
 

  

 الطاقة
 

 A (1) 
 

 14/7/2021إلى  4/7/2021من 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 األحد 4/7/2021 1

مصادر الطاقة 

المتجددة )الجزء 

 (األول

 دقيقة 75 قاعة )أ( ص 10.00

 األربعاء 7/7/2021 2

مصادر الطاقة 

المتجددة 

)الجزء 

 (الثاني

 دقيقة 75 )أ(قاعة  ص 10.00

 دقيقة 30 قاعة االستماع ص 11.30 فيلم علمي

 األحد 11/7/2021 3
االبتكارات في مجال 

 الطاقة
 دقيقة 75 قاعة )أ( ص 10.00

 األربعاء 14/7/2021 4
استخدام الطاقة 

 بحكمة
 دقيقة 75 قاعة )أ( ص 10.00

 الخميس 9/9/2021 **
حفل ختام البرنامج 

 الصيفي
 دقيقة 120 الكبرى القاعة ظ 2.00

 

في كل مكان  الطاقة لتي تتغير بها األمور وتتحرك. إنهي الطريقة ا؛ ف«القدرة على القيام بالعمل»ي الطاقة ه

إلى المدرسة، والقفز في  لذهابطاقة لطهي الطعام، واال فنحن نحتاج. المختلفة شكالعدًدا من األتخذ تحولنا و

 الهواء.

 



 

  

 الطاقة
 

 A (2) 
 

 14/7/2021إلى  4/7/2021من 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 األحد 4/7/2021 1

مصادر الطاقة 

المتجددة )الجزء 

 (األول

 دقيقة 75 قاعة )أ( ظ 1.00

 األربعاء 7/7/2021 2

 دقيقة 30 قاعة االستماع ص 11.30 فيلم علمي

مصادر الطاقة 

المتجددة 

)الجزء 

 (الثاني

 دقيقة 75 قاعة )أ( ظ 12.30

 األحد 11/7/2021 3
االبتكارات في مجال 

 الطاقة
 دقيقة 75 قاعة )أ( ظ 1.00

 األربعاء 14/7/2021 4
استخدام الطاقة 

 بحكمة
 دقيقة 75 قاعة )أ( ظ 1.00

 الخميس 9/9/2021 **
حفل ختام البرنامج 

 الصيفي
 دقيقة 120 القاعة الكبرى ظ 2.00

 

في كل مكان  الطاقة لتي تتغير بها األمور وتتحرك. إنهي الطريقة ا؛ ف«القدرة على القيام بالعمل»ي الطاقة ه

إلى المدرسة، والقفز في  لذهابطاقة لطهي الطعام، واال فنحن نحتاج. المختلفة شكالعدًدا من األتخذ تحولنا و

 الهواء.

 



 

  

 الطاقة
 

 A (3) 
 

 15/7/2021إلى  6/7/2021من 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 الثالثاء 6/7/2021 1

مصادر الطاقة 

المتجددة )الجزء 

 (األول

 دقيقة 75 قاعة )أ( ص 10.00

 الخميس 8/7/2021 2

مصادر الطاقة 

المتجددة 

)الجزء 

 (الثاني

 دقيقة 75 قاعة )أ( ص 10.00

 ص 11.30 فيلم علمي
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 30

 الثالثاء 13/7/2021 3
االبتكارات في مجال 

 الطاقة
 دقيقة 75 قاعة )أ( ص 10.00

 الخميس 15/7/2021 4
استخدام الطاقة 

 بحكمة
 دقيقة 75 قاعة )أ( ص 10.00

 الخميس 9/9/2021 **
حفل ختام البرنامج 

 الصيفي
 دقيقة 120 القاعة الكبرى ظ 2.00

 

في كل مكان  الطاقة لتي تتغير بها األمور وتتحرك. إنهي الطريقة ا؛ ف«القدرة على القيام بالعمل»ي الطاقة ه

إلى المدرسة، والقفز في  لذهابطاقة لطهي الطعام، واال فنحن نحتاج. المختلفة شكالعدًدا من األتخذ تحولنا و

 الهواء.

 



 

  

 الطاقة
 

 A (4) 
 

 15/7/2021إلى  6/7/2021من 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 الثالثاء 6/7/2021 1
مصادر الطاقة المتجددة 

 ()الجزء األول
 دقيقة 75 قاعة )أ( ظ 1.00

 الخميس 8/7/2021 2

 ص 11.30 فيلم علمي
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 30

مصادر الطاقة 

المتجددة 

 ()الجزء الثاني

 دقيقة 75 قاعة )أ( ظ 12.30

 الثالثاء 13/7/2021 3
االبتكارات في مجال 

 الطاقة
 دقيقة 75 قاعة )أ( ظ 1.45

 دقيقة 75 قاعة )أ( ظ 1.00 استخدام الطاقة بحكمة الخميس 15/7/2021 4

 الخميس 9/9/2021 **
حفل ختام البرنامج 

 الصيفي
 دقيقة 120 القاعة الكبرى ظ 2.00

 

في كل مكان  الطاقة لتي تتغير بها األمور وتتحرك. إنهي الطريقة ا؛ ف«بالعملالقدرة على القيام »ي الطاقة ه

إلى المدرسة، والقفز في  لذهابطاقة لطهي الطعام، واال فنحن نحتاج. المختلفة شكالعدًدا من األتخذ تحولنا و

 الهواء.

 



 

  

 الطاقة
 

 A (5) 
 

 11/8/2021إلى  1/8/2021من 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 األحد 1/8/2021 1

مصادر الطاقة 

المتجددة )الجزء 

 (األول

 دقيقة 75 قاعة )أ( ص 10.00

 األربعاء 4/8/2021 2

مصادر الطاقة 

المتجددة 

)الجزء 

 (الثاني

 دقيقة 75 قاعة )أ( ص 10.00

 ص 11.30 فيلم علمي
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 30

 األحد 8/8/2021 3
االبتكارات في مجال 

 الطاقة
 دقيقة 75 قاعة )أ( ص 10.00

 األربعاء 11/8/2021 4
استخدام الطاقة 

 بحكمة
 دقيقة 75 قاعة )أ( ص 10.00

 الخميس 9/9/2021 **
حفل ختام البرنامج 

 الصيفي
 دقيقة 120 القاعة الكبرى ظ 2.00

 

في كل مكان  الطاقة لتي تتغير بها األمور وتتحرك. إنهي الطريقة ا؛ ف«القدرة على القيام بالعمل»ي الطاقة ه

إلى المدرسة، والقفز في  لذهابطاقة لطهي الطعام، واال فنحن نحتاج. المختلفة شكالعدًدا من األتخذ تحولنا و

 الهواء.

 



 

  

 الطاقة
 

 A (6) 
 

 11/8/2021إلى  1/8/2021من 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 األحد 1/8/2021 1

مصادر الطاقة 

المتجددة )الجزء 

 (األول

 دقيقة 75 قاعة )أ( ظ 1.00

 األربعاء 4/8/2021 2

 ص 11.30 فيلم علمي
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 30

مصادر الطاقة 

المتجددة 

)الجزء 

 (الثاني

 دقيقة 75 قاعة )أ( ظ 12.30

 األحد 8/8/2021 3
مجال االبتكارات في 

 الطاقة
 دقيقة 75 قاعة )أ( ظ 1.45

 األربعاء 11/8/2021 4
استخدام الطاقة 

 بحكمة
 دقيقة 75 قاعة )أ( ظ 1.00

 الخميس 9/9/2021 **
حفل ختام البرنامج 

 الصيفي
 دقيقة 120 القاعة الكبرى ظ 2.00

 

في كل مكان  الطاقة وتتحرك. إنلتي تتغير بها األمور هي الطريقة ا؛ ف«القدرة على القيام بالعمل»ي الطاقة ه

إلى المدرسة، والقفز في  لذهابطاقة لطهي الطعام، واال فنحن نحتاج. المختلفة شكالعدًدا من األتخذ تحولنا و

 الهواء.

 



 

  

 الطاقة
 

 A (7) 
 

 8/9/2021إلى  29/8/2021 من

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 األحد 29/8/2021 1

مصادر الطاقة 

المتجددة )الجزء 

 (األول

 دقيقة 75 قاعة )أ( ص 10.00

 األربعاء 1/9/2021 2

مصادر الطاقة 

المتجددة 

)الجزء 

 (الثاني

 دقيقة 75 قاعة )أ( ص 10.00

 ص 11.30 فيلم علمي
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 30

 األحد 5/9/2021 3
االبتكارات في مجال 

 الطاقة
 دقيقة 75 قاعة )أ( ص 10.00

 األربعاء 8/9/2021 4
استخدام الطاقة 

 بحكمة
 دقيقة 75 قاعة )أ( ص 10.00

 الخميس 9/9/2021 **
حفل ختام البرنامج 

 الصيفي
 دقيقة 120 القاعة الكبرى ظ 2.00

 

في كل مكان  الطاقة لتي تتغير بها األمور وتتحرك. إنهي الطريقة ا؛ ف«القدرة على القيام بالعمل»ي الطاقة ه

إلى المدرسة، والقفز في  لذهابطاقة لطهي الطعام، واال فنحن نحتاج. المختلفة شكالعدًدا من األتخذ تحولنا و

 الهواء.

 



 

 الطاقة
 

 A (8) 
 

 8/9/2021إلى  29/8/2021 من

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 األحد 29/8/2021 1

مصادر الطاقة 

المتجددة )الجزء 

 (األول

 دقيقة 75 قاعة )أ( ظ 1.00

 األربعاء 1/9/2021 2

 ص 11.30 فيلم علمي
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 30

مصادر الطاقة 

المتجددة 

)الجزء 

 (الثاني

 دقيقة 75 قاعة )أ( ظ 12.30

 األحد 5/9/2021 3
االبتكارات في مجال 

 الطاقة
 دقيقة 75 قاعة )أ( ظ 1.45

 األربعاء 8/9/2021 4
استخدام الطاقة 

 بحكمة
 دقيقة 75 قاعة )أ( ظ 1.00

 الخميس 9/9/2021 **
حفل ختام البرنامج 

 الصيفي
 دقيقة 120 القاعة الكبرى ظ 2.00

 

في كل مكان  الطاقة لتي تتغير بها األمور وتتحرك. إنهي الطريقة ا؛ ف«القدرة على القيام بالعمل»ي الطاقة ه

إلى المدرسة، والقفز في  لذهابطاقة لطهي الطعام، واال فنحن نحتاج. المختلفة شكالعدًدا من األتخذ تحولنا و

 الهواء.

 


