
 

 14/7/2016إلى  10/7/2016

We Do 

KG 1 

 الزمنية الفترة المكان الموعد اليوم التاريخ م

 دقيقة 90 (جقاعة ) ص 10.00 حدألا 10/7/2016 1

 دقيقة 90 قاعة )ج( ص 10.00 االثنين 11/7/2016 2

 دقيقة 90 قاعة )ج( ص 10.00 الثالثاء 12/7/2016 3

 دقيقة 90 )ج(قاعة  ص 10.00 األربعاء 13/7/2016 4

 دقيقة 90 قاعة )ج( ص 10.00 الخميس 14/7/2016 5

ليحصل الطفل على مزيج مثالي من المرح والتعلم، وذلك باستخدام  ؛تم تصميم هذا البرنامج

األطفال الفرصة لبناء الحيوانات البرية، وتعلم المفهوم  ى. سوف يكون لدWeDoالروبوتات 

كيفية برمجة وتشغيل  همألنها تعلم ؛األساسي للروبوتات، واستكشاف مجاهل ما وراء مخيلتهم

 .إبداعاتهم

 



 

 

 14/7/2016إلى  10/7/2016

We Do 

KG 2 

 الزمنية الفترة المكان الموعد اليوم التاريخ م

 دقيقة 90 (جقاعة ) ظ 12.00 حدألا 10/7/2016 1

 دقيقة 90 قاعة )ج( ظ 12.00 االثنين 11/7/2016 2

 دقيقة 90 قاعة )ج( ظ 12.00 الثالثاء 12/7/2016 3

 دقيقة 90 )ج(قاعة  ظ 12.00 األربعاء 13/7/2016 4

 دقيقة 90 قاعة )ج( ظ 12.00 الخميس 14/7/2016 5

ليحصل الطفل على مزيج مثالي من المرح والتعلم، وذلك باستخدام  ؛تم تصميم هذا البرنامج

األطفال الفرصة لبناء الحيوانات البرية، وتعلم  ى. سوف يكون لدWeDoالروبوتات 

كيفية  همألنها تعلم ؛المفهوم األساسي للروبوتات، واستكشاف مجاهل ما وراء مخيلتهم
 .برمجة وتشغيل إبداعاتهم

 



 

 

 21/7/2016إلى  17/7/2016

We Do 

KG 3 

 الزمنية الفترة المكان الموعد اليوم التاريخ م

 دقيقة 90 (جقاعة ) ص 10.00 حدألا 17/7/2016 1

 دقيقة 90 قاعة )ج( ص 10.00 االثنين 18/7/2016 2

 دقيقة 90 قاعة )ج( ص 10.00 الثالثاء 19/7/2016 3

 دقيقة 90 )ج(قاعة  ص 10.00 األربعاء 20/7/2016 4

 دقيقة 90 قاعة )ج( ص 10.00 الخميس 21/7/2016 5

ليحصل الطفل على مزيج مثالي من المرح والتعلم،  ؛تم تصميم هذا البرنامج

األطفال الفرصة لبناء  ى. سوف يكون لدWeDoوذلك باستخدام الروبوتات 

الحيوانات البرية، وتعلم المفهوم األساسي للروبوتات، واستكشاف مجاهل ما 

 .كيفية برمجة وتشغيل إبداعاتهم همألنها تعلم ؛وراء مخيلتهم

 



 

 

 21/7/2016إلى  17/7/2016

We Do 

KG 4 

 الزمنية الفترة المكان الموعد اليوم التاريخ م

 دقيقة 90 (جقاعة ) ظ 12.00 حدألا 17/7/2016 1

 دقيقة 90 قاعة )ج( ظ 12.00 االثنين 18/7/2016 2

 دقيقة 90 قاعة )ج( ظ 12.00 الثالثاء 19/7/2016 3

 دقيقة 90 )ج(قاعة  ظ 12.00 األربعاء 20/7/2016 4

 دقيقة 90 قاعة )ج( ظ 12.00 الخميس 21/7/2016 5

ليحصل الطفل على مزيج مثالي من المرح والتعلم،  ؛تم تصميم هذا البرنامج

األطفال الفرصة لبناء  ى. سوف يكون لدWeDoوذلك باستخدام الروبوتات 

الحيوانات البرية، وتعلم المفهوم األساسي للروبوتات، واستكشاف مجاهل ما 

 .كيفية برمجة وتشغيل إبداعاتهم همألنها تعلم ؛وراء مخيلتهم

 



 

 

 28/7/2016إلى  24/7/2016

We Do 

KG 5 

 الزمنية الفترة المكان الموعد اليوم التاريخ م

 دقيقة 90 (جقاعة ) ص 10.00 حدألا 24/7/2016 1

 دقيقة 90 قاعة )ج( ص 10.00 االثنين 25/7/2016 2

 دقيقة 90 قاعة )ج( ص 10.00 الثالثاء 26/7/2016 3

 دقيقة 90 )ج(قاعة  ص 10.00 األربعاء 27/7/2016 4

 دقيقة 90 قاعة )ج( ص 10.00 الخميس 28/7/2016 5

ليحصل الطفل على مزيج مثالي من المرح والتعلم،  ؛تم تصميم هذا البرنامج

األطفال الفرصة لبناء  ى. سوف يكون لدWeDoوذلك باستخدام الروبوتات 

الحيوانات البرية، وتعلم المفهوم األساسي للروبوتات، واستكشاف مجاهل ما 

 .كيفية برمجة وتشغيل إبداعاتهم همألنها تعلم ؛وراء مخيلتهم

 



 

 

 28/7/2016إلى  24/7/2016

We Do 

KG 6 

 الزمنية الفترة المكان الموعد اليوم التاريخ م

 دقيقة 90 (جقاعة ) ظ 12.00 حدألا 24/7/2016 1

 دقيقة 90 قاعة )ج( ظ 12.00 االثنين 25/7/2016 2

 دقيقة 90 قاعة )ج( ظ 12.00 الثالثاء 26/7/2016 3

 دقيقة 90 )ج(قاعة  ظ 12.00 األربعاء 27/7/2016 4

 دقيقة 90 قاعة )ج( ظ 12.00 الخميس 28/7/2016 5

ليحصل الطفل على مزيج مثالي من المرح والتعلم،  ؛تم تصميم هذا البرنامج

األطفال الفرصة لبناء  ى. سوف يكون لدWeDoوذلك باستخدام الروبوتات 

الحيوانات البرية، وتعلم المفهوم األساسي للروبوتات، واستكشاف مجاهل ما 

 .كيفية برمجة وتشغيل إبداعاتهم همألنها تعلم ؛وراء مخيلتهم

 


