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مــاذا يـخــبـئ لك هــذا الـشـــــهــر؟
استمتع بسلسلة من البرامج التعليمية اإلبداعية المستوحاة من مقتنيات متاحفنا.
يــنـايـــــر 2017
زخارف عثمانية

األربعاء 11 ،يناير 2017
متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية
تعرف على مقتنيات رائعة من إرث الدولة العثمانية
في معرض «إطاللة وفخامة» ،ثم انضم إلى ورشة
في فن التطريز.

مصابيح البترا

الثالثاء 25 ،يناير 2017
متحف الشارقة لآلثار
فرصة فريدة من نوعها لالطالع على آثار مدينة
البترا ،وهي إحدى عجائب الدنيا السبع ،هنا في الشارقة.
تركز الورشة على موضوع المصابيح الفخارية
من وحي المعروضات.

فــبـرايــــر 2017
تراثنا هويتنا

االثنين  -األربعاء 15 -13 ،فبراير 2017
متحف الشارقة للتراث
يمثل هذا البرنامج المطبخ اإلماراتي التقليدي والذي
يستمر لمدة ثالثة أيام .انضم إلينا لتحضر هذه
األطباق الشهية.

اليوم األول :العصيدة

االثنين 13 ،فبراير 2017
العصيدة نوع من الحلوى اإلماراتية ويستخدم في
صنعها الدقيق والتمر أو اليقطين .اختر نكهتك
المفضلة واصنع هذا الطبق المميز معنا.

اليوم الثاني :الجباب

الثالثاء 14 ،فبراير 2017
َ
داللة على
أطلق على هذا النوع من الخبز «جباب»
الكلمة المحلية «جب» والتي تدل على عملية قلب
الخبز على المقالة .قم بتحضير هذا النوع من الخبز
الغني معنا في هذه الورشة.

اليوم الثالث :البزار

األربعاء 15 ،فبراير 2017
البزار خليط من عدة أنواع بهارات ،ويستخدم إلضافة
النكهة اإلماراتية المميزة إلى األطباق الرئيسية.
تعلم معنا كيفية إعداد خلطة البزار.

مــــارس 2017
خلف الكواليس

األربعاء 8 ،مارس 2017
مربى الشارقة لألحياء المائية
تعرف على المهام لفريق الغواصين في مربى
الشارقة لألحياء المائية من خالل جولة خاصة في
مرافق الغواصين والفنيين خلف الكواليس.

التطريز الحديث

األربعاء 22 ،مارس 2017
متحف المحطة
تعرف على األساليب المستخدمة في التطريز البارز
وابحث عن مصدر إلهامك من قاعة عرض معجزات
الطيران لصنع قطعة خاصة بك.

* تقدم جميع البرامج مجا ًنا لألفراد من عمر  16وما فوق
* تقدم جميع البرامج من الساعة  10صباحً ا إلى  12ظهرًا
* للحجز واالستفسار ،اتصل على  ،065197259أو عبر البريد اإللكترونيCommunity@smd.gov.ae :

What’s in store for this month?
Enjoy a series of creative learning programmes inspired by our collections.
January 2017
Ottoman Patterns

Second Day: Chebab – Emirati Pancake

Wednesday, 11 January 2017
Sharjah Museum of Islamic Civilization
Visit “Spectacle & Splendour”, a unique
exhibition from Budapest, followed by a
hands-on embroidery session.

Tuesday 14 February 2017
Chebab refers to the local word “Cheb”
which means flipping the bread in the
pan. Prepare your ingredients and get
ready to cook this recipe!

Petra Lamps

Third Day: Al Bezar – Mixed Emirati Spices

Wednesday, 25 January 2017
Sharjah Archaeology Museum
Rare artifacts from Petra, one of the
Seven Wonders of the World, come to
Sharjah. This workshop focuses on the
theme of ancient pottery lamps.

Wednesday 15 February 2017
Al Bezar is a mixture of different types of
spices that are used to add a distinctive
flavour to savoury Emirati dishes. Start
preparing your own Bezar now.

March 2017
February 2017
My Heritage, My Identity
Monday-Wednesday 13-15 February 2017
Sharjah Heritage Museum
A 3 day programme that presents Emirati
traditional cuisine. Join us in the preparation
of these delicious recipes.

First Day: Al Aseeda
Monday 13 February 2017
Al Aseeda is a famous dessert from the Emirati
cuisine that can be made using flour, dates
or pumpkin. Choose your preferred flavor
and start cooking!

Behind the Scenes

Wednesday 8 March 2017
Sharjah Aquarium
Experience the daily tasks of our
husbandry team behind the scenes of the
aquarium in a special tour of our back of
house facilities.

Modern Embroidery
Wednesday 22 March 2017
Al Mahatta Museum
Learn about the latest fashion technique
in using raised embroidery.Then inspire
your ideas from the various butterflies
in the Miracle Aviation Hall to embroider
your own piece.

* All programmes are free of charge for adults aged 16 +
* All programmes take place from 10 am to 12 pm
* For enquiries, call 065197259 or e-mail Community@smd.gov.ae

Share your experience with us through social media

