
THEATRE AND
PERFORMING ARTS

للـمـسرح وفــنــون الــعــرض

@SHJYOUTH 056 188 6685 Shjyouth.ae لمتابعة جديد مراكزنا تواصل معنا:

مراكز ناشئة الشارقة،
 المنطقة الوسطى 

حتى يونيو01 30

من 04:30-7:30م

ورشة اإلنجاز (من النص إلى العرض) 

مايو

انضم اآلن لبرنامج
الفنون المسرحية!



مركز ناشئة الُمدام 
من تقديم األستاذ رشاد شعيبي

رقم المركز:

من 1 مايو إلى 30 يونيو 2023
من الساعة 4:30 - 7:30 مساًء

أيام السبت، األثنين، الثالثاء، األربعاء
06/8821153

مركز ناشئة الثميد
من تقديم األستاذ مكرم السنهوري

رقم المركز:

من 1 مايو إلى 30 يونيو 2023
من الساعة 4:30 - 7:30 مساًء

أيام السبت، األثنين، الثالثاء، األربعاء
06/8848056

مركز ناشئة مليحة
من تقديم األستاذ زياد يوسف

رقم المركز:

من 1 مايو إلى 30 يونيو 2023
من الساعة 4:30 - 7:30 مساًء

أيام السبت، األثنين، الثالثاء، األربعاء
06/8838089

مركز ناشئة الذيد
من تقديم األستاذ ابراهيم القاضي

رقم المركز:

من 1 مايو إلى 30 يونيو 2023
من الساعة 4:30 - 7:30 مساًء

أيام السبت، األثنين، الثالثاء، األربعاء
06/8828968

@SHJYOUTH 056 188 6685 Shjyouth.ae لمتابعة جديد مراكزنا تواصل معنا:

برنامج الفنون المسرحية
ورشة اإلنجاز (من النص إلى العرض) 

THEATRE AND
PERFORMING ARTS

للـمـسرح وفــنــون الــعــرض

سيتعرف المشاركين في هذه الورشة على مراحل تحويل النص المكتوب إلى عرض مشاهد من خالل قراءة النص 
وتحليله واقتراح األداء المناسب مع اقتراح الديكور واألزياء واالكسسوارات والموسيقى المناسبة للمشهد، 

وستتيح هذه الورشة المجال لإلبداع الجماعي والتنمية الفكرية الفردية.



THEATRE AND
PERFORMING ARTS

للـمـسرح وفــنــون الــعــرض

@SHJYOUTH 056 188 6685 Shjyouth.ae لمتابعة جديد مراكزنا تواصل معنا:

ورشة صناعة العرض العرائسي

انضم اآلن لبرنامج 
فنون العرائس!

مدينة الشارقة والمنطقة الشرقية

حتى يونيو01 30

من 04:30-7:30م

مايو



THEATRE AND
PERFORMING ARTS

للـمـسرح وفــنــون الــعــرض

@SHJYOUTH 056 188 6685 Shjyouth.ae لمتابعة جديد مراكزنا تواصل معنا:

برنامج فنون العرائس
ورشة صناعة العرض العرائسي

مركز ناشئة خورفكان
من تقديم األستاذ مروان الصلعاوي

رقم المركز:

من 1 مايو إلى 30 يونيو 2023
من الساعة 4:30 - 7:30 مساًء

أيام السبت، األحد، الخميس

09/2385207

مركز ناشئة واسط
من تقديم األستاذ محمد القلعي

رقم المركز:

من 1 مايو إلى 30 يونيو 2023
من الساعة 4:30 - 7:30 مساًء

أيام السبت، األحد، الخميس

06/5380775

صممت هذه الورشة لتشجيع المنتسبين على خوض غمار إنجاز عرض عرائسي من خالل العبور بكل مراحل إنجازه من 
النص إلى التصميم الفني للعرائس وفضاء العرض والديكور والموسيقى واألداء والتحريك باالستفادة من 

مواهبهم التي تم اكتشافها في الورش السابقة وستتيح هذه الورشة المجال لتنمية شخصية الناشىء اإلبداعية.



THEATRE AND
PERFORMING ARTS

للـمـسرح وفــنــون الــعــرض

@SHJYOUTH 056 188 6685 Shjyouth.ae لمتابعة جديد مراكزنا تواصل معنا:

ورشة اكتشاف فنون العرائس

سجل اآلن في برنامج
فنون العرائـس!

مركز ناشئة كلباء

حتى يونيو01 30

من 04:30-7:30م

مايو



برنامج فنون العرائس
ورشة اكتشاف فنون العرائس 

@SHJYOUTH 056 188 6685 Shjyouth.ae لمتابعة جديد مراكزنا تواصل معنا:

مركز ناشئة كلباء
من تقديم األستاذ حسام أحمد عبدالعزيز

رقم المركز:

من 1 مايو إلى 30 يونيو 2023
من الساعة 4:30 - 7:30 مساًء
أيام األثنين، الثالثاء، الخميس

09/2774125

THEATRE AND
PERFORMING ARTS

للـمـسرح وفــنــون الــعــرض

سيتعرف المشاركين في هذه الورشة على أساسيات فنون العرائس إضافة ألهم األشكال واألنواع العرائسية بشكل 
مناسب للفئة العمرية والعمل على صناعة نماذج وتحريكها واألداء من خاللها بما ينعكس على تنمية شخصية 

المنتسب الفكرية والحسية والجسدية.


