
 
 
 
                                                           
 
 

 

 

 للفنون الشارقة مؤسسة

 2018خريف  –لألطفال  التعليمي البرنامج

 2018 إلى نوفمبر 2018من سبتمبر 

 

 الذي تم تصميمه لألعمار للفنون، الشارقة مؤسسة في لألطفال التعليمي البرنامج يقدم

 متخصصون فنانون يشرف عليها أخرى وأنشطة فنية عمل ورش سنة، 15 - 6 من

 في البرنامج أهداف تتمثل. واألدائية البصرية الفنون من واسعة مجموعة في يعملون

 خريف برنامج سيبدأ. اإلبداعي تعبيرهم وتعزيز فنية تقنية، مهارات األطفال تعليم

 ساحة في مبنى المقتنيات في نوفمبر، 24 إلى سبتمبر 8 من الفترة في لألطفال 2018

 .ذلك خالف يذكر لم ما الفنون،

 حتى 10:00 الساعة من الوقت، نفس في مختلفتين عمريتين لفئتين ورشتان وتحدد

 . وسيتم توفير المواد والمعدات لورش العمل من قبل المؤسسة.12:00

مكان. وترفق إلمؤسسة الشارقة للفنون بأن تكون برامجها شاملة وميسرة قدر ام تلتز

كافة البرامج التعليمية والمجتمعية بالرموز الخاصة بذوي اإلعاقة، والتوصيفات التي 

 .توضح القدرات المرتبطة بكل الجلسات

 العمل ورش خالل مطلوب دعم أي لترتيب مسبقا   األطفال تعليم ببرنامج االتصال يرجى

 .األنشطة أو

 الرموز: دالالت

 

 إصابة بالعمى أو ضعف الرؤية 

 إصابة بالصمم أو ضعف السمع

 إعاقة جسدية  

 متالزمة داون 

 التوحد

 

  .كافة فعاليات مؤسسة الشارقة للفنون مجانية ومتاحة للجميع

 

 إلى إلكتروني بريد إرسال يرجى التسجيل، أو المزيد لمعرفة

children.education@sharjahart.org على الرقم االتصال أو 

5685050 (06). 
 

  

 إصابة بالعمى أو ضعف الرؤية

 إصابة بالصمم أو ضعف السمع

 إعاقة جسدية

 متالزمة داون

 التوحد



 
 
 

الرحالت لعمل واورش   

 

  رسم البورتريه وجهاً لوجه : عمل ورشة

 2018 سبتمبر 8 السبت،
 ظهرا   12:00 - صباحا   10:00
 10-6: األعمار

 
الحبر  وسيطين هما ركين برسم بعضهما البعض باستخدامافي هذه الورشة، سيقوم كل اثنين من المش

وقلم الرصاص. سيتعلم المشاركون كيفية الرسم المبسط لجسم اإلنسان عن طريق األشكال التي 

  يستطيعون رسمها.

 

 الطبيعة الصامتة: عمل ورشة

 2018 سبتمبر 8 السبت،
 مساء   12:00 - صباحا   10:00
 15-11: األعمار

 
في هذه الورشة سيتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة، حيث سيكون لكل مجموعة موضوعها 
الخاص ونظام األلوان الخاص بها للرسم والتلوين. سيتم تحدي المجموعات لرسم األشياء التي يرونها 

 من وجهات نظر مختلفة.

 

 المختلطة الوسائط بورتريه: العمل ورشة

 2018 سبتمبر 15 السبت،
 ظهرا   12:00 - صباحا   10:00
 10-6: األعمار

 
 ثم. صورهم من مطبوعة نسخة وإعطائهم المشاركين تصوير سيتم هذه، العمل ورشة بداية في

 نفس على( وكوالج التلوين، وأقالم مائية، وألوان الشمع الملونة، أقالم) مختلفة وسائل أربع سيختبرون
 .مختلفة نتائج لخلق الصورة

 

 الخريف حقائب صنع: عمل ورشة

 2018 سبتمبر 15 السبت،
 ظهرا   12:00 - صباحا   10:00
 15-11: األعمار

 
 على وزخارف أنماط لخياطة والخيوط اإلبر استخدام كيفية المشاركون سيتعلم هذه، العمل ورشة في

 بتعليم هذه العمل ورشة ستقوم الخريف، وأنماط ألوان دمج خالل ومن. المؤسسة من مقدمة حقيبة
 في المنزل إلى المنتهية حقائبهم أخذ يمكنهم. مختلفة بأشكال إبداعاتهم عن التعبير كيفية المشاركين

 .الورشة نهاية
 
 

  مصاصات الفاكهة صنع: عمل ورشة

 2018 سبتمبر 22 السبت،
 ظهرا   12:00 - صباحا   10:00
 10-6: األعمار

 



 
 
 

 قالب في وضعها ثم لديهم، المفضلة والمكسرات الفواكه بخلط المشاركون سيقوم هذه، العمل ورشة في

 .واللذيذة الصحية الفاكهة مصاصات لصنع العصير مع

 

 مبنى المقتنيات ساللم تزيين: عمل ورشة

 2018 سبتمبر 22 السبت،
 ظهرا   12:00 - صباحا   10:00
 15-11: األعمار

 
. البطاقات على ألوان وإضافة مختلفة أنماط برسم أوال   المشاركون سيقوم مبنى المقتنيات، ساللم لتزيين

 فهم توسيع على هذه العمل ورشة ستعمل. الخارجية أو الداخلية الساللم على إما تصاميمهم يضعون ثم

 .الشارع لفن المشاركين

 

 عمل فني باستخدام الشريط الالصق: عمل ورشة

 2018 سبتمبر 29 السبت،
 ظهرا   12:00 - صباحا   10:00
 10-6: األعمار

 

 بتطبيق. فني عمل لخلق األلوان وتنسيق للرسم مختلفة تقنيات المشاركون سيتعلم هذه، العمل ورشة في

 المشاركون سيعمل للفصل بين أجزاء العمل، الالصق الشريط استخدام ذلك في بما تعلموها، التي التقنيات

 .ملونة كتل إلنتاج فرق في كبيرة لوحات على

 

 المتكررة األنماط: عمل ورشة

 بالتعاون مع البرنامج التعليمي لذوي االحتياجات الخاصة

 2018 سبتمبر 29 السبت،
 ظهرا   12:00 - صباحا   10:00
 15-11: األعمار

   

 

 صيغة أو شكل بتكرار فني عمل في الحركة حس خلق كيفية المشاركون سيتعلم هذه، العمل ورشة في

 والتصاميم األنماط من متنوعة مجموعة في ترتيبها يمكنهم حيث مماثلة، أرقاما   إعطاؤهم سيتم. معينة

 المتكررة. 

 

 بالحروف الرسم: عمل ورشة

 2018 أكتوبر 6 السبت،
 ظهرا   12:00 - صباحا   10:00
 10-6: األعمار

 
 استخدام من بدال  . مميزة فنية أشكال لخلق استخدامه وكيفية العربي الخط أساسيات الورشة هذه تعلم

 .والكلمات بالحروف المشاركين رسم سيتم األسطر،

 



 
 
 

 التجريدي الرسم: عمل ورشة

 2018 أكتوبر 6 السبت،
 ظهرا   12:00 - صباحا   10:00
 15-11: األعمار

 

 للفنون،لمؤسسة الشارقة  الفنية الساحات في بولينغ فرانك أعمال معرض في بجولة المشاركون سيقوم

 للرسم مشهدا   أو موضوعا   سيختارون ذلك، بعد. العالم" "خريطة عمل على خاص بشكل التركيز مع

 يؤثر بالطرق التي المشاركين تعريف على هذه العمل ورشة ستعمل. التجريدي أسلوب بولينغ باستخدام

 الفني. العمل وتعتيم كثافة على باأللوان فيها التالعب

 

 األوراق على الضغط: العمل ورشة

 بالتعاون مع البرنامج التعليمي لذوي االحتياجات الخاصة

 2018 أكتوبر 13 السبت،
 ظهرا   12:00 - صباحا   10:00
 10-6: األعمار

     

 
 أجسام لصنع استخدامه يمكن والذي األوراق، ضغط أسلوب المشاركون سيتعلم هذه، العمل ورشة في

  .واإلطارات المرجعية اإلشارات مثل مختلفة

 

 بالطين النحت: عمل ورشة

 2018 أكتوبر 13 السبت،
 ظهرا   12:00 - صباحا   10:00
 15-11: األعمار

 

. الطين في أشكال لخلق خيالهم ويستخدمون بالطين، النحت أساسيات المشاركون سيتعلم الورشة، هذه في

 .الفخار صنع في المستخدمة الطين وأنواع المختلفة الفخار بتقنيات تعريفهم سيتم كما

 

 األول الجزء - الشارقة من زهور: عمل وورشة رحلة

 2018 أكتوبر 20 السبت،
 ظهرا   12:00 - صباحا   10:00
 15-6: األعمار

 
 الفنون ساحة المقتنيات، مبنى: التجمع نقطة

 اللتقاط صغيرة مجموعة ضمن قصيرة بجولة المشاركون سيقوم هذه، العمل ورشة من األولى الجلسة في

 وسيتعّرفون على حي مؤسسة الشارقة للفنون. حول يجدونها التي الزهور من مختلفة ألنواع صور

  .للبحث واحدة زهرة مجموعة كل ستختار. فنان مع السريع البحث خالل من الزهور

 

 الثاني الجزء - الشارقة من زهور: عمل ورشة

 2018 أكتوبر 20 السبت،



 
 
 

 مساء   12:00 - صباحا   10:00
 15-6: األعمار

 
 وسيتعّرف للفنون، الشارقة مؤسسة تقدمها غداء مأدبة بعد العمل، ورشة من الثانية تأتي الجلسة

 التي الزهرة برسم مشارك كل سيقوم. ودرسوها رأوها التي الزهور رسم على كيفية المشاركون فيها

 البعض، بعضهم إلى رسوماتهم المشاركون سيقدم العمل، ورشة نهاية في. عنها بالبحث مجموعتهم قامت

 الخاصة بهم.  زهورهم ويشرحون تفاصيل

 ةمركز واسط لألراضي الرطب: رحلة

 2018 أكتوبر 27 السبت،
 ظهرا   12:00 - صباحا   10:00
 15-6: األعمار
 الفنون ساحة المقتنيات، مبنى: التجمع نقطة

 
سيقوم المشاركون برحلة ميدانية إلى مركز واسط لألراضي الرطبة للتعرف على أنواع الطيور المختلفة 

 .و البيئة المحيطة. سيتم توفير النقل من قبل المؤسسة

 الشجرة فروع تزيين: عمل ورشة

 2018 نوفمبر 3 السبت،
 ظهرا   12:00 - صباحا   10:00
 15-6: األعمار

 المريجة ساحة حديقة الحي،
 

. المريجة ساحة في الواقعة حديقة الحي في األشجار على المشاركون سيعمل الخريف، بموسم لالحتفال
 جوا   النشاط هذا سيخلق. مختلفة أنماطا   ويخلقون ملونة، بخيوط األشجار فروع سيلف المشاركون

 .والطبيعة المشاركين بين عالقة ويقيم الحديقة، في جديدا  

 

  البوب فن: عمل وورشة رحلة

 2018 نوفمبر 3 السبت،
 ظهرا   12:00 - صباحا   10:00
 15-11: األعمار
 الفنون ساحة المقتنيات، مبنى: التجمع نقطة

 

 في معرضه ياسين خالل جولة رائد الفنان بأعمال المشاركين تعريف سيتم هذه، العمل ورشة في

 إلى البوب فن من عناصر المشاركون سيضيف الجولة، بعد. النقل توفير سيتم. الحمرية باستوديوهات

 .الفن في البحث ألهمية فهما   سيطورون. المجالت من التوضيحية والرسوم الصور

 

 صوتية منحوتات: عمل ورشة

 بالتعاون مع البرنامج التعليمي لذوي االحتياجات الخاصة

 2018 نوفمبر 10 السبت،
 ظهرا   12:00 - صباحا   10:00
 10-6: األعمار

  

 المعادن مثل بمواد كبير هيكل ببناء المشاركون سيقوم كدال، اإلنتاج خالد فنان باالطالع على أعمال
 المواد بواسطة المختلفة األصوات إنتاج كيفية يستكشفون سوف البناء، من االنتهاء بعد. والخشب
 .بإنشائها قاموا التي األشكال وضمن المختلفة،



 
 
 

 

 

 والحاضر الماضي في العمارة: ونزهة عمل ورشة

 2018 نوفمبر 10 السبت،
 ظهرا   12:00 - صباحا   10:00
 15-11: األعمار

 
 بينما. المكان وذاكرة التاريخ تمثيل القديمة للمباني يمكن كيف المشاركون سيتعلم هذه، العمل ورشة في

 في وشكلها الماضي في المدينة شكل على يركزون سوف الشارقة، في اآلثار من نماذج إلى ينظرون

 عناصر سيضيف المشاركون واآلن، آنذاك شكل المباني لدراسة الشارقة حصن إلى جولة بعد. الحاضر

 .حديثة مبان   إلى لتحويلها القديمة المباني لصور مختلفة وألوان

 

 طبيعية صور: عمل ورشة

 بالتعاون مع البرنامج التعليمي لذوي االحتياجات الخاصة

 2018 نوفمبر 17 السبت
 ظهرا   12:00 - صباحا   10:00
 10-6: األعمار

   

 في يجدونها التي الطبيعية األشياء من متنوعة مجموعة بجمع المشاركون سيقوم هذه، العمل ورشة في

 تحويل إمكانية للمشاركين هذه العمل ورشة ستوضح. شخصية صور إلنشاء حديقة الحي، ويستخدمونها

  .فنية أعمال إلى الطبيعية األشياء

 

 ورشة عمل: ذكريات مكان

 2018نوفمبر  17 ،السبت
 ظهرا   12:00 - صباحا   10:00
 15-11األعمار: 

 

النحت. سوف يجمعون  يجسدونه عبرذاكرتهم مكانا  منفي ورشة العمل هذه، سوف يبني المشاركون 

ويضيفون اللمسات  ،بين الرسومات والصور واألشياء المرتبطة بالمكان في وعاء بالستيكي أو زجاجي

الفنية الخاصة بهم. في نهاية ورشة العمل، سيكون للمشاركين منحوتة لها طابع عاطفي ومعماري على 

 .حد سواء

 

 الوطني الشارقة منتزه: المفتوح اليوم رحلة

 2018 نوفمبر 24 السبت،
 ظهرا   12:00 - صباحا   10:00
 15-6: األعمار
 الفنون ساحة المقتنيات، مبنى: التجمع نقطة

 

 من مختلفة أنواع في سيشاركون حيث الوطنية، الشارقة حديقة إلى ميدانية رحلة في المشاركون سيذهب

 المفتوح اليوم هذا يشجع. جماعية نقاش وجلسة ورياضات، فنية، عمل ورش ذلك في بما األنشطة،



 
 
 

 من التي باألنشطة والتمتع وعفوية، رسمية غير بطريقة البعض بعضهم مع التفاعل على المشاركين

 .المقتنيات مبنى من النقل توفير سيتم. عافيتهم في تسهم أن شأنها

 



 
 
 

 

  


