
A.R.M. Holding 

A.R.M. Holding Children’s Programme 

 

 
 

 صحفي خبر

 2021 – أكتوبر – 4: اإلصدار تاريخ

 

 .لألطفال القابضة. م.ر.أ لبرنامج االفتتاحية الدورة في يشاركون اإلمارات دولة مدارس في تلميذ 1,800

 

 متعدد االقتصادي والكيان الخاص االستثمار شركة، القابضة. م.ر.أأقامت شركة – المتحدة العربية ، دبي، اإلمارات2021أكتوبر  4

 امتد نوم"، الذي مشروع" وهوالدولة،  مستوى على مدرسة 70 من تلميذ 1,800 فيه  شاركاإلمارات  في مدرسي برنامجاألنشطة، 

 من خيالية نسخة على بديلة مستوطنة لتصميم الطالب دعوة خالله تمت ساين، و استديو المصممين ثنائي إشراف تحت كامل ألسبوع

 .القمر

 

جديد،  معمجت بناء كيفية الستكشاف للتالميذمميزة و مؤقتة فرصة بدورها الدراسية، وشّكلتالحصص خالل  الفنية العمل ورش وقدمت

 المريخ إلى األمل مسبار مهمة وانطالقاً من. خيالهم صنع من ومبتكرة ابداعية أجسام وتشكيل الواقع حدود تخطي على وشجعتهم

 بناء يمكن كيف" الجوهري السؤال حول محاورها تدور العمل لورشة تصور وضع الفضاء، إلى إماراتي فضاء رائد أول وإرسال

 .وإنشائها بتخيلها الطالب يقوم مشاريع إلى التساؤل هذا تحويل الخارجي؟"، وتم الفضاء في مستدام مجتمع

 

 .البرنامج لهذا اإلبداعي والنهج التعاون بروح منهم الكثير والتالميذ وأشاد المعلمين قبل تفاعالً كبيراً من لقى البرنامجو

 

بشكل  ياضياتوالر والهندسة والتكنولوجيا العلوم على تعتمد الدراسية، التي المناهج في والثقافة الفن مجال في التقصير يتم ما غالًبا"

برنامج  مقدي. الناقد تفكيرالو اإلبداعفي  مهاراتهم لصقل مميزة فرص وتواوهذا يعني أن التالميذ قد يف. المحلية مدارسنا في أساسي

 ويروتط للنمو فرًصا لألطفال المحلية، توفر للمدارس موجهةو محترفين فنانين قبل من مصممة عمل ورش لألطفال القابضة. م.ر.أ

 الشحي، الرئيس سعيد محمد يقول". والتصميم الفن ممارسات من واسعة بمجموعة تعريفهم خالل من اإلبداعي وخيالهم تفكيرهم

 التالميذ زويدت نسعى إلى فحسب، بل الفنانين من قادم جيل تأسيسعلى  األمر قتصري قائالً "ال ، ويتابعالقابضة. م.ر.أ لشركة التنفيذي

 طفال، التزامنالأل القابضة. م.ر.أ برنامج ويعكس. المستقبل في المهنية حياتهم في للنجاح يحتاجونها التي اإلبداعية والخبرات بالمهارات

 ".ورعايته القادم الجيل في باالستثمار

 

 الشركة هاتنظم التي العديدة والتعليمية الثقافية المبادرات إحدى لألطفال، وهو القابضة. م.ر.أ برنامج مظلة تحت" نوم مشروع" يندرج 

 الميذت منح إلى البرنامج ويهدف. فيه تعمل الذي مجتمعالبدعم وتمكين أفراد  الشركة التزام مع المشروع هذا االستثمارية، ويتماشى

 التفاعلية، التي الورش خالل منمفاهيمها  تبسيط عبر بالفنون اهتمامهم وزيادة والتطور للنمو مميزة فرص اإلمارات في المدارس

 .والتصميم الفنتقنيات  من واسعة مجموعة على تعريفهمباإلضافة إلى ، عالميون فنانون عليها يشرف

 

 :نوم بمشروعالمشاركين  والتالميذ المعلمين من إشادة شهادات

 
صنع  خاللها آرت دبي. لقد استمتعوا كثيًرا بالعمل بابداع تشارك طالب برايتون كوليدج دبي في ورشة عمل مشروع نوم التي نظم "

تجربة  مرة أخرى ةلمدرساكانت دعوة المحترفين المبدعين إلى استوديوهات و ثالثية األبعاد.ال توم ساكس أعمال مستوحاة من منحوتات
"هذه التجارب اإلبداعية اكتشافحيث اكتسب طالبنا الكثير من خالل  رائعة  

  إدارة قسم الفنون من برايتون كوليدج دبيآشلي أيبيتسون، 
 

 
 
 

 ”لقد كانت ممتعة جداً وقد استمتعت بها حقًا. كما كانت مليئة بالخبرة. شكرا جزيال“
دبي فرانسيه جان مرموزفيدل، طالب من مدرسة ليسيه   
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ن اآلالت وتقنيات الذكاء االصطناعي تستعمل اليوم في العديد من الوظائف والمهام وأصبحت مهارة اإلبداع هي إحدى المهارات التي "إ

مستقرة يصعب علينا نقلها إلى اآلالت؛ ولذلك فإن تشجيع اإلبداع لدى الطالب الصغار سيميزهم ويمّكنهم من الحصول على وظائف 
"وتجنب المصاعب في المستقبل  
نشطةاألشايان رهمان نزهاد، منسق   

 

 

 
صرية حساهم في ورشة العمل، وستتم دعوته لالنضمام إلى تجربة  تلميذبعد اختتام البرنامج، ستقوم كل مدرسة مشاركة بترشيح أفضل 

ه فرصة ، وستكون لديلكثريا الفلكي في دبي، وسيحظى من خالل هذه المشاركة بحضور ندوة بإشراف علماء ف صدفي مر للرصد الفلكي
 رائعة في مراقبة القمر والكواكب من خالل التلسكوب وعرض القبة السماوية، باإلضافة إلى القيام بجولة حول المركز.

 
 
 

 -ـانتهى 

 

 

 

 
 

  القابضة. م.ر.أ

 رعب الفرص وابتكار التناغم تحقيق إلى تهدف األنشطة متعدد اقتصادي وكيان خاصة استثمار شركة هي القابضة. م.ر.أ
 والتوظيف رة،المؤث باالستثمارات االلتزام على الشركة في العمل استراتيجية ترتكز. والعالمية اإلقليمية المحلية، االستثمارات

 مع شركةال تتعاون. أفضل مستقبل وتحفيز المبتكرة الحلول لمالحقة أفرادها كينوتم المجتمعات تطوير في للموارد الفعال
 . النمو فرص وتعزيز المغزى ذات العالقات إنشاء في وشراكاتها شبكتها من وتستفيد المماثلة المؤسسات

 على اليةع إمكانية تثبت لتيا المتطورة العالمية والتكنولوجيا التكنولوجية القطاعات حول القابضة. م.ر.أ استثمارات تتمحور
 ضمن يدب في الرائدة الشركات من عدد في األسهم من حصص تمتلك كما. البعيد المدى على اإليجابي االجتماعي التأثير إحداث

 . والضيافة العقارات السلع، االتصاالت، المصرفية، الخدمات ومنها المتنوعة، القطاعات من مجموعة

 لعاما في. المتنوعة والمشاريع القطاعات من عدد في البارزة االستثمارات من مجموعة عبر المجتمع في القابضة. م.ر.أ تساهم
 . دبي إمارة في األولى المؤسساتية الفنية المجموعة دبي، لمقتنيات راعية مؤسسة أول الشركة أصبحت ،2021

 
 

 
 
 
 


