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الــبرامـــج التــيـســيـريــة
2017  مــــــــارس-  فـــــبـــرايــــر- يــــــنــايـــر

Seasonal
Programmes
Learn

Discover

مــاذا يـخــبـئ لك هــذا الـشـــــهــر؟
توفر أنشطتنا لألطفال من ذوي اإلعاقة مع ذويهم فرصة ممتعة وتجربة غنية لقضاء وقت
معا وللتع ّرف عن كثب على مقتنياتنا المتنوعة.
مفيد ً
يــنـايـــــر 2017

مدبسة الحصن
حصن الشارقة
األربعاء  11يناير 2017
مساء
6:00 - 4:00
ً
السبت  28يناير 2017
صباحا –  12:00ظه ًرا
10:00
ً

استكشف الدور المهم الذي لعبته شجرة النخيل
والذي لم يقتصر على استخدام ثمارها لألكل فحسب،
فقد استخدم دبس التمر في إحدى استراتيجيات
الدفاع عن حصن الشارقة .تعرف على غرفة المدبسة
التي استخدمت الستخراج الدبس من التمر واستخدم
المكونات في عمل حلوى البثيثة.

فــبـرايــــر 2017

رموز صخور البترا
متحف الشارقة لآلثار
األربعاء  15فبراير 2017
مساء
6:00 – 4:00
ً
السبت  25فبراير 2017
صباحا –  12:00ظه ًرا
10:00
ً

اطلع على اآلثار النادرة لمدينة البترا ،وهي إحدى عجائب
الدنيا السبع ،في معرض «البترا ،أعجوبة الصحراء».
واستكشف الرموز المحفورة على األحجار من تلك
الحقبة ثم قم بإعداد أدواتك لنقش رموزك الخاصة
على الحجر.

مــــارس 2017

علماء المسلمين
متحف الشارقة للحضارة
اإلسالمية
األثنين  20مارس 2017
مساء
6:00 – 4:00
ً
السبت  25مارس 2017

استخدمت عملية التقطير الستخالص ماء الورد في
القرن الرابع عشر للميالد .يمكنك التعرف على نموذج
ألداة التقطير والعديد من ابتكارات العلماء المسلمين
في قاعة عرض ابن الهيثم للعلوم والتكنولوجيا.
تجول معنا في القاعة ثم تعلم كيفية استخدام هذه
األداة لعمل ماء الورد بنفسك.

صباحا –  12:00ظه ًرا
10:00
ً
* تقدم جميع البرامج مجا ًنا لألطفال من ذوي اإلعاقات المختلفة من عمر  6وما فوق مع ذويهم
* لالستفسار ،اتصل على هاتف  065197258أو عبر Accessibility@smd.gov.ae

What’s in store for this month?
Our family fun activities offer a great opportunity for children with disabilities and
their parents to spend quality time together and learn more about our collections.

January 2017
Al Medbasa
Sharjah Fort
Wednesday, 11 January 2017
6:00 pm - 4:00 pm
Saturday 28 January 2017
10:00 am – 12:00 pm

Discover the important role of the palm
tree which was not only confined to food
self-sufficiency. Its molasses was also used
in one of the defence strategies of Sharjah
Fort. Learn about Al Medbasa which was
used to convert dates to molasses, and use
these ingredients to prepare Al Batheetha.

February 2017
Petra Stones Symbols
Sharjah Archaeology Museum
Wednesday 15 February 2017
6:00 pm - 4:00 pm
Saturday 25 February 2017
10:00 am – 12:00 pm

Visit ‘Petra, Desert Wonder’ an exhibition
of rare artefacts from Petra - one of the
seven wonders of the world. Discover
symbols that were engraved on stone in
that great era and prepare your tools to
create your own stone symbols.

March 2017
Muslim Scholars
Sharjah Museum of Islamic
Civilization
Monday, 20 March 2017
6:00 pm - 4:00 pm
Saturday, 25 March 2017
10:00 am – 12:00 pm

Distillation was used to make rose water in
the 14th century. In Ibn Al Haytham Gallery
of Science and Technology, you can see a
model of a distillation device and many
other Muslim inventions. learn how to use
this distillation device to make rose water
yourself.

* All programmes are free of charge for kids with disabilities aged 6 + with their parents
* For enquiries, call 065197258 or e-mail Accessibility@smd.gov.ae

Share your experience with us through social media

