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برنامج الفنان الناشئ لمؤسسة الشارقة للفنون

يقدم البرنامج التعليمي في مؤسسة الشارقة للفنون، الفرصة ل�طفال �كتشاف 
إبداعاتم الفنية في الوقت الذي يتعلّمون فيه الفنون والثقافة. ُيساعد نج مؤسسة 

الشارقة للفنون، ذو ا�ختصاصات المتعدّدة الط�َب، من خ�ل مجموعة متنوعة من الخبرات 
م بناء المعرفة الفنية، وا¥بداع وتنمية 

ّ
وورش العمل وا¦نشطة والفعاليات، على تعل

الثقة بالذات. عبر استقطاب الفنانين المحترفين للتعليم، تم إنشاء مبادرة  مؤسسة 
الشارقة للفنون استجابة للمواضيع المطروحة ضمن برنامج معارضها الجاري. 

 كي تت�ءم 
ً
يساعد فريق عمل مؤسسة الشارقة للفنون على وضع برامج مصممة خصيصا

 جو�ت لزيارة المعارض الفنية بهدف 
ً
مع اهتمامات وثقافة مدرستكم. كما ننظم أيضا

 كي تنسجم مع احتياجاتكم. 
ً
تدعيم برامج ورش العمل المصممة أيضا

للمزيد من المعلومات، أو لحجز موعد لورش العمل المدرسية، يرجى مراسلتنا عبر البريد 
ا¥لكتروني: education@sharjahart.org ، أو ا�تصال بنا على الرقم: 065685050

يتم توفير جميع المواد من قبل مؤسسة الشارقة للفنون.
 .P الموقع: المباني الفنية لمؤسسة الشارقة للفنون، المبنى

ورش العمل 

تقنية الرسم النافر
الفئة العمرية: 7+ سنوات 

يقوم الط�ب بتصميم ونحت أعمال فنية نافرة تنطوي على مجموعة متنوعة من المواد 
والخطوط وا¦عماق. 

ورشة عمل التحرك الخ�ق
الفئة العمرية : 6+سنوات 

تساعد هذه الورشة ا¦طفال على تنشيط مخيلتم، وبناء ثقتم بأنفسم، وتحفز ا¥بداع 
لديم؛ حيث تأخذ شكل درس عفوي ومرح يستكشف فيه الصغار جوانب مختلفة من 
شخصيتم، ويعبرون عنها بتحريك أجسامم بطرق متنوعة تتسم با¥بداع وا�رتجال. 



استوديو الفن
الفئة العمرية: 12+ سنة

 فنية مستوحاة من ا¦عمال المشاركة في المعارض، ويتعلمون 
ً
يبدع المشاركون أعما�

أساليب جديدة لÈبداع الفني تحت إشراف فنانين محترفين. 

صمم ملصقك بنفسك
الفئة العمرية: 7+ سنوات

 مثل الكتب وا¦ف�م والمواقع ا¥لكترونية. ويتعلم 
ً
تعتبر الملصقات وسيلة للتواصل، تماما

ا¦طفال في هذه الورشة كيفية إعداد ملصقاتم الخاصة التي تدور حول مواضيع 
مختلفة، وذلك باستخدام الرسم والطباعة ا¦حادية وتقنية الكو�ج. 
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ورشة التصوير الفوتوغرافي
الفئة العمرية: 7+ سنوات

يتعلم الط�ب في ورش العمل هذه مبادئ التصوير الفوتوغرافي؛ حيث تتمحور كل ورشة 
حول موضوع معين بما يشمل الصور الشخصية (البورتريه)، وتصوير المناظر الطبيعية 

والمشاهد الساكنة. ويتم تشجيع المشاركين على إحضار كاميراتم، أو هواتفم الذكية، 
أو أية أجزة إلكترونية. 

ورشة الرسم
الفئة العمرية:  8 + سنوات

 
 على تقنيات الرسم باستخدام قلم الفحم، ومن ثم يتم 

ً
يتم تعريف المشاركين أو�

 من وحي 
ً
 كي يرسموا شيئا

ً
تقسيمم إلى مجموعات وتشجيعم على العمل معا

الصورة المعروضة أمامم والقصة المرتبطة بها. 

 

 ليوم واحد
ً
فنانا

الفئة العمرية:  8+ سنوات

ينقسم المشاركون إلى مجموعات صغيرة، ويتشاركون أفكارهم ورؤاهم حول كيفية 
 ¥بداع مشروع فني بأنفسم. 

ً
التعاون معا



ورشة الحياكة
لفئة العمرية: 7+ سنوات

يتعلم المشاركون في هذا النشاط مهارات حياتية مهمة عبر زراعة الخضروات والفاكهة 
وا¦زهار الموسمية والعناية بها، يشارك الط�ب كل أسبوع في كافة خطوات هذه العملية 

فيما يتعلمون سبل العناية بحديقتم. كما يضيفون عناصر مختلفة إلى الحديقة مثل 
المقاعد التي تأخذ شكل فطر، والفزاعات، وع�مات الحدائق. 
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أنشطة فنّية 

حديقة ا¦طفال
لفئة العمرية: 7+ سنوات

يتعلم المشاركون في هذا النشاط مهارات حياتية مهمة عبر زراعة الخضروات والفاكهة 
وا¦زهار الموسمية والعناية بها، يشارك الط�ب كل أسبوع في كافة خطوات هذه العملية 

فيما يتعلمون سبل العناية بحديقتم. كما يضيفون عناصر مختلفة إلى الحديقة مثل 
المقاعد التي تأخذ شكل فطر، والفزاعات، وع�مات الحدائق. 

مكتبة الطفل  
جميع الفئات العمرية

 
 ممتعة مع أطفالم. شاركونا في جلسة 

ً
 للعائ�ت كي يقضوا أوقاتا

ً
مكتبتنا متاحة يوميا

القصص التي سيقدمها أمين المكتبة لدينا باستخدام الدمى وكل ما يساعد في رواية 
 بالمرح والتشويق بالنسبة ل�طفال الذين يمكنم 

ً
 مملوئة

ً
القصص مما يجعل القراءة تجرية

 قضاء وقت مليء بالمتعة في الرسم والتلوين والحديث عن شخصياتم المفضلة. 
ً
أيضا

  

 

جميع العروض مجانية.  


