
 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

 

 

 

  

 «حكاية الطبيعة»

 A (1) المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل يونية  12من 

ة الزمنية المكان الموعد اسم ورشة العمل اليوم التاري    خ م  الفبر

 دقيقة 75 (بقاعة ) ص 10.00 البيئات المختلفة األحد 12/6/2022 1

 الثالثاء 14/6/2022 2

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10.00 الماء

 ص 11.30 فيلم علم  
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 30

 ظ 12.00  فيلم علم   الخميس 16/6/2022 3
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10.00 الطقس حداأل  19/6/2022 4

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10.00 الزراعة الثالثاء 21/6/2022 5

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام 

  
نامج الصيف   البر

ى ظ 2.00  دقيقة 120 القاعة الكبر

ل الطبيع  أو الموطن هو    يعيش فيها ابيئة الالمب  
يوفر ة األخرى. و حيال اتكائنالحيوان أو اللنبات أو الت 

  تعيش موطن ا
تتكون و  .للبقاء عىل قيد الحياة ،الطعام والماء والمأوى والمساحة فيهلكائنات الحية الت 

أشياء ه  أحيائية  الال العوامل ، و ه  كائنات حية األحيائيةالعوامل وال أحيائية؛  أحيائيةالموائل من عوامل 

  هذا . وحية غب  
 
نامج،ف الموائل المختلفة وخصائصها  عنيتعلم المشاركون حقائق أكبر إثارة لالهتمام  البر

 . من خالل األنشطة التفاعلية



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

 

 

 

  

 «حكاية الطبيعة»

 A (2)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل يونية  12من 

ة الزمنية المكان الموعد اسم ورشة العمل اليوم التاري    خ م  الفبر

 دقيقة 75 قاعة )ب( ظ 1.00 البيئات المختلفة األحد 12/6/2022 1

 الثالثاء 14/6/2022 2

 ص 11.30 فيلم علم  
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 30

 دقيقة 75 قاعة )ب( ظ 12.30 الماء

 ظ 12.00 فيلم علم   الخميس 16/6/2022 3
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 دقيقة 75 قاعة )ب( ظ 1.00 الطقس األحد 19/6/2022 4

 دقيقة 75 قاعة )ب( ظ 1.00 الزراعة الثالثاء 21/6/2022 5

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام 

  
نامج الصيف   البر

ىقاعة ال ظ 2.00  دقيقة 120 الكبر

ل الطبيع  أو الموطن هو    يعيش فيها ابيئة الالمب  
يوفر ة األخرى. و حيال اتكائنالحيوان أو اللنبات أو الت 

  تعيش موطن ا
تتكون و  .للبقاء عىل قيد الحياة ،الطعام والماء والمأوى والمساحة فيهلكائنات الحية الت 

أشياء ه  أحيائية  الال العوامل ، و ه  كائنات حية األحيائيةالعوامل وال أحيائية؛  أحيائيةالموائل من عوامل 

  هذا . وحية غب  
 
نامج،ف الموائل المختلفة وخصائصها من  عنيتعلم المشاركون حقائق أكبر إثارة لالهتمام  البر

 . خالل األنشطة التفاعلية



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

 

 

 

  

 «حكاية الطبيعة»

 A (3)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل يونية  13من 

ة الزمنية المكان الموعد اسم ورشة العمل اليوم التاري    خ م  الفبر

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10.00 البيئات المختلفة االثني    13/6/2022 1

 ربعاءاأل 15/6/2022 2

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10.00 الماء

 ص 11.30  عرض علم  
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 30

 ظ 2.00  عرض علم   الخميس 16/6/2022 3
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10.00 الطقس االثني    20/6/2022 4

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10.00 الزراعة األربعاء 22/6/2022 5

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام 

  
نامج الصيف   البر

ى ظ 2.00  دقيقة 120 القاعة الكبر

ل الطبيع  أو الموطن هو    يعيش فيها ابيئة الالمب  
يوفر ة األخرى. و حيال اتكائنالحيوان أو اللنبات أو الت 

  تعيش موطن ا
تتكون و  .للبقاء عىل قيد الحياة ،الطعام والماء والمأوى والمساحة فيهلكائنات الحية الت 

أشياء ه  أحيائية  الال العوامل ، و ه  كائنات حية األحيائيةالعوامل وال أحيائية؛  أحيائيةالموائل من عوامل 

  هذا . وحية غب  
 
نامج،ف الموائل المختلفة وخصائصها  عنيتعلم المشاركون حقائق أكبر إثارة لالهتمام  البر

 . من خالل األنشطة التفاعلية



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

 

 

 

  

 «حكاية الطبيعة»

 A (4): المجموعة

 2022سبتمبر  8إىل يونية  13من 

ة الزمنية المكان الموعد اسم ورشة العمل اليوم التاري    خ م  الفبر

 دقيقة 75 (بقاعة ) ظ 1.00 البيئات المختلفة االثني    13/6/2022 1

 ربعاءاأل 15/6/2022 2

 ص 11.30 فيلم علم  
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 30

 دقيقة 75 قاعة )ب( ظ 12.30 الماء

 ظ 2.00 فيلم علم   الخميس 16/6/2022 3
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 دقيقة 75 قاعة )ب( ظ 1.00 الطقس االثني    20/6/2022 4

 دقيقة 75 قاعة )ب( ظ 1.00 الزراعة ربعاءاأل 22/6/2022 5

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام 

  
نامج الصيف   البر

 دقيقة 120 ىالقاعة الكبر  ظ 2.00

ل الطبيع  أو الموطن هو    يعيش فيها ابيئة الالمب  
يوفر ة األخرى. و حيال اتكائنالحيوان أو اللنبات أو الت 

  تعيش موطن ا
تتكون و  .للبقاء عىل قيد الحياة ،الطعام والماء والمأوى والمساحة فيهلكائنات الحية الت 

أشياء ه  أحيائية  الال العوامل ، و ه  كائنات حية األحيائيةالعوامل وال أحيائية؛  أحيائيةالموائل من عوامل 

  هذا . وحية غب  
 
نامج،ف الموائل المختلفة وخصائصها  عنيتعلم المشاركون حقائق أكبر إثارة لالهتمام  البر

 . من خالل األنشطة التفاعلية



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

 

 

 

  

 «حكاية الطبيعة»

 A (5) : المجموعة

 2022سبتمبر  8إىل يوليو  3من 

ة الزمنية المكان الموعد اسم ورشة العمل اليوم التاري    خ م  الفبر

 ظ 12.00 عرض علم   حداأل  3/7/2022 1
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10.00 البيئات المختلفة الثالثاء 5/7/2022 2

 
3 

 الخميس 7/7/2022

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10.00 الماء

 ص 11.30 عرض علم  
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 30

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10.00 الطقس حداأل  17/7/2022 4

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10.00 الزراعة الثالثاء 19/7/2022 5

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام 

نامج    البر
 الصيف 

ى ظ 2.00  دقيقة 120 القاعة الكبر

ل الطبيع  أو الموطن هو    يعيش فيها ابيئة الالمب  
يوفر ة األخرى. و حيال اتكائنالحيوان أو اللنبات أو الت 

  تعيش موطن ا
تتكون و  .للبقاء عىل قيد الحياة ،الطعام والماء والمأوى والمساحة فيهلكائنات الحية الت 

أشياء ه  أحيائية  الال العوامل ، و ه  كائنات حية األحيائيةالعوامل وال أحيائية؛  أحيائيةالموائل من عوامل 

  هذا . وحية غب  
 
نامج،ف الموائل المختلفة وخصائصها  عنيتعلم المشاركون حقائق أكبر إثارة لالهتمام  البر

 . من خالل األنشطة التفاعلية



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

 

 

 

  

 «حكاية الطبيعة»

 A (6) : المجموعة

 2022سبتمبر  8إىل يوليو  3من 

ة الزمنية المكان الموعد اسم ورشة العمل اليوم التاري    خ م  الفبر

 ظ 12.00 عرض علم   حداأل  3/7/2022 1
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 دقيقة 75 قاعة )ب( ظ 1.00 البيئات المختلفة الثالثاء 5/7/2022 2

 الخميس 7/7/2022 3

 ص 11.30 عرض علم  
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 30

 دقيقة 75 قاعة )ب( ظ 12.30 الماء

 دقيقة 75 قاعة )ب( ظ 1.00 الطقس حداأل  17/7/2022 4

 دقيقة 75 قاعة )ب( ظ 1.00 الزراعة الثالثاء 19/7/2022 5

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام 

  
نامج الصيف   البر

ى ظ 2.00  دقيقة 120 القاعة الكبر

ل الطبيع  أو الموطن هو    يعيش فيها ابيئة الالمب  
يوفر ة األخرى. و حيال اتكائنالحيوان أو اللنبات أو الت 

  تعيش موطن ا
تتكون و  .للبقاء عىل قيد الحياة ،الطعام والماء والمأوى والمساحة فيهلكائنات الحية الت 

أشياء ه  أحيائية  الال العوامل ، و ه  كائنات حية األحيائيةالعوامل وال أحيائية؛  أحيائيةالموائل من عوامل 

  هذا . وحية غب  
 
نامج،ف الموائل المختلفة وخصائصها  عنيتعلم المشاركون حقائق أكبر إثارة لالهتمام  البر

 . من خالل األنشطة التفاعلية



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

 

 

 

  

 «حكاية الطبيعة»

 A (7): المجموعة

 2022سبتمبر  8إىل يوليو  3من 

ة الزمنية المكان الموعد اسم ورشة العمل اليوم التاري    خ م  الفبر

 ظ 2.00 عرض علم   حداأل  3/7/2022 1
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10.00 البيئات المختلفة االثني    4/7/2022 2

 ربعاءاأل 6/7/2022 3

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10,00 الماء

 ص 11.30 عرض علم  
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 30

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10.00 الطقس االثني    18/7/2022 4

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10.00 الزراعة ربعاءاأل 20/7/2022 5

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام 

  
نامج الصيف   البر

ى ظ 2.00  دقيقة 120 القاعة الكبر

ل الطبيع  أو الموطن هو    يعيش فيها ابيئة الالمب  
يوفر ة األخرى. و حيال اتكائنالحيوان أو اللنبات أو الت 

  تعيش موطن ا
تتكون و  .للبقاء عىل قيد الحياة ،الطعام والماء والمأوى والمساحة فيهلكائنات الحية الت 

أشياء ه  أحيائية  الال العوامل ، و ه  كائنات حية األحيائيةالعوامل وال أحيائية؛  أحيائيةالموائل من عوامل 

  هذا . وحية غب  
 
نامج،ف صائصها الموائل المختلفة وخ عنيتعلم المشاركون حقائق أكبر إثارة لالهتمام  البر

 . من خالل األنشطة التفاعلية



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

 

 

 

  

 «حكاية الطبيعة»

 A (8) المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل يوليو  3من 

ة الزمنية المكان الموعد اسم ورشة العمل اليوم التاري    خ م  الفبر

 ظ 2.00 عرض علم   حداأل  3/7/2022 1
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 دقيقة 75 قاعة )ب( ظ 1.00 البيئات المختلفة االثني    4/7/2022 2

 ربعاءاأل 6/7/2022 3

 ص 11.30 عرض علم  
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 30

 دقيقة 75 قاعة )ب( ظ 12.30 الماء

 دقيقة 75 قاعة )ب( ظ 1.00 الطقس االثني    18/7/2022 4

 دقيقة 75 قاعة )ب( ظ 1.00 الزراعة ربعاءاأل 20/7/2022 5

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام 

نامج    البر
 الصيف 

ى ظ 2.00  دقيقة 120 القاعة الكبر

ل الطبيع  أو الموطن هو    يعيش فيها ابيئة الالمب  
يوفر ة األخرى. و حيال اتكائنالحيوان أو اللنبات أو الت 

  تعيش موطن ا
تتكون و  .للبقاء عىل قيد الحياة ،الطعام والماء والمأوى والمساحة فيهلكائنات الحية الت 

أشياء ه  أحيائية  الال العوامل ، و ه  كائنات حية األحيائيةالعوامل وال أحيائية؛  أحيائيةالموائل من عوامل 

  هذا . وحية غب  
 
نامج،ف الموائل المختلفة وخصائصها  عنيتعلم المشاركون حقائق أكبر إثارة لالهتمام  البر

 . من خالل األنشطة التفاعلية



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

 

 

 

  

 «حكاية الطبيعة»

 A (9) المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل أغسطس  2من 

ة الزمنية المكان الموعد اسم ورشة العمل اليوم التاري    خ م  الفبر

 الثالثاء 2/8/2022 1

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10.00 البيئات المختلفة

 ظ 12.00 عرض علم  
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 حداأل  7/8/2022 2

 دقيقة 75 (أقاعة ) ص 10.00 الماء

 ص 11.30 عرض علم  
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 30

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10.00 الطقس الثالثاء 9/8/2022 3

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10.00 الزراعة الخميس 11/8/2022 4

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام 

  
نامج الصيف   البر

ىقاعة ال ظ 2.00  دقيقة 120 الكبر

ل الطبيع  أو الموطن هو    يعيش فيها ابيئة الالمب  
يوفر ة األخرى. و حيال اتكائنالحيوان أو اللنبات أو الت 

  تعيش موطن ا
تتكون و  .للبقاء عىل قيد الحياة ،الطعام والماء والمأوى والمساحة فيهلكائنات الحية الت 

أشياء ه  أحيائية  الال العوامل ، و ه  كائنات حية األحيائيةالعوامل وال أحيائية؛  أحيائيةالموائل من عوامل 

  هذا . وحية غب  
 
نامج،ف الموائل المختلفة وخصائصها  عنيتعلم المشاركون حقائق أكبر إثارة لالهتمام  البر

 . من خالل األنشطة التفاعلية



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

 

 

 

  

 «حكاية الطبيعة»

 A (10)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل أغسطس  2من 

ة الزمنية المكان الموعد اسم ورشة العمل اليوم التاري    خ م  الفبر

 الثالثاء 2/8/2022 1

 ظ 12.00 عرض علم  
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 دقيقة 75 قاعة )ب( ظ 1.00 البيئات المختلفة

 حداأل  7/8/2022 2

 ص 11.30 عرض علم  
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 30

 دقيقة 75 قاعة )ب( ظ 12.30 الماء

 دقيقة 75 قاعة )ب( ظ 1.00 الطقس الثالثاء 9/8/2022 3

 دقيقة 75 قاعة )ب( ظ 1.00 الزراعة الخميس 11/8/2022 4

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام 

  
نامج الصيف   البر

ى القاعة ظ 2.00  دقيقة 120 الكبر

ل الطبيع  أو الموطن هو    يعيش فيها ابيئة الالمب  
يوفر ة األخرى. و حيال اتكائنالحيوان أو اللنبات أو الت 

  تعيش موطن ا
تتكون و  .للبقاء عىل قيد الحياة ،الطعام والماء والمأوى والمساحة فيهلكائنات الحية الت 

أشياء ه  أحيائية  الال العوامل ، و ه  كائنات حية األحيائيةالعوامل وال أحيائية؛  أحيائيةالموائل من عوامل 

  هذا . وحية غب  
 
نامج،ف الموائل المختلفة وخصائصها  عنيتعلم المشاركون حقائق أكبر إثارة لالهتمام  البر

 . من خالل األنشطة التفاعلية



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

 

 

 

  

 «حكاية الطبيعة»

 A (11)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل أغسطس  1من 

ة الزمنية المكان الموعد اسم ورشة العمل اليوم التاري    خ م  الفبر

 االثني    1/8/2022 1

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10.00 البيئات المختلفة

 ظ 2.00 عرض علم  
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 ربعاءاأل 3/8/2022 2

 دقيقة 75 (بقاعة ) ص 10.00 الماء

 ص 11.30 عرض علم  
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 30

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10.00 الطقس االثني    8/8/2022 3

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10.00 الزراعة ربعاءاأل 10/8/2022 4

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام 

  
نامج الصيف   البر

ى ظ 2.00  دقيقة 120 القاعة الكبر

ل الطبيع  أو الموطن هو    يعيش فيها ابيئة الالمب  
يوفر ة األخرى. و حيال اتكائنالحيوان أو اللنبات أو الت 

  تعيش موطن ا
تتكون و  .للبقاء عىل قيد الحياة ،الطعام والماء والمأوى والمساحة فيهلكائنات الحية الت 

أشياء ه  أحيائية  الال العوامل ، و ه  كائنات حية األحيائيةالعوامل وال أحيائية؛  أحيائيةالموائل من عوامل 

  هذا . وحية غب  
 
نامج،ف الموائل المختلفة وخصائصها  عنيتعلم المشاركون حقائق أكبر إثارة لالهتمام  البر

 . من خالل األنشطة التفاعلية



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

 

 

 

  

 «حكاية الطبيعة»

 A (12)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل أغسطس  1من 

ة الزمنية المكان الموعد اسم ورشة العمل اليوم التاري    خ م  الفبر

 االثني    1/8/2022 1

 دقيقة 75 قاعة )ب( ظ 12.45 البيئات المختلفة

 ظ 2.00 عرض علم  
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 ربعاءاأل 3/8/2022 2

 ص 11.30 عرض علم  
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 30

 دقيقة 75 قاعة )ب( ظ 12.30 الماء

 دقيقة 75 قاعة )ب( ظ 1.00 الطقس االثني    8/8/2022 3

ربعاءاأل 10/8/2022 4  دقيقة 75 قاعة )ب( ظ 1.00 الزراعة 

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام 

  
نامج الصيف   البر

ىقاعة ال ظ 2.00  دقيقة 120 الكبر

ل الطبيع  أو الموطن هو    يعيش فيها ابيئة الالمب  
يوفر ة األخرى. و حيال اتكائنالحيوان أو اللنبات أو الت 

  تعيش موطن ا
تتكون و  .للبقاء عىل قيد الحياة ،الطعام والماء والمأوى والمساحة فيهلكائنات الحية الت 

أشياء ه  أحيائية  الال العوامل ، و ه  كائنات حية األحيائيةالعوامل وال أحيائية؛  أحيائيةالموائل من عوامل 

  هذا . وحية غب  
 
نامج،ف الموائل المختلفة وخصائصها  عنيتعلم المشاركون حقائق أكبر إثارة لالهتمام  البر

 . من خالل األنشطة التفاعلية



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

 

 

 

  

 «حكاية الطبيعة»

 A (13) المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل أغسطس  21من 

ة الزمنية المكان الموعد اسم ورشة العمل اليوم التاري    خ م  الفبر

 ظ 12.00 عرض علم   حداأل  21/8/2022 1
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10.00 البيئات المختلفة الثالثاء 23/8/2022 2

 الخميس 25/8/2022 3

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10.00 الماء

 ص 11.30 عرض علم  
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 30

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10.00 الطقس حداأل  28/8/2022 4

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10.00 الزراعة الثالثاء 30/8/2022 5

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام 

  
نامج الصيف   البر

ىقاعة ال ظ 2.00  دقيقة 120 الكبر

ل الطبيع  أو الموطن هو    يعيش فيها ابيئة الالمب  
يوفر ة األخرى. و حيال اتكائنالحيوان أو اللنبات أو الت 

  تعيش موطن ا
تتكون و  .للبقاء عىل قيد الحياة ،الطعام والماء والمأوى والمساحة فيهلكائنات الحية الت 

أشياء ه  أحيائية  الال العوامل ، و ه  كائنات حية األحيائيةالعوامل وال أحيائية؛  أحيائيةالموائل من عوامل 

  هذا . وحية غب  
 
نامج،ف الموائل المختلفة وخصائصها  عنيتعلم المشاركون حقائق أكبر إثارة لالهتمام  البر

 . من خالل األنشطة التفاعلية



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

 

 

 

  

 «حكاية الطبيعة»

 A (14)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل أغسطس  21من 

ة الزمنية المكان الموعد اسم ورشة العمل اليوم التاري    خ م  الفبر

 ظ 12.00 عرض علم   األحد 21/8/2022 1
قاعه االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 60

 دقيقة 75 قاعة )ب( ظ 12.45 البيئات المختلفة الثالثاء 23/8/2022 2

 الخميس 25/8/2022 3

 ص 11.30 عرض علم  
قاعه االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 30

 دقيقة 75 (أقاعة ) ظ 12.30 الماء

 دقيقة 75 قاعة )ب( ظ 1.00 الطقس حداأل  28/8/2022 4

 دقيقة 75 قاعة )ب( ظ 1.00 الزراعة الثالثاء 30/8/2022 5

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام

نامج    البر
 الصيف 

ىقاعة ال ظ 2.00  دقيقة 120 الكبر

ل الطبيع  أو الموطن هو    يعيش فيها ابيئة الالمب  
يوفر ة األخرى. و حيال اتكائنالحيوان أو اللنبات أو الت 

  تعيش موطن ا
تتكون و  .للبقاء عىل قيد الحياة ،الطعام والماء والمأوى والمساحة فيهلكائنات الحية الت 

أشياء ه  أحيائية  الال العوامل ، و ه  كائنات حية األحيائيةالعوامل وال أحيائية؛  أحيائيةالموائل من عوامل 

  هذا . وحية غب  
 
نامج،ف الموائل المختلفة وخصائصها  عنيتعلم المشاركون حقائق أكبر إثارة لالهتمام  البر

 . من خالل األنشطة التفاعلية



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

 

 

 

 «حكاية الطبيعة»

 A (15)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل أغسطس  21من 

ة الزمنية المكان الموعد اسم ورشة العمل اليوم التاري    خ م  الفبر

 ظ 12.00 عرض علم   حداأل  21/8/2022 1
قاعه االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 60

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10.00 البيئات المختلفة االثني    22/8/2022 2

 ربعاءاأل 24/8/2022 3

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10.00 الماء

 ص 11.30 عرض علم  
قاعه االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 30

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10.00 الطقس االثني    29/8/2022 4

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10.00 الزراعة ربعاءاأل 31/8/2022 5

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام 

  
نامج الصيف   البر

ى ظ 2.00  دقيقة 120 القاعة الكبر

ل الطبيع  أو الموطن هو    يعيش فيها ابيئة الالمب  
يوفر ة األخرى. و حيال اتكائنالحيوان أو اللنبات أو الت 

  تعيش موطن ا
تتكون و  .للبقاء عىل قيد الحياة ،الطعام والماء والمأوى والمساحة فيهلكائنات الحية الت 

أشياء ه  أحيائية  الال العوامل ، و ه  كائنات حية األحيائيةالعوامل وال أحيائية؛  أحيائيةالموائل من عوامل 

  هذا . وحية غب  
 
نامج،ف الموائل المختلفة وخصائصها  عنيتعلم المشاركون حقائق أكبر إثارة لالهتمام  البر

 . من خالل األنشطة التفاعلية


