
 

 

 

 لذوي اإلعاقة 2019البرنامج التعليمي لخريف 

 2019 ديسمبر ١٤ -سبتمبر  ٢١

 
 

ويشتمل البرنامج على  2019ديسمبر  ١٤ ويستمر  لغايةسبتمبر  ٢١ فيذوي اإلعاقة لالتعليمي  ٢٠١٩برنامج خريف  ينطلق

باقة واسعة من العروض التعليمية لألفراد من ذوي اإلعاقة البدنية، والتعليمية، والذين يعانون من صعوبات في النمو، 

لمساعدتهم على اكتشاف طرق جديدة للتعبير عن الذات من خالل الفن. وتم تصميم البرنامج لجميع المشاركين الذين تتراوح 

ت فما فوق. ويتم تقديم ورش العمل بإشراف نخبة من المحترفين أصحاب الخبرة الواسعة. تقام الورش سنوا 3أعمارهم من 

 والعربية، وفقاً الحتياجات المشاركين. اإلنجليزيةباللغتين 

 

ة تلتزم مؤسسة الشارقة للفنون بأن تكون برامجها شاملة وميسرة قدر اإلمكان. وترفق كافة البرامج التعليمية والمجتمعي

 بالرموز الخاصة بذوي اإلعاقة، والتوصيفات التي توضح القدرات المرتبطة بكل الجلسات.

 

 

 :الرموز دالالت
 

 إعاقة بصرية  

 إعاقة سمعية  

 إعاقة جسدية  

 متالزمة داون 

 اضطراب طيف التوحد  

 
 مسبقاً لترتيب أي دعم مطلوب أثناء ورش العمل أو األنشطة األخرى.البرنامج التعليمي لذوي اإلعاقة  مع التواصل يرجى

 
 أو  disabilities.education@sharjahart.orgاإللكتروني البريد عبر التواصل يرجى المعلومات، من لمزيد

  5685050 (06)على االتصال
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 الميدانية والرحالت العمل ورش

 
 المبادئ األساسية للغة اإلشارة

 اإلعاقة لذويورشة عمل تعليمية 

 وعبد السالم زعرب للغة اإلشارة اإلنجليزيةالمدربون: حسن عودة حمودي ووائل سمير للغة اإلشارة العربية؛ ندى شاهين 

 ٢٠١٩سبتمبر  ٢١السبت 

 مساءً  ٧:٠٠ -مساًء  ٤:٠٠

 مركز الفن للجميع )فلج(، المريجة

 +١٦األعمار: 

 اللغات: العربية واإلنجليزية

 

العربية واألخرى باللغة اإلنجليزية. احتفاالً باليوم الدولي للغة اإلشارة، ستستضيف مؤسسة الشارقة للفنون ورشتي عمل، إحداهما باللغة 

 سيتم تعريف المشاركين بالمبادئ األساسية للغة اإلشارة، بما في ذلك كيفية توقيع األرقام وحروف األبجدية والعبارات شائعة االستخدام.

 .أواإلنجليزيةوليُتبع ذلك مساهمة جميع المشاركين بمحادثات بسيطة باللغة العربية 
 

 ١اث الترخزف من وحي 

 ذوي اإلعاقةلورشة عمل تعليمية 

 ٢٠١٩سبتمبر  ٢٨السبت 

 مساءً  ٧:٠٠ -مساًء  ٤:٠٠

 معهد الشارقة للفنون

 +٧األعمار: 

 اللغات: العربية واإلنجليزية

 

 و

 

 ٢التراث خزف من وحي 
 اإلعاقة لذويورشة عمل تعليمية 

 ٢٠١٩أكتوبر  ٥السبت 

 مساءً  ٧:٠٠ -مساًء  ٤:٠٠

 للفنونمؤسسة الشارقة 

 +١٦األعمار: 

 اللغات: العربية واإلنجليزية

 

الستفادة لالمشاركين  الورش على تشجيع ستعمل هذهباستلهام من تماثيل آدم حنين التي تُظهر تأثيرات تراثه وخلفيته الثقافية المصرية، 

 لمنزل بعد نهاية الورشة.من ثقافاتهم وإحياء تراثهم باستخدام الطين. سيتمكن المشاركون من أخذ منحوتاتهم إلى ا

 

 للصغارالنقد السينمائي 
 ذوي اإلعاقةلورشة عمل تعليمية 

 ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠االثنين 

 ظهراً  ١٢:٠٠ -صباحاً  ١٠:٠٠

 المريجة للجميع )فلج(،مركز الفن 

 +١٦األعمار: 

 اللغات: العربية واإلنجليزية



الشارقة للفنون، تدعو هذه الورشة الشباب إلى عرض سينمائي تليه مناقشة. سيتعلم  في مؤسسة ٧نقطة لقاء الشارقة بالتعاون مع معرض 

 المشاركون كيفية تحليل ونقد األفالم.

 
                                                                                                                         ١التقاء الفسيفساء بالهندسة 

 اإلعاقة لذويورشة عمل تعليمية 

 ٢٠١٩أكتوبر  ١٢االثنين 

 ظهراً  ١٢:٠٠ -صباحاً  ١٠:٠٠

 المريجة )فلج(، للجميعمركز الفن 

 +٧األعمار: 

 اللغات: العربية واإلنجليزية

 

 و

                                                                                                                        ٢التقاء الفسيفساء بالهندسة 

 اإلعاقة لذويورشة عمل تعليمية 

 ٢٠١٩أكتوبر  ١٤االثنين 

 ظهراً  ١٢:٠٠ -صباحاً  ١٠:٠٠

 مركز الفن للجميع )فلج(، المريجة

 +١٦األعمار: 

 اللغات: العربية واإلنجليزية

 

ممتا لفئتين عمريتين مختلفتين من تقنيات الفن الفارسي المستخدمة في أعمال منير شهرودي استلهمت هاتان الورشتان اللتان ص

. سيقوم المشاركون بإنشاء قطع الفسيفساء غروب، شروقوالتي يمكن رؤيتها في مؤسسة الشارقة للفنون في معرض  فارمنفرمايان

 إلى منازلهم. وأخذهاالخاصة بهم 

 

                                                                                                                               اللمسحاسة 

 ذوي اإلعاقةلورشة عمل تعليمية  

 ٢٠١٩نوفمبر  ٧الخميس 

 ظهراً  ١٢:٠٠ -صباحاً  ١٠:٠٠

 مركز الفن للجميع )فلج(، المريجة

 سنوات ٦-٣الفئة العمرية: 

 اللغات: العربية واإلنجليزية

 

تحديد ماهية هذه في هذه الورشة الحسية، سيلعب المشاركون أوالً لعبة يمدون فيها يدهم إلى صندوق ويتحسسون أشياء مختلفة ليحاولوا 

رفية يلصقون عليها العديد من المواد واألشياء التي يمكنهم لمسها األشياء باستخدام حاسة اللمس فقط. بعد ذلك، سيقومون بإنشاء كّراسة ح  

 لتعلم وتوثيق أنواع مختلفة من القوام ومالمسها.

 الموسيقى والفن

 ذوي اإلعاقةلورشة عمل تعليمية 

 ٢٠١٩نوفمبر  ١٤الخميس 

 ظهراً  ١٢:٠٠ -صباحاً  ١٠:٠٠

 مركز الفن للجميع )فلج(، المريجة

 سنوات ٦-٣الفئة العمرية: 

 اللغات: العربية واإلنجليزية

 



وموسيقى. بعد ذلك،  أصوات ما يمكنهم انتاجه من سيتم تعريف المشاركين بمجموعة متنوعة من اآلالت الموسيقية الكتشافبدايةً، 

 منتقاة من المنتجات المعاد تدويرها وكذلك من المواد اليومية. المشاركون أدوات  سيصنع

 

 )مع نقطة لقاء( ١كيفية رسم المانغا 

 اإلعاقة لذويورشة عمل تعليمية 

 ٢٠١٩نوفمبر  ١٦السبت 

 ظهراً  ١٢:٠٠ -صباحاً  ١٠:٠٠

 مركز الفن للجميع )فلج(، المريجة

 +١٦الفئة العمرية: 

 اللغات: العربية واإلنجليزية

 و

 

 (٢اليابان -)مع الشارقة ٢كيفية رسم المانغا 

 اإلعاقة لذويورشة عمل تعليمية 

 ٢٠١٩ديسمبر  ١٤السبت 

 ظهراً  ١٢:٠٠ -صباحاً  ١٠:٠٠

 مركز الفن للجميع )فلج(، المريجة

 +١٦الفئة العمرية: 

 اللغات: العربية واإلنجليزية

 

لفئتين عمريتين مختلفتين على القصص والروايات اليابانية المصورة )المانغا( التي تقع في قلب الثقافة  المصممة هذه الورشتركز 

، تدعو كال ٢اليابان -الشعبية والترفيهية اليابانية. استرشاداً بالفن المعاصر في كل من معرض نقطة لقاء للكتاب الفنّي ومعرض الشارقة

 مانغا الياباني وتقنيات ابتكار شرائط رسوم مصورة.الورشتين المشاركين إلى تعلم فن ال

 

 مراقبة اآلخر

 اإلعاقة لذويورشة عمل تعليمية 

 ٢٠١٩نوفمبر  ٢١الخميس 

 ظهراً  ١٢:٠٠  -صباحاً ١٠:٠٠

 مركز الفن للجميع )فلج(، المريجة

 سنوات ٦-٣الفئة العمرية: 

 اللغات: العربية واإلنجليزية

 

 الرأسبمراقبة وتقليد إيماءات الوجه المختلفة و/أو حركات الجسم أثناء اللعب، مثل رفع الذراعين فوق  في هذه الورشة سيقوم المشاركون

ومن ثم إسقاط ذراع واحدة ورؤية ما إذا كان بإمكان المشاركين اآلخرين تقليد الحركة. سيتعلم المشاركون أيًضا كيفية قراءة التلميحات 

ً ، ونهايةً ة الصوت ولغة الجسد. االجتماعية وتعبيرات الوجه وكذلك نبر ألواح ورقية تصور ما تعلموه من  من سيصنع المشاركون وجوها

 تعابير الوجه المختلفة.


