
صيف 2016: الربنامج التعليمي لألطفال
يوفر الربنامج التعليمي لألطفال سلسلة من ورش العمل الصيفية المعدة لألطفال 

َمْت ورش العمل و الدورات  المقدمة من قبل الفنانني  من جميع األعمار. ُصمِّ
المحرتفني لتشجيع المشاركني على اإلبداع، وتطوي�ر مهاراتهم في التواصل وإثراء 

معارفهم الفنية. يقام الربنامج التعليمي في صيف 2016 بالتزامن مع المعارض 
الجارية لمؤسسة الشارقة للفنون مثل معرض »الشارقة، وجهة نظر«. تمتد فرتة 

الربنامج من 11 يوليو إلى 31 أغسطس.

جميع فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع.

الدورات 

الفخار للمبتدئني
األحد 11 يوليو – األحد 28 أغسطس 

10:00 صباحًا – 2:00 ظهرًا
الفئة العمرية: 9 – 15

المكان: مركز المدام للفنون 

في دورة الفخار التمهيدية هذه، سيتم تعليم األطفال األساليب األساسية للعمل 
باأليدي، الشرائط الطينية، والضغط، والنحت.

مبادئ فن النحت
األحد 17 يوليو– الخميس 21 يوليو 

9:00 صباحًا – 12:00 ظهرًا
الفئة العمرية: +7

المكان: مركز الحمرية للفنون 

سوف يتعرف الصغار عرب هذه الدورة على أساسيات فن النحت، إلى جانب تعريفهم 
باألشكال، الت�كوي�ن، ومفهوم الكتلة والفراغ.

الظل والنور
األحد 17  يوليو – الخميس 28  يوليو 

5:00 – 8:00 مساًء
الفئة العمرية: 7 – 12

المكان: مركز دبا الحصن للفنون ، مركز كلباء للفنون 

في هذه الدورة، سيتم تعليم المشاركني تقنية الظل والنور في الرسم. يتعرف 
المشاركون كذلك على استخدام مواد مختلفة للتظليل.

أساسيات دراسة اللون
األحد 17 يوليو – الخميس 4 أغسطس 

9:00 صباحًا – 12:00 ظهرًا
الفئة العمرية: 9-6

المكان: معهد الشارقة للفنون

من خالل هذه الدورة التي تمتد لثالثة أسابيع، سيتعرف المشاركون على أنواع األلوان 
المختلفة وأساسياتها وطرق تركيبها والتفاوت النسبي لدرجات كل لون. باإلضافة إلى 

ذلك، سيتم تعريفهم على الت�كوي�ن اللوني وكيفية تحليل األلوان.

مؤسسة 
الشارقة للفنون

-
الربنامج التعليمي 

لألطفال 

11 يوليو – 31 أغسطس 2016 



مبادئ الخط العربي
األحد 17 يوليو – الخميس 21 يوليو 

4:00 –7:00 مساًء
الفئة العمرية: +12

المكان : مركز الحمرية للفنون 

سيتعرف المشاركون من خالل هذه الدورة، على أساسيات الخط العربي والتقنيات 
والخطوط المختلفة، باإلضافة إلى نبذة عن األدوات المستخدمة في فن الخط.

أساسيات الرسم 
األربعاء 20 يوليو -  الخميس، 21 يوليو

3:00 – 5:00 مساًء
الفئة العمرية:  +7

المكان: مبنى المقتنيات، منطقة الفنون 

سيتعلم المشاركون في هذه الدورة التي تمتد على مدار يومني، كيفية استخدام 
تقنيات ومواد الرسم المختلفة بطريقة احرتافية. كما ست�تاح لهم الفرصة لتنمية 

مهاراتهم في الرسم والتصوي�ر وإثراء معرفتهم لأللوان األساسية والثانوية. 

أساسيات دراسة اللون 
األحد 24  يوليو – الخميس 28  يوليو

9:00 صباحًا – 1:00 ظهرًا 
الفئة العمرية: 7 – 12

المكان:  مركز دبا الحصن للفنون، مركز خورفكان للفنون،  مركز كلباء للفنون

من خالل هذه الدورة، سيتعرف المشاركون على أنواع األلوان المختلفة وأساسياتها 
وطرق تركيبها والتفاوت النسبي لدرجات كل لون. باإلضافة إلى ذلك، سيتم تعريفهم 

على الت�كوي�ن اللوني وكيفية تحليل األلوان.

تشكيل الطني 
األربعاء، 27 يوليو و يوم الخميس، 28يوليو

3:00 – 5:00 مساًء
الفئة العمرية:  +7

المكان: مبنى المقتنيات، منطقة الفنون

في هذه الدورة الممتدة على مدار يومني، سيتعلم المشاركون أساسيات النحت 
بالطني. ست�تيح لهم هذه الدورة الفرصة للتعبري عن قدراتهم اإلبداعية من خالل 

تصّورهم وابت�كارهم لألشكال الجديدة.

مبادئ الرسم
األحد 31 يوليو – الخميس 4 أغسطس

4:00 – 7:00 مساًء
الفئة العمرية: 15-9

المكان : معهد الشارقة للفنون، منطقة الفنون

سيتعلم الطالب أساسيات الرسم بدءًا من اإلمساك بالقلم إلى الحصول على القيمة 
الصحيحة والت�كوي�ن. باإلضافة إلى فهم المنظور الهندسي مع أمثلة حية )نقطة 

واحدة، المنظور بنقطتني، ومستوى النظر(. سيتعلمون أيضًا كيفية إعداد ت�كوي�ن صحيح 
)طبيعة صامتة حية(، ومجموعة متنوعة من الرتاكيب والمصطلحات المختلفة في 

تاري�خ الفن.

مؤسسة 
الشارقة للفنون
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مدخل إلى األلوان المائية
األحد 7 أغسطس– الخميس 11 أغسطس 

5:00 – 8:00 مساًء
الفئة العمرية: +10

المكان: مركز دبا الحصن للفنون، مركز كلباء للفنون 

من خالل هذه الدورة، سيتعرف المشاركون على مقدمة لبعض الطرق األساسية 
للرسم باأللوان المائية بما في ذلك التقنيات واألساليب والمواد المستخدمة مثل 

الفرش واأللوان.

الت�كوي�ن 
األحد 14 أغسطس  – الخميس 18 أغسطس

9:00 صباحًا – 1:00 ظهرًا 
الفئة العمرية: 7 – 12

المكان : مركز دبا الحصن للفنون ، مركز كلباء للفنون 

في هذه الدورة، سيتم تعليم المشاركني كيفية توزيع عناصر اللوحة )المفردات، 
األلوان، األشكال( بشكل متناغم لت�كوي�ن لوحة فنية مت�كاملة. وكما سيخترب المشاركون 

عدة وسائل تلوي�ن.

مدخل إلى الفن التجريدي
األحد 21 أغسطس  – الخميس 25 أغسطس 

9:00 صباحًا – 1:00 ظهرًا 
الفئة العمرية: +10

المكان :مركز دبا الحصن للفنون ، مركز كلباء للفنون

من خالل هذه الدورة، سيتعرف المشاركون على تمرينات فنية متنوعة لتشغيل الجانب 
اإلبداعي في العقل.

ورش العمل

التناغم الصوتي
اإلثنني، 1 أغسطس و األربعاء، 3 أغسطس

3:00 – 5:00 مساًء
الفئة العمرية:  +7

المكان: مبنى المقتنيات، منطقة الفنون

في هذه الورشة، سيوّظف المشاركون أشياء معتادة من الحياة اليومية إلصدار 
مجموعة من األصوات والت�أليفات الموسيقية التي سيعزفونها بمفردهم أو ضمن 

مجموعة. كما سيست�كشفون دور الموسيقى في الرتفيه وإطالق قدراتهم اإلبداعية.

البورتريه الشخصي
يوم الثالثاء، 9 أغسطس و يوم الخميس، 11 أغسطس

3:00 – 5:00 مساًء
الفئة العمرية:  +7

المكان: مبنى المقتنيات، منطقة الفنون 

بالتزامن مع معرض »الشارقة، وجهة نظر«، سيلتقط المشاركون في هذه الورشة 
صورًا فوتوغرافية ألنفسهم ثم سيستخدمون نسخًا مطبوعة منها لرسم البورتريه 

الشخصي. تهدف هذه الورشة إلى تطوي�ر مهارات المشاركني في مجالي التصوي�ر 
الفوتوغرافي والرسم.

مؤسسة 
الشارقة للفنون
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الربنامج التعليمي 

لألطفال 

11 يوليو – 31 أغسطس 2016 



الضوء والظل 
يوم اإلثنني، 15 أغسطس و يوم األربعاء، 17 أغسطس

3:00 – 5:00 مساًء
الفئة العمرية:  +7

المكان: مبنى المقتنيات، منطقة الفنون 

سيعمل المشاركون في هذه الورشة مع مجموعة من األشياء ومصادر الضوء 
المختلفة إلنتاج قطعة فنية، حيث يصبحون أكرث درايًة بدور الضوء والظل في 

للصور. إدراكنا 

الرتخيم على الورق
يوم الثالثاء، 23 أغسطس و يوم الخميس ،25 أغسطس

3:00 – 5:00 مساًء
الفئة العمرية:  +7

المكان: مبنى المقتنيات، منطقة الفنون

سيصنع المشاركون الورق الرخامي باستخدام ألوان مميزة تطفو على الماء. ستقدم 
هذه الورشة للمشاركني طريقة جديدة في العمل الفني مع األلوان باست�كشاِف فن 

تقليدي من قارة آسيا والعالم اإلسالمي تحت مسمى اإلبرو.

موزاي�يك تجريدي
يوم اإلثنني ، 29 أغسطس و يوم األربعاء، 31 أغسطس

3:00 – 5:00 مساًء
الفئة العمرية:  +7

المكان: مبنى المقتنيات، منطقة الفنون

سوف يستخدم المشاركون في هذه الورشة قطعًا صغرية من الخزف المعاد تدوي�ره، 
البت�كار موزاي�يك تجريدي. سوف تمكن هذه الورشة المشاركني من فهم بعض مالمح 

الفن التجريدي، عرب تجري�بهم لمختلف ألوان وأحجام وأشكال الخزف. 

مؤسسة 
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مركز الذيـد للفنـون
068833420

aldhaidcentre@sharjahart.org

مركز المدام للفنون
068845634

almadamcentre@sharjahart.org

مركز الحــمرية للفنون
065264400

alhamriyacentre@sharjahart.org

مركز كلباء للفنون
092770083

kalbacentre@sharjahart.org

مركز دبا الحصن للفنون
092440027

dibbaalhisncentre@sharjahart.org

مركز خورفكان للفنون
092384655

khorfakkancentre@sharjahart.org

معهد الشارقة للفنون
065688800

institute@sharjahart.org

مبنى المقتنيات
065685050

education@sharjahart.org


