
ستوديو 
الفنون

برنامــج برنامــج 11 ينايــر -  ينايــر - 3131 مــارس  مــارس 20232023



ستوديو الفنون

ستوديو الفنون في منارات السعديات يحتوي على مساحات مخصصة لجميع األعمار للعمل الجماعي او 
الفردي. صمم ستوديو الفنون خصيصا للبرامج التعليمية الفنية وورش العمل والورش الذاتية  والبرامج 

الفنية للطالب والبالغين والعائالت واالطفال في إمارة أبوظبي. إن ستوديو الفنون مجهز بجميع األدوات 
والمساحة الالزمة لقيادة ورش عمل فنية مخصصة او ذاتية. 

من ما يجعل ستوديو الفنون المكان المثالي لممارسة الفنون واإلبداع.

التسجيل المسبق مطلوب لورش العمل.

masartstudio@dctabudhabi.ae : :اإليميل

اإلتصال: 5807 657 2 971 +

الواتساب : 3931 908 55 971 +



ورش عمل للكبار والمراهقين

100 درهم

عجلة الفخار - مستوى المبتدئين )+15( 

الثالثاء: 11:00 ص - 1:00 م

10، 17، 24 ، 31  يناير 2023

7، 14، 21 ، 28 فبراير 2023

7، 14، 21 مارس 2023   

األربعاء: 5:30 م - 7:30 م

25 يناير 2023

15 فبراير 2023

8 مارس 2023 

ســيتم توفير عجلة فخار و الطين لكل مشــارك في

الورشــة,لتعلم أساســيات صناعــة الفخــار بقيــادة

فنــان متخصــص.

الســيراميك اليــدوي )+13(

األحــد: 3:00 م - 5:00 م

2023 29 ينايــر   ،22  ،15  ،8

2023 26 فبرايــر   ،19  ،12  ،5

5، 12، 19، 26 مــارس، 2023

اكتشــف الطيــن كوســيلة للتعبيــر الفنــي.

اصنــع قطعــة الســيراميك الخاصــة بــك 

ألخذهــا إلــى المنــزل.

الطباعة  )+13(

الثالثاء: 5:30 م - 7:30 م

طباعة المونو: 10 يناير ، 7 فبراير ، 7 مارس 2023

طباعة الينو: 17  يناير ، 14 فبراير، 14 مارس 2023 

لوح الجل: 24 يناير ، 21 فبراير ، 21 مارس 2023

الطباعة الجافة: 31 يناير ، 28 فبراير 2023

قم بتجربة مجموعة مختلفة من تقنيات الطباعة.

النحت )+13(

األربعاء: 5:30 م - 7:30 م

النحت البارز: 11 يناير ، 1 فبراير ، 22 فبراير ، 15 مارس 2023

النحت الغائر: 18 يناير ، 8 فبراير ، 1 مارس ، 22مارس 2023

قم بإنشاء تماثيل ثالثية األبعاد الخاص بك.

الرسم والتلوين )+13(

الجمعة: 5:30 م - 7:30 م 

األلوان المائية: 6 يناير، 3 فبراير، 3 مارس 2023

األلوان الزيتية: 13 يناير، 15 فبراير، 15 مارس 2023

ألوان األكريليك: 20 يناير، 17 فبراير، 24 فبراير، 24 مارس 2023

استمتع بأنشطة تتمحور حول الرسم باستخدام 

مجموعة متنوعة من المواد.



ورش عمل لليافعين

75 درهم

)6 - 12 سنة(

ورش عمل للصغار 

50 درهم

)3 - 5 سنة(

عالمي من خالل القصص

الخميس: 10:45 ص - 11:30 ص

12، 19،  26  يناير 2023

2، 9 ، 16، 23 فبراير 2023

2، 9، 16، 23 مارس 2023

من خالل األنشطة الفنية الممتعة المستوحاة من 

القصص المحبوبة لدى لألطفال ، نشجع على 

استخدام حواس األطفال المتعددة بطريقة

استكشافية وجذابة.  “عالمي من خالل القصص”

وهو وسيلة ممتعة لكل من الوالدين والطفل 

للتعلم واإلكتشاف مًعا.

استكشافات فنية

الجمعة 2:45 م – 3:30 م

وسائط متعددة: 13 يناير ، 10 فبراير ، 10 مارس ، 2023

الطين: 20 يناير ، 17 فبراير ، 17 مارس ، 2023

الطباعة: 27 يناير ، 24 فبراير ، 24 مارس ، 2023

الرسم والتلوين: 3 فبراير ، 3 مارس ، 2023

سيعمل المشاركون في هذه الورشة مع مجموعة من 

العمليات الفنية المختلفة مثل الطباعة والطين 

والرسم والتلوين.

الفنان الصغير

الثالثاء 4:45 م - 6:15 م

الكوالج: 10 يناير ، 31 يناير ، 21 فبراير ، 14 مارس 2023

الرسم والتلوين: 17 يناير ، 7 فبراير ، 28 فبراير ، 21 مارس 2023

الوسائط المتعددة: 24 يناير، 14 فبراير، 7 مارس 2023

سيتعلم المشاركون إتقان مجموعة من العمليات الفنية 

متعددة التخصصات مثل الرسم والطباعة باستخدام 

مجموعة من الموضوعات الملهمة.

الصانع الصغير

السبت: 2:30 م - 4:00 م

الطين: 7 يناير، 4 فبراير، 4 مارس 2023

معجون الورق: 14 يناير، 11 فبراير، 11 مارس 2023  

الجبس: 21 يناير، 18 فبراير، 18 مارس 2023

المجسمات الحركية: 28 يناير، 25 فبراير، 25 مارس 2023

سيكتشف المشاركون في هذه الورشة أعمال فنية 

متعددة وثالثية االبعاد, ومنها النحت والطين والرسم.



إبداعات النسيج - هناكا رينالدا

االثنين 16، 23، 30 يناير | 11:00 ص - 1:00 م

الثالثاء 17، 24، 31 يناير | 5:30 م - 7:30 م

اإلثنين 6، 13، 20 ، 27 فبراير | 11:00 ص - 1:00 م

الثالثاء 7، 21، 28 فبراير | 5:30 م - 7:30 م

اإلثنين 6، 13، 20، 27 مارس | 11:00 ص - 1:00 م

الثالثاء 7، 14، 21، 28 مارس | 5:30 م - 7:30 م

إبداعات المنسوجات عبارة عن درس متقدم يستكشف تقنيات وعمليات فريدة وجذابة.

ورش عمل الفنان المقيم

100 درهم



تم تصميم ستوديو ورش العمل الذاتية لجميع األعمار لتجربة األنشطة الفنية السهلة والممتعة التي تم  
تصميمها إلنشاء أعمالكم الفنية وفًقا إلبداعكم الخاص. الحجز المسبق مطلوب. يجب أن يكون األطفال بعمر 
8 سنوات وما دون برفقة شخص بالغ في جميع األوقات في ستوديو الفنون يتم توفير مجموعة متنوعة من 

لوازم الرسم والتلوين والكتب واللوازم التعليمية األخرى للزوار لتصفحها من أجل اإللهام واإلرشاد.

 السعر: 50 درهم للساعتين للكبار والمراهقين

 السعر: 30 درهم للساعة والنصف لليافعين والصغار

ستوديو ورش العمل الذاتية



من االثنين الى االحد

10:00 صباًحا - 11:30 صباًحا

12:00 ظهًرا - 1:30 مساًء

2:00 مساًء - 3:30 مساًء

 4:00 مساًء - 5:30 مساًء

 6:00 مساًء - 7:30 مساًء

 من االثنين الى االحد

10:00 صباًحا - 12:00 ظهًرا

12:30 ظهًرا - 2:30 مساًء

3:00 مساًء - 5:00 مساًء

5:30 مساًء - 7:30 مساًء

*تكلفة إضافية للحرق وتلوين السيراميك

ورش العمل الذاتية لليافعين والصغار  

)3-12 سنة(   

ورش العمل الذاتية للكبار والمراهقين               

السيراميك والرسم والتلوين

ستوديو الفنون                                                                                                     
منارة السعديات، أبوظبي                                                       

+971 2 657 5929
+971 2 657 5807

masartstudio@dctabudhabi.ae




