
 2019البرنامج التعليمي للصغار لخريف 
 2019ديسمبر  21 -سبتمبر  21

 
يقّدم البرنامج التعليمي للصغار في مؤسسة الشارقة للفنون ورش عمل فنية وأنشطة أخرى يشرف عليها فنانون 
عليم تمحترفون ومتخصصون، يعملون على طيف واسع من الفنون البصرية واألدائية. وتتمثل أهداف البرنامج في 

 الصغار مهارات فنية، وتعزيز مفرداتهم اإلبداعية.
 

ديسمبر، ويتضمن ورش عمل في الرسم  31سبتمبر ويستمر لغاية  21في  2019ينطلق البرنامج التعليمي لخريف 
وصنع األلوان المائية باإلضافة إلى دورات في الرسم والتصوير وكتابة القصص  والكوالج وكراسة الصور والنحت
والنحت والخط. تعقد ورش العمل والدورات في مباني المؤسسة في مدينة الشارقة باإلضافة إلى مراكز  والخزف

 الفنون الستة في إمارة الشارقة. تقع هذه المراكز في مناطق الحمرية والذيد والمدام ودبا الحصن وخورفكان وكلباء.
 

إلى  11أعوام أو  10و 6عمريتين )تتراوح أعمارهم بين تقام في مدينة الشارقة ورش العمل التي تستهدف فئتين 
ظهراً في مبنى المقتنيات في منطقة الفنون بالشويهين. ستعقد  1:00صباحاً إلى  11:00عاماً( من الساعة  15

 11:00مساًء والسبت من الساعة  7:00مساًء وحتى الساعة  5:00الدورات الثالث أيام الخميس من الساعة 
ظهراً في المباني الفنية للمؤسسة في ساحة المريجة. توفّر المؤسسة المواد الالزمة، وتُعقد  1:00ساعة صباحاً إلى ال

 الجلسات باللغتين اإلنجليزية والعربية، وفقاً الحتياجات المشاركين.
 

لى الساعة مساًء إ 5:00تعقد ورش العمل والدورات المقامة في مراكز الفنون أيام األحد إلى الثالثاء من الساعة 
 مساًء. بعض الدورات تمتد إلى عدة أسابيع وتختلف الفئات العمرية. تعقد الجلسات باللغة العربية. 7:00

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

 .التي توضح القدرات المرتبطة بكل الجلسات والمجتمعية بالرموز الخاصة بذوي اإلعاقة، والتوصيفات
 
ثناء يحتاجها المشارك أعن أي متطلبات دعم  يرجى التواصل مع القائمين على البرنامج التعليمي لألطفال إلبالغهم 

 ورش العمل أو الفعاليات

 
 شرح الرموز:

 

 إصابة بالعمى أو ضعف الرؤية 

 إصابة بالصمم أو ضعف السمع 

 إعاقة جسدية 

 متالزمة داون 

 التوحد 

 
 

 كترونييل، يرجى التواصل عبر البريد اإللمن المعلومات أو للتسجللمزيد
children.education@sharjahart.org 5685050 (06)الرقم  أو االتصال على 

 

mailto:children.education@sharjahart.org


 الورش
 

 المبادئ األساسية للغة اإلشارة
 رشة تعليمية للكبار والناشئة والصغارو

 2019سبتمبر  21السبت، 
 مساءً  7:00 -مساءً  4:00
 الفن للجميع، المريجة مركز

 الفئة العمرية: جميع األعمار
 اللغات: العربية واإلنجليزية

المدربون: حسن عودة حمودي ووائل سمير للغة اإلشارة العربية. ندى شاهين وعبد السالم زعرب للغة اإلشارة 
 .اإلنجليزية

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

واألخرى باللغة اإلنجليزية. سيتم تعريف المشاركين بالمبادئ األساسية للغة اإلشارة، بما في ذلك كيفية توقيع األرقام 
وحروف األبجدية والعبارات شائعة االستخدام. وليُتبع ذلك مساهمة جميع المشاركين بمحادثات بسيطة باللغة العربية 

  .نجليزيةأواإل
 

 منحوتات الطيور من عجينة الورق 
 الصغارورشة تعليم 

 2019سبتمبر  28السبت 
11:00  ً  ظهراً  1:00 -صباحا

 ساحة الفنونمبنى المقتنيات، 
 سنوات 10-6الفئة العمرية: 

 اللغات: العربية واإلنجليزية
 

تستلهم الورشة منحوتات الطيور في أعمال آدم حنين الفنية، حيث يقوم المشاركون بصنع تماثيل للطيور باستخدام 
، صنع تماثيلهمل ءعجينة الورق. في هذه العملية، سوف يستخدم المشاركون قطعاً مبللة من الورق ممزوجة بالنشا

 ويمكن تلوينها وتزيينها بعد أن تجف.

 
 منحوتات الحيوانات من الطين

 الصغارورشة تعليم 
 2019سبتمبر  28السبت 

11:00   ً  ظهراً  1:00 -صباحا
 مبنى المقتنيات، ساحة الفنون

 10-6الفئة العمرية: 
 اللغات: العربية واإلنجليزية

 
بالتزامن مع المعرض المستمر "عالمات فارقة: آدم حنين"، سوف يقوم المشاركون بابتكار تماثيل للحيوانات من 

 .طة وأشكال مجردةكتاب "كليلة ودمنة". حيث يقوم المشاركون باستخدام الطين إلنجاز أعمال ذات خطوط بسي
 
 
 

 
 



 الرسم في الغرفة الماطرة بالشارقة
 الصغارورشة تعليم 

 2019أكتوبر  5السبت 
 ظهراً  1:00 -صباحاً  11:00

 نقطة التجمع: مبنى المقتنيات، ساحة الفنون
 15-11الفئة العمرية: 

 اللغات: العربية واإلنجليزية
 

أفكارهم ومشاعرهم  تعكس رسوم بانجازفي الغرفة وهم المشاركون  سيقومالغرفة الماطرة بالشارقة،  بعد جولة في
 .ظالم(المياه وال وتساقطوطرق تأثرهم بالمناطق المحيطة )مثل الصوت 

 
 1صنع األلوان المائية 

 الصغارورشة تعليم 
 2019أكتوبر  12السبت 

 ظهراً  1:00صباحاً حتى  11:00
 مبنى المقتنيات، ساحة الفنون 

 10-6: الفئة العمرية
 اللغات: العربية واإلنجليزية

 
مجموعة من األلوان المائية الخاصة بهم عن طريق اختيار األلوان من في ورشة العمل هذه، المشاركون  سينشئ

 .أنابيب الطالء ووضعها في الصدف البحرية. بهذه الطريقة، سوف يصنعون لوحة ألوان مائية مخصصة
 

 2صنع األلوان المائية 
 ورشة تعليم الصغار

 2019أكتوبر  19السبت 
 ظهراً  1:00صباحاً حتى 11:00

 مبنى المقتنيات، ساحة الفنون 
 15-11: الفئة العمرية

 واإلنجليزيةاللغات: العربية 
 

ً أل في هذه الورشة الثانية المخصصة لصناعة األلوان المائية، سينتج المشاركون  نمن أصباغ طبيعية مشتقة م وانا
ً البهارات والفحم. سيختبرون أيض  .مصادر أخرى لأللوان من السوق ا

 
 التجارب الدولية

 عائليةمناقشة 
 2019أكتوبر  26السبت 

 ظهراً  1:00 -صباحاً  11:00
 مبنى المقتنيات، ساحة الفنون 

ً )اآلباء مدعوون أيض 15-11الفئة العمرية:   (ا
 اللغات: العربية واإلنجليزية

 
ً قع مواارتباطهم بي يشغلها الناس وني عبيدي واهتمامها بالطرق التاأعمال ببناًء على   معينة، يجلس المشاركون معا

وما إذا كانوا يشعرون أنهم  ،. يمكنهم مناقشة تجاربهم هناكمنها جاؤواويتشاركون في قصص عن المدن التي 
ً إليها. يمكن للمشاركين أيض ينتمون  .في بلدان أخرى التحدث عن تجارب السفر واإلقامات المؤقتة ا

 
 



 عبر الزمن لوحات جدارية 
 ورشة عمل عائلية 

  2019نوفمبر  2السبت 
 ظهراً  1:00 –صباحاً  11:00

 مبنى المقتنيات، ساحة الفنون 
 كل األعمار 

 اللغات: العربية واإلنجليزية
 

سيعمل المشاركون في هذه الورشة جماعياً على لوحة فنية واحدة تعبر عن االنتقال الزمني من خالل صور شخصية 
دف صنع سلسلة من قطع الكوالج التي تبرز التغيرات التي طرأت على الصور بين األمس تعود ألزمنة مختلفة، به

 واليوم. تستلهم الورشة أعمال الفنانة أسماء بلحمر ونظرتها إلى تغيرات الزمان والمكان بين الماضي والحاضر.
 

 شرائط الكتب 
 ورشة تعليم الصغار 

  2019نوفمبر  9السبت 
 ظهراً  1:00 –صباحاً  11:00

 مبنى المقتنيات، ساحة الفنون 
 10-6الفئة العمرية: 

 اللغات: العربية واإلنجليزية
 

لوحة جماعية على قطعة ورق كبيرة، باستخدام مختلف األلوان  على ابتداعسيعمل المشاركون في هذه الورشة 
واألقالم الخطاطة واألشكال للتعبير عن أسلوبهم الخاص، وبعد االنتهاء من اللوحة، سيتم تقطيعها إلى قطع يمكن 

 استخدامها كشرائط كتب. 
 

 أنماط على قماش 
 ورشة تعليم الصغار 

  2019نوفمبر  23السبت 
 ظهراً  1:00 –صباحاً  11:00

 مبنى المقتنيات، ساحة الفنون 
  10-6الفئة العمرية: 
 واإلنجليزيةاللغات: العربية 

 
تستلهم الورشة أعمال أسماء بلحمر واهتمامها باألنماط والقماش، وستتيح الفرصة أمام المشاركين البتداع أنماطهم 

 وتصاميمهم الخاصة على مختلف أنواع القماش، وسيتعلمون في بدايتها خطوات صنع األنماط في الفن.
 

 نافذة على عالم البناء 
 ورشة تعليم الصغار 

  2019نوفمبر  30السبت 
 ظهراً  1:00 –صباحاً  11:00

 مبنى المقتنيات، ساحة الفنون 
 15-11الفئة العمرية: 

 اللغات: العربية واإلنجليزية
 

لالطالع على أعماله  ،: مربعات مائلةرشماويسيتجول المشاركون في بداية هذه الورشة في معرض الفنان مروان 
على األنماط المختلفة لبناء الكتل وإضافة الرسومات عليها  وليتعرفوا بعدئذ  التي تتضمن الطوب المصنوع يدوياً، 

 على اكتشاف اهتمامهم بعالم البناء واإلنشاء.  بداعهم. يمكن لهذه األنشطة مساعدتهمإكخطوة أخيرة تعكس 



 بالكلمات نتخيل الشخصيات 
 ورشة تعليم الصغار

  2019ديسمبر  07السبت 
 ظهراً  1:00 –صباحاً  11:00

 مبنى المقتنيات، ساحة الفنون 
 15-11الفئة العمرية: 

 اللغات: العربية واإلنجليزية
 

تستلهم هذه الورشة من سلسلة أعمال باني عبيدي بعنوان: "الرجل الذي ......" والتي تصور فيها شخصيات شبه 
رقام القياسية بننجازات غير اعتيادية. سوف يبتدع خيالية مبنية على أشخاص استطاعوا دخول موسوعة غينيس لأل

 المشاركون في هذه الورشة رسومات لشخصيات يختارونها من كتب الشعر ويلونونها باأللوان المائية. 
 

  كراسة الصور
 ورشة تعليم الصغار

  2019ديسمبر  14السبت 
 ظهراً  1:00 –صباحاً  11:00

 مبنى المقتنيات، ساحة الفنون 
 15-11الفئة العمرية: 

 اللغات: العربية واإلنجليزية
 

الصور ودورها في تنمية مهارات التصوير كراسات ع سيتعرف المشاركون في هذه الورشة على متخلف أنوا
 الصور الخاصة بهم. كراساتوالتعبير عن الذات، ثم سيتجولون في السوق لتطبيق فهمهم وابداعاتهم على 

 
 الدورات التدريبية 

 
 مستوى أول –الرسم 

 دورات برنامج الصغار
 أكتوبر 15–سبتمبر 22من األحد إلى الثالثاء، 

 مساءً  7:00–مساءً  5:00
 مركز الحمرية للفنون، مركز كلباء للفنون

 15–9فئة العمرية: ال
 اللغة: العربية

 
إلى عالم الفن والتشكيل حيث يتعرف المشاركون فيها على عناصر العمل الفني تعتبر هذه الدورة أولى الخطوات 

الرئيسية ابتداًء من الخط والشكل والتكوين فالظل والنور، وصوالً إلى القيم الملمسية واللون. وال يقتصر رسم 
ن جسم اإلنسان. ويكوالمشاركين كمرحلة أولى على رسم الطبيعة الصامتة فقط وإنما يعتمد على رسم أجزاء الوجه و

الرسم كمستوى أول فقط بقلم الرصاص والفحم من دون ألوان، إذ يتّم أي التعريف باأللوان ومزجها وليس الرسم 
 .بها، كذا المعجون في هذه المرحلة

 
 
 
 
 
 
 
 



 مستوى أول –النحت 
 دورات برنامج الصغار
 أكتوبر 15–سبتمبر 22من األحد إلى الثالثاء، 

 ظهراً  12:00 –صباحاً  10:00
 مساءً  7:00–مساءً  5:00

 مركز الحمرية للفنون
 15–9فئة العمرية: ال

 اللغة: العربية
 

تتيح هذه الدورات المضي أولى الخطوات إلى عالم النحت والمنحوتات ذات األشكال ثنائية وثالثية األبعاد، حيث 
وخامة الجبس وأسلوب معالجتها، سيتعرف المشاركون فيها على أسس فن النحت، وخامة الطين وكيفية تشكيلها 

 .والعالقة بين الكتلة والفراغ
 

 مستوى أول –الخزف 
 دورات برنامج الصغار
 أكتوبر 15–سبتمبر 22من األحد إلى الثالثاء، 

 مساءً  7:00–مساءً  5:00
 للفنون نمركز دبا الحصن للفنون، مركز كلباء للفنون، مركز خورفكا، مركز المدام للفنون، مركز الحمرية للفنون

 15–9فئة العمرية: ال
 اللغة: العربية

 
تعد هذه الدورة أحد صالت الوصل بين الفنون الجميلة والتطبيقية، حيث سيتعرف المشاركون فيها على بعض طرق 

 .التشكيل الخزفي، سواء عبر طريقة الحبال أو األشرطة الطينية، وذلك باستخدام العجلة الكهربائية الدوارة
 

 مستوى أول –الخط 
 دورات برنامج الصغار
 أكتوبر 22–سبتمبر 22من األحد إلى الثالثاء، 

 مساءً  7:00–مساءً  5:00
مركز دبا الحصن للفنون، مركز كلباء للفنون، ، مركز الذيد للفنون، مركز المدام للفنون، مركز الحمرية للفنون

 مركز خورفكان للفنون
 15–9فئة العمرية: ال

 اللغة: العربية
 

تتيح هذه الدورة للمشاركين فيها تعلم مبادئ الخط العربي من خالل التعرف على األدوات المستخدمة فيه، كاألقالم 
بأنواعها المختلفة واألحبار والورق المستخدم في الكتابة، والتدريب على حروف الخط العربي، والتعرف على 

ول إلى كتابة الحرف بشكل جيد، وذلك من خالل طريقة إمساك القلم بالطريقة الصحيحة التي تساعد في الوص
 التدريب على حروف خط الرقعة والذي هو بمثابة بوابة رئيسية لباقي الخطوط.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الرسم 
 دورة تعليمية للصغار

  2019أكتوبر  5-26
  مساءً  7:00- 5:00الخميس: 
ً  11:00السبت:   ظهراً  1:00-صباحا

 مبنى المقتنيات، ساحة الفنون 
  15-10الفئة العمرية: 

 اللغات: العربية واإلنجليزية
 

سيستخدم المشاركون في هذه الورشة الفحم فقط، وسيتعرفون في الجلسات األولى على األدوات المختلفة للرسم 
بالفحم واالطالع على بعض تقنيات الرسم، وسيبدؤون في الرسم بأنفسهم الحقاً باالعتماد على المهارات التي 

 طوال الدورة التدريبية. اكتسبوها
 

 مستوى ثاني –الرسم 
 دورات برنامج الصغار
 نوفمبر 26–3من األحد إلى الثالثاء، 

 مساءً  7:00–مساءً  5:00
 مركز كلباء للفنون، الذيد للفنون، مركز المدام للفنون، مركز الحمرية للفنونمركز 

 15–9فئة العمرية: ال
 اللغة: العربية

 
تعد هذه الدورة ثاني الخطوات إلى عالم الفن التشكيلي،حيث سيتعرف المشاركون على عناصر وتقنيات العمل الفني 

مائية واألكريلك والباستيل الزيتي، من خالل رسم البورتريه وأجزاء المتقدمة، كالتعامل مع خامات جديدة واأللوان ال
 .من جسد اإلنسان والرسم المباشر للطبيعة

 
 مستوى ثاني –النحت 

 دورات برنامج الصغار
 نوفمبر 26–3من األحد إلى الثالثاء، 

 ظهراً  12:00 –صباحاً  10:00
 مساءً  7:00–مساءً  5:00

 مركز الحمرية للفنون
 15–9العمرية: فئة ال

 اللغة: العربية
 

سيتعرف المشاركون في هذ الدورة على الخطوات التي تُتبع في تشكيل عمل نحتي، ابتداء من وضع الهيكل الذي 
يحمل العمل )الكركاز(، وصوالً إلى وضع كتلة العمل وطريقة بنائها ونحت التفاصيل واعطائها الملمس المناسب، 

 .بعادبما يشمل األعمال ثنائية اال
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مستوى ثاني –الخزف 
 دورات برنامج الصغار
 نوفمبر 26– 3من األحد إلى الثالثاء، 

 مساءً  7:00–مساءً  5:00
 مركز دبا الحصن للفنون، مركز كلباء للفنون، مركز خورفكان للفنون، مركز المدام للفنون، مركز الحمرية للفنون

 15–9فئة العمرية: ال
 اللغة: العربية

 
المرحلة وبعد أن أتمَّ المشاركون عملية التشكيل، فننهم سيقومون بدراسة بعض التقنيات لزخرفة أسطح في هذه 

التفريغ(، ويتعرفون على أنواع الزخارف التي يمكن نقشها سواء كانت زخارف  –الغائر  –االعمال )النحت البارز 
قوالب لألعمال الخزفية للحصول على أكثر من إسالمية أو مبتكرة أو زخارف نباتية أو هندسية ونحو ذلك، وصناعة 

 . نسخة
 

 مستوى ثاني –الخط  
 دورات برنامج الصغار
 نوفمبر 26–3من األحد إلى الثالثاء، 

 مساءً  7:00–مساءً  5:00
مركز دبا الحصن للفنون، مركز كلباء للفنون، ، مركز الذيد للفنون، مركز المدام للفنون، مركز الحمرية للفنون

 خورفكان للفنونمركز 
 15–9فئة العمرية: ال

 اللغة: العربية
 

سيتم في هذا المستوى االنتقال بالمشاركين إلى كتابة اتصاالت األحرف وطريقة الربط بينها، مع دراسة القاعدة 
 .، وذلك من خالل التنقيط والميزانالصحيحة في الكتابة

 
 فوتوغرافي ورتريهب

 ورشة تعليم الصغار
  2019نوفمبر  9-30

  ءً مسا 7:00- 5:00الخميس: 
ً  11:00السبت:   ظهراً  1:00-صباحا

 مبنى المقتنيات، ساحة الفنون 
 16-13الفئة العمرية: 

 اللغات: العربية واإلنجليزية
 

، حيث سيتعرف المشاركون في البداية على أساسيات إعدادات صور البورتريهتركز هذه الدورة التدريبية على 
الكاميرا وتقنيات التقاط الصور، ثم سيجربون طرقاً مختلفة اللتقاط الصور، وفي نهاية الدورة، سيتم اختيار صورة 

 واحدة لكل مشارك وطباعتها. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مستوى ثالث –الرسم 
 دورات برنامج الصغار
 ديسمبر 31–8من األحد إلى الثالثاء، 

 مساءً  7:00–مساءً  5:00
 كلباء للفنونمركز ، مركز الذيد للفنون، مركز المدام للفنون، مركز الحمرية للفنون

 15–9فئة العمرية: ال
 اللغة: العربية

 
تعد هذه الدورة آخر مرحلة للمشاركين في الفن التشكيلي، حيث سيتعرفون على أحدث التقنيات واللمسات األخيرة 
للوحة، بنستخدام خامات ومواد مختلفة عن السابق كالسكين والمعجون، واأللوان الزيتية واألكريلك ضمن مواضيع 

 .لخيول والموديل الحي واإلنشاء التصويريرسم ا
 

 مستوى ثالث –الخزف 
 دورات برنامج الصغار
 ديسمبر 31–8من األحد إلى الثالثاء، 

 مساءً  7:00–مساءً  5:00
 مركز دبا الحصن للفنون، مركز كلباء للفنون، مركز خورفكان للفنون، مركز المدام للفنون، مركز الحمرية للفنون

 15–9فئة العمرية: ال
 اللغة: العربية

 
سيتعلم المشاركون في هذه الدورة عملية تجفيف األعمال قبل البدء في الحرق األول )البسكويت(، ثم تقنيات الحرق 

ودرجات الحرارة المناسبة لنوع الطينة وطرق التلوين "االوفر جليز واالندر جليز"، ثم تقنيات الطالء المختلفة 
بالرش(، وليتبع ذلك التعرف على الحرق الثاني بعد الطالء بحيث يتعرف  –س بالتغطي –بالسكب  –)بالفرشاة 

 .المشاركون على جميع خطوات الحصول على عمل خزفي مكتمل
 

 مستوى ثالث –الخط  
 دورات برنامج الصغار
 ديسمبر 31–8من االحد إلى الثالثاء، 

 مساءً  7:00–مساءً  5:00
مركز دبا الحصن للفنون، مركز كلباء للفنون، ، مركز الحمرية للفنون مركز الذيد للفنون، مركز المدام للفنون،

 مركز خورفكان للفنون
 15–9فئة العمرية: ال

 اللغة: العربية
 

سيتم في هذا المستوى االنتقال بالمنتسبين إلى كتابة الكلمات والجمل مع دراسة السطرمن خالل توازنه ودراسة حجم 
 .الحفاظ على قواعد الحرفالسواد مع البياض باإلضافة إلى 

 

 
 
 
 
 



 تأليف القصص 
 دورة تعليمية للصغار

  2019ديسمبر  12-21
  ءً مسا 7:00- 5:00الخميس: 
ً  11:00السبت:   ظهراً  1:00-صباحا

 مبنى المقتنيات، ساحة الفنون 
 12-9الفئة العمرية: 

 اللغات: العربية واإلنجليزية
 
يتعرف المشاركون في هذه الدورة التدريبية على بنية القصص القصيرة ومحتواها، ويستعرضون معاً بعض س

األمثلة القصصية ثم يبدؤون في جلسات العصف الذهني لتأليف قصصهم الخاصة، يليها كتابة بعض الفقرات حتى 
ويقرأها كمل كل مشارك قصته الخاصة يراجعها المدرب ويقدم لهم اإلرشاد والتوجيه. وفي نهاية هذه الدورة، سي

 على مسامع المشاركين اآلخرين.

 
 
 


