بمشاركة خبراء بارزين من ألانيا
م
متاحف قطر تنظم ورشة عمل حول تصميم السيارات
الدوحة ،قطر 4 ،أكتوبر:2017 ،
ق
ق
نظ م كل من متاحف
في إطار برنامج معرض "التصميم اللاني عنوان البداع" القام في جاليري الرواق ،ت م
قطر ومجموعة فولكس فاجن والسفارة اللانية ومعهد جوته سلسلة من ورش العمل قي م
قدمها خبراء من
مختلف مجالت التصميم ،وذلك من أجل تبادل خبراتهم وأفكارهم العملية مع الشاركين.
ق
ستقام ورشة العمل الولى على مدار يومي  10-9أكتوبر بجاليري الرواق ،وستتناول موضوعات متعلقة
بتصميم السيارات ،وسيقدمها أحد أبرز خبراء التصميم في هذا الجال وعضو لجنة التحكيم الدائم في
مسابقة "ريد دوت" للتصميم لوتز فوجينر .وسيرافق فوجيز ستة من طلب جامعة بورزهايم في ألانيا من
ملتحقي حصص تصميم وسائل النقل .و سيقوم الطلب بدور الرشدين للمشاركين بالورشة.
وتدعو متاحف قطر متخصصيي التصميم من قطروبخاصة ذوي الهتمام الخاص بتصميم السيارات للتقدم
للمشاركة في ورشة العمل العابرة للثقافات والتي ستشمل طلب يدرسون التصميم من ألانيا.
وسيعمل الشاركون في ورشة العمل على مشروع مستقبلي في مجال الحركة الفردية علوة على تصميم عملي
م ن ش ركة ب ورش .وته دف الورش ة لش رح أس اليب تص ميم وس ائل النق ل والنه ج التب ع ف ي ه ذا الج ال
التخصص.
وستنقس م الورش ة إل ى ج انب نظ ري ،وآخ ر عمل ي ،بم ا ف ي ذل ك مش روع ب ورش حقيق ي ،وتط وير س يارات
رياضية مستقبلية ،و سيعمل خلله الطلب ضمن مجموعات عملية لناقشة وطرح عملهم بشكل جماعي،
فضل عن تقديم نتائج ورشة العمل في العرض.
ويتعين على الراغبين في الشاركة كتابة إفادة مختصرة يوضحون فيها سبب رغبتهم في الشاركة وما يتمنون
الحصول عليه من ورشة العمل ،إلى جانب إرسال سيرهم الذاتية إلى العنوان التالي:

 education@qm.org.qaفي موعد أقصاه يوم السبت  7أكتوبر  .2017وسوف يتم إخطار التقدمين بالبريد
اللكتروني في اليوم التالي.
يذكر أن معرض "التصميم اللاني  ..عنوان البداع" قيقام بالتعاون بين متاحف قطر ومجموعة فولكس
فاجن ومعهد جوته في منطقة الخليج والسفارة اللانية في الدوحة والسفارة القطرية في ألانيا في إطار
برنام ج العوام الثقافي ة الذي قيق ام تح ت رعاي ة س عادة الش يخة الياس ة بنت حم د ب ن خليف ة آل ث اني،
رئيس مجلس أمناء متاحف قطر.
ويت ألف برنام ج العوام الثقافي ة ال ذي يمت د طيل ة الع ام م ن مجموع ة متنوع ة م ن الع ارض والفعالي ات
والنش طة الدبي ة وورش العم ل الفني ة وع روض الس ينما والحفلت والع روض الحركي ة والنافس ات
الرياضية والعارض التجارية تحت رعاية الخطوط الجوية القطرية وفندق سانت ريجيس.
لزيد من العلومات عن البرنامج ،يرجى زيارة:

www.qm.org.qa/en/years-culture
www.goethe.de/qatargermany2017
SNAPCHAT: qatargermany17
FACEBOOK: deutschesaison.qatargermany2017
INSTAGRAM: ds_qatargermany2017
انتهى

