
1

���� ����� �� - ����� ��

2


�� א���� 	
�����



2

���� ����� �� - ����� ��

����������� ��� ����	א
 א�

�������� �א������

art__cause

+973 36791878

 ��� א�����
 א���	� א������� ������ א����� ������ �����א�

:�����א�	א���� ��



Artwork by Jon Chad 

فنانون ألجل المجتمع

هو برنامج يحتوي على سلسلة من ورشات العمل اإلبداعية  التي تتخصص في تقديم 

مهارات الفن الرقمي للشباب في مملكة البحرين. يمّكن البرنامج الفنانين من تعلم 

المهارات التي يمكن أن تخلق مسارات وظيفية جديدة لهم و أن تجعلهم يساهمون 

في خدمة مجتمعهم الذي يعيشون فيه. خالل البرنامج، يتعاون المدربون األمريكيون 

والبحرينيون لتقديم ورش عمل عن التصميم الجرافيكي، الرسم الرقمي، والرسوم 

المتحركة، والمزيد.

في عام 2021 ، حضر البرنامج 177 مشارًكا بحرينًيا و 10 جمعيات خيرية.
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انون األمريكيون
ّ
ورش الفن

رسم القصص المصورة
"Clip Studio" باستخدام برنامج

أساسيات التصميم الجرافيكي

ســيقوم الرســام الرقمــي Jon Chad بالكشــف عــن الســر وراء رســوماته الرقميــة 

المبهــرة باســتخدام برنامجــه المفضــل للرســم “Clip Studio”. ســيتعلم المتدربــون 

المهــارات األساســية للبرنامــج،  وســيحصلون علــى اإللهــام الكافــي لإلنطــالق 

فــي عالــم الرســم الرقمــي.

تعرفوا أكثر على الفّنان:

تعرفوا أكثر على الفّنانة:

ــك،  ــم الجرافي ــيات تصمي ــف بأساس ــرة، بالتعري ــك الخبي ــة الجرافي ــتقوم مصمم س

الكشــف عــن القاعــدة الذهبيــة فــي التصميــم، ومــن ثــم ســتقوم بتعريــف 

.Adobe Illustrator المشــاركين علــى أدوات وواجهــة  برنامــج

يونيو  21

يونيو  22

ً
مساءا  8:30-7:30

ً
مساءا  8:30-7:30

Zoom على منصة

www.jonchad.com jonchlaunch

Zoom على منصة

تقديم: Jon Chad / مدرس في مركز دراسات الكرتون، فيرمونت.

Kimberly Zeigler تقديم: مصممة الجرافيك

kimberlynicoleschmidt
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انون األمريكيون
ّ
ورش الفن

القصص المصورة القائمة على الواقع

ســيعرف Josh Neufeld المشــاركين علــى عالــم آخــر فــي مجــال القصــص 

ــيتعلم  ــة. س ــص حقيقي ــى قص ــة عل ــورة القائم ــص المص ــو القص ــورة: وه المص

القائمــة علــى أحــداث واقعيــة،  المشــاركون كيفيــة رســم هــذه القصــص 

والمختلفــة عــن  قصــص األبطــال الخارقيــن مثــل “باتمــان” و”ســبايدرمان”.

يونيو  25

ً
مساءا  8:30-7:30Zoom على منصة

تقديم: Josh Neufeld / رسام كاريكاتير وقصص مصورة 

www.joshcomix.comjoshneufeldتعرفوا أكثر على الفّنان:

State of Emergency:  book cover illustration by Josh Neufeld
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Procreate مقدمة لبرنامج

ــى  ــي عل ــوراهم الفن ــدأ مش ــي ب ــن ف ــة للراغبي ــة مخصص ــذه الورش ــتكون ه س

ألــواح الـــ iPad.  حيــث ســتقوم الرســامة العالميــة  Daryl Seitchik بتقديــم 

.Procreate معلومــات وأسياســيات مهمــة علــى برنامــج الرســم

يونيو  26

ً
مساءا  8:30-7:30Zoom على منصة

  Daryl Seitchik تقديم: الرسامة

انون األمريكيون
ّ
ورش الفن

مقدمة عن الـموشن جرافيكس

ــة  ــة، وكيفي ــرار المهن ــى أس ــم عل ــة بتعريفك ــم المتحرك ــرة التصامي ــتقوم خبي س

.Adobe After Effects ــج ــالل برنام ــن خ ــع م ــم الواس ــذا العال ــول ه دخ

يونيو  27

ً
مساءا  8:30-7:30Zoom على منصة

تقديم: Andrea Maxwell / مصممة موشن جرافيكس

تعرفوا أكثر على الفّنانة:

تعرفوا أكثر على الفّنانة:

www.darylseitchik.comdaryl.seitchik

andreamaxwell
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Digital art by Daryl Seitchik
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ورشة تقام بالتعاون مع مركز 
المحرق الشبابي النموذجي 

Adobe Illustrator الرسم الرقمي على

ســيقوم الرســام البحرينــي محمــد المهــدي بتعريــف المشــاركين علــى أساســيات 

برنامــج Adobe Illustrator والتــي ســتمكنهم مــن البــدأ فــي مجــال الرســم 

الرقمــي مــن أوســع أبوابــه.

28 يونيــو - 7 يوليــو

ً
مساءا حضوري لـ 16 مشارك فقط7:00-5:30 

Cartoon Planet تقديم: محمد المهدي / رسام رقمي ومؤسس

www.cartoon-planet.com cartoonplanetتعرفوا أكثر على الفّنان:

شخصيات من تأليف الرسام محمد المهدي
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ورش تقام بالتعاون مع هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار

الرسم المفاهيمي في تّصور ديلمون

ورشة الرسم: تصّور زيو-دوري

ســيتعرف المشــاركون علــى تقنيــات الرســم الحــر باســتخدام وجهــة نظــر نقطــة 

واحــدة ونقطتيــن فــي المســاحات المعماريــة والداخليــة لتاريــخ حضــارة ديلمــون. 

وســيتعلمون الرســم المفاهيمــي الــذي يركــز علــى العناصــر الرئيســية فــي 

ــدوران والمســاحات. ــل الشــكل والملمــس وال المبنــى مث

ــو-دوري”  ــجاعة “زي ــة والش ــرأة القوي ــخصية الم ــور ش ــاركون بتص ــيقوم المش س

ــة  ــى النصــوص التاريخي ــم رســمها  اعتمــادًا عل ــك جلجامــش، ومــن ث زوجــة المل

ــون. ــارة ديلم لحض

12-13 يوليو

15-16 يوليو

ً
مساءا  7:00-5:30

ً
مساءا  7:00-5:30

حضوري لـ 16 مشارك فقط

حضوري لـ 16 مشارك فقط

تقديم: زينب عبدالمحسن / أكاديمية في العمارة والتصميم الداخلي

تقديم: محمود البقالوة / رسام تشكيلي

mahmoodbaqlawaتعرفوا أكثر على الفّنان:

zainababdulmohsenتعرفوا أكثر على الفّنانة:
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ورش تقام بالتعاون مع هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار

ورشة الرسم: تصّور ملحمة جلجامش

ورشة الرسم: تصّور إنكيدو

تركــز هــذه الورشــة علــى مبــادئ الرســم الحــر باســتخدام القلــم الرصــاص والحبــر. 

ــي،  ــة، الرســم المفاهيم ــة إلنشــاء القص ــارات األولي ســيتعلم المشــاركون المه

ــب  ــل عناصــر ملحمــة جلجامــش وشــخصياتها فــي جان رســم الشــخصيات، وتمثي

إبداعــي.

تركــز هــذه الورشــة علــى مبــادئ الرســم بالقلــم الرصــاص والحبــر واأللــوان. 

ســيتعلم المشــاركون المهارات األساســية للرســم، ورســم الشــخصيات باســتخدام 

ــاء تخيــل قصــة إنكيــدو ، صديــق جلجامــش المفضــل. ــال الواســع، أثن الخي

18-19 يوليو

22-23 يوليو

ً
مساءا  7:00-5:30

ً
مساءا  7:00-5:30

حضوري لـ 16 مشارك فقط

حضوري لـ 16 مشارك فقط

تقديم: فاطمة عبدالجليل / رسامة بحرينية

Cartoon Planet تقديم: محمد المهدي / رسام رقمي ومؤسس

_yumi_95تعرفوا أكثر على الفّنانة:

www.cartoon-planet.com cartoonplanetتعرفوا أكثر على الفّنان:
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ورش شهري يوليو وأغسطس 2022

 Adobe Photoshop أساسيات برنامج

رسم اللوحات الرقمية

ســيتعلم المشــاركون أساســيات أهــم برنامــج تصميــم جرافيــك ودمــج صــور فــي 

العالــم: Adobe Photoshop. ســيتعلمون أدوات وواجهــة البرنامــج، وتطبيقــات 

مهمــة ومتنوعــة باســتخدامه.

 Adobe ــى برنامــج ــة عل ســيتعلم المشــاركون أساســيات رســم اللوحــات الرقمي

Photoshop. ســيتعلمون األدوات التــي مــن خاللهــا ســيتمكنون مــن رســم 

ــة. ــرات الضوئي ــة التأثي ــل، وإضاف ــوان، التظلي ــج األل ــة، دم ــكال اللوح أش

24-28 يوليو

30 يوليو - 1 أغســطس

ً
مساءا  9:00-7:30

ً
مساءا  9:00-7:30

Zoom على منصة

Zoom على منصة

تقديم: زينب عبدالمحسن / أكاديمية في العمارة والتصميم الداخلي

تقديم: زهراء عبدالعظيم / رسامة بحرينية

zainababdulmohsenتعرفوا أكثر على الفّنانة:
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ورش شهري يوليو وأغسطس 2022
Cartoon Planet بالتعاون مع

أساسيات تصميم الكتب

Adobe Character Animator التحريك باستخدام

ورشــة العمــل هــذه مهمــة للمشــاركين الذيــن يســعون إلــى تعلــم كيفيــة 

 Adobe :تصميــم كتبهــم باســتخدام أفضــل تطبيــق لتصميــم الكتــب فــي العالــم

InDesign. ســيحصل المشــاركون علــى المهــارات األساســية لتصميــم كتــاب ال 

يقــل عــن عشــرين صفحــة. 

ــم الرســوم المتحركــة المتجهــة  ُيســتخدم Adobe Character Animator لتصمي

وألعــاب  والتطبيقــات  الويــب  ومواقــع  اإلنترنــت  عبــر  والفيديــو  للتلفزيــون 

الرســم،  أدوات  البرنامــج،  أساســيات  علــى  المشــاركون  ســيتعرف  الفيديــو. 

 أنــواع التحريــك ، إطــارات المفاتيــح، باإلضافــة للتأثيــرات المرئيــة والصوتيــة.

أغسطس  10-9

أغسطس  17-13

ً
مساءا  9:00-7:30

ً
مساءا  9:00-7:30

حضوري لـ 16 مشارك فقط

حضوري لـ 16 مشارك فقط

Cartoon Planet تقديم: محمد المهدي / رسام رقمي ومؤسس

تقديم: أمين صوفي / محّرك بحريني

تعرفوا أكثر على الفّنان:

تعرفوا أكثر على الفّنان:

www.cartoon-planet.com cartoonplanet

amintoons
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ورش شهري يوليو وأغسطس 2022

 Adobe Premiere Pro أساسيات برنامج

أساسيات الرسم الثالثي األبعاد

ان والمصمم
ّ
تصميم محفظة الفن

ــو  ــر مقاطــع الفيدي ــى البرنامــج، تحري ــو عل ســيتعلم المشــاركون اســتيراد الفيدي

والصــوت، إنشــاء تسلســالت إضافــة الحركــة واالنتقــاالت، اســتخدم أدوات 

.Adobe Premiere Pro تصحيــح األلــوان، باســتخدام برنامــج المونتــاج الشــهير

سيتعلم المشاركون أساسيات برنامج Revit المتخصص إلنتاج الرسومات ثالثية األبعاد.

سيتعلم المشاركون كيف يعدون محفظة األعمال الخاصة بهم مع مصممة جرافيك محترفة.

20 أغسطس

21-22 أغسطس

27 أغسطس

ً
مساءا  9:00-7:30

ً
مساءا  9:00-7:30

ً
مساءا  9:00-7:30

Zoom على منصة

Zoom على منصة

Zoom على منصة

تقديم: إدريس أحمدي / مصور بحريني

تقديم: زينب عبدالمحسن / أكاديمية في العمارة والتصميم الداخلي

تقديم: أبرار السعيد / مصممة جرافيك

kelvin_mediaتعرفوا أكثر على الفّنان:
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