
 

 

 

 

 

لذوي اإلعاقة 2018خريف البرنامج التعليمي ل  

نوفمبر 27 -سبتمبر  51  

 
، مجموعة واسعة من العروض نوفمبر 27سبتمبر إلى  15 ما بينفترة في ال إقامته، المقرر 2018لخريف ي تعليمالبرنامج اليتضمن 

ن لمساعدتهم على اكتشاف طرق جديدة للتعبير عمية، والذين يعانون من صعوبات في النمو، يلألفراد ذوي اإلعاقة البدنية، والتعلالتعليمية 

 االحترافييننخبة من  بإشرافتقدم ورش العمل  وما فوق. 7تتراوح أعمارهم من للمشاركين الذين  البرنامج الذات من خالل الفن. تم تصميم

 .الحتياجات المشاركين ا  والعربية، وفقباللغتين اإلنجليزية  وتقام الورش في كافة المجاالت.

 

 كافة فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع، وسيتم توفير المواد والمعدات لورش العمل من قبل المؤسسة.

 

عية بالرموز الخاصة . وترفق كافة البرامج التعليمية والمجتماإلمكانتلتزم مؤسسة الشارقة للفنون بأن تكون برامجها شاملة وميسرة قدر 

  .بذوي اإلعاقة، والتوصيفات التي توضح القدرات المرتبطة بكل الجلسات
 

 

 الرموز: دالالت

 إصابة بالعمى أو ضعف الرؤية  

 بالصمم أو ضعف السمع صابةإ 

 إعاقة جسدية  

 متالزمة داون  

 التوحد 

 
 ل الدورة أو ورشة العمل. الأي دعم سوف يحتاجه المشارك خ لترتيب مسبقا   قسم التعليم لذوي االحتياجات الخاصة يرجى التواصل مع

 

 أو االتصال على disabilities.education@sharjahart.org البريد اإللكتروني التواصل عبر ، يرجىلمزيد من المعلومات

 (06) 5685050  
 

  2018خريف  جلسات
 

 الزجاج ضمنعائلية: ضغط الزهور المجففة ورشة عمل 
 2018سبتمبر  15 ،السبت

 ظهرا   12:00 - ا  صباح 10:00

 مركز الفن للجميع، المريجة
 كل األعمار

      

 ا  نشاء جدار معلق فريد يعطي انطباعالزجاج إللوحين من بين  المجففة لتثبيتها، سوف يضغط المشاركون على الزهور من الطبيعة استلهاما  
 .ن المنزليتزيتستخدم في وإنشاء أعمال فنية يمكن أن  ،التصميمالزهور العائمة. تعد هذه الورشة فرصة للمشاركين لتطوير مهارات عن 

 



 ر رازتصميم عمل فني من األورشة عمل: 
 2018سبتمبر  18 الثالثاء،

 ظهرا   12:00 -صباحا   10:00

 مركز الفن للجميع، المريجة
 +7األعمار: 

    
 

أزرار  سيقومون بوضعكريليك، سم. بعد تلوينه بألوان اإل 10× سم  10 بقياس على قماش في ورشة العمل هذه، سيتتبع المشاركون رسما  
 .مصنوع يدويا   ا  فني قماش إلنشاء تصميم. المنتج النهائي سيكون عمال  البألوان وأحجام مختلفة على 

 
 

 رسم األزياء مدخل إلى: عائليةورشة عمل 
 كبارلل البرنامج التعليمي بالتعاون مع

 2018سبتمبر  22 ،السبت

 ظهرا   1:00 - صباحا   10:00

 المريجة للجميع، الفن مركز
 +16األعمار : 

              
        

ط ، وضبإنشاء رسم أوليمن  ، بدءا  عملية رسم األزياء علىالمشاركون  سيتعّرفتبدأ ورشة العمل بعرض مختصر لفن تصميم األزياء. ثم 
 .مع األقمشة المطبوعةرسم المالبس ، والقياسات لضمان النسب المناسبة

 
                                                                                                                  بخط واحد بورتريهورشة عمل: 

 2018سبتمبر  25 ،الثالثاء

 ظهرا   12:00 - صباحا   10:00

 مركز الفن للجميع، المريجة
 +11األعمار: 

    

، ه. بمجرد االنتهاء منبورتريه ، سيقوم المشاركون في ورشة العمل هذه برسمتقنية الخط الواحد مشرفع من قبل بعد عرض سري

تدفق إبداعاتهم أثناء تعلمهم لخلط  تساعد الدورة المشاركين علىكريليك. سباستخدام ألوان اإلوذلك  قماش،إلى  ةسيقومون بنقل الرسم

المهارات. يجب على أولئك الذين يريدون رسم  مختلفمجموعة محدودة من األلوان األساسية. هذه الورشة مفتوحة للمشاركين من 

  A3 من قياس ورقصورة ذاتية أن يضيفوا صورة مطبوعة على 

                                                                                                               المتكررة األنماط :عمل ورشة
                                                                                                        لألطفال التعليمي البرنامج مع بالتعاون

 2018 سبتمبر 29 ت،السب
 ظهرا   12:00 - صباحا   10:00

 مبنى المقتنيات، ساحة الفنون
 15 - 11: األعمار

   

 مماثلة، أرقاما   إعطاؤهم سيتم. معينة صيغة أو شكل بتكرار فني عمل في الحركة حس خلق كيفية المشاركون سيتعلم هذه، العمل ورشة في

 المتكررة.  والتصاميم األنماط من متنوعة مجموعة في ترتيبها يمكنهم حيث

 

 



 ديلورشة عمل: صنع الزجاج المعشق بورق المن
 2018أكتوبر  2 ،الثالثاء

 ظهرا   12:00 - صباحا   10:00

 ، المريجةمركز الفن للجميع
 +7األعمار: 

    

السائل. أعمالهم  االمناديل الملونة والنششمع وورق ، سيقوم المشاركون بإنشاء "نوافذ زجاج ملون" باستخدام ورق الفي ورشة العمل هذه
 .حيث يمكن ألشعة الشمس أن تشرق من خاللها ،للتعليق في نافذة مناسبةالفنية النهائية ستكون 

 
 

 عائلية: اكتشف الفن التجريديورشة عمل 
 كبارلل البرنامج التعليميبالتعاون مع 

 2018أكتوبر  6، السبت

 بعد الظهر 1:00 - ا  صباح 10:00

 مركز الفن للجميع، المريجة
 كل األعمار

    

، لتطوير المفاهيمخالل جولة في المعرض. بعد مقدمة موجزة  "خريطة العالم"فرانك بولينغ ل العمل الفنيسيتم تعريف المشاركين على 
تعد هذه الورشة فرصة ممتازة  على لفة قماش مشتركة."خريطة العالم" كريليك إلنشاء تفسيرهم الخاص لـسيستخدم المشاركون طالء األ

 .كريليك ألول مرةن مهاراتهم في الرسم أو تجربة األللمشاركين لتحسي
 

                                                                                                    عمل: اصنع تركيبات اإلضاءة الخاصة بكورشة 

 2018أكتوبر  9 ،الثالثاء

 مساء   12:00 - صباحا   10:00

 مركز الفن للجميع، المريجة
 +7األعمار: 

    
 

نسوج ، سوف يستخدمون القنب المركيبات اإلضاءة الخاصة بهم. أوال  سيختبر المشاركون في ورشة العمل هذه طريقتين مختلفتين إلنشاء ت

 .إلنتاج حامل شموع المصنوعة يدويا   ، سيقومون بتزيين العصي الخشبيةلصنع ثريا أو مصباح. ثانيا  

                                                                                                                                                 األوراق على الضغط :عمل ورشة
                                                                                                                                  لألطفال التعليمي البرنامج مع بالتعاون

         2018 أكتوبر 13 السبت،

                                                                                                    مبنى المقتنيات، ساحة الفنون
 10-6: األعمار

     

 
 المرجعية اإلشارات مثل مختلفة أجسام لصنع استخدامه يمكن والذي األوراق، ضغط أسلوب المشاركون سيتعلم هذه، العمل ورشة في

  .واإلطارات

 

 



                                                                                                     غير التقليدية األعمال التركيبيةعمل: ورشة 

 2018أكتوبر  16الثالثاء، 

 ظهرا   12:00 - صباحا   10:00

 مركز الفن للجميع، المريجة
 +7األعمار: 

    
 

للتعرف على المفاهيم الكامنة وراء  مؤسسة الشارقة للفنون آالء يونس في في هذه الورشة بجولة قصيرة إلى معرض سيقوم المشاركون

والثقافية التي ال تستخدم أعمالهم الفنية المستوحاة من فلسفاتها. سيحولون مجموعة متنوعة من المواد الفنية  سيشكلونأعمالها الفنية. بعد ذلك 

 .وز مثيرة لالهتمامللفن في كن ا  تقليدي

                                                                                                                 : فن الشارععائليةورشة عمل 

 2018أكتوبر  20 ،السبت

 ظهرا   12:00 - صباحا   10:00

 مركز الفن للجميع، المريجة

 +11األعمار: 

     

عدد من المقاالت والصور  ، وهي نوع من فن الشارع. باستخدامعملية إنشاء عجينة يدوية الصنع علىورشة العمل المشاركين  ستعّرف

، والتي سيتم إصالحها الحق ا وعرضها على الجدران نتج المشاركون سلسلة من الرسومات، بما في ذلك اللوحات والنصوص، سيلإللهام

 .يوالسطوح األخرى حول الح

 

                                                                                                           من خيوط الغزلورشة عمل: لوحات 

 2018أكتوبر  23 ،الثالثاء

 ظهرا   12:00 - صباحا   10:00

 مركز الفن للجميع، المريجة
 +7األعمار: 

    
 

، بخفض أطوال الغزول في غراء مائي وسيقومون أوال   الغزل. ، سيقوم المشاركون بإنشاء أعمال فنية باستخدام خيوطفي ورشة العمل هذه

، تاركين سيرسمون أعمالهم الفنية في أقسام، . وأخيرا  لتجفيم ثم ترك أعمالهم وترتيب الغزل على لوح حصيرة إلنتاج األنماط والتصام

 .ا  ر تحديدالغزل كعنصر أكث

 

 صور ثالثية األبعاد من الورق المقوى ورشة عمل: 
 2018أكتوبر  30 ،الثالثاء

 ظهرا   12:00 - ا  صباح 10:00

 ، المريجةمركز الفن للجميع
 +7األعمار: 

     

. سيصنعون الميزات األصلية لموضوعات الصورة مرحة، سيستخدم المشاركون الورق المقوى إلنشاء صور شخصية في ورشة العمل هذه
ليك إلضافة المزيد من األلوان. سيكون المنتج النهائي يكرء إلضافة المزيد من التفاصيل واألثم يستخدمون عالمات سودا الورق المقوى،من 
 .ر الفوتوغرافية، والذي يمكن استخدامه لتصوير الرسوم المتحركة والتقاط الصوة بهمالخاص يةالكرتون الشخصيةهو 



 

 صائد شمسي بألوان قوس قزح : اصنع عائليةورشة عمل 
 2018نوفمبر  3، السبت

 ظهرا   12:00 - ا  صباح 10:00

 مركز الفن للجميع، المريجة
 كل األعمار

     

للضوء  بحيث تسمحولكنها شفافة  ،التي تكون معتمة باإلضافة إلى حبات ملونة الخرز، سيستخدم المشاركون حبات الصائد الشمسي لصنع
بحيث تشكل الخرز صورة قوس قزح عندما يتم تعليقها معا . يمكن ، على خيوط الخرزبالتألق من خاللها. سوف يقوم المشاركون بوضع 

 .الحياة لتتسرب إليهاوينتظرون بعض أشعة الشمس  ،لى النافذةع الصائد الشمسي يضعواللمشاركين أن 
 
               

 مدخل إلى التنقيطية ورشة عمل: 

 2018نوفمبر  6الثالثاء، 

 ظهرا   12:00 - صباحا   10:00

 مركز الفن للجميع، المريجة
 +7األعمار: 

    

التنقيطية هي تقنية للرسم حيث يتم ترتيب نقاط صغيرة من األلوان في أنماط لتشكيل الصور. سيتعلم المشاركون في ورشة العمل هذه 
 .باستخدام األلوان التي يحبونها هلرسم ما يريدون ية(القطن)النكاشات  براعم القطن أو ويستخدمون ،تقنية التنقيطأساسيات 

 
 

                                                                                                                                               صوتية منحوتات :عمل ورشة
                                                                                                                                     لألطفال التعليمي البرنامج مع بالتعاون
                                                                                                                        2018 نوفمبر 10 السبت،

                                      ظهرا   12:00 - صباحا   10:00
 10-6: األعمار

  

 البناء، من االنتهاء بعد. والخشب المعادن مثل بمواد كبير هيكل ببناء المشاركون سيقوم كدال، اإلنتاج خالد فنان باالطالع على أعمال
 .بإنشائها قاموا التي األشكال وضمن المختلفة، المواد بواسطة المختلفة األصوات إنتاج كيفية يستكشفون سوف

          
 ورشة عمل: تعقب الظل

 2018نوفمبر  13 ،الثالثاء

 ظهرا   12:00 - صباحا   10:00

 مركز الفن للجميع، المريجة
 +7األعمار: 

                                                                                                                                                                                                                                                 

ويتعلمون أين يجب وضع  ،هندسيةالشكال األون في هذه الورشة ظالل األشياء مثل الحيوانات البالستيكية واأللعاب وسوف يتتبع المشارك
تمكنوا حتى ي ،إضافة ميزات وألوان لرسوماتهم ا  ل بشكل صحيح. يمكن للمشاركين أيضوفي أي زاوية حتى يتمكنوا من رسم الظال ،األشياء

 .وجعل أعمالهم الفنية فريدةمن األشياء، من التعبير عن المزيد 
 



                                                                                                                                                        طبيعية صور :عمل ورشة
                                                                                           الخاصة االحتياجات لذوي التعليمي البرنامج مع بالتعاون
 2018 نوفمبر 17 السبت

 ظهرا   12:00 - صباحا   10:00
 10-6: األعمار

   

 إلنشاء حديقة الحي، ويستخدمونها في يجدونها التي الطبيعية األشياء من متنوعة مجموعة بجمع المشاركون سيقوم هذه، العمل ورشة في

  .فنية أعمال إلى الطبيعية األشياء تحويل إمكانية للمشاركين هذه العمل ورشة ستوضح. شخصية صور

 ُمعلَّقة جدارية مستوحاة من الديكور الهندي ورشة عمل: 
 2018نوفمبر  20الثالثاء 

 ظهرا   12:00 - صباحا   10:00

 المريجة، مركز الفن للجميع

 +7األعمار: 

      
                                                                                                                              

ع قطع يقطتسوف يقومون ب. ةالالمعوالهندي مع األلوان الزاهية  مستوحاة من الديكور معلقة حائطالمشاركون في ورشة العمل هذه سيصنع 
القطن. ثم يقومون بإنشاء سلسلة رأسية من  ووضع اللباد مع، ا تظهر في الفنون والحرف الهنديةم ، والتي غالبا  فيلة شكل على اللبّادمن 

 .ةفيل على شكل الخرز في ألوان متناقضة مع زخارف
 

 تصوير األحصنة: عائليةورشة عمل رحلة و
 والناشئة ألطفالل ياإلعالم الفن، الشارقة فن بالتعاون مع

 2018نوفمبر  24 ،السبت

 مساء   12:00 – ا  صباح 9:00

 : متحف الشارقة للفنونالتجمعنقطة 

 الوجهة: نادي الشارقة للفروسية و السباق 
 كل األعمار

                                                    
                                                  

، ويلتقطون صورا  بعض أساسيات التصوير الفوتوغرافي، حيث سيتعلمون ى نادي الشارقة للفروسية والسباقسيتم نقل المشاركين بالحافلة إل
 .متحف الشارقة للفنون، تنقل الحافالت المشاركين إلى بركوب الخيل. عندما تنتهي الجلسةللخيول وينهون الدورة 

 
صاحب السمو حاكم الشارقة(  قرينة، القاسمي الشيخة جواهرسمو من قبل حكومة الشارقة )تحت رعاية  "الشارقةتأسست مؤسسة "فن 

عربية الشارقة واإلمارات ال وناشئةطفال ألالخ.( ..التصميم الجرافيكي، واألفالمصنع )الرسوم المتحركة ولتعزيز ودعم الفنون اإلعالمية 
 .المتحدة

 
                                                                                             بطاقاتعمل: تصميم المالبس مع ورق و ورشة

 2018نوفمبر  27 ،الثالثاء

 مساء   12:00 - صباحا   10:00

 مركز الفن للجميع، المريجة
 +7األعمار: 

                                                                                                                                                                                                                                                         

إلبداعاتهم الخاصة  ا  الورق والبطاقات. سيقدمون أفكار المشاركون في ورشة العمل هذه كيفية إنشاء عناصر يمكن ارتداؤها منسيتعلم 

 .بالمالبس بناء  على موضوع من اختيارهم


