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 13برنامج مدرسة بينالي الشارقة 

تستضيف مؤسسة الشارقة للفنون برنامجاً تعليمياً مكثّفاً بالتزامن مع بينالي 

البنى التحتية المحلية في المناطق الوسطى ، وقد ُصّمَِّم لدعم 13الشارقة 
والمركزية والشرقية بإمارة الشارقة، وتعزيز مجتمعاتها المحلية المختلفة. تقام 

في أربعة مواقع: مركز المدام للفنون، مركز الحمرية  13مدرسة بينالي الشارقة 

 13رقة الفنون في الشارقة. مدرسة بينالي الشا ساحةللفنون، مركز كلباء للفنون و
متاحة للمشاركين من كافة القدرات واألعمار. انطلق البرنامج المجاني في أكتوبر 

 .2017ويستمر حتى أكتوبر  2016

 

أو  sb13school@sharjahart.orgاإللكتروني للتسجيل يرجى التواصل عبر البريد 
 .49، تحويلة 06/5685050االتصال على الرقم 

 

 مركز المدام للفنون

 والتوابل الطبية األعشاب إلى مدخل: 1 العمل ورشة
 أكتوبر 8 األربعاء،

 مساءً  6:00 –مساًء  4:00
 فوق وما 16: األعمار

 
 اإلمارات صحاري على والتعرف لألكل الصالحة البرية النباتات تجميع: 2 العمل ورشة

 مارس 11 السبت،

 ظهراً  1:00 – صباحاً  10:00
 فوق وما 16: األعمار

 
 التقليدية الطرق باستخدام الخيم نسيج: 3 العمل ورشة

 مارس 29 األربعاء،

 ظهراً  1:00 – صباحاً  10:00
 فوق وما 18: األعمار

 
 وأشكاله السيراميك مطبوعات: 4 العمل ورشة

 إبريل 3 اإلثنين،

 مساءً  6:00 –مساًء  4:00
 15 – 7: األعمار

 
 يدوياً  النخيل ورق صناعة: 5 العمل ورشة

 إبريل 29 السبت،
 ظهراً  1:00 – صباحاً  10:00

 فوق وما 15: األعمار

 
 إسالمية بزخرفات الخزفية البالطات نحت: 6 العمل ورشة

 مايو 3 األربعاء،
 مساءً  6:00 –مساًء  4:00

 15 – 9: األعمار

 
 النباتات أوراق باستخدام األواني صناعة: 7 العمل ورشة

 مايو 10 األربعاء،
 مساءً  6:00 –مساًء  4:00

 15 – 7: األعمار
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 تدويرها المعاد المواد باستخدام الصناعة مهارة: 8 العمل ورشة

 مايو 15 اإلثنين،

 مساءً  6:00 –  مساءً  4:00
  16 – 9 :األعمار

 

 مركز كلباء للفنون

 (التقليدية الصيد شباك) الليخ صناعة: 1 العمل ورشة
 فبراير 6 اإلثنين،

 مساءً  6:00 –مساًء  4:00
 فوق وما 10: األعمار

 

 الموجودة األدوات من المجوهرات صناعة: 2 العمل ورشة
 فبراير 18 السبت،

 ظهراً  1:00 – صباحاً  10:00
 فوق وما 15: األعمار

 
 البستنة أساسيات: 3 العمل ورشة

 فبراير 20 اإلثنين،

 ظهراً  2:00 – صباحاً  11:00
 فوق وما 15: األعمار

 
 والفواكه الخضروات باستخدام األقمشة صبغ: 4 العمل ورشة

 فبراير 22 األربعاء،

 مساءً  6:00 –مساًء  4:00
 15 – 7: األعمار

 
 المجففة األسماك من وغيرها المالح إعداد: 5 العمل ورشة

 مارس 4 السبت،

 ظهراً  1:00 – صباحاً  10:00
 فوق وما 15: األعمار

 
 النحل تربية إلى مدخل: 6 العمل ورشة

 إبريل 5 األربعاء،
 مساءً  7:00 –مساًء  4:00

 فوق وما 18: األعمار

 
 يدوياً  النخيل ورق صناعة: 7 العمل ورشة

 إبريل 22 السبت،
 ظهراً  1:00 – صباحاً  10:00

 فوق وما 15: األعمار

 
 رحلة صيد: 8 العمل ورشة

 أبريل 15السبت، 
 مساءً  7:00 –مساًء  4:00

 وما فوق 18األعمار: 
 

 والتوابل الطبية األعشاب إلى مدخل: 9ورشة العمل 

 إبريل 17 اإلثنين،
 مساءً  7:00 –مساًء  4:00

 فوق وما 16: األعمار
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 اليدوية الخياطة حرف: 10 العمل ورشة

 مايو 1 اإلثنين،

 مساءً  7:00 –مساًء  4:00
 فوق وما 16: األعمار

 
 إسالمية بزخرفات الخزفية البالطات نحت: 11 العمل ورشة

 مايو 22 اإلثنين،

 مساءً  7:00 –مساًء  4:00
 15 – 9: األعمار

 
 مركز الحمرية للفنون 

 النباتات أوراق باستخدام األواني صناعة: 1 العمل ورشة

 فبراير 11 السبت،
 ظهراً  1:00 – صباحاً  10:00

 15 – 7: األعمار

 
 إسالمية بزخرفات الخزفية البالطات نحت: 2 العمل ورشة

 فبراير 13 اإلثنين،
 مساءً  6:00 –مساًء  4:00

 15 – 9: األعمار
 

 (التقليدية الصيد شباك) القراقير صناعة: 3 العمل ورشة

 فبراير 15 األربعاء،
 مساءً  6:00 –مساًء  4:00

 فوق وما 15: األعمار
 

 السردين صيد: 4 العمل ورشة

 فبراير 25 السبت،
 ظهراً  12:00 – صباحاً  7:00

 فوق وما 18: األعمار
 

 التقليدية الطرق باستخدام السالل نسيج: 5 العمل ورشة

 مارس 1 األربعاء،
 مساءً  6:00 –مساًء  4:00

 فوق وما 15: األعمار
 

 العضوي السماد صناعة: 6 العمل ورشة
 مارس 27 اإلثنين،

 مساءً  6:00 –مساًء  4:00

 16 – 9: األعمار
 

 الطبيعي الصابون صناعة: 7 العمل ورشة
 مارس 29 األربعاء،

 مساءً  6:00 –مساًء  4:00

 16 – 9: األعمار
 

 الفخارية األواني صناعة: 8 العمل ورشة
 إبريل 8 السبت،

 ظهراً  1:00 – صباحاً  10:00
 16 – 9: األعمار
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 تدويرها المعاد المواد باستخدام الصناعة مهارة: 9 العمل ورشة

 إبريل 10 اإلثنين،

 مساءً  7:00 –  مساءً  4:00
 16 – 9: األعمار

 
 النخيل أكواخ عريش صناعة: 10 العمل ورشة

 إبريل 26 األربعاء،

 مساءً  7:00 –  مساءً  4:00
 فوق وما 15: األعمار

 
 اليدوية الخياطة حرف: 11 العمل ورشة

 مايو 17 األربعاء،
 مساءً  7:00 –  مساءً  4:00

 فوق وما 16: األعمار

 

 منطقة الفنون في الشارقة

 الورق صناعة: 1 العمل ورشة

 فبراير 27 اإلثنين،

 مساءً  6:00 –مساًء  4:00
 فوق وما 15: األعمار

 
 المحار فلق: 2 العمل ورشة

 مارس 6 األثنين،

 مساءً  6:00 –مساًء  4:00
 16 – 8: األعمار

 
 (التمر من مصنوع تقليدي طبق) المدبس صناعة: 3 العمل ورشة

 مارس 7 الثالثاء،

 مساءً  6:00 –مساًء  4:00
 16 – 8: األعمار

 
 البحرية الرحلة: 4 العمل ورشة

 مارس 18 السبت،
 ظهراً  1:00 – صباحاً  10:00

 16 – 8: األعمار

 
 السمك لحوض الكواليس وراء: 5 العمل ورشة

 أبريل 12 ،األربعاء
 مساءً  6:30 –مساًء  4:30

 16 – 8: األعمار

 
 النخيل أشجار باستخدام اليدوية الحرف: 6 عمل ورشة

 مايو 13 السبت،
 ظهراً  1:00 – صباحاً  10:00

 16 – 8: األعمار


