قصةالتعرف على  أٌضا ولكن المنزل أرشٌفلٌس فقط  –وبعمق  -كتشاف االفرصة 
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 فرجٌنٌا كومنولثرئٌس قسم تصمٌم األزٌاء فً جامعة  –قامت السٌدة ساندرا وٌلكنز الشٌق ، العرض هذا بعض 
والرؤٌة  المتحف االفتراضً مفهومإلى والسٌد جٌامتً لتتطرق  فالنتٌنوكل من السٌد  مع اللقاء باستضافةفً قطر 

فً نهاٌة اللقاء قامت السٌدة ساندرا . فً حدٌث شٌق الراقٌةمن األزٌاء  عالم فً فالنتٌنول المدهشة المهنٌة والشخصٌة
 العدٌد من األسئلة ومشاركة السٌد فالنتٌنو العدٌد من األفكار. جمهور بما فً ذلك الطالب لطرح بإتاحة الفرصة لل

 
نشكر  نود ان"، عمٌد جامعة فرجٌنٌا كومنولث فً قطر قائلة : قاء تحدثت السٌدة ألٌسون فانستونوعن هذا الل

تحدث هذه الفرصة الرائعة مرة واحدة فً  "وأضافت : "، لطالبنا االستثنائٌة مثل هذه الفرصة لتوفٌرمؤسسة قطر 
 ".جٌامتً حقا رائعٌن وفً غاٌة اللطف والعطاء والسٌد فالنتٌنو السٌدكان لقد و، العمر

 
العدٌد من وسٌقدم ، المبدعٌنوالمفكرٌن والفنانٌن و كبار المصممٌنهذا العام "ajeeb3 '! تصمٌم الدوحة سٌجمع
 .والمعارضالفنٌة العروض ووالمحاضرات  من ورش العملفً خمسة أٌام  الممٌزة البرامج

 

الكتاب العدٌد من وموسٌقٌٌن ومصممٌن و فنانٌن عالمٌٌنبقٌادة  عمل ةورشستة وعشرٌن ! 3ajeebٌقدم عجٌب 
 مجموعة منستقوم ، باإلضافة إلى ذلكمارس.  01 - 18خالل الفترة من ، حٌث تستمر ورش العمل المفكرٌن و

وهو ما  فترة ما بعد الظهر خاللبإلقاء محاضرات قصٌرة لمناقشة تطبٌقاتهم العملٌة اإلبداعٌة  عملالورش  قادة
 . شاورما"ال جلساتسٌطلق علٌه "

 
والذي  برشلونة ومقره، OFFFالرقمً  لثقافةمهرجان ا مع شراكة فرٌدة من نوعهاهذا العام ب تصمٌم دوحةٌتمٌز 

والمحاضرٌن المعاصرٌن المرحٌن  المتحدثٌنالعدٌد من  حٌث ٌستعرض، من مارس 00فً  OFFF ٌومٌحتفل ب
 وحدٌثً التخرج .  الشبابوالمفكرٌن المبدعٌن من 

 

من ممارسة العٌد من  لحضورامكن حٌث سٌت. بمهرجان من المرح مارس 05الخمٌس  ٌومفعالٌاته  المؤتمر ٌختتم
واالستمتاع بالمعارض. كما األلعاب "لعبة الجولف المصغرة" والمشاركة فً العدٌد من العروض الحٌة والممتعة 

 .وصناع مبدعٌنومصممٌن  فنانٌن محلٌٌنسٌتمكن الحضور من شراء العدٌد من اللوازم والبضائع من 

 

ٌزور الدوحة الذي و، نيستات  كٌسًالتواصل االجتماعً ع مواقالسٌنمائً وشهٌر  المخرجَخررى انذفم تاطرضافح 

 مساء. 2الساعة تمام فً  مارس 05للٌلة واحدة واحدة خصٌصا للتحدث فً المؤتمر وذلك ٌوم الخمٌس الموافق 
 الموقع اإللكترونً  ٌرجى زٌارة البرنامج عن المؤتمر وتفاصٌل معلوماتالمزٌد من الللحصول على 

www.tasmeemdoha.com. 
 

إلى  والتصمٌم الفن المواهب فً من خالل تطوٌر قدرات اإلنسان إطالقفً  مهمة مؤسسة قطر الحدثٌدعم هذا 
 فً التطورات العالمٌة أحدث مراقبةوفً اول فرصة  لجمهوروالسماح أٌضا لنطاق واسع من ا ، الطراز العالمً

 . هذا المجال

 

 

  قطر في كومنولث فرجينيا جامعة
 

 رَرشًىَذ، فٍ انرصًُى فُىٌ كهُح كىيُىنس فزجُُُا انًزيىلح انجايعح يٍ فزع هٍ لطز فٍ كىيُىنس فزجُُُا جايعح

 نهطالب لطز فٍ كىيُىنس فزجُُُا جايعح ذمذو. لطز يإطظح يع انشزاكح خالل يٍ 8991 عاو ذأطظد. فزجُُُا

 انذاخهٍ وانرصًُى انغزافُك وذصًُى األسَاء ذصًُى يٍ كم فٍ انجًُهح انفُىٌ تكانىرَىص عهً انذصىل فزصح

 . انرصًُى فٍ انجًُهح انفُىٌ ياجظرُز و انفٍ ذارَخ فٍ انثكانىرَىص درجح أَضا ذمذو كًا. وانطثاعح وانزطى
 

 ذذمُك ، انًجرًع وأَشطح األتذاز ويشارَع تزايجها جًُع خالل ويٍ لطز فٍ كىيُىنس فزجُُُا جايعح ذىاصم

 ئنً فثاإلضافح. وانرصًُى انفٍ خالل يٍ االتركار و االتذاع عهً لادرا لطزٌ يجرًع خهك فٍ انًرًصهح رؤَرها

 األسَاء، وعزوض وانًذاضزاخ انًعارض يٍ واطعح يجًىعح َشًم وانذٌ عاوانو شايمان ظُىٌان تزَايجها

 نهفٍ خهُفح تٍ دًذ ويُرذي" ذصًُى" انذونٍ انرصًُى يإذًز طُرٍُ وكم لطز فٍ كىيُىنس فزجُُُا جايعح ذظرضُف

 تٍُ يظرذايح شزاكاخ نرعشَش انعانًٍُُ وانًفكزٍَ واألكادًٍَُُ انًصًًٍُ جذب عهً َعًالٌ انهذاٌ اإلطاليٍ،
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 انًعهىياخ يٍ نهًشَذ. لطز فٍ وانصمافُح وااللرصادَح انرعهًُُح انجىاَة دُىَح ذعشَش عهً ذعًم وانًجرًع انجايعح

  www.qatar.vcu.edu:  نهجايعح اإلنكرزوٍَ انًىلع سَارج َزجً

 
 

 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

 
يإطظح خاصح غُز رتذُح ذذعى دونح لطز فٍ يظُزج ذذىل ( QF)يإطظح لطز نهرزتُح وانعهىو وذًُُح انًجرًع 

الرصادها انًعرًذ عهً انكزتىٌ ئنً الرصاد يعزفٍ يٍ خالل ئطالق لذراخ اإلَظاٌ، تًا َعىد تانُفع عهً دونح لطز 

  .وانعانى تأكًهه
انشُخ دًذ تٍ خهُفح آل شاٍَ،  تًثادرٍج كزًٍَح يٍ صادة انظًى األيُز انىانذ 8991ذأّطظد يإطظح لطز طُح 

 صز رئاطح يجهض ئدارذها.وذرىنً صادثح انظًى انشُخح يىسا تُد َا
 

ذهرشو يإطظح لطز ترذمُك يهًرها االطرزاذُجُح انشايهح نهرعهُى، وانثذىز وانعهىو، وذًُُح انًجرًع يٍ خالل ئَشاء 

لطاع نهرعهُى َجذب وَظرمطة أرلً انجايعاخ انعانًُح ئنً دونح لطز نرًكٍُ انشثاب يٍ اكرظاب انًهاراخ 

ٍٍّ عهً انًعزفح. كًا ذذعى االتركار وانركُىنىجُا عٍ طزَك اطرخالص انذهىل وانظهىكُاخ انضزورَح اللرصاٍد يث ُ

انًثركزج يٍ انًجاالخ انعهًُح األطاطُح. وذظهى انًإطظح أَضاً فٍ ئَشاء يجرًع يرطّىر وذعشَش انذُاج انصمافُح 

 .وانذفاظ عهً انرزاز وذهثُح االدرُاجاخ انًثاشزج نهًجرًع
 

 يإطظح لطز ويشارَعها، َزجً سَارج انًىلع اإلنكرزوٍَنهذصىل عهً كافح يثادراخ 
 http://www.qf.org.qa. 
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