
 

 2020لموسم شتاء ت وورش عمل ورحالت ادور

 البرنامج التعليمي للصغار والعائالت

  2020مارس  14–2019ديسمبر  22

 
 

الشارقة للفنون ورش عمل ودورات تدريبية ورحالت يجريها تقيمه مؤسسة الذي والعائالت للصغار ر البرنامج التعليمي يوف  

إلى  6من عمر  للصغارمجموعة من الفنانين العاملين في مختلف الفنون البصرية وفنون األداء، ويهدف البرنامج المخصص 

 المهارات الفنية التقنية وتعزيز قدرتهم اإلبداعية على التعبير.  الصغارسنة إلى تعليم  15

 

والبستنة والتلوين ويتضمن ورش عمل حول الرسم ، 2020مارس  14حتى  2019ديسمبر  22من  2020امج شتاء يستمر برن

، وتعقد هذه الورش والدورات في المواقع التابعة للمؤسسة في ودورات تدريبية حول التخطيط العمراني والتصوير الفوتوغرافي

 ة في الحمرية والذيد والمدام ودبا الحصن وخورفكان وكلباء. مدينة الشارقة وستة مراكز فنية موزعة على طول اإلمار

 

صباحاً  11:00الشويهين في مدينة الشارقة أيام السبت من الساعة ساحة الفنون، ساحة تعقد ورش العمل في مبنى المقتنيات، 

لموسم شتاء  التدريبيةأما بالنسبة للدورات سنة.  15-11سنوات ومن  10–6فئتين عمريتين من وتستهدف ظهراً  1:00حتى 

، وتعقد 2020وأوائل يناير  2019أيام األحد والثالثاء والخميس في أواخر ديسمبر  من أصل خمستعقد ثالث ، ف2020

ظهراً  1:00صباحاً حتى  11:00وأيام السبت من الساعة  مساءً  7:00حتى  5:00الدورتان المتبقيتان أيام الخميس من الساعة 

 ، وتجري الجلسات باللغتين العربية واإلنجليزية حسب احتياجات المشاركين. 2020 في شهري فبراير ومارس

 

باللغة العربية، ويستمر  مساءً  7:00إلى  5:00تعقد الدورات والورش في المراكز الفنية أيام األحد إلى الثالثاء من الساعة 

 بعضها ألسابيع وتستهدف فئات عمرية مختلفة.

 
نون بأن تكون برامجها شاملة مؤهلة قدر اإلمكان. وترفق جميع البرامج التعليمية بالرموز الخاصة تلتزم مؤسسة الشارقة للف

 بذوي اإلعاقة، والتوصيفات التي توضح القدرات المرتبطة بكل الجلسات.
 

 

 شرح الرموز: 
 

 البصرأو ضعف إعاقة بصرية   

 إعاقة سمعية أو ضعف السمع 

 إعاقة جسدية  

 متالزمة داون  

 اضطراب التوحد  
 

 (. 06) 5685050أو االتصال بنا على الرقم  children@sharjahart.org ، يرجى مراسلتنا علىللتسجيل
 

 على الدورات رمزيةفرض رسوم والعائالت مجانية ومتاحة للجميع، وت   للصغارجميع ورش العمل ضمن البرنامج التعليمي 
 التدريبية، كما ستوفر المؤسسة المواد والمعدات لألنشطة المختلفة.

 

 
 

mailto:children@sharjahart.org


 

 لدورات التدريبية ا
 

  التخطيط العمراني
 دورة تدريبية للصغار 

 
  2019ديسمبر  26و 24و 22األحد والثالثاء والخميس،  التاريخ:
ً  11:00 الزمان:  ظهراً  1:00–صباحا
  بيت عبيد الشامسي، ساحة الفنون المكان:

 15–11 الفئة العمرية:
 العربية واإلنجليزية اللغات:

 درهماً  50 الرسوم:
 

   
 

سي، الشامتتكون هذه الورشة من ثالث جلسات يقوم المشاركون فيها بتخطيط الشكل العمراني والنباتات في بيت عبيد 
  ويجربون الرسم من زوايا مختلفة باستخدام مختلف أساليب التظليل.

 
 

 التقاط الصور وأساسيات المونتاج – التصوير الرقمي
 دورة تدريبية للصغار 

 
  2020يناير  9و 7و 5األحد والثالثاء والخميس،  التاريخ:
ً  11:00 الزمان:  ظهراً  1:00–صباحا
  مركز المعلومات، ساحة المريجة المكان:

 15–11 الفئة العمرية:
 العربية واإلنجليزية اللغات:

 درهماً  50 الرسوم:
 

  
 

يقوم المشاركون في هذه الورشة بجوالت تصوير حول ساحة المريجة، ويلتقطون صوراً للمباني والمناطق المحيطة بها، ثم 
يستعرضون في الجلستين األولى والثانية مختلف اإلعدادات واألوضاع المتوفرة في الكاميرات الرقمية. أما في الجلسة الثالثة، 

 وطباعتها ثم يجلسون معاً لالطالع عليها ومناقشة نتيجة أعمالهم. يعمل المشاركون على مونتاج الصور 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/K9XcenqegBntnBnC6
https://goo.gl/maps/ypuTwQ3Qma1KhRZB9


 

 تصوير األفالم الوثائقية
 دورة تدريبية للصغار 

 
  2020فبراير  20و 13ويوما الخميس  2020فبراير  22و 15و 8أيام السبت،  التاريخ:
ً  11:00 الزمان:  مساًء )أيام الخميس(  7:00–5:00ظهراً )أيام السبت( و 1:00–صباحا
  مبنى المقتنيات، ساحة الفنون المكان:

 15–11 الفئة العمرية:
 العربية واإلنجليزية اللغات:

 درهماً  50 الرسوم:
 

  
 

ف المشاركين على أساليب البحث وتصوير الفيديوهات، ويعملون ضمن  تتمحور هذه الدورة حول صناعة األفالم الوثائقية، وتعر 

مجموعات لتوثيق المعارض أو الفعاليات التي تقيمها مؤسسة الشارقة للفنون بعد االطالع على بعض أمثلة األفالم الوثائقية 

لمون بعد االنتهاء من إجراء البحث وتصوير بعض المقابالت وغيرها من صور األشخاص والتعرف على شرح موجز عنها. ويتع

 واألماكن كيفية جمع المعلومات والصور وعرضها في فيديو. 

 
 

 رسم المشاهد الخارجية 
 دورة تدريبية للصغار 

 
  2020مارس  28و 21و 14وأيام السبت  2020مارس  26و 19و 12أيام الخميس،  التاريخ:
ً  11:00مساًء )أيام الخميس( و 7:00–5:00 الزمان:  ظهراً )أيام السبت(  1:00–صباحا
  مبنى المقتنيات، ساحة الفنون المكان:

 15–11 الفئة العمرية:
 العربية واإلنجليزية اللغات:

 درهماً  50 الرسوم:
 

  
 

تعقد كل جلسة في هذه الورشة في مكان خارجي مختلف ليقوم المشاركون برسم مشهد مختلف في كل مرة، ويتعرفون على 

 األساليب المختلفة ويبدعون رسوماً تعكس أسلوبهم وفهمهم لموضوع اللوحة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/nbQLvUGAmCnF95eq8
https://goo.gl/maps/nbQLvUGAmCnF95eq8


 

 )مبتدئ(النحت  دورة
 دورة للصغار

 

 2020مارس  31–يناير 12من األحد إلى األربعاء،  التواريخ:

 مساءً  7:00–مساءً  5:00ظهًرا و  12:00–صباًحا 10:00 التواقيت:

 مركز الحمرية للفنون الموقع: 

 15–9 الفئة العمرية:

 العربية اللغات: 

 

    
 

المضي أولى الخطوات إلى عالم النحت والمنحوتات ذات األشكال ثنائية وثالثية األبعاد، حيث سيتعرف تتيح هذه الدورات 

المشاركون فيها على أسس فن النحت، وخامة الطين وكيفية تشكيلها وخامة الجبس وأسلوب معالجتها، والعالقة بين الكتلة 

 .والفراغ

 

 

 )مبتدئ(دورة الرسم 
 دورة للصغار

 

 2020مارس  31–يناير 12من األحد إلى الخميس،  التواريخ:

 مساءً  7:00–مساءً  5:00ظهًرا و  12:00–صباًحا 10:00 التواقيت:

  مركز كلباء للفنون، مركز الذيد للفنون، ونمركز الحمرية للفن، مركز المدام للفنونالموقع: 

 15–9 الفئة العمرية:

 العربية اللغات: 

 

   
 

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

من الخط والشكل والتكوين فالظل والنور، وصوالً إلى القيم الملمسية واللون. واليقتصر رسم المشاركين كمرحلة أولى على 

 ى أول فقط بقلم الرصاصرسم الطبيعة الصامتة فقط وإنما يعتمد على رسم أجزاء الوجه وجسم اإلنسان.ويكون الرسم كمستو

 والفحم من دون ألوان، إذ يتم  أي التعريف باأللوان ومزجها وليس الرسم بها، كذا المعجون في هذه المرحلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/XZF1ZficvQzU8gKT7
https://goo.gl/maps/maWBWueMyrXHKFP76
https://goo.gl/maps/XZF1ZficvQzU8gKT7
https://goo.gl/maps/Syfo44o9He1rz8L36
https://goo.gl/maps/XF7u45asXpyfTj2s7


 

 )مبتدئ(دورة الخزف 
 دورة للصغار

 

 2020مارس  31–يناير 12من األحد إلى الخميس،  التواريخ:

 مساءً  7:00–مساءً  5:00ظهًرا و  12:00–صباًحا 10:00 التواقيت:

 نونمركز خورفكان للف، مركز كلباء للفنون، مركز دبا الحصن للفنون، مركز الحمرية للفنون، مركز المدام للفنونالموقع: 

 15–9 الفئة العمرية:

 العربية اللغات: 

 

    
 

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

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

 

 

 )مبتدئ(دورة الخط 
 دورة للصغار

 

 2020مارس  31–يناير 12من األحد إلى الخميس،  التواريخ:

 مساءً  7:00–مساءً  5:00ظهًرا و  12:00–صباًحا 10:00 التواقيت:

مركز ، مركز كلباء للفنون، مركز دبا الحصن للفنون، للفنونمركز الذيد ، مركز الحمرية للفنون، مركز المدام للفنونالموقع: 

 خورفكان للفنون

 15–9 الفئة العمرية:

 العربية ات: اللغ

   
 

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 طريقة إمساك القلم 

الصحيحة التي تساعد في الوصول إلى كتابة الحرف بشكل جيد، وذلك من خالل التدريب على حروف خط الرقعة بالطريقة 

 .والذي هو بمثابة بوابة رئيسية لباقي الخطوط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/maWBWueMyrXHKFP76
https://goo.gl/maps/XZF1ZficvQzU8gKT7
https://goo.gl/maps/HPSMD4Tvs6MFmDcs6
https://goo.gl/maps/XF7u45asXpyfTj2s7
https://goo.gl/maps/pdwqBPTxjEwHhzHa7
https://goo.gl/maps/maWBWueMyrXHKFP76
https://goo.gl/maps/XZF1ZficvQzU8gKT7
https://goo.gl/maps/Syfo44o9He1rz8L36
https://goo.gl/maps/HPSMD4Tvs6MFmDcs6
https://goo.gl/maps/XF7u45asXpyfTj2s7
https://goo.gl/maps/pdwqBPTxjEwHhzHa7
https://goo.gl/maps/pdwqBPTxjEwHhzHa7


 

 ورش العمل 
 

 طوب البناء 
 ورشة عمل للصغار

 
 2020يناير  11السبت  التاريخ:
ً  11:00 الزمان:  ظهراً  1:00–صباحا
 ، ساحة الفنونبيت عبيد الشامسي المكان:

 15–11 الفئة العمرية:
 العربية واإلنجليزية اللغات:

 

   
 

يقوم المشاركون في بداية هذه الورشة بجولة في معرض "مروان رشماوي: مربعات مائلة" لالطالع على أعمال الفنان، ال سيما 

الطوب المصنوع يدوياً، ثم يجربون بناء نماذج مختلفة باستخدام الطوب ويضيفون الرسومات التي تعكس إيداعهم في التعبير 

 اإلنشائية المشاركين على اكتشاف اهتمامهم بمجال البناء واإلنشاء. كمرحلة نهائية. تساعد هذه األنشطة 

 
 

 بالكلمات نتخيل الشخصيات 
 ورشة عمل للصغار

 
 2020يناير  18السبت  التاريخ:
ً  11:00 الزمان:  ظهراً  1:00–صباحا
 بيت عبيد الشامسي، ساحة الفنون المكان:

 15–11 الفئة العمرية:
 العربية واإلنجليزية اللغات:

 

   
 

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

 الشعرية ويلونونها باأللوان المائية.  رسومات لشخصيات يختارونها من الكتب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الرسم والطباعة في الحديقة 
 ورشة عمل للصغار

 
 2020يناير  25السبت  التاريخ:
ً  11:00 الزمان:  ظهراً  1:00–صباحا
 الحديقة المدنية، ساحة المريجة المكان:

 15–11 العمرية:الفئة 
 العربية واإلنجليزية اللغات:

 

   
 

عة سكتشات لنباتات متنوايستكشف المشاركون في هذه الورشة المواقع الخارجية في الحديقة المدنية، حيث يجلسون لرسم 
يرونها أمامهم ويلونونها الحقاً باأللوان المائية. يجرب المشاركون أيضاً طرق تلوين مختلف أنواع أورق الشجر واستخدامها 

 ل التصاميم والتراكيب إلى الورق.لنق كأختام
 

 

 مدخل إلى البستنة 
 ورشة عمل للصغار والعائالت 

 
 2020فبراير  1السبت  التاريخ:
ً  11:00 الزمان:  ظهراً  1:00–صباحا
 الحديقة المدنية، ساحة المريجة المكان:

  10–6 الفئة العمرية:
 العربية واإلنجليزية اللغات:

 

     
 

ول التربة حويكتسبون معرفة يقوم المشاركون في هذه الورشة العائلية بزرع النباتات في الحديقة المدنية في ساحة المريجة، 
والبذور ومختلف أنواع النباتات، بما في ذلك األزهار واألشجار والنباتات المأكولة، ويطبقون ما تعلموه في زراعة المزيد من 

 النباتات في الحديقة. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/Eq4EqfsoyzJqrpnS9
https://goo.gl/maps/Eq4EqfsoyzJqrpnS9


 

 وسائط متعددة -السوقرسم خريطة 
 ورشة عمل للصغار 

 
 2020فبراير  8السبت  التاريخ:
ً  11:00 الزمان:  ظهراً  1:00–صباحا
  بيت عبيد الشامسي، ساحة الفنون المكان:

 15–11 الفئة العمرية:
 العربية واإلنجليزية اللغات:

 

  
 

وتختص هذه الورشة بتعليم المشاركين طريقة رسم ، رسم الخرائط هو أسلوب قديم لتوثيق الطرق والممراتمن المعروف أن 
من سوق الشناصيه إلى بيت عبيد الشامسي، ثم  الفنان مروان رشماوي، حيث يبدؤون المسيرأعمال خريطة فنية مستوحاة من 

باستخدام مجموعة متنوعة من المواد مثل األغراض الملتقطة من السوق والقصاصات الورقية وغيرها من  يرسمون خريطتهم
  الوسائط الفنية.

 
 

 التخطيط العمراني 
 ورشة عمل للصغار 

 
 2020فبراير  15السبت  التاريخ:
ً  11:00 الزمان:  ظهراً  1:00–صباحا
  بيت عبيد الشامسي، ساحة الفنون المكان:

 15–11 الفئة العمرية:
 العربية واإلنجليزية اللغات:

 

  
 

، ويبدأ المشاركون بجولة حول بعض المباني 2019تستلهم هذه الورشة أعمال سعيد المدني في معرض مشروع مارس 
القديمة في الشارقة، ثم يرسمون مخططاً للمباني التي لفتت أنظارهم، ثم يستخدمون مجموعة من المواد إلنتاج نماذج للمباني 

 تصميم واإلنشاء العمرانيين. وفق المخططات التي رسموها بهدف فهم عمليات ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://goo.gl/maps/K9XcenqegBntnBnC6
https://goo.gl/maps/K9XcenqegBntnBnC6


 

 مناظر طبيعية خيالية 
 ورشة عمل للصغار

 
 2020فبراير  22السبت  التاريخ:
ً  11:00 الزمان:  ظهراً  1:00–صباحا
  مبنى المقتنيات، ساحة الفنون المكان:

  10–6 الفئة العمرية:
 العربية واإلنجليزية اللغات:

 

    
 

، ويستخدم المشاركون األنسجة 2019تستلهم هذه الورشة أعمال الفنانين أسماء بالحمر وفلوة ناظر في مشروع مارس 
مزج األلوان لأولية ستخدم النسيج كلوحة قماشية عليها أنماط نتاج عمل فني طبيعي خيالي، حيث يالمنقوشة وطالء األكريليك إل

 وإنتاج عمل فريد. األشكال مع 
 

 

 تاريخ تداخل ال
 ورشة عمل للصغار

 
 2020فبراير  29السبت  التاريخ:
ً  11:00 الزمان:  ظهراً  1:00–صباحا
  مبنى المقتنيات، ساحة الفنون المكان:

 15–11 الفئة العمرية:
 العربية واإلنجليزية اللغات:

 

     
 

يقوم المشاركون بجولة حول المنطقة المجاورة لمؤسسة الشارقة للفنون، ويتخيلون أنفسهم في آلة للسفر عبر الزمن تنتقل بهم 
نتج يلمباني ووظيفتها ويتخيلون وضعها المستقبلي من حيث المظهر واالستخدام. اعبر تاريخ المباني، ويستكشفون تصميم 

 المشاركون مع نهاية الورشة عمالً فنياً حول ماضي المباني وحاضرها ومستقبلها باستخدام وسائط متعددة. 
 
 

 فنون األداء 
 ورشة عمل للصغار وذوي اإلعاقة 

 
 2020مارس  7 السبت التاريخ:
ً  11:00 الزمان:  ظهراً  1:00–صباحا
  مبنى المقتنيات، ساحة الفنون المكان:

  15–6 الفئة العمرية:
 العربية واإلنجليزية اللغات:

 

     
 

، ماهية هذه الفنونيتعرف المشاركون في هذه الورشة على فنون األداء، ويبدؤون بممارسة بعض التمارين المساعدة على فهم 
يتعرف المشاركون أيضاً على شكل فني جديد وعرضه، و ثم ينقسمون إلى مجموعات تعمل كل منها على تأليف أداء قصير

 يتيح لهم التعبير عن مشاعرهم. 

https://goo.gl/maps/nbQLvUGAmCnF95eq8
https://goo.gl/maps/nbQLvUGAmCnF95eq8
https://goo.gl/maps/nbQLvUGAmCnF95eq8


 

 ساكنة ة رسوم متحرك
 ورشة عمل للصغار 

 
 2020مارس  14 السبت التاريخ:
ً  11:00 الزمان:  ظهراً  1:00–صباحا
  مبنى المقتنيات، ساحة الفنون المكان:

  15–6 الفئة العمرية:
 العربية واإلنجليزية اللغات:

 

   
 

كرسوم الخاصة ومساحتهم وأغراضهم ينتج المشاركون في هذه الورشة فيديوهات بلقطات ساكنة، حيث يرسمون أنفسهم 
نتاج إلالالزمة االحتياجات بابتداع أفكار لقطاتهم ثم يجهزون الصغيرة فقط، ويبدؤون بدالً من العمل على األغراض متحركة 
 متحركة ساكنة.   رسوم

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/nbQLvUGAmCnF95eq8

