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 13برنامج مدرسة بينالي الشارقة 

تستضيف مؤسسة الشارقة للفنون برنامجاً تعليمياً مكثّفاً بالتزامن مع بينالي 
المناطق الوسطى ، وقد ُصّمَِّم لدعم البنى التحتية المحلية في 13الشارقة 

والمركزية والشرقية بإمارة الشارقة، وتعزيز مجتمعاتها المحلية المختلفة. تقام 

في أربعة مواقع: مركز المدام للفنون، مركز الحمرية  13مدرسة بينالي الشارقة 
ساحة الفنون في الشارقة. معهد الشارقة للفنون،  للفنون، مركز كلباء للفنون و

متاحة للمشاركين من كافة القدرات واألعمار. انطلق  13 مدرسة بينالي الشارقة
 .2017ويستمر حتى أكتوبر  2016البرنامج المجاني في أكتوبر 

 

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

 
 مركز المدام للفنون

 التقليدية الدمى صناعة: 1العمل ورشة 
 يوليو 15، السبت

 ظهراً  1:00–صباحاً  10:00

  15–10األعمار: 
 

 استخدامها يمكن التي والتوابل األعشاب بعض على المشاركون يتعرّف سوف
 االستعدادات إلجراء والتوابل األعشاب طحن كيفية سيتعلّمون وثم الطبية، لألغراض

 .الطبية

 
 تدوير الزجاج: 2العمل ورشة 

 يوليو 16األحد، 
 ظهراً  1:00–صباحاً  10:00

  15–10األعمار: 

 
 مخيلة وتنمية الملون الزجاج بقايا من االستفادة كيفية إلى الورشة هذه تهدف

 ثم ومن فني، عمل إنتاج بغية زجاجي لوح على تنسيقها كيفية في المشتركين
 .وتتماسك اجزائها لترتبط الزجاج انصهار بدرجة الخزف بفرن صهرها

 
 : نحت الجص 3ورشة العمل 

 يوليو 19األربعاء، 

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

 
 الجص صب على أيضاً  يتعرفون وسوف. البارز الحفر تقنيات المشاركون يمارس سوف

 .القالب وصنع

 
 الخاصة التوابل مع ومزجها القهوة تحضير: 4ورشة العمل 

 يوليو 23األحد، 
 ظهراً  1:00–صباحاً  10:00

 وما فوق 11األعمار: 
 

 تحميصها وطريقة العربية، القهوة أنواع على الورشة هذه في المشاركون سيتعرف

 القرنفل، الهيل،) مثل الخاصة القهوة توابل على سيتعرفون كما وتحضيرها، وطحنها
 (.الزعفران

 
 

 

 
 

 

mailto:sb13school@sharjahart.org


SHARJAH 
ART 
FOUNDATION  
 
 

 
 التقليدية الوسائد صناعة :5ورشة العمل 

 يوليو 25، الثالثاء

 ظهراً  1:00–صباحاً  10:00
 وما فوق 13 األعمار:

 
 المطرزة األقمشة باستخدام التقليدية المخدات صناعة إلى الورشة هذه تهدف

 دالمعا األقمشة على واالعتماد مستطيلة أو مربعة أشكال على وخياطتها التقليدية

 .الحشو في والقطن تدويرها
 

 الطبيعي المربى صناعة :6ورشة العمل 
 يوليو 31األثنين، 

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

 

 الفواكه باستخدام المربى تحضير طريقة المشاركون سيتعلم الورشة هذه في
 .تخزينه وطريقة ،(المشمش البرتقال، التوت، الفراولة،) مثل الطازجة

 
 الكهرمان : صناعة7ورشة العمل 

 أغسطس 2األربعاء، 

 ظهراً  1:00–صباحاً  10:00
 وما فوق 12األعمار: 

 
 بالراتنجيات الكهرمان عمل كيفية على المشاركون سيتعرف الورشة هذه خالل من

 كالبأش مطاطية بقوالب وصبها المضبوطة بالنسب المكونات خلط وكيفية الصناعية
 بصيغة به االحتفاظ يودون رمزي مقتنى أي أو فراشات أو زهور وضع ثم ومن مختلفة

 صنع في الكهرمان عمل طريقة من االستفادة كيفية في فكرهم إغناء مع جمالية،

 .أخر فني عمل أي أو خواتم او حلي
 

 المخمرية وعطر البخور : صناعة8ورشة العمل 
 أغسطس 15الثالثاء، 

 ظهراً  1:00–صباحاً  10:00

 وما فوق 15األعمار: 
 

 البخور صناعة في المستخدمة المواد على الورشة هذه في المشاركون سيتعرف
 بتشكيل وسيقومون بالبخور، الخاصة السائلة بالعطور ومزجه العود طحن وكيفية

 المخمرية عطر مكونات على سيتعرفون كما لتخميره، خاصة علب في لوضعه البخور

 .تحضيره وطريقة
 

 الطبيعة من تجميلية مواد :9 ورشة العمل
 أغسطس 19السبت، 

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

 

 الشعر، زيوت وخلطات البشرة أقنعة صناعة المشاركون سيتعلم الورشة هذه في
 وتكلفة وفوائدها،( والزيوت كاألعشاب) المستخدمة المكونات على يتعرفون كما

 .لذلك المستخدمة األدوات
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 والخضروات الفواكه : تجفيف10العمل  ورشة

 أغسطس 22الثالثاء، 

 ظهراً  1:00–صباحاً  10:00
  15–9األعمار: 

 
 بالطريقة والخضروات الفواكه تجفيف كيفية الورشة هذه في المشاركون سيتعلم

 .الصحيحة التخزين وطريقة( الشمس) التقليدية

 
األعشاب من دون مواد صنع الشامبو والبلسم بواسطة : 11ورشة العمل 

 كيمائية
 أغسطس 26السبت، 

 ظهراً  1:00–صباحاً  10:00
 وما فوق 12األعمار: 

 

 دون من والبلسم الشامبو صنع كيفية الورشة، هذه في المشاركون يتعلم سوف
 .فقط الطبيعية والمكونات النباتات باستخدام وذلك كيميائية، مواد

 
 رقاق خبز : تعليم12ورشة العمل 

 أغسطس 29، الثالثاء

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

 
 التقليدية خبزه وطريقة الرقاق خبز مقادير المشاركون يتعلم الورشة هذه في

 ديالبل السمن أو الزعتر أو الجبن أو بالبيض خبزه وكيفية لذلك، المستخدمة واألدوات
 .السكر أو

 

 الجاميكيفية إعداد : 13ورشة العمل 
 أغسطس 29، الثالثاء

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

 

تهدف هذه الورشة إلى تعلم كيفية صناعة وإعداد الجامي اإلماراتي من اللبن، كما 
سيتعرف المشتركون على األدوات القديمة المستخدمة واألدوات الحديثة التي 

 استبدلتها.
 

 المقهر: صناعة الورق 14ورشة العمل 

 سبتمبر 5الثالثاء، 
 ظهراً  1:00–صباحاً  10:00

 وما فوق 12األعمار: 
 

كيفية تجهيز الورق، ليكون مناسب للكتابة و  في هذه الورشة سيتعلم المشاركون
عمل اللوحات، وكيفية القيام بإصالح األخطاء أن وجدت و التي تعد من أهم ما يميز 

 المقهر. الورق

 
 السيانوتايبطباعة : 15ورشة العمل 

 سبتمبر 9السبت، 
 ظهراً  1:00–صباحاً  10:00

 وما فوق 15األعمار: 

 
 على سيانوتيب مطبوعات إنشاء فرصة للمشاركين ستتاح هذه، العمل ورشة في

 الحديد أمالح تستخدم المطبوعات لتصنيع السيانوتيب طباعة في عملية. الورق
 .زرقاء خلفية على بيضاء مطبوعات لخلق للصور الحساسة
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 استخراج ألوان الخط العربي من الفواكه والخضار: 16ورشة العمل 

 سبتمبر 11األثنين، 

 ظهراً  1:00–صباحاً  10:00
  15–9األعمار: 

 
 نم التركيز عالية ألوان استخراج كيفية على المشتركون سيتعرف الورشة خالل من

 طالخ بأقالم للكتابة كحبر واستخدامها والبنجر الرمان فاكهة مثل والخضروات الفواكه

 العربي.
 

 العربي بالخط الوسائد : تزيين17ورشة العمل 
 سبتمبر 25، ثنيناأل

 ظهراً  1:00–صباحاً  10:00
 وما فوق 12األعمار: 

 

 لعربيةا بالحروف الوسائد تلبيسة تزيين كيفية الورشة هذه في المشاركون سيتعلم
 .القماش على العربي بالخط تراثية أشكال وعلى األصيلة،

 
 البارزة الطباعة : تقنية18ورشة العمل 

 سبتمبر 30السبت، 

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

 
 وسيقوم. البارزة الطباعة وعمليات تقنيات وتستكشف تدرس الورشة في هذه

 .ورقة علىوطباعته  بهم الخاص القالب البارز بحفر المشاركون
 

 الطبيعة وإليها من الرسائل أداء : 19ورشة العمل 

 أكتوبر 2األربعاء، 
 مساءً  6:00–مساءً  4:00

 وما فوق 9األعمار: 
 

 من رسائل في ابتكار لخيالهم العنان إطالق للمشاركين في هذه الورشة تتيح

 ،والكالم ،والغناء ،والشعر، والتمثيل، الجسد لغة ، باالعتماد علىأو إليها الطبيعة
 .ةإماراتي تراثية أجواء ضمن حي أداءعرض  إلى مشاعرهم ترجموكل ما ي

 
 (الهيدروبونيك) المائية الزراعة : نظام20ورشة العمل 

 أكتوبر 4األربعاء، 

 ظهراً  1:00–صباحاً  10:00
 وما فوق 12األعمار: 

 
 تمت التي ،(الهيدروبونيك) المائية الزراعة نظام الورشة هذه في المشاركون سيتعلم

 من محاليل باستخدام بالكامل مائية بيئة في أو المتوسطة من أقل تربة في
 دواتاأل على سيتعرفون وكما تربة، بدون الماء في النبات لتغذية النباتية، المغذيات

 .تربة بدون الزراعة في المستخدمة والمعدات

 
 صناعة السلطة من النباتات البرية الصالحة لألكل :21ورشة العمل 

 أكتوبر 11، األربعاء
 مساًء  6:00–مساءً  4:00

 وما فوق 16األعمار: 

 
سيتعلم المشاركون في هذه الورشة تحديد وتذوق مجموعة متنوعة من األعشاب 

 البرية الصالحة لألكل واستخداماتها وقيمتها الغذائية. كما سيتعلمون تقنيات الحصاد
 .التقليدية، ومجموعة متنوعة من وصفات طبخ النباتات البرية
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 مبادئ صناعة الخزف :22ورشة العمل 

 أكتوبر 7السبت، 

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

 
سوف يتعرف المشاركون في هذه الورشة على مبادئ صناعة الخزف، بما يتيح لهم 

تعلم كيفية تزيين تصاميمهم وإضافة التفاصيل الهامة إليها. وسوف يعطى كل 

 لخلق تصاميمهم. هندتم إعدادها من قبل  مشارك ورقة
 

 
 مركز كلباء للفنون

 
 عمل السحناء: 1ورشة العمل 

 يوليو 18، ثالثاءال

 ظهراً  1:00–صباحاً  10:00
 وما فوق 12األعمار: 

 
 باإلضافة اإلماراتية السحناء عمل كيفية المشتركين تعليم إلى الورشة هذه تهدف

 التي واألكالت المستخدمة األسماك أنواع على سيتعرفون كما استخداماتها إلى

 .طبخها في السحناء تدخل
 

 شاي طقم صناعة: 2ورشة العمل 
 يوليو 22السبت، 

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

 

 طين تشكيل طريق عن الشاي طقم بإعداد المشاركون سيقوم الورشة، هذه في
 على السيطرة من تمكنهم التي الطين تشكيل تقنيات تستخدم وسوف. الخزف

 .الشرائح من الطين تشكيل
 

 الطبيعية الغسيل مساحيق صنع: 3ورشة العمل 

 يوليو 26األربعاء، 
 ظهراً  2:00–صباحاً  10:00

 وما فوق 12األعمار: 
 

 لمث المختلفة الطبيعية المساحيق الورشة، على هذه المشاركون في يتعرف سوف

ة طبيعي لتكون بمثابة منظفات استخدامها وكيفية واألعشاب واألمالح الخشب نشارة
تحتوي تلك  جرة مشارك مع نهاية الورشة، على سوف يحصل كل. للغسيل

 المنظفات الطبيعية.
 والتلي البرقع صناعة فن :4ورشة العمل 

 يوليو 30األحد، 
 ظهراً  1:00–صباحاً  10:00

 وما فوق 12األعمار: 

 
( التقليدي) الحجاب قماش من االستفادة المشاركون سيتعلمون الورشة هذه في

 الرأس، على البرقع لتثبيت والسيف والشبق للبطانة ويستخدم البرقع لصنع
 ليالت صناعة سيتعلمون كما االنتهاء، عند البرقع وتلميع والخيط، باإلبرة وخياطته

 .فضية أو ذهبية شرائح مع ممزوجة قطنية بخيوط منسوج بشريط
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 العشاء أدوات صناعة: 5ورشة العمل 

 أغسطس 1الثالثاء، 

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

 
 أدوات بصنع المشاركون يقوم سوف جلستين، من المكونة هذه العمل ورشة في

 كما. التقديم وأدوات والسلطانيات، األطباق، مثل األلواح من المصنوعة العشاء

 .الفرن إدخالها ثم ومن الصقيل، مع أنماط لخلق المحدد سيستخدمون
 

 الكتب بالخياطة اليدويةتجليد : 6ورشة العمل 
 أغسطس 7األثنين، 

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

 

سوف يتعلم المشاركون في هذه الورشة، أساسيات تجليد الكتب عبر التطبيق 
العملي، كما ستتيح لهم التعرف على العناصر الهيكلية وأنماط الخياطة المتعددة، 

 والتقطيع والمواد واألدوات المتعلقة بها.فضالً عن مختلف طرق التغليف 
 

 صناعة الكحل التقليدي والحناء: 7ورشة العمل 
 أغسطس 9األربعاء، 

 مساًء  1:00–صباحاً  10:00

 وما فوق 12األعمار: 
 

سيتعلم المشاركون االستفادة من الكحل األثمد في صناعة الكحل التقليدي، 
كما سيتعرفون على فوائد األثمد للعين والطريقة التقليدية لخلطة الحناء للشعر، 

 .والحناء للشعر

 
 صناعة البزار :8ورشة العمل 

 أغسطس 14األثنين، 
 مساًء  1:00–صباحاً  10:00

 وما فوق 12األعمار: 

 
 في يستخدم الذي اإلماراتي البزار وإعداد صناعة كيفية تعلم إلى الورشة هذه تهدف

 في المستخدمة المواد المشاركون سيتعلم التقليدية، الشعبية المأكوالت من الكثير
 .إعداده إلى باإلضافة البزار

 

 صناعة الشموع من شمع العسل/النحل :9ورشة العمل 
 إغسطس 21، األثنين

 مساًء  1:00–صباحاً  10:00
 وما فوق 12األعمار: 

 
في هذه الورشة، سوف يكتشف المشاركون الفن القديم لصناعة الشموع من شمع 

العسل. وسوف يقومون بصناعة الشموع الخاصة بهم، وكذلك صياغة الفتيل من 

ألياف النخيل. كما ستدرج مناقشة خاصة في حلقة العمل حول أهمية واستخدامات 
 شموع شمع العسل في تاريخنا الماضي والحاضر.
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 نحت الخشب التقليدي :10ورشة العمل 

 أغسطس 27األحد، 

 مساًء  4:00–صباحاً  10:00
 وما فوق 15األعمار: 

 
سوف يستكشف المشاركون مجموعة متنوعة من أنواع األخشاب في إمارة 

الشارقة، ويطلعون على الكيفية التي نحت فيها  الحرفيون العرب المهرة الخشب 

سوف يتعلمون المستلزمات والتقنيات األساسية في نحت  لخلق أشياء مفيدة.
 نحت إما وعاء صغير أو ملعقة من المواد المحلية. الخشب، وسيكون لديهم خيار

 
 صناعة الورق من شجرة التين :11ورشة العمل 

 سبتمبر 6، األربعاء
 مساًء  2:00–صباحاً  10:00

 وما فوق 15األعمار: 

 
 أساليب باستخدام الورق صناعة كيفية المشاركون سيتعلم هذه، العمل ورشة في

 من صناعة الورق من برمتها العملية بخطوة خطوة يتعلمون وسوف. بحتة بدائية
 طبيعية. ورقة وتشكيل وقصف والغليان، تقشير، من التين شجرة

 

 الطباعة األحادية :12ورشة العمل 
 سبتمبر 16، السبت

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

 
. والرسم الطباعة بين والتي تكون ما األحادية الطباعة على هذه العمل ورشة تركز

 .األحادية الطباعة وعمليات تقنيات المشاركون سيتعلم

 
 الفخار المصور :13ورشة العمل 

 سبتمبر 18، األثنين
 مساًء  1:00–صباحاً  10:00

 قوما فو 12األعمار: 

 
 مثل مختلفة، مصوراً بأشكال فخاراً  المشاركون سوف يبتكر هذه، العمل ورشة في

 ورالص بجلب المشاركون وينصح. التزجيج تقنيات واستخدام والكؤوس، السلطانيات
 لالستلهام منها. والكتابات

 

 صنع فرن المظبي العربي التقليدي :14ورشة العمل 
 سبتمبر 27، ربعاءاأل

 مساًء  2:00–صباحاً  10:00
 وما فوق 15األعمار: 

 
ة، الحجارسيصنع المشاركون فرن المظبي العربي التقليدي من الصفر، بدءا من جمع 

ومن ثم االنتقال إلى إعداد النار وبناء الفرن نفسه. وكان فرن المظبي معروف في 

اللغة اإلنجليزية بالمشواة الحجرية التقليدية، وقد نشأ في اليمن حيث استخدمته 
 القبائل البدوية وقبائل الجبال على حد سواء لطهي وجبات الطعام منذ بدء التاريخ.
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 مبادئ صناعة الخزف :15ورشة العمل 

 سبتمبر 30السبت، 

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

 
سوف يتعرف المشاركون في هذه الورشة على مبادئ صناعة الخزف، بما يتيح لهم 

تعلم كيفية تزيين تصاميمهم وإضافة التفاصيل الهامة إليها. وسوف يعطى كل 

 لخلق تصاميمهم. هندتم إعدادها من قبل   مشارك ورقة
 

 نقل الصور :16ورشة العمل 
 أكتوبر 7، السبت

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

 

 قلن كيفية ومعرفة بالصور التلوين كيفية المشاركون يتعلم سوف الورشة، هذه في
 عملهم يخلقون وسوف. والقماش الورق على والصحف والنسخ المجالت من الصور

 البسيطة. التقنية هذه باستخدام الصديق للبيئة الفني
 

 صناعة أدوات الغوص  :17ورشة العمل 

 أكتوبر10األربعاء، 
 مساًء  6:00–مساءً  4:00

 وما فوق 15األعمار: 
 

في هذه الورشة، سيتعرف المشاركون على األدوات المختلفة المستخدمة في 
 الغوص قديماً وكيفية صناعتها.

 

 
 مركز الحمرية للفنون 

 
 الكروشيه: 1ورشة العمل 

 يوليو 17، األثنين

  مساءً 1:00–صباحاً  10:00
 وما فوق 12األعمار: 

 
 والكروشيه كالسلسلة األساسية، الخرزات المشاركون سيتعلم الورشة، هذه في

 .األبعاد ثالثي والكروشيه المزدوج

 
 المشغوالت اليدوية من سعـف النخيل : 2ورشة العمل 

 يوليو 24، األثنين
 مساءً  1:00–صباحاً  10:00

  16–9األعمار: 
 

جمع السعف، ثم تجفيفه في الظل، وصبغه، ليتم البدء يتم من خالل هذه الورشة 

حيث يتم تحويل السعفات إلى ضفائرويتم وصناعة السالل العديد  بعد ذلك بالصناعة
 .األخرى  من االدوات
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 صنع حقيبة اسعافات أولية من األعشاب الطبية: 3ورشة العمل 

 يوليو 29السبت، 

 مساًء  2:00–صباحاً  10:00
 وما فوق 12األعمار: 

 
من  %100سيتعلم المشاركون كيفية تحضير مواد خاصة باالسعافات األولية مصنوعة 

والزهور ومشتقات التوت األعشاب الطبية، مستخدمين أوراق ولحاء وجذور األشجار، 

ممزوجة باالضافات الطبيعية. سيحصل كل مشارك على حقيبته الخاصة مع ارشادات 
 خاصة بكل مستحضر عشبي.

 
 البزار : صناعة4ورشة العمل 

 أغسطس 2األربعاء، 
 ظهراً  12:00–صباحاً  10:00

 وما فوق 12األعمار: 

 
 في يستخدم الذي اإلماراتي البزار وإعداد صناعة كيفية تعلم إلى الورشة هذه تهدف

 في المستخدمة المواد المشاركون سيتعلم التقليدية، الشعبية المأكوالت من الكثير
 .إعداده إلى باإلضافة البزار

 

 صنع مرهم من األعشاب: 5ورشة العمل 
 أغسطس 6، األحد

 ظهراً  12:00–صباحاً  10:00
 وما فوق 12األعمار: 

 
الورشة بتركيب مرهم عشبي. تتيح لهم هذه الورشة سيقوم المشاركون في هذه 

حرية االختيار من  بين مجموعة متنوعة من األعشاب والتوابل والزهور الستخالص 

المراهم الطبية الطبيعية الخاصة بهم، وستجري مناقشة االستخدامات العملية 
 للمراهم العشبية.

 
 ورشة تشكيل اصيص الزرع الفخاري: 6ورشة العمل 

 أغسطس 12 السبت،

 مساًء  2:00–صباحاً  10:00
 وما فوق 12األعمار: 

 
تعتمد هذه الورشة علي تعليم المنتسبين كيفية تشكيل اصيص فخاري يعتمد علي 

جماليات الزخرفه بالتصميمات البارزة والغائر الضفاء روح المعاصرة علي االصيص 

 الفخاري التراثي التقليدي.
 

 الجبس على النحت :7ورشة العمل 
 أغسطس 16األربعاء، 

 ظهراً  1:00–صباحاً  10:00
 وما فوق 12األعمار: 

 

 من قطعة على تصاميمهم برسم المشاركون سيقوم هذه، العمل ورشة في
 .التصاميم تلك بنحت يقومون ثم. الجبس

 
 العربي بالخط الوسائد تزيين: 8 ورشة العمل

 أغسطس 20، األحد

 مساًء  1:00–صباحاً  10:00
 وما فوق 12األعمار: 

 
 لعربيةا بالحروف الوسائد تلبيسة تزيين كيفية الورشة هذه في المشاركون سيتعلم

 .القماش على العربي بالخط تراثية أشكال وعلى األصيلة،
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 عطريةتحضير الزيوت ال : 9ورشة العمل 

 أغسطس 23، ءاألربعا
 ظهراً  2:00–صباحاً  10:00

 وما فوق 12األعمار: 
 

المكون األساسي للصابون والمراهم والعطور واألدوية، والعديد من تشكّل الزيوت 

سوف يتعلم المشاركون  مستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدالنية والروائح.
 الخاصة بهم في المنزل.لعطرية قطير بالبخار الستخالص الزيوت اعملية الت

 
 بيوت الطيور الطبيعية: 10ورشة العمل 

 أغسطس 30األربعاء، 
 ظهراً  1:00–صباحاً  10:00

  15–9األعمار: 

 
سوف يتعرف المشاركون في هذه الورشة على الطيور في دولة اإلمارت وسوف 

 يبنون بيوتاً لها، باستخدام مواد طبيعية.
 

 إنشاء فخ خشبي للكائنات البحرية: 11ورشة العمل 

 سبتمبر 13، األربعاء
 ظهراً  1:00–صباحاً  10:00

 فوقو ما  15األعمار: 
 

سيقوم المشاركون بتصميم وبناء مصيدة خشبية تقليدية خاصة بالكائنات البحرية 
 تعمل بكامل طاقتها، وسيتلقون تعليمات مفصلة حول كيفية التقاط تلك الكائنات.

 

 تقنية طباعة الحفر غير الّسام: 12ورشة العمل 
 سبتمبر 23السبت، 

 ظهراً  1:00–صباحاً  10:00
 فوقو ما  15األعمار: 

 

 ورقال على األصلية المطبوعات لخلق المعدني الحفر تقنية المشاركون يتعلم سوف
 .المعادن على النحاس أمالح تستخدم والتي السامة غير الطباعة عملية باستخدام

 
 رحلة صيد: 13ورشة العمل 

 أكتوبر 14، السبت

 ظهراً  1:00–صباحاً  10:00
 و ما فوق 15األعمار: 

 
هذه للمشاركين فيها التنقل في المحطات المائية عبر الزوارق تتيح ورشة العمل 

بقيادة صيادين متخصصين وتعلّم أساسيات الصيد، والفوارق ما بين الصيد على 
 الشاطئ والصيد البحري.

 

 القصاصات بتلصيق الطباعة تقنية: 14ورشة العمل 
 اكتوبر 14، السبت

 ظهراً  1:00–صباحاً  10:00
  فوقو ما  15األعمار: 

 

 لجعل الكوالج عملية باستخدام وسيلة القصاصات هي بتلصيق الطباعة تقنية
 وتطوير المواد من مجموعة وتجربة باستكشاف المشاركون سيقوم. بارزة المطبوعات

 كيفية يتعلمون وسوف. mark making and tonal techniques من مجموعة
 .المطبوعات إلنشاء الكوالج استخدام
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 في الشارقة الفنونساحة 

 

 التلبيد: 1ورشة العمل 
 سبتمبر 20األربعاء، 

 عصراً  4:00–ظهراً  1:00
 و ما فوق  15األعمار: 

 
تعتبر التلبيد طريقة إلنتاج المنسوجات عبر حصر وتكثيف وضغط األلياف معا. سيقوم 

المشاركون في هذه الورشة بإنتاج عينات من النسيج باستخدام تقنية التلبيد 

 والجاف، كما سيجربون مزج ألوان مختلفة ومجموعة متنوعة من األلياف.الرطب 
 

 حياكةال: 2ورشة العمل 

 أكتوبر 5الخميس،  
 عصراً  4:00–ظهراً  1:00

 و ما فوق  15األعمار: 

 
الحياكة، والتي تعتبر أحد أقدم  ستركز هذه الورشة على تقنيات النسيج المعروفة بـ 

األساليب المتبعة في صناعة النسيج. سينتج المشاركون عينة من النسيج 
باستخدام تقنية الحياكة مجربين ألواناً متعددة وخيوطاً بسماكات مختلفة، هذا عدا 

 اظ به بعد انتهاء الورشة. صنعهم نولهم الخاص الذي يمكنهم االحتف
 

 الحدادة :3ورشة العمل 
 أكتوبر 9، ا|إلثنين

 مساًء  4:00–صباحاً  10:00

 وما فوق 15األعمار: 
 

وسوف  سيتعرف المشاركون في هذه الورشة على تاريخ صناعة المعادن القديمة.
 سيقوم كل مشارك بصنع يتعلمون مصطلحات المعادن األساسية، وتقنياتها ومهارتها.

 سكين مطبخ صغيرة أو إزميل.
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