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 "3ajeebعجيب!  - 5102 دوحةتصميم الدولي " مؤتمرال تستضيف جامعة فرجينيا كومنولث

 

 

 الفن والتصمٌمالمؤتمر الدولً فً أن تعلن عن استضافة فً قطر  فرجٌنٌا كومنولث جامعةٌسر  – قطر حة،والد
خالل الفترة فً قطر  جامعة فرجٌنٌا كومنولثمبنى  فًٌعقد المؤتمر  .سنتٌنوالذي ٌعقد كل " 5102 دوحةتصمٌم "

 .5102، مارس 05 - 8من 
 

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

تصمٌم سٌعمل . "خارض عٍ انًأنىفمدهش و،  الشًء بعض بطرٌقة غرٌبةغرٌب "شائع َعٍُ عزتٍ يصطهخ 
المعرفة  لتولٌد إبداعٌة كممارسةاللعب  عملٌات المناقشات بشأنتعزٌز على  "3ajeeb"عجٌب!   5102 دوحة

 االكتشافات.والتقنٌات و الجدٌدة
 

فً  الممٌزة من البرامجالعدٌد وسٌقدم ، المبدعٌنوالمفكرٌن والفنانٌن و كبار المصممٌنهذا العام  المؤتمر سٌجمع
 والمعارض.الفنٌة العروض ووالمحاضرات  من ورش العملخمسة أٌام 

 
الكتاب العدٌد من وموسٌقٌٌن مصممٌن وو فنانٌن عالمٌٌنبقٌادة  عمل ةورشخمسة وعشرٌن ! 3ajeebٌقدم عجٌب 

 مجموعة منقوم ست، باإلضافة إلى ذلك. مارس 01 - 18خالل الفترة من ، حٌث تستمر ورش العمل المفكرٌن و
وهو ما  فترة ما بعد الظهر خاللمناقشة تطبٌقاتهم العملٌة اإلبداعٌة بإلقاء محاضرات قصٌرة ل عملال ورش قادة

المؤتمر بحدٌث ومحاضرة من تقدٌم الثنائً الهندي . سٌكون ختام الٌوم األول من شاورما"ال جلسات" سٌطلق علٌه
 . بنغالوروانماديٍُ يٍ  Pors & Raoالدنماركً ، الفنانٌن  

 

والذي  برشلونة ومقره، OFFFالرقمً  مهرجان الثقافة 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 األلعاب "لعبة  لحضورامكن حٌث سٌت. مارس 05الخمٌس  ٌومفعالٌاته باحتفال  المؤتمر ٌختتم
االستمتاع بالمعارض. كما سٌتمكن والجولف المصغرة" والمشاركة فً العدٌد من العروض الحٌة والممتعة 

 .وصناع مبدعٌنمصممٌن و محلٌٌنفنانٌن من شراء العدٌد من اللوازم والبضائع من  الحضور

 

ٌزور الدوحة للٌلة الذي و، نيستات  كٌسًالتواصل االجتماعً  شهٌروالسٌنمائً  المخرج َخررى انذفم تاطرضافح

 مساء. 6الساعة تمام فً  مارس 05ٌوم الخمٌس الموافق وذلك واحدة واحدة خصٌصا للتحدث فً المؤتمر 
  

 الموقع اإللكترونً  ٌرجى زٌارة البرنامج عن المؤتمر وتفاصٌل معلوماتالمزٌد من الللحصول على 
www.tasmeemdoha.com. 
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  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،

 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 8991طُح ذأّطظد يإطظح لطز 

 وذرىنً صادثح انظًى انشُخح يىسا تُد َاصز رئاطح يجهض ئدارذها.
 

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

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

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

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

 .وانذفاظ عهً انرزاز وذهثُح االدرُاجاخ انًثاشزج نهًجرًع
 

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