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 التعليمي للصغار 2019برنامج صيف 
                               

 
 شرفي أخرى وأنشطة فنية عمل ورش للفنون الشارقة مؤسسة في للصغار التعليمي البرنامج يقدّم 

 وتتمثل .واألدائية البصرية الفنون من واسع طيف على يعملون ومتخصصون، محترفون فنانون عليها
 .اإلبداعية مفرداتهم وتعزيز فنية، مهارات الصغار تعليم في البرنامج أهداف

 
 ورش ويتضمن أغسطس، 31 لغاية ويستمر يوليو 8 في 2019 لصيف التعليمي البرنامج ينطلق
 ألساسية،ا الفنية المهارات حول دورتين إلى إضافة الخط، وفن الفوتوغرافي والتصوير الرسم في عمل
 مريتينع فئتين العمل ورشتا وتستهدف. النحت حول األخرى تدور فيما الرسم عن األولى الدورة تركز

 الساعة تمام في العمل ورش وتبدأ ،(سنة 15 حتى 11 من أو سنوات 10 حتى 6 من العمرية الفئة)
 أيام الدورتان وتقام. منطقة الفنون، الشويهين في ظهرا   1:00 الساعة حتى وتستمر صباحا   11:00
 التابعة الفنون ساحات في عصرا   5:00 الساعة حتى ظهرا   3:00 الساعة من والخميس الثالثاء
 تقام التي والدورات للورش الالزمة المواد المؤسسة وتقدم. المريجة ساحة في للفنون الشارقة لمؤسسة
 .المشاركين الحتياجات وفقا   واإلنجليزية العربية باللغتين

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

 بكل تبطةالمر القدرات توضح التي والتوصيفات اإلعاقة، بذوي الخاصة بالرموز والمجتمعية التعليمية
 .الجلسات

مسبقا  مع القائمين على البرنامج التعليمي لألطفال إلبالغهم عن أي متطلبات دعم  يرجى التواصل
 سيحتاجها المشارك أثناء ورش العمل أو الفعاليات.

 شرح الرموز:

 

 الرؤية ضعف أو بالعمى إصابة 

 السمع ضعف أو بالصمم إصابة 

 إعاقة جسدية 

 متالزمة داون 

 التوحد 

       
 في خدمةالمست المواد جميع توفير ويتم. للجميع ومتاحة مجانية للفنون الشارقة مؤسسة فعاليات جميع

 .للفنون الشارقة مؤسسة قبل من الدورات
 

  اإللكتروني البريد عبر التواصل يرجى للتسجيل، أو المعلومات من للمزيد
children.education@sharjahart.org 5685050( 06) الرقم على االتصال أو. 

 
 

 الميدانية والجوالت العمل ورش
 
 

 المختارة مجموعتك رسم: عمل ورشة
 2019 يوليو 8 اإلثنين،
 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

  10-6: العمرية الفئة
 

 تلفمخ جمع إلى المشاركون سيعمد القتالية، بالفنون المتعلقة ستال أندرو الفنان أعمال ضوء على
 كارأف الستلهام ستال معرض سيزورون كما. فني عمل ورسم البتكار معا   ودمجها الصلبة المواد أنواع
 .أعمالهم حول

 



 

 الرسم: عمل ورشة
 2019 يوليو 8 اإلثنين،
 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 15 -11: العمرية الفئة
 

 ة،كبير لوحات على المشاركون سيرسم حيث ستال، أندرو الفنان معرض من مستوحاة هذه العمل ورشة
 .محددة مواضيع حول مشاعرهم عن للتعبير يختارونها أعمال فنية البتكار

 

 بورتريهال خارطة: عمل ورشة
 2019 يوليو 10 األربعاء،
 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 10 -6: العمرية الفئة
 

 همللوحات انعكاسا   اللوحات وتعتبر ستال، أندرو الفنان أعمال من مستوحاة لوحات المشاركون سيرسم
 .بأنفسهم صمموها خرائط باستخدام( البورتريه) الذاتية

 

 

 عالمية بورتريهات: عمل ورشة
 2019 يوليو 10 األربعاء،

 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 15 -11: العمرية الفئة

 

 لوانأ باستخدام وذلك ستال، أندرو الفنان أعمال من ومستوحاة متخيلة بورتريهات المشاركون سيرسم

 حوشر استكمالها بعد الذاتية لوحاتهم عن أكثر التحدث للمشاركين ويمكن. سميك وورق أكريليك

 أعمال ارالبتك للمشاركين فضاء توفير إلى العمل ورشة وتهدف. إليهم بالنسبة تجسدها التي المعاني

 .تحقتس الذي التقدير إيالئها في والمساهمة الفنان أعمال فهم لتعميق الفنان ذهنية مع متناغمة فنية

 

 جدارية لوحات رسم: عمل ورشة
 2019 يوليو 13 السبت،

 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 10 -6: العمرية الفئة

 

 ضمن معا   الرسم إلى المشاركون وسيعمد ستال، أندرو الفنان أعمال من مستوحاة العمل ورشة

 الأعم المشاركون سينسخ الفنان، لوحات على االطالع وبعد. كبيرة جدارية لوحة البتكار مجموعات

 .كبيرة واحدة جدارية لوحة لرسم اللوحات وسمات عناصر مختلف كما سيوظفون ستال،

 
 

 الشمس وغروب والحقول السماء رسم: عمل ورشة
 2019 يوليو 13 السبت،
 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 15 -11: العمرية الفئة
 

 لىع مشارك كل وسيطلع. المائية األلوان باستخدام الرسم مراحل في هذه الورشة، المشاركون سيتعلم
 نم آخر جزء وفي. الطبيعة مع وعالقتها األلوان مزج من ابتداء   الطبيعية، المناظر رسم مقاربة سبل

 يختارون جديدة لوحة لرسم رسموها التي المسودات من االنتقال مشارك كل من يُطلب العمل، ورشة
 .الشمس غروب أو خضراء حقول أو صافية سماء كرسم موضوعها،

 
 
 
 
 
 
 



 المتتابعة األشكال تصوير: عمل ورشة
 2019 يوليو 15 اإلثنين،
 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 10 -6: العمرية الفئة
 

 الورشة وتركز حاليا ، المقام" نظر وجهة الشارقة" معرض من مستوحاة هذه التصويرية العمل ورشة
 وتعلم حيحةالص بالطريقة وتثبيتها الكاميرا لحمل الكافيتين والمعرفة بالشجاعة المشاركين تزويد على
 تابعةمت لعناصر صور التقاط حدة على مشارك كل من المعرض فنانو وسيطلب. الصور التقاط كيفية

 شةالور نهاية في مشارك لكل ويمكن رسومات، هيئة على لتكون الصور هذه طباعة ستتم ثم. مختلفة
 (.والرسومات الصور) الفني عملهب االحتفاظ

 
 

 المظلمة حجرتك صنع: عمل ورشة

 2019 يوليو 15 اإلثنين،
 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 15 -11: العمرية الفئة
 

  خدامباست الخاصة المبسطة كاميرتهم لصنع الالزمة الخطوات هذه العمل ورشة في المشاركون سيتعلم

 حجرة ابتكار وبعد .صغيرة معدنية وقطع الصور وورق الصناديق مثل المؤسسة بها تزودهم مواد

 .واألسود باألبيض الصور رؤية للمشاركين يمكن الكاميرات، عدسات بمثابة لتكون مظلمة

 
 المحمولة الهواتف باستخدام التصوير: عمل ورشة

 2019 يوليو 17 األربعاء،
 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 10 -6: العمرية الفئة
 

 يقدمس حيث المحمولة، الهواتف باستخدام صور التقاط كيفية هذه العمل ورشة في المشاركون سيتعلم
 ا  مستعين تعلمه ما مشارك كل وسيطبق الالزمة، والحيل النصائح الورشة على المشرف الفنان لهم

 .المحمول هاتفه يوفرها التي بالخيارات

 
 

 الصور تعديل: عمل ورشة
 2019 يوليو 17 األربعاء،
 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 15 -11: العمرية الفئة
 ودرجات اناأللو تعديل سبل وسيستكشفون الصور، تعديل أساسيات الورشة هذه في المشاركون سيتعلم

 .األدوات من وغيرها المؤثرات وإضافة السطوع
 

 القصص تصوير: عمل ورشة
 2019 يوليو 20 السبت،
 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 10 -6: العمرية الفئة
 

 ساحة في بجولة أوال   المشاركون سيقوم حاليا ، المقام" نظر وجهة الشارقة" معرض ضوء على
 كل وسيكتب زيارتهم أثناء سريعة صورا   بعدها وسيلتقطون. هناك المعروضة الصور لرؤية المريجة
 في مهاراتهم تطوير في هذا وسيسهم. التقطها التي الصور حول مختصرة قصة أو وصفا   مشارك

 .عنها الكتابة خالل من الفنية أعمالهم على الضوء تسليط
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الضوئي التصوير في الغالق سرعة: عمل ورشة
 2019 يوليو 20 السبت،
 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 15 -11: العمرية الفئة
 

 لىع وسيطلعون الضوئي، التصوير في الغالق سرعة على الورشة هذه خالل من المشاركون سيتعرف

 امباستخد متنوعة صور التقاط خالل من الحقا   سيتدربون ثم التصوير، وزمن الالزمة الضوء كمية

 .الكاميرات في الغالق سرعة إعدادات مختلف

 

 الظالل رسم تقنيات: عمل ورشة
 2019 يوليو 22 اإلثنين،
 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 10 -6: العمرية الفئة
 

 ارالبتك المتقاطعة الظالل رسم تقنيات أنواع مختلف على هذه العمل ورشة في المشاركون سيتعرف
 لمشاركينل ويمكن التنقيط، خالل من بالرسم أيضا   الظالل رسم تقنيات وتعرف. األبعاد مختلفة رسومات
 .ذاته الرصاص قلم باستخدام الطرق مختلف تطبيق

 
 
 

 الحجر على النقش: عمل ورشة
 2019 يوليو 22 اإلثنين،
 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 15 -11: العمرية الفئة
 

 ستخداما كيفية وسيتعلمون الحجر على النقش تقنيات على هذه العمل ورشة في المشاركون سيتعرف
 .فني عمل إلى حجرية قطعة لتحويل مخيلتهم توظيف المشاركين من وسيُطلب النحت، أدوات

 
 

 ورشة عمل: رسم ما حولنا
 2019يوليو  24األربعاء، 
 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 10 -6الفئة العمرية: 
 

 ،بهم يحيط ما رسم خالل من البشري الجسد نسب تخيل على هذه العمل ورشة في المشاركون سيعمل
 تغايرم متسع أمامهم سيكون حيث الوقت لبعض رسمها على وينكبون خشبية أزياء عارضة وسيراقبون

 لوضعيات والحقيقية اإليمائية المالمح رسم إلى التمرين هذا ويهدف. تفاصيل إلضافة الوقت من
 .الخشبية العارضة

 
 للخط الشارقة متحف: رحلة

 2019 يوليو 24 األربعاء،
 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 15 -11: العمرية الفئة
 

 .العربي الخط أنواع مختلف للتعرف على للخط الشارقة متحف المشاركون سيزور
 
 

 إسفنجية منحوتات: عمل ورشة
 2019 يوليو 27 السبت،
 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 10 -6: العمرية الفئة
 

 تخدامباس وذلك الفنية، ستال أندرو أعمال من مستوحاة منحوتات ابتكار الورشة في المشاركون سيعيد
 .المكتملة النحتية أعمالهم سيرسمون المختارة، العناصر جميع تجميع وبعد. والدمى اإلسفنج

 
 
 
 



 دمى قماشية: عمل ورشة
 2019 يوليو 27األربعاء،
 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 15 -11: العمرية الفئة
 

 ىعل وسيركزون يدوية، مشغوالت البتكار شتى مواد هذه العمل ورشة في المشاركون سيستكشف
 .قماشية منحوتة لصنع والمواد الخيوط لجمع اإلبرة استخدام كيفية

 

 الطبيعية األصباغ: عمل ورشة
 2019 يوليو 29 اإلثنين،
 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 10 -6: العمرية الفئة
 

 دمسيستخ ،"السطحي توتر" معرض خالل ناصر داال الفنانة تقدمها التي الفنية األعمال ضوء على

 .القماش لتلوين طبيعية ألوان لصنع والسماق الكركم مثل طبيعية مواد المشاركون

 

 أقمشة على طبيعية أصباغ: عمل ورشة
 2019 يوليو 29 اإلثنين،

 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 15 -11: العمرية الفئة

 

 كيفية لىع وسيطلعون طبيعية أصبغة باستخدام الصباغة عملية على الورشة في المشاركون سيتعرف

 كديهالكر وألوان والرمان األسود الشاي مثل طبيعية مواد وسيستخدمون. متناسقة بطريقة األلوان مزج

 .األقمشة لتلوين أصبغة لتصبح معالجتها طرق لمعرفة

 
 "األوريغامي" الياباني الورق طي فن:  عمل ورشة

 2019 يوليو 31 األربعاء،
 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 10 -6: العمرية الفئة
 

". أوريغامي" باسم المعروف الياباني الورق طي فن على الورشة خالل من المشاركون سيطلع
 نالمشاركي من سيطلب ثم. والنباتات الحيوانات أشكال مختلف لصنع حدة على مشارك كل وسيعمل
 .خيوط باستخدام المقتنيات مبنى في الفنية أعمالهم لتعليق معا   العمل

 

 عادية مواد باستخدام مجوهرات صنع: عمل ورشة
 2019 يوليو 31 األربعاء،

 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 15 -11: العمرية الفئة

 

 رهاوغي واألسالك واألصداف الحصى مثل عادية مواد استخدام كيفية الورشة في المشاركون سيتعلم

 توظيف بفرصة المشاركون وسيحظى. مبتكرة مجوهرات قطع البتكار تدويرها المعاد المواد من

 .مألوفة غير مواد باستخدام إكسسوارات لصنع مخيلتهم

 

 

 

 

 



 شمسية طبعات: عمل ورشة
 2019 أغسطس 3 السبت،

 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 10 -6: العمرية الفئة

 

 ورق باسم معروف للضوء، حساسة بمواد مطلي ورق على الورشة خالل من المشاركون سيتعرف

 ة،المتوفر وتلك الطبيعية المواد من مزيج وضع خالل من مختلفة طبعات وسيبتكرون. السيانوت

 الفني العمل على للحصول الشمس أشعة إلى بعدها الورق تعريض وسيتم. السيانوت ورق على مباشرة

 .وغرافيةالفوت الصور بطبع متعلقة جوانب على أيضا   تشتمل علمية تجربة الورشة وتعتبر. المطلوب

 

 النباتات رسم: عمل ورشة
 2019 أغسطس 3 السبت،
 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 15 -11: العمرية الفئة
 

 جميلة أحواض ضمن المزروعة النباتات من متنوعة باقة على الورشة في المشاركون سيتعرف
 اركونالمش ويتمتع. الصامتة الطبيعة لوحات البتكار النباتات رسم منهم وسيطلب. األشكال مختلفة
 .رسوماتهم البتكار معقدة أو مبسطة تقنيات تطبيق بحرية

 

 

 البحر أصداف كوالج: عمل ورشة
 2019 أغسطس 5 اإلثنين،

 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 10 -6: العمرية الفئة

 

 مالوأع طبعات لتشكيل العادية المواد من وغيرها بحرية أصدافا   الورشة في المشاركين إعطاء سيتم

 لعنانا وإطالق يختارونه، مما مكونة فنية أعمال ابتكار حرية المشاركين ولدى. الكوالج بتقنية فنية

 .مبتكرة كوالج أعمال لصنع إلبداعهم

 الخشب على النقش: عمل ورشة

 2019 أغسطس 5 اإلثنين،

 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 15 -11: العمرية الفئة

 

. ومهارة انضباطا   أكثر بطريقة الخشب على النقش أدوات استخدام سبل الورشة في المشاركون سيتعلم

 طويرلت الخشب، على رسوماتهم سينقشون وبعدها. خشبية قطعة على لرسمها شخصية وسيتخيلون

 .يريدون كما الخشب وتطويع النقش بأدوات التحكم على قدراتهم

 

 العشوائي الرسم فن: عمل ورشة
 2019 أغسطس 7 األربعاء،
 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 10 -6: العمرية الفئة
 

 من لبويط. جديدة تقنيات واختبار بإبداعهم االرتقاء كيفية المشاركين تعليم إلى العمل ورشة تهدف
 استخدامب األلوان بمد بعدها ليقوموا إليهم المعطاة األقمشة على األكريليك ألوان مختلف سكب المشاركين

 .الرسم أثناء إيحائية أشكال البتكار مقوى، ورق
 
 
 
 
 
 
 



 البالطات تشكيل: عمل ورشة
 2019 أغسطس 7 األربعاء،
 مساء   1:00 -صباحا   11:00

 15 -11: العمرية الفئة
 

 كوناتالم مختلف وإضافة السيراميك، بالطات على مباشرة التلوين العمل ورشة في للمشاركين يمكن
 على ولالكح من صغيرة قطرات إضافة المشاركين بوسع التلوين، من االنتهاء وحال. والتصاميم اللونية
 .وملونة مجردة صورة على للحصول السطح

 

 

 البحرية المخلوقات: عمل ورشة
 2019 أغسطس 10 السبت،

 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 10 -6: العمرية الفئة

 

 ثم طعةق كل تلوين وسيتم. بحرية لمخلوقات طينية تصاميم تلوين إلى الورشة في المشاركون يعمد

 .كبير فني عمل لتكوين أزرق لوح على القطع جميع سيلصقون

 

 الفلكية األبراج تشكيل: عمل ورشة
 2019 أغسطس 10 السبت،

 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 15 -11: العمرية الفئة

 

 مجموعةك سيعملون ثم والنجوم، الفلك عالم على التعرف للمشتركين يتيح مدخال   العمل ورشة تشكل

 يطلبس التعبير، أشكال شتى توظيف خالل ومن. الفلكية األبراج جميع يمثل ضخم رسم البتكار واحدة

 نوبي المشاركين بين الجسور مد إلى التمرين هذا ويهدف. واحدة رسمة على معا   العمل المشاركين من

 .الخارجي الفضاء حول ومعارفهم مداركهم توسيع إلى إضافة بعضا ، بعضهم وبين وبينهم الفن،

 

 تغليف ورق باستخدام صيفية طبعات: عمل ورشة

 2019 أغسطس 19 اإلثنين،

 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 10 -6: العمرية الفئة

 

 لموادا تغليف ورق سطح على بهم المحيطة الطبيعة لرسم أصابعهم الورشة في المشاركون سيستخدم

 .الحسية الفنية مهاراتهم تعزيز شأنها من جديدة تقنيات وسيتختبرون للكسر، القابلة

 

 االستنسل تشكيل: عمل ورشة

 2019 أغسطس 19 اإلثنين،

 مساء   1:00 -صباحا   11:00

 15 -11: العمرية الفئة

 

 أوال   مونيرس حيث بهم، الخاصة االستنسل تصاميم البتكار ورقية أطباقا   للمشاركين الورشة ستوفر

 في اوليحصلو السطح، على خاويا   فضاء   لتشكل تصاميمهم ينحتون ثم الطبق، سطح على تصميمهم

 .لهم يحلو كما تلوينه بوسعهم استنسل على العملية نهاية

 

 



 

  الصنفرة  على  ورق رسمالورشة عمل: 
 2019أغسطس  21األربعاء، 
 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 10 -6الفئة العمرية: 
 

 للونيا التقزح بخاصية تمتاز ومواد والطباشير التلوين أقالم الورشة هذه في المشاركون سيستخدم
 خدمتست معينة مواد على المشاركون من خالل الورشة وسيتعرف. الصنفرة ورق على مباشرة للرسم
 .مختلفة تأثيرات إحداث سبل على سيطلعون كما نتوءات، ذات أسطح على

 
 

 لآلثار الشارقة متحف: ميدانية رحلة

 2019 أغسطس 21 األربعاء،

 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 15 -11: العمرية الفئة

 

 .لآلثار الشارقة متحف إلى تعليمية برحلة المشاركون سيقوم

 

 تدويرها المعاد المواد: عمل ورشة
 2019 أغسطس 24 السبت،

 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 10 -6: العمرية الفئة

 

 آخر فني عمل أي أو ذاتية لوحات البتكار تدويرها معاد مواد الورشة في المشاركون سيستخدم

 ديمةق دمى استخدام سيتم التدوير، إعادة عملية أهمية نحو وعيهم وتعزيز إدراكهم ولتوسيع. يختارونه

 .فريدة فنية أعمال البتكار وخرز خشبية وقطع

 

 األسطح استكشاف: عمل ورشة
 2019 أغسطس 24 السبت،

 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 15 -11: العمرية الفئة

 

 لفحما ومنها المواد بمختلف المشاركين تزويد سيتم حاليا ، المقام" السطحي توتر" معرض ضوء على

 .البالستيكية واأللواح األقمشة مثل األسطح أنواع شتى على لتطبيقها واألصباغ البراقة والمواد

 
 

 الخاصة لوحتك ابتكر: عمل ورشة
 2019 أغسطس 26 اإلثنين،

 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 10 -6: العمرية الفئة

 

 أوندوسيب. الفن مدارس من مدرسة بوصفه التجريدي الرسم على الورشة هذه في المشاركون سيتعرف

 لتمديد كيةبالستي صحيفة على قماشة كل يبسطون ثم القماشية، لوحاتهم على عشوائية طالء نقط بوضع

 .ملونة تجريدية لوحات البتكار مقاربة التقنية هذه وتوفر. الطالء

 

 



 التركيبي الفن: عمل ورشة
 2019 أغسطس 26 اإلثنين،

 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 15 -11: العمرية الفئة

 

 أنه في عنه يختلف لكنه الكوالج فن يشبه التشكيلية، الفنون أشكال من شكال   التركيبي الفن يعتبر

 ناصرع باستكشاف للمشاركين الورشة هذه وتسمح. الثنائية عن عوضا   األبعاد ثالثية عناصر يستخدم

 .مبتكر مكون على والحصول تجميعها تتيح طريقة إلبداع يتوفر مما مختلفة

 األبعاد ثالثي ورقي نحت: عمل ورشة
 2019 أغسطس 28 األربعاء،

 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 10 -6: العمرية الفئة

 

 ختلفةم ورقية أشرطة ويستعملون أملس، سطح باستخدام النحتي عملهم الورشة هذه في المشاركون يبدأ

 ملونة حوتاتمن ابتكار تجربة المشاركون وسيتخبر. مبتكرة نحتية أشكاال   تحاكي بطريقة لطيها العرض

 .مسطحة مادة باستخدام األبعاد متعددة أشكال وتكوين األبعاد، ثالثية

 البحري الشارقة متحف: ميدانية رحلة
 2019 أغسطس 28 األربعاء،

 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 15 -11: العمرية الفئة

 

 .البحري الشارقة متحف بزيارة العمل ورشة في المشاركون يقومس

 الرسم استكمال: عمل ورشة
 2019 أغسطس 31 السبت،

 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 10 -6: العمرية الفئة

 

 آلخر،ا تلو واحدا   اآلخرين المشاركين إلى يمرره رسما   المشتركين أحد يبتكر الورشة، هذه مستهل في

 صلسيح كما ،التفكير اإلبداعي تطوير على التقنية هذه وتساعد. الرسمة على لمستهم ليضيفوا

 الورشة هذه وتعد. المختلفة الرسم طرق من متنوعة مجموعة على الورشة نهاية في المشاركون

 .بناءة بطريقة معا   العمل على المشاركين تشجع أنها إلى إضافة للرسم، مسلية مقاربة

 

 المدرسة إلى العودة حقيبة: عمل ورشة
 2019 أغسطس 31 السبت،

 ظهرا   1:00 -صباحا   11:00

 15 -11: العمرية الفئة

 

 يةالمدرس حقيبتهم الورشة هذه في المشاركون سيبتكر المدرسة، إلى للعودة التحضيرات إطار في

 واءس الحقيبة من المرجو الغرض على بناء   سيصممها التي الحقيبة حجم مشارك كل ويقرر. الخاصة

 ليأم التي السعيدة األوقات طبيعة ضوء على وذلك المدرسة، مستلزمات أو الفنية المواد لحمل كان

 ياطتهاخ إلى إضافة الحقائب، لتصميم للمشاركين والعون الدعم الورشة وستقدم. المدرسة في قضاءها

 .لرغباتهم وفقا   وتعديلها

 

 

 



 الدورات

 الثالثاء أيام التعليمي للصغار 2019صيف  برنامجل المخصصة الدورات تقام

 .العمل ورش مع بالتزامن وذلك والخميس،

 النحت أساسيات

 2019 يوليو 30 -9 والخميس، الثالثاء أيام

 عصرا   5:00 -ظهرا   3:00

 معهد الشارقة للفنون

 15 -11: العمرية الفئة

 

 سبلو المواد، استخدام كيفية ويتعلمون النحت، أساسيات على الورشة هذه في المشاركون سيتعرف

 .بأفضل الطرق والمهارات طينية منحوتة صنع

 

 الرسم أساسيات
 عصرا   5:00 -ظهرا   3:00 2019 أغسطس 29 -1 والخميس، الثالثاء أيام

 ظهرا 1:00 –صباحا  11:00
 المريجة ساحة الفنون، منطقة
 15 -11: العمرية الفئة

 

 أزياء عارضات وسيستخدمون. الرسم من متقدم مستوى على الورشة هذه في المشاركون سيتعرف

 يلالباست وألوان والفحم المائية األلوان ومنها المواد أنواع شتى وسيوظفون األشخاص، لرسم خشبية

 .الزيتية

 

 



 

  


