
 

2018صيف  –البرنامج التعليمي لذوي اإلعاقة   

أغسطس 16يوليو إلى  5  
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 .العمل ورشة أو الدورة خالل المشارك سوف يحتاجه دعم أي على للحصول معنا مقدما   التواصل يرجى

 

 .)06 (5685050.أو االتصال على الرقم  disabilities@sharjahart.orgللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني 

 
 

األعواد الخشبيةصناعة المعلقات الحائطية باستخدام ورشة عمل:   

  2018 يوليو 5الخميس 

  ظهرا 12:00 - صباحا 10:00

 مركز الفن للجميع، المريجة

 +7األعمار: 
 

 بالحياة نابض معلّق جداري بهدف انشاء يرسمون وسوف ،واألعواد الخشبية الملونة الخيوط المشاركون في هذه الورشة سيستخدم

 .المشرف على الورشةقبل  من مقدم نموذج على الفني العمل يعتمد. مساحتهم الداخلية لتزيين المنزل إلى بإمكانهم أخذه

 

ذوي اإلعاقة البدنية، أغسطس، متضمنا فرصا  تعليمية متعددة لألفراد  16يوليو ولغاية  5من   2018البرنامج التعليمي لذوي اإلعاقة لصيف  يقام

مم البرنامج للمشاركين ص   .من خالل الفن ذواتهمة للتعبير عن لى اكتشاف طرق جديدمية، والذين يعانون من صعوبات في النمو، لمساعدتهم عيالتعلو

 .بإشراف نخبة من المحترفين في كافة المجاالت، وسنة 30سنوات إلى  7من  الذي تتراوح أعمارهم 

 .عمل من قبل المؤسسةوسيتم توفير المواد والمعدات لورش ال كافة فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع،

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

 .بذوي اإلعاقة، والتوصيفات التي توضح القدرات المرتبطة بكل الجلسات

 مفتاح الرموز:

  

 إصابة بالعمى أو ضعف الرؤية

 إصابة بالصمم أو ضعف السمع

 إعاقة جسدية

 متالزمة داون

 التوحد

mailto:disabilities@sharjahart.org


 ورشة عمل: رسم اإليقاع

  2018 يوليو 10الثالثاء 

  هراظ 12:00 - صباحا 10:00

 مركز الفن للجميع، المريجة

 +11األعمار: 

 

 بصرية، فنية أعمال إلى الموسيقى هذه الورشة في المشاركون سيحّول الموسيقية، المقطوعات من متنوعة مجموعة إلى بعد االستماع

 .اإلبداعي وأقالم الحبر لتشجيع التعبير ةالملون الرصاص وأقالم ،األلوان من مزيج باستخدام

 

 

معاد تدويرهاالطيور العائلية: مغذيات  شة عملور  

  2018 يوليو 14السبت 

  ظهرا 1:00 - صباحا 10:00

 المريجةساحة  ،5رواق 

 كافة األعمار

 حديقة في األشجار تعليقها على يمكن التي الطيور مغذيات لصنع والحليب العصير علبإعادة تدوير  في المشاركة العائالت ستتعاون

 ويهدف إلى العائلة أفراد مناسب لجميع النشاط هذا. والطعام بالماء تعبئتها ثم العلب وتلوين بتزيين سيقومون. لمريجةا ساحة الحي في

 الرفق بالحيوانات. تعزيز

 متاحة للجميع

 

زجاجورود مجففة بين لوحي ورشة عمل:   

  2018 يوليو 16االثنين 

  ظهرا 12:00 - صباحا 10:00

 المريجة للجميع، الفن مركز

 +16: األعمار

 

 الجدران تعطي تعلق على ةفريد لصنع معلقات الزجاج لوحين من بين المجففة الزهور بوضع المشاركون سيقوم ،في استلهام للطبيعة

 .المنزل تزين أن يمكن فنية أعمال وإنشاء التصميم مهارات لتطوير للمشاركين فرصة الورشة هذه تعد. عائمة بورود انطباع ا

 

 

   بأسلوب الفن التكعيبيالرسم على علب البيض ورشة عمل: 

  2018 يوليو 23االثنين 

  ظهرا 12:00 - صباحا 10:00

 المريجة للجميع، الفن مركز
 +16: األعمار

 

. األبعاد ثالثيتكعيبيا   أثيرا  ت محدثين بيض،ال كراتينعلى تصاميم  برسم ،األدوات الفنية و األلوان المختلفةاستخدام ب  المشاركون سيقوم

 .التدوير إعادة تشجيع إلى هذه الورشة تهدف

 



 ورشة عمل: متعة الطعام

  2018 يوليو 30االثنين 

  ظهرا 12:00 - صباحا 10:00

 المريجة للجميع، الفن مركز
 +13: األعمار

 

 مجموعة على تحتوي أطباق على وفنية مرحة تصاميم عةصنا أال وهو الفن من مختلف ا في هذه الورشة نوع ا المشاركون يستكشف سوف

 في منعشة مشروبات تحضيرالتي يتم فيها  الكيفية التعرف على فرصة للمشاركين سيتاح كما. واإلضافات الطازجة الفاكهة من متنوعة

  ومن ثم التمتع بشربها. الصيف

 

 

 الشجربأوراق  النقوش صنع: عمل ورشة

  2018 أغسطس 9 الخميس

  ظهرا 12:00 - صباحا 10:00

 المريجة للجميع، الفن مركز
 +13: األعمار

 

 والتي الشجر، أوراق من مختلفة أنواع على الملونة األقالم حك طريق عن النقش البارز فن علىفي هذه الورشة  المشاركون سيتعرف

 في المختلفة أوراقهم أشكال المشاركون سيضع األوراق، من مختلفة ألنواع العريضة الخطوط اظهار بعد. بيضاأل ورقال توضع على

 .الطبيعة من مستوحى ملون فني عمللصنع  إطار

 

 

 

روزنامة عيد األضحى الرقمية ورشة عمل عائلية:  

 بالتعاون مع البرنامج التعليمي لألطفال

2018أغسطس  11السبت،   

ظهرا   1:00 –صباحا   10:00  

 المريجةساحة  ،5رواق 

15-7األعمار:   

 

ه الورشة، كجزء من االحتفاالت التي تسبق عيد األضحى، بصنع تقويم للعد التنازلي لأليام العشرة المباركة من سيقوم المشاركون في هذ

 . ذي الحجة، والتي سوف تؤدي إلى عطلة عيد األضحى، وذلك عبر انجاز مجلد صغير يحتوي طلبا  بفعل الخير

 متاحة للجميع

 

 ورشة عمل: صناعة الفن بالفقاعات الملونة

2018أغسطس  16س، الخمي  

ظهرا   12:00 –صباحا   10:00  

 مركز الفن للجميع، المريجة

+7األعمار:   



 

 فريد فني عمل بإنشاء يقومون سوف. الطعام بألوان الممزوجة الصابون فقاعات مع واألشكال األلوان من عالما   المشاركون يكتشف سوف

 .ببهاتس التي اآلثار ومالحظة الورق على الفقاعات نفخ خالل من

 

 


