
 

 2020دورات وورش ورحالت موسم شتاء 
 البرنامج التعليمي للناشئة والكبار

 

 2020مارس  14–يناير 11

 

سنة  15تعنى الدورات والورش والرحالت بتنمية الحس اإلبداعي في المجتمع المحلي من خالل إتاحة الفرصة أمام المشاركين من عمر 

فما فوق لالستمتاع بالفن المعاصر في ضوء اإلرث الفني الغني والمناظر الطبيعية الجميلة في إمارة الشارقة، كجزء من البرنامج 

كبار الذي تطلقه مؤسسة الشارقة للفنون. تعقد الجلسات باللغتين العربية أو اإلنجليزية أو كليهما حسب احتياجات التعليمي للناشئة وال

 المشاركين فيها. 

 

تعقد الدورات والورش والرحالت في األماكن التابعة للمؤسسة في مدينة الشارقة وستة مراكز فنية موزعة على طول اإلمارة في الحمرية 

 دام ودبا الحصن وخورفكان وكلباء.والذيد والم

 

مارس، ويتضمن برنامج  14يناير حتى  11في مؤسسة الشارقة للفنون من  2020للناشئة والكبار لموسم الشتاء البرنامج التعليمي يمتد 

فناني  مباشرةً معهذا الموسم جلسات الرسم والتلوين والخط العربي والنحت والتصوير الفوتوغرافي. كما سيتسنى للمشاركين العمل 

"مشروع مارس" لالطالع على أساليب البحث. باإلضافة إلى تجربة المطبخ اإلماراتي التقليدي والمشاركة في العروض ولقاء فنانين 

 ومصورين فوتوغرافيين ومحبين للفنون.

 
ة، ج التعليمية بالرموز الخاصة بذوي اإلعاقتلتزم مؤسسة الشارقة للفنون بأن تكون برامجها شاملة مؤهلة قدر اإلمكان. وترفق جميع البرام

 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  sharjahart.orgyouthandadults@ للتسجيل، يرجى مراسلتنا على
 

 مجانية ومتاحة للجميع، كما ستوفر المؤسسة المواد والمعدات لألنشطة المختلفة.للناشئة والكبار جميع ورش العمل ضمن البرنامج التعليمي 
 

 

 

 

 

 

mailto:youthandadults@sharjahart.org


 

 الحوارات والملتقيات 
 

 : تغير أسلوب الممارسة الفنية فلوة ناظر
  للكبارجلسة حوارية 

 
  2020يناير  18: السبت التاريخ
ً  11:00: الزمان  مساءً  1:00– صباحا
  مبنى المقتنيات، ساحة الفنون: المكان

  18: + الفئة العمرية
 : العربية واإلنجليزية اللغات

 

ية تتحدث فلوة ناظر في هذه الجلسة الحوارية حول التأثيرات العملية والمفاهيمية التي أدت إلى انتقال ممارستها الفنية من الطباعة الرقم

تعبيراتها الفنية، ثم تختم الجلسة والكوالج إلى المنسوجات، وتناقش كيفية استفادتها من خبرتها السابقة الستخدام أدوات تصميم األزياء في 

للحديث عن سير عملها انطالقاً من البحث مروراً بالكتابة ورسم االسكتشات، والتحديات التي واجهتها خالل مشاركتها في مشروع مارس 

، عندما أنتجت ألول مرة عمالً مخصصاً لبيت الحرمة التابع لمؤسسة الشارقة للفنون2019  

 

 الدورات
 

 )مبتدئ(الرسم 
 والكبار للناشئةدورة 

 

 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، مركز الحمرية للفنون، مركز المدام للفنونالموقع: 

 15+  الفئة العمرية:

 العربية اللغات: 

 

 
 

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

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

وإنما يعتمد على رسم أجزاء الوجه وجسم اإلنسان.ويكون الرسم كمستوى أول فقط بقلم الرصاص والفحم من دون ألوان، إذ يتّم أي  فقط

 التعريف باأللوان ومزجها وليس الرسم بها، كذا المعجون في هذه المرحلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/nbQLvUGAmCnF95eq8
https://goo.gl/maps/maWBWueMyrXHKFP76
https://goo.gl/maps/XZF1ZficvQzU8gKT7
https://goo.gl/maps/Syfo44o9He1rz8L36
https://goo.gl/maps/XF7u45asXpyfTj2s7


 
 )مبتدئ(الخط 

 والكبار للناشئةدورة 

 

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

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

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

 للفنون

 15+  الفئة العمرية:

 العربية اللغات: 

 

 
 

تتيح هذه الدورة للمشاركين فيها تعلم مبادئ الخط العربي من خالل التعرف على األدوات المستخدمة فيه، كاألقالم بأنواعها المختلفة 

والتدريب على حروف الخط العربي، والتعرف على طريقة إمساك القلم بالطريقة الصحيحة التي واألحبار والورق المستخدم في الكتابة، 

تساعد في الوصول إلى كتابة الحرف بشكل جيد، وذلك من خالل التدريب على حروف خط الرقعة والذي هو بمثابة بوابة رئيسية لباقي 

 .الخطوط

 

 )مبتدئ(النحت 
 والكبار للناشئةدورة 

 

 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+  الفئة العمرية:

 العربية اللغات: 

 

 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
https://goo.gl/maps/XZF1ZficvQzU8gKT7


 

 )مبتدئ(الخزف 
 والكبار للناشئةدورة 

 

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

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

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

 15 + الفئة العمرية:

 العربية اللغات: 

 

   
 

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.

 

 

 )مبتدئ(الخط 
 والكبار للناشئةدورة 

 

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

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

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

 للفنون

 15+  الفئة العمرية:

 العربية اللغات: 

 

 
 

ة كاألقالم بأنواعها المختلفتتيح هذه الدورة للمشاركين فيها تعلم مبادئ الخط العربي من خالل التعرف على األدوات المستخدمة فيه، 

واألحبار والورق المستخدم في الكتابة، والتدريب على حروف الخط العربي، والتعرف على طريقة إمساك القلم بالطريقة الصحيحة التي 

لباقي  ةتساعد في الوصول إلى كتابة الحرف بشكل جيد، وذلك من خالل التدريب على حروف خط الرقعة والذي هو بمثابة بوابة رئيسي

 .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
 

 لقاء الفنان ونزهة في الحديقة 
 لكبارل ورشة

 

  2020يناير  11السبت  التاريخ:

ً  11:00 الزمان:  ظهراً  2:00–صباحا

  الحديقة المدنية، ساحة المريجة المكان:

  18+  الفئة العمرية:

 اإلنجليزية اللغة:

 

يعقد اللقاء في الحديقة بمشاركة فنانين مكرسين وناشئين مقيمين في اإلمارات العربية المتحدة لمشاركة أعمال بعضهم بعضاً ونقدها 

حظات الوالتعرف عليها وبناء شبكة من العالقات االجتماعية مع فنانين آخرين في الشارقة، في فرصة ممتازة لالستماع إلى اآلراء والم

حول األعمال الجارية ومناقشة التغيرات وتبادل النصائح الفنية بين أحضان الطبيعة. ندعو المشاركين الصطحاب نماذج من أعمالهم التي 

 يرغبون في مشاركتها مع باقي أعضاء المجموعة، ويمكنهم إحضار أطباق طعام منزلية لالستمتاع بها مع زمالئهم.

 

 

 فن التجوال: استكشاف المألوف 
 لكباررحلة وورشة عمل ل

 مع مي راشد 

 

  2020يناير  18السبت  التاريخ:

ً  8:00 الزمان:  عصراً  4:00–صباحا

 مركز المعلومات، ساحة المريجة مكان التجمع:

  18+  الفئة العمرية:

 العربية اللغة:

 

ندعو المشاركين إلى االتجاه صوب أم القيوين مع فنانة "مشروع مارس" مي راشد لدراسة أسلوبها في جمع األفكار واستحضار الدوافع 

 ،ألعمالها من خالل استكشاف األماكن المعروفة والمغيّبة، والتفاعل مع الفنانة الكتساب فهم عميق للعملية الفنية وأساليب العصف الذهني

م على انتاج أعمال خاصة بهم. تنتج مي راشد أعمالها باستخدام الرسم والتصوير الفوتوغرافي وعروض األداء والفيديو لمساعدته

والمدونات الصوتية، وتخوض في الفن والمشهد الثقافي في اإلمارات وتستعرض العالقة بين علم الوجود الحاضر والمستقبلي من جهة 

 والمجتمع من جهة ثانية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/27Fby2LJZLGYTc7n8
https://goo.gl/maps/27Fby2LJZLGYTc7n8


 

 تصوير المناظر الطبيعية في خورفكان 
 للناشئة والكبارجولة تصوير 

 مع محمد الحمادي 

 

  2020يناير  18: السبت التاريخ

ً  10:00: الزمان  ظهًرا 1:00–صباحا

 مركز خورفكان للفنون: مكان التجمع

  16: + الفئة العمرية

 العربيةاللغة: 

 

 

محمد الحمادي، المناظر الطبيعية في خورفكان ويلتقطون صوراً لها في جولة تصوير تحثهم على  صوررفقة المبيستعرض المشاركون 

استكشاف القصص التي يمكنهم استخدامها إلضافة خلفية سردية لصورهم الفوتوغرافية، وتتيح الجولة فرصة لقاء مصورين آخرين وأفراد 

 مع والتواصل معهم. المجت

 

 

 رسم الجداريات 

  للكبارورشة عمل 

 

  2020يناير  25: السبت التاريخ

ً  10:00: الزمان  مساءاً  5:00–صباحا

  مبنى المقتنيات، ساحة الفنون: المكان

 18: + الفئة العمرية

 اإلنجليزية العربية و: اللغات

 

 

يكتسب المشاركون في هذه الورشة المعرفة والمهارات العملية الالزمة لرسم الجدارية من األلف إلى الياء، ويتعلمون كيفية تحقيق نتيجة 

 على قطعة قماش كبيرة. الصور الملونة مختلف أساليب رسم  استخداماحترافية، ابتداًء من السكتش األول وصوالً إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/pdwqBPTxjEwHhzHa7
https://goo.gl/maps/nbQLvUGAmCnF95eq8


 

 تصوير مسجد الشارقة الكبير 
 للناشئة والكبارجولة تصوير 

 مع محمد الحمادي 

 

  2020يناير  25: السبت التاريخ

 مساءً  7:00–عصًرا 4:00: الزمان

 مركز المعلومات، ساحة المريجة: مكان التجمع

  16: + الفئة العمرية

 العربيةاللغة: 

 

  
 

 

ينتقل المشاركون من خورفكان لزيارة مسجد الشارقة الكبير على تقاطع شارعي اإلمارات ومليحة، ويستعرضون برفقة المصور محمد 

 الحمادي، التصميم العمراني الفريد للمسجد ويلتقطون صوره، ويحظون بفرصة لقاء مصورين آخرين من خورفكان والتواصل معهم. 

 

 لقاء الفنان في خورفكان: مواد ملتقطة 
  للكبارلقاء 

 

  2020فبراير  1: السبت التاريخ

ً  11:00: الزمان  ظهراً  1:00–صباحا

 مركز خورفكان للفنون: المكان

  18: + الفئة العمرية

 العربيةاللغة: 

 

  
 

ة كندعو الفنانين المكرسين والناشئين المقيمين في اإلمارات العربية المتحدة لمشاركة أعمال بعضهم بعضاً ونقدها والتعرف عليها وبناء شب

من العالقات االجتماعية مع فنانين آخرين في المنطقة الشرقية من الشارقة، في فرصة ممتازة لالستماع إلى اآلراء والمالحظات حول 

الجارية ومناقشة التغيرات وتبادل النصائح الفنية بين جو مريح. ندعو المشاركين الصطحاب نماذج من أعمالهم التي يرغبون في األعمال 

 مشاركتها مع باقي أعضاء المجموعة، على أن تتمحور الجلسة حول المواد الملتقطة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/27Fby2LJZLGYTc7n8
https://goo.gl/maps/pdwqBPTxjEwHhzHa7


 

 البستنة الطارئة وتوثيق النباتات في كراسات الرسم 

  للناشئة والكبارورشة عمل 

 مع مايكل متزجر

 

  2020فبراير  1: السبت التاريخ
ً  10:00: الزمان  ظهراً  1:00–صباحا

 الحديقة المدنية، ساحة المريجة: مكان التجمع
 15: + العمر
 : اإلنجليزية اللغة
 

الورشة في المناطق المحيطة بمؤسسة الشارقة للفنون الستكشاف النباتات النامية في الشقوق واألرصفة  يتجول المشاركون في هذه

واألركان واألزقة فيها، ثم يوثقونها في كراسات الرسم، ويتعلمون كيفية زراعة الحدائق السرية كشكل من أشكال فن الشارع، ويحاولون 

ل بذر الحبوب بطريقة عشوائية في المناطق المذكورة، فاتحين المجال أمام الطبيعة لتنمو في زراعة النباتات والمحاصيل الغذائية من خال

 الجوار من تلقاء نفسها.

 

 أحادية اللون طباعة 

  للكبارشة عمل رو

 

  2020فبراير  1 السبت :التاريخ

ً  10:00: الزمان  ظهراً  2:00–صباحا

  مبنى المقتنيات، ساحة الفنون: المكان

  18+ : الفئة العمرية

 : العربية واإلنجليزية اللغات

 

  

والكوالج  ستنسلاوالرسم وطباعة  والتخطيطيتعرف المشاركون في هذه الورشة على فن الطباعة دون استخدام مطبعة، باستخدام التحبير 

 إلنتاج سلسلة من مطبوعات المونوبرنت. 

 

 أمسية الميكروفون المفتوح 

  للناشئة والكبار أمسية

 مع بالنك سبيس 

 

  2020فبراير  7: الجمعة التاريخ
 مساءً  10:00–مساءً  6:30 :الزمان
  المدينة، ساحة المريجةسينما سراب : المكان
 15: + العمر
 : العربية واإلنجليزية اللغات

 
 تدعو مؤسسة الشارقة للفنون بالتعاون مع بالنك سبيس الشعراء والموسيقيين والمؤدين والكوميديين الهواة والمحترفين للمشاركة في أمسية

 الميكروفون المفتوح في سينما سراب المدينة. 

عن مبادرة مجتمعية تندرج تحت مسمى "الميكرفون المفتوح"، شارك في تأسيسها محمد عبد الحكيم ومثاني "بالنك سبيس" هي عبارة 

 .لستاند آب"، وفنون األداء األخرىمحمد وذلك لتقديم عروض موسيقية وشعرية، إضافة لكوميديا "ا

https://goo.gl/maps/27Fby2LJZLGYTc7n8
https://goo.gl/maps/nbQLvUGAmCnF95eq8
https://goo.gl/maps/27Fby2LJZLGYTc7n8


 
 

 جوالت تصوير العمارة 

  للناشئة والكبارورشة عمل 

 مع ريم خورشيد 

 

  2020فبراير  8: السبت التاريخ
 مساًء  6:00–عصراً  3:00: الزمان

 مركز المعلومات، ساحة المريجة: مكان التجمع
  15: + العمر
 : اإلنجليزية اللغة
 

ل ويلتقطون صوراً فوتوغرافية لألعمال التركيبية والتفاصييزور المشاركون مواقع ترينالي الشارقة للعمارة بجولة تقودها ريم خورشيد، 

 المعمارية الدقيقة، ويغذّون فهمهم لتاريخ العمارة في مدينة الشارقة.

 

 (2010فيلم واال: اسمي خان )

 اخراج كاران جوهار

 +(13دراما )

 دقيقة 45ساعتان و 

 

 2020فبراير  20الخميس، التاريخ : 

 مساءً  11:30 – 8:00الزمان : 

 ساحة الفنونمكان التجمع: 

 الهندية )مع ترجمة إلى العربية و اإلنجليزية(اللغة: 

 

 متاح للجميع

 

" قصة حياة رضوان خان، مسلم مصاب بمتالزمة أسبرجر )إحدى اضطرابات My Name is Khan-يحكي فيلم "اسمي خان

سبتمبر، حيث تحتجزه السلطات األميركية بالخطأ، مما يدفعه إلى الشروع في  11التوحد(، ومعاناته في الواليات المتحدة بعد أحداث 

 رحلة يطوف فيها أرجاء أميركا أمالً في لقاء الرئيس األميركي وتبرئة اسمه. 

 

بالخلفيات واللغات المختلفة لسكان إمارة الشارقة  احتفاء، بمثابة 2018تعد مبادرة "فيلم واال" التي أطلقتها مؤسسة الشارقة للفنون عام 

والحي الذي تقع فيه المؤسسة، وذلك من خالل عرض أفالم مختارة يقوم بترشيحها أعضاء مؤسسة الشارقة للفنون، والتي تركز على 

 والوطن والثقافة الشعبية. مواضيع الحنين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/27Fby2LJZLGYTc7n8
https://goo.gl/maps/DUASxtZUjAWmKa3U6


 

 توثيق وأرشفة فن العمارة في الشارقة
  للكبارورشة عمل ورحلة 

 

  2020فبراير  15: السبت التاريخ

ً  10:00: الزمان  مساءاً  5:00–صباحا

  مبنى المقتنيات، ساحة الفنون: المكان

  18: + الفئة العمرية

 : العربية واإلنجليزية اللغات

 

   

يتعّرف المشاركون في هذه الورشة على أهم المواقع العمرانية في الشارقة وتركز على مهارات التصوير الفوتوغرافي الالزمة لتوثيق 

 عدد من المواقع في قلب الشارقة.الصروح العمرانية وأرشفتها بوضوح بطريقة تعكس عناصرها الجمالية، وذلك أثناء زيارة 

 

 أمسية شعرية مفتوحة في المدام 
  للناشئة والكبارأمسية مفتوحة 

 

  2020فبراير  15: السبت التاريخ

 مساءً  8:00–مساءً  4:00 :الزمان
 مركز المدام للفنون: مكان التجمع

  15: + الفئة العمرية

 العربيةاللغة: 

 

    
 

تدعو مؤسسة الشارقة للفنون الشعراء ومؤدي الشيلة للمشاركة في هذه األمسية الشعرية في المدام، والشيلة هي نوع من الشعر البدوي 

عراء فهم و/أو من تأليف شالمتناغم يؤدى عادة خالل التجمعات الكبيرة واالحتفاالت، وتتاح الفرصة أمام المشاركين إللقاء الشعر من تألي

 آخرين. ندعو المشاركين للتسجيل مسبقاً أو خالل األمسية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/nbQLvUGAmCnF95eq8
https://goo.gl/maps/maWBWueMyrXHKFP76


 

 استكشافات الطهي: تحضير البثيث 

  للناشئة والكبارورشة عمل 

 مع شفاء الحمادي 

 

  2020فبراير  22: السبت التاريخ

 ظهراً  1:00–صباحا   10:00: الزمان
  مبنى المقتنيات، ساحة الفنون: المكان
  15: + العمر
 : العربية واإلنجليزية اللغة
 

 لطالما ارتبطت رائحة الدقيق المحمص واللوز والقرفة المنبعثة من حلوى البثيث التقليدية مع بداية فصل الشتاء في المنازل اإلماراتية.

المشاركون في هذه الورشة إلى المجالس العامة في قلب الشارقة ويستمعون إلى القصص المرتبطة بالحلويات اإلماراتية التقليدية، ينضم 

 ثم يتعاونون لتحضير حلوى الشتاء اإلماراتية.

 

 لضوئيتصوير الرسم ا
 ورشة عمل للكبار

 

  2020فبراير  22: السبت التاريخ

ً  10:00: الزمان  ظهراً  1:00–صباحا

  مبنى المقتنيات، ساحة الفنون: المكان

  18+ : الفئة العمرية

 : العربية واإلنجليزيةاللغات

 

  

 

خدم هذا النوع الضوئي. ويستيطلع المشاركون في الورشة على الشكل المبتكر لفن التصوير الفوتوغرافي المعروف باسم تصوير الرسم 
من التصوير مصابيح اصطناعية محمولة للرسم في الهواء بينما تبقى العدسة مفتوحة أثناء التصوير بتقنية العرض الطويل في مكان مظلم. 

 وتلتقط الصورة األخيرة األنماط المتفردة والشرائط المرسومة في الهواء.
أن تكون من طراز الكاميرات الرقمية ذات العدسة األحادية العاكسة. وتتوفر في الورشة يرجى من المشاركين اصطحاب كاميراتهم على 

 مستويات المشاركة في الورشة.اللجميع حوامل الكاميرات والمعدات األخرى. يمكن 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/PAJttR2koJ6PRvK99
https://goo.gl/maps/nbQLvUGAmCnF95eq8


 
 تصوير مناطق مليحة األثرية

 جولة تصوير للناشئة والكبار

 مع محمد الحمادي

 

 2020فبراير  22السبت  التاريخ:

ً  10:00 الزمان:  ظهًرا 1:00–صباحا

 سيستقلون الحافلة()للذين  مركز المعلومات، ساحة المريجةو مركز مليحة لآلثار التجمع:أماكن 

 + 16 لعمرية:الفئة ا

 العربية اللغة:

 

يستعرض المشاركون رفقة المصور محمد الحمادي، مدينة مليحة األثرية ورؤية اإلنسان األول في مركز اآلثار، وجمع معلومات عن 

لمشاهد ا . باإلضافة إلى دراسة طبيعة المنطقة الوسطى عن طريق تصويروآثارها هذا الموقع التاريخي الكتشاف تراث المنطقة وثقافتها

 الطبيعية.

 

 تصوير البورتريه 
  للكبارورشة عمل 

 

  2020فبراير  29: السبت التاريخ

ً  10:00: الزمان  ظهراً  1:00–صباحا

  مبنى المقتنيات، ساحة الفنون: المكان

  18+ : الفئة العمرية

 : العربية واإلنجليزية اللغات

 

   

الكاميرا أو خلفها إلنتاج صور شخصية جذابة، حيث ستتاح لهم يتعلم المشاركون في هذه الورشة كيفية العمل بكفاءة عالية سواء أمام 

 وإعداد مواضيعها وتعديل اإلضاءة والبعد البؤري.  هم الفنية من خالل اختيار الخلفية المناسبة للصوربهاالفرصة للتعبير عن مو

 

 اصنع ألوانك المائية في السوق 

  للناشئة والكبارورشة عمل 

 مع رانيا جيشي 

 
  2020فبراير  29: السبت التاريخ

 ظهراً  1:00–صباحا   10:00: الزمان
  مبنى المقتنيات، ساحة الفنون: مكان التجمع

  15: + العمر
 : اإلنجليزية اللغة
 

وأصباغ ومالزم تباع عادة في األسواق المحيطة بمؤسسة يرسم المشاركون في هذه الورشة لوحات باأللوان المائية باستخدام مكونات 

الشارقة للفنون، ويستكشفون المتاجر التقليدية في سوق صقر لبيع التوابل واألعشاب بحثاً عن المكونات الالزمة، ثم يتجمعون في مبنى 

 نزل.المقتنيات لتعلم كيفية مزجها وتكوين عدة األلوان المائية الخاصة بهم واصطحابها إلى الم

 

https://goo.gl/maps/zzcfyxcrY6cHqUB46
https://goo.gl/maps/27Fby2LJZLGYTc7n8
https://goo.gl/maps/nbQLvUGAmCnF95eq8
https://goo.gl/maps/PAJttR2koJ6PRvK99


 
 تصوير المناظر الطبيعية في خورفكان

 جولة تصوير للناشئة والكبار

 مع بيورن مورمان وبالتعاون مع فوجي

 

 2020فبراير  29السبت  التاريخ:

 مساءً  6:00–مساءً  3:00 الزمان:

 سيستقلون الحافلة()للذين  مركز المعلومات، ساحة المريجةو مركز خورفكان للفنون أماكن التجمع:

 + 16 الفئة العمرية:

 اإلنجليزية اللغة:

 

لى ع، المناظر الطبيعية في خورفكان ويلتقطون صوراً لها في جولة تصوير تحثهم بيورن مورمانيستعرض المشاركون برفقة المصور 

استكشاف القصص التي يمكنهم استخدامها إلضافة خلفية سردية لصورهم الفوتوغرافية، وتتيح الجولة فرصة لقاء مصورين آخرين 

 وأفراد المجتمع والتواصل معهم. ستوفر فوجي كمية محددة من الكاميرات.

 

 أمسية الميكروفون المفتوح 

  للناشئة والكبار أمسية

 

  2020 مارس 7 السبت: التاريخ
 مساءً  10:00–مساءً  6:30 :الزمان

 مركز خورفكان للفنون: المكان
 15: + العمر
 : العربية واإلنجليزية اللغات

 
تدعو مؤسسة الشارقة للفنون الشعراء والموسيقيين والمؤدين والكوميديين الهواة والمحترفين للمشاركة في أمسية الميكروفون المفتوح في 

 . مركز خورفكان للفنون

 

 

 لقاء فناني القصص المصورة  

 للناشئة والكبارلقاء 

 

  2020مارس  7: السبت التاريخ

 مساًء  6:00–عصراً  3:00: الزمان
  بيت عبيد الشامسي: المكان
  16: + العمر
 : اإلنجليزية اللغة
 

يعقد اللقاء بمشاركة فناني القصص المصورة المكرسين والناشئين المقيمين في اإلمارات العربية المتحدة لمشاركة أعمال بعضهم بعضاً 

والتعرف عليها وبناء شبكة من العالقات االجتماعية مع فنانين آخرين في الشارقة، ويساهم كل مشارك خالل اللقاء بجزء مصور، ونقدها 

ثم تجمع مع باقي الشخصيات التي عمل عليها المشاركون اآلخرون إلنتاج قصة مصورة. ويعد هذا اللقاء فرصة ممتازة للفنانين لالستماع 

 نات حول األعمال الجارية ومناقشة التغيرات وتبادل النصائح الفنية في جو مريح، ويمكن للفنانين إحضار عدد مإلى اآلراء والمالحظ

 .أعمالهم لمشاركتها مع الحاضرين

https://goo.gl/maps/pdwqBPTxjEwHhzHa7
https://goo.gl/maps/27Fby2LJZLGYTc7n8
https://goo.gl/maps/pdwqBPTxjEwHhzHa7
https://goo.gl/maps/JjJLJqn6XgvU4Tx39

