
خريف 2015: البرنامج التعليمي لألطفال 
يوفر البرنامج التعليمي مجموعة من البرامج المتميزة ألطفالك. فالورش ستقدم من قبل عدد 
من الفنانين المحترفين، وتهدف هذه الورش إلى تحفيز اإلبداع لدى المشاركين وتنمية مهارات 

التواصل لديهم وإثراء معارفهم الفنية. كما يمتد برنامج الخريف من الفترة 19/سبتمبر ولغاية
 5/ديسمبر 2015 

المكان: منطقة الفنون، مبنى المقتنيات، المباني الفنية لمؤسسة الشارقة للفنون، 
وحديقة مؤسسة الشارقة للفنون. 

للتسجيل في البرنامج، يرجى تعبئة استمارة التسجيل عبر اإلنترنت وإرسالها إلى البريد اإللكتروني 
education@sharjahart.org لألسئلة واالستفسارات يرجى االتصال على الرقم

 التالي: 065685050 

جميع فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع. يتم توفير جميع المواد 
المستخدمة في الورش من قبل مؤسسة الشارقة للفنون.

ورش العمل  
 

خلق رسومات ثالثية األبعاد

19 سبتمبر

سيتمكن المشاركون في هذه الورشة من إعادة تشكيل الرسومات التقليدية إلى رسومات 
ثالثية األبعاد، عن طريق استخدام تقنيات التخطيط والتظليل.

يالية )7+( الشخصية السر

3 أكتوبر و21 نوفمبر

يالية المحور الرئيسي لهذه الورشة. سيقوم المشاركون باستخدام خيالهم  يعد مفهوم السر
ومهاراتهم في الرسم لخلق شخصية خيالية مستوحاة من نموذج معروض في الورشة.  

 

صندوق الضوء )7+(

10 أكتوبر

مستوحى من »معرض الضوء«. تقوم هذه الورشة بإعادة صنع واحد من األعمال المعروضة 
في معرض الضوء، ومن ثم التفكير بعمق في مفاهيم الضوء والظل.

استوديو الفن )12+(

24 أكتوبر

في هذه الورشة ستكون األبواب مفتوحة لتبادل مختلف األفكار الفنية واألساليب الالزمة 
لتنفيذها. فهنا سيتعرف المشاركين على التقنيات الحديثة التي يتم استخدامها في صناعة الفن 

الحديث إلثراء معرفتهم وفهمهم له.

 مؤسسة
الشارقة للفنون

-
البرنامج التعليمي لألطفال

كل سبت من 19 سبتمبر  إلى
5 ديسمبر 2015 

المباني الفنية 
مبنى المقتنيات

حديقة الشارقه للفنون
المريجة، الشارقة 



مؤسسة
الشارقة للفنون

-
البرنامج التعليمي لألطفال

 

الرسم الضوئي )7+(

31 أكتوبر

سيتعلم المشاركون في هذه الورشة كيفية صنع لوحة ضوئية، وهي تقنية تصويرية تتم 
باستخدام ضوء يدوي لخلق رسومات تتطور إلى ما يسمى باللوحة الضوئية.

مسرح العرائس )7+(

7 نوفمبر

ستركز هذه الورشة على قوة رواية القصص وتغذية الخيال لدى المشاركين، وسيتعلمون من 
 لصنع القصة

ً
خاللها طرق مختلفة لصنع العرائس من مختلف األدوات، وسيعملون معا

 الخاصة بهم.

هيئة ضوئية )10+( 

14 نوفمبر

سيتعلم المشاركين في هذه الورشة كيفية صنع المنحوتات عن طريق استخدام األسالك، 
وتنمي هذه الورشة مهارات التشكيل وتعزز اإلبداع لديهم من خالل استخدام المشاركين للضوء 

ووسائط أخرى مبتكرة.

اليوم المفتوح 

17 أكتوبر

رسم 101 )7+( 

هذه الدورة ترجع المشاركين إلى أساسيات الرسم. وسوف يقوم المدرب بتعريف المشاركين 
على مختلف الوسائط واألدوات واألساليب.

تحويل الفن )7+(

في هذه الورشة سيتم وضع المشاركين في مجموعات وسيطلب منهم استخدام خيالهم 
لتحويل صور األعمال الحالية إلى أخرى مبتكرة. وستركز الورشة على تطوير مهارات العمل لدى 

الفريق وتجريب مختلف الوسائط واألفكار.
  

 الطباعة )3+( 

سيتم تعليم المشاركين الطباعة باستخدام المواد األساسية.



28 نوفمبر

صورة عائلية ضوئية )3+( 

سيتم منح مساحة كبيرة للعوائل ليرسموا حدودهم باستخدام صورة وضوء ليخلقوا صورة 
عائلية مبتكرة. 

رسم المناظر الطبيعية )3+(

سيرسم المشاركين الطبيعة من منظورهم الخاص، باستخدام وسائط طبيعية وقماش شفاف. 
ستقام الورشة في حديقة مؤسسة الشارقة للفنون. 

مؤسسة
الشارقة للفنون

-
البرنامج التعليمي لألطفال

 


