
 
 
 
   
 

لذوي اإلعاقة مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل التعليمية وغيرها من األنشطة  2020يوفر البرنامج التعليمي لشتاء 
الذين يعانون من صعوبات جسدية وتعليمية وتنموية ابتداًء من عمر الثالثة، وتهدف الجلسات المختلفة إلى مساعدة لألشخاص 

من اكتشاف طرق جديدة للتعبير عن أنفسهم بمساعدة الفنون، وتعقد الجلسات على يد نخبة من المحترفين األشخاص ذوي اإلعاقة 
 باللغتين العربية و/أو اإلنجليزية حسب احتياجات المشاركين.

 
 

ستنة دورات النحت والرسم والتلوين والتصوير الفوتوغرافي والبمارس ويضم  7يناير حتى  18من  2020يستمر برنامج شتاء 
وساحة المريجة، مع العلم أن بعضها سيعقد في المواقع األخرى  وعروض األداء، وتعقد معظم الجلسات في مركز الفن للجميع

 التابعة لمؤسسة الشارقة للفنون.
قدر اإلمكان. وترفق جميع البرامج التعليمية بالرموز الخاصة  مؤهلةتلتزم مؤسسة الشارقة للفنون بأن تكون برامجها شاملة 

 بذوي اإلعاقة، والتوصيفات التي توضح القدرات المرتبطة بكل الجلسات.
 

 

 شرح الرموز: 
 

 البصرأو ضعف إعاقة بصرية   

 إعاقة سمعية أو ضعف السمع 

 إعاقة جسدية  

 متالزمة داون  

 اضطراب التوحد  
  

 يرجى التواصل مسبقاً مع البرنامج التعليمي لذوي اإلعاقة لترتيب أي مساعدة الزمة خالل ورش العمل. 
 

أو االتصال بنا على الرقم  disabilities.education@sharjahart.orgلمزيد من المعلومات، يرجى مراسلتنا على 
5685050 (06 .) 

 
 .هنا، يرجى الضغط للتسجيل

 
مجانية ومتاحة للجميع، كما ستوفر المؤسسة المواد والمعدات لألنشطة لذوي اإلعاقة جميع ورش العمل ضمن البرنامج التعليمي  

 .المختلفة
 
 
 
 
 
 
 
 



 مدخل إلى فن النحت 

 دورة لذوي اإلعاقة 
 

  2020فبراير  8يناير إلى  18أيام السبت، من : التاريخ
ً  10:00: الزمان  ظهراً  12:00-صباحا
  مركز الفن للجميع، المريجة: المكان

  +7 : الفئة العمرية
 : العربية واإلنجليزية اللغات

     

 

باستخدام الطين،  واألشياء يتعلم المشاركون في هذه الدورة أساليب النحت األساسية والالزمة إلنتاج مجموعة من األشكال

منهما، ويسمح للمشاركين في نهاية الدورة اصطحاب صناعة منحوتات مستمدة وتراثهم لتهم الشخصية ويمكنهم االعتماد على ثقاف

 منحوتاتهم إلى المنزل. 

 
 متعة البستنة 

 ورشة عائلية لذوي اإلعاقة
 

  2020يناير  25: السبت، التاريخ
ً  12:30: الزمان  ظهراً  2:30-صباحا
  الحديقة المدنية، ساحة المريجة: المكان

 : جميع األعمار الفئة العمرية
 : العربية واإلنجليزية اللغات

    

 
تمنح البستنة المشاركين فرصة تعلّم مهارات حياتية مهمة مثل تحّمل المسؤولية والصبر، وتمثل طريقة مثالية لتطوير الوعي 

البيئي، حيث يتعلم المشاركون في هذه الورشة أساسيات البستنة واستيعاب كيفية زراعة الخضروات والفواكه واألزهار 

وات العملية وتعلم كيفية رعاية النباتات كالسقاية وإزالة األعشاب الضارة وحصد الموسمية، من خالل المشاركة في جميع خط

 المحصول. 

 

 

 كيفية رسم المانغا 
 ورشة لذوي اإلعاقة 

 

  2020فبراير  1: السبت التاريخ

ً  11:00: الزمان  ظهراً  1:00-صباحا

 الفن للجميع، المريجةمركز : المكان

  6: + الفئة العمرية

 : العربية واإلنجليزية اللغات

    

 

 

https://goo.gl/maps/bUs5CHHrfTR25Yzv8
https://goo.gl/maps/bUs5CHHrfTR25Yzv8
https://goo.gl/maps/EeXkiNHk4BgtwvZQ7
https://goo.gl/maps/EeXkiNHk4BgtwvZQ7
https://goo.gl/maps/bUs5CHHrfTR25Yzv8


لع المشاركون على فن تركز هذه الورشة على قصص وروايات المانغا المصورة المنحدرة من الثقافة الشعبية اليابانية، ويطّ 

 المانغا الياباني ويستخدمون أساليبها في إنتاج الشرائط المصورة. 

 

 أمسية الميكروفون المفتوح 
 أمسية ميكروفون مفتوح مجتمعية للشباب والناشئة )بالتزامن مع البرنامج التعليمي لذوي اإلعاقة( 

 مع بالنك سبيس 

 

  2020فبراير  7: الجمعة التاريخ
 مساًء  10:00-6:30: الزمان
  سينما سراب المدينة، ساحة المريجة: المكان
 15: + العمر
 : العربية واإلنجليزية اللغات

     

 
تدعو مؤسسة الشارقة للفنون بالتعاون مع بالنك سبيس الشعراء والموسيقيين والمؤدين والكوميديين الهواة والمحترفين للمشاركة 

 في أمسية الميكروفون المفتوح في سينما سراب المدينة. 

"بالنك سبيس" هي عبارة عن مبادرة مجتمعية تندرج تحت مسمى "الميكرفون المفتوح"، شارك في تأسيسها محمد عبد الحكيم 

 ومثاني محمد وذلك لتقديم عروض موسيقية وشعرية، إضافة لكوميديا "الستاند آب"، وفنون األداء األخرى.

 

 وسائط متعددة -رسم خريطة السوق
 ورشة عمل للصغار وذوي اإلعاقة 

 
 2020فبراير  08السبت التاريخ: 
 ظهراً  1:00 –صباحاً  11:00الزمان: 
  بيت عبيد الشامسي، ساحة الفنونالمكان: 

 ( https://goo.gl/maps/K9XcenqegBntnBnC6)إحداثيات الموقع: 

 15-11: الفئة العمرية
 : العربية واإلنجليزيةاللغات

   

من المعروف أن رسم الخرائط هو أسلوب قديم لتوثيق الطرق والممرات، وتختص هذه الورشة بتعليم المشاركين طريقة رسم 

خريطة فنية مستوحاة من أعمال الفنان مروان رشماوي، حيث يبدؤون المسير من سوق الشناصيه إلى بيت عبيد الشامسي، ثم 

المواد مثل األغراض الملتقطة من السوق والقصاصات الورقية وغيرها من يرسمون خريطتهم باستخدام مجموعة متنوعة من 

 الوسائط الفنية. 

 
 2رسم خريطة السوق 

 ورشة عمل لذوي اإلعاقة 
 

 2020فبراير  11الثالثاء التاريخ: 
 ظهراً  1:00 –صباحاً  11:00الزمان: 
  بيت عبيد الشامسي، ساحة الفنونالمكان: 

 ( https://goo.gl/maps/K9XcenqegBntnBnC6)إحداثيات الموقع: 

 15-11: الفئة العمرية

https://goo.gl/maps/vuAE2vpRqMxxt8E9A
https://goo.gl/maps/vuAE2vpRqMxxt8E9A
https://goo.gl/maps/FjfXFh373zUHiUdR6
https://goo.gl/maps/FjfXFh373zUHiUdR6
https://goo.gl/maps/K9XcenqegBntnBnC6
https://goo.gl/maps/FjfXFh373zUHiUdR6
https://goo.gl/maps/FjfXFh373zUHiUdR6
https://goo.gl/maps/K9XcenqegBntnBnC6


 : العربية واإلنجليزيةاللغات

   

من المعروف أن رسم الخرائط هو أسلوب قديم لتوثيق الطرق والممرات، وتختص هذه الورشة بتعليم المشاركين طريقة رسم 

خريطة فنية مستوحاة من أعمال الفنان مروان رشماوي، حيث يبدؤون المسير من سوق الشناصيه إلى بيت عبيد الشامسي، ثم 

المواد مثل األغراض الملتقطة من السوق والقصاصات الورقية وغيرها من يرسمون خريطتهم باستخدام مجموعة متنوعة من 

 الوسائط الفنية. 

 
 

 مناظر طبيعية خيالية 
 ورشة عمل للصغار وذوي اإلعاقة 

 
 2020فبراير  22السبت التاريخ: 
 ظهراً  1:00 –صباحاً  11:00الزمان: 
 مبنى المقتنيات، ساحة الفنونالمكان: 

 ( https://goo.gl/maps/nbQLvUGAmCnF95eq8)إحداثيات الموقع: 

  10-6: الفئة العمرية
 : العربية واإلنجليزيةاللغات

    

 
المشاركون األنسجة "، ويستخدم 2019تستلهم هذه الورشة أعمال الفنانتين أسماء بالحمر وفلوة ناظر في "مشروع مارس 

المنقوشة وطالء األكريليك إلنتاج عمل فني طبيعي خيالي، حيث يستخدم النسيج كلوحة قماشية عليها أنماط أولية لمزج األلوان 
 مع األشكال وإنتاج عمل فريد.

 2مناظر طبيعية خيالية 
 ورشة عمل لذوي اإلعاقة 

 
 2020فبراير  18 الثالثاءالتاريخ: 
 ظهراً  1:00 –صباحاً  11:00الزمان: 
 مبنى المقتنيات، ساحة الفنونالمكان: 

 ( https://goo.gl/maps/nbQLvUGAmCnF95eq8)إحداثيات الموقع: 

  6: + الفئة العمرية
 : العربية واإلنجليزيةاللغات

    

"، ويستخدم المشاركون األنسجة 2019"مشروع مارس تستلهم هذه الورشة أعمال الفنانتين أسماء بالحمر وفلوة ناظر في 
المنقوشة وطالء األكريليك إلنتاج عمل فني طبيعي خيالي، حيث يستخدم النسيج كلوحة قماشية عليها أنماط أولية لمزج األلوان 

 مع األشكال وإنتاج عمل فريد.
 
 

 تصوير المناظر الطبيعية في كلباء 
 رحلة وورشة لذوي اإلعاقة 

 
  2020فبراير  24: السبت التاريخ
ً  10:00: الزمان  ظهراً  1:00-صباحا

  محمية كلباء : مكان التجمع

https://goo.gl/maps/zX45k8xpHh5qF5TK9
https://goo.gl/maps/zX45k8xpHh5qF5TK9
http://track.smtpsendemail.com/6039476/c?p=0Kt5oD6ZB5hbbv1W3Tcm0sHo7LtofNAsw5FESVChfVAtWj6C9Np2sXbuRl9YEzHvunv1Lq64O7tPVYA9a9HHOlNeSoXVL7oRiBEg0IGWmAmOz1cP6gR-a7uhK1Vq-hDc00enLHiuFI_inn2yczjxXw==
https://goo.gl/maps/zX45k8xpHh5qF5TK9
https://goo.gl/maps/zX45k8xpHh5qF5TK9
http://track.smtpsendemail.com/6039476/c?p=0Kt5oD6ZB5hbbv1W3Tcm0sHo7LtofNAsw5FESVChfVAtWj6C9Np2sXbuRl9YEzHvunv1Lq64O7tPVYA9a9HHOlNeSoXVL7oRiBEg0IGWmAmOz1cP6gR-a7uhK1Vq-hDc00enLHiuFI_inn2yczjxXw==
https://goo.gl/maps/VPVMTqGJBp7fQNLW8
https://goo.gl/maps/VPVMTqGJBp7fQNLW8


 : جميع األعمار الفئة العمرية
 العربية و االنجليزية: اللغات

   

 
كلم عن الشارقة، وتمثل مكاناً مثالياً الستكشاف الطبيعة وتعلم كيفية تصوير المناظر الطبيعية، حيث  116 كلباءتبعد محمية 

يتعلم المشاركون أساسيات التصوير الفوتوغرافي وبعض النصائح حول طبيعة التصوير، وينبغي على المشاركين إحضار 
 ا.إلى كلباء ومنهمؤمنة كاميراتهم الخاصة، بينما المواصالت 

 
 فنون األداء 

 ورشة عمل للصغار وذوي اإلعاقة
 

  2020مارس  7: السبت التاريخ
ً  11:00: الزمان  ظهراً  1:00-صباحا
  مبنى المقتنيات، ساحة الفنون: المكان

 ( https://goo.gl/maps/nbQLvUGAmCnF95eq8)إحداثيات الموقع: 

  15-6: الفئة العمرية
 : العربية واإلنجليزية اللغات

   

 

يتعرف المشاركون في هذه الورشة على فنون األداء، ويبدؤون بممارسة بعض التمارين المساعدة على فهم ماهية هذه الفنون، 

ثم ينقسمون إلى مجموعات تعمل كل منها على تأليف أداء قصير وعرضه، ويتعرف المشاركون أيضاً على شكل فني جديد 

 يتيح لهم التعبير عن مشاعرهم. 

 

 لقاء فناني القصص المصورة  
 لقاء مجتمعي للشباب والناشئة )بالتزامن مع البرنامج التعليمي لذوي اإلعاقة( 

 

  2020مارس  7: السبت التاريخ
 مساًء  6:00-عصراً  3:00: الزمان
  بيت عبيد الشامسي، ساحة الفنون: المكان
  16: + العمر
 : اإلنجليزية اللغة

     

 

 

يعقد اللقاء بمشاركة فناني القصص المصورة المكرسين والناشئين المقيمين في اإلمارات العربية المتحدة لمشاركة أعمال بعضهم 

كل مشارك خالل اللقاء بعضاً ونقدها والتعرف عليها وبناء شبكة من العالقات االجتماعية مع فنانين آخرين في الشارقة، ويساهم 

بجزء مصور، ثم تجمع مع باقي الشخصيات التي عمل عليها المشاركون اآلخرون إلنتاج قصة مصورة. ويعد هذا اللقاء فرصة 

ممتازة للفنانين لالستماع إلى اآلراء والمالحظات حول األعمال الجارية ومناقشة التغيرات وتبادل النصائح الفنية في جو مريح، 

 نانين إحضار عدد من أعمالهم لمشاركتها مع الحاضرين.ويمكن للف

https://goo.gl/maps/zX45k8xpHh5qF5TK9
https://goo.gl/maps/zX45k8xpHh5qF5TK9
http://track.smtpsendemail.com/6039476/c?p=0Kt5oD6ZB5hbbv1W3Tcm0sHo7LtofNAsw5FESVChfVAtWj6C9Np2sXbuRl9YEzHvunv1Lq64O7tPVYA9a9HHOlNeSoXVL7oRiBEg0IGWmAmOz1cP6gR-a7uhK1Vq-hDc00enLHiuFI_inn2yczjxXw==
https://goo.gl/maps/FjfXFh373zUHiUdR6
https://goo.gl/maps/FjfXFh373zUHiUdR6

