
 

 

 

  

 

  أسرار جسمك

 Secrets of your Body 

B (1)  

 11/8/2021إلى  10/7/2021من 

 المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 دقيقة 60 المسرح الصغير ظ 2.30 عرض المسرح العلمي السبت 10/7/2021 1

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 رحلة الطعام داخل جسمك األحد 1/8/2021 2

 األربعاء 4/8/2021 3
اكتشف رحلة عطاء الدم 

 والجهاز الدوري
 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00

 

4 
 األحد 8/8/2021

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 الهيكل العظمي

 دقيقة 30 قاعة االستماع ظ 12.00 علمي فيلم

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 جسمي من اختياري األربعاء 11/8/2021 5

 دقيقة 120 القاعة الكبرى ظ 2.00 حفل ختام البرنامج الصيفي الخميس 9/9/2021 **

حيث سيستكشفون أجزاء  ،خالل رحلة استكشافية للجسمعن جسم اإلنسان من  الكثير البيتعلم الطسوف  ،في هذا البرنامج

 .الشيقةومن المعلومات الممتعة  باإلضافة إلى عديد، وهضم الطعام ،العملية الغذائية سيتتبعونو وية،الدمالمخ، والدورة 

 



 

  

 

 أسرار جسمك
Secrets of your Body 

B (2) 
 11/8/2021إلى  10/7/2021من 

 المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 دقيقة 60 المسرح الصغير ظ 2.30 عرض المسرح العلمي السبت 10/7/2021 1

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 1.00 رحلة الطعام داخل جسمك األحد 1/8/2021 2

 األربعاء 4/8/2021 3
اكتشف رحلة عطاء الدم 

 والجهاز الدوري
 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 1.00

 

4 
 األحد 8/8/2021

 دقيقة 30 قاعة االستماع ظ 12.00 علمي فيلم

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12,30 الهيكل العظمي

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 1.00 جسمي من اختياري األربعاء 11/8/2021 5

 دقيقة 120 القاعة الكبرى ظ 2.00 حفل ختام البرنامج الصيفي الخميس 9/9/2021 **

 

حيث سيستكشفون أجزاء  ،خالل رحلة استكشافية للجسمعن جسم اإلنسان من  الكثير البيتعلم الطسوف  ،في هذا البرنامج

 .الشيقةومن المعلومات الممتعة  ، باإلضافة إلى عديدوهضم الطعام ،العملية الغذائية سيتتبعونو وية،الدمالمخ، والدورة 

 



 

  

 

 أسرار جسمك

Secrets of your body 

B (3) 
 

 12/8/2021إلى  10/7/2021من 

 المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 دقيقة 60 المسرح الصغير ظ 2.30 عرض المسرح العلمي السبت 10/7/2021 1

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 رحلة الطعام داخل جسمك االثنين 2/8/2021 2

 

3 
 الخميس 5/8/2021

اكتشف رحلة عطاء الدم 

 والجهاز الدوري
 دقيقة 90 (بقاعة ) ص 10.00

 دقيقة 30 االستماعقاعة  ظ 12.00 علمي فيلم

 دقيقة 90 (بقاعة ) ص 10.00 الهيكل العظمي الثالثاء 10/8/2021 4

 دقيقة 90 (بقاعة ) ص 10.00 جسمي من اختياري الخميس 12/8/2021 5

 دقيقة 120 القاعة الكبرى ظ 2.00 حفل ختام البرنامج الصيفي الخميس 9/9/2021 **

حيث سيستكشفون أجزاء  ،خالل رحلة استكشافية للجسمعن جسم اإلنسان من  الكثير البيتعلم الطسوف  ،في هذا البرنامج

 .الشيقةومن المعلومات الممتعة  ، باإلضافة إلى عديدوهضم الطعام ،العملية الغذائية سيتتبعونو وية،الدمالمخ، والدورة 

 



 

  

 

  أسرار جسمك

Secrets of your body 

B (4) 
  

 12/8/2021إلى  10/7/2021من 

 المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 دقيقة 60 المسرح الصغير ظ 2.30 عرض المسرح العلمي السبت 10/7/2021 1

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 1.00 رحلة الطعام داخل جسمك االثنين 2/8/2021 2

 

3 
 الخميس 5/8/2021

 دقيقة 30 قاعة االستماع ظ 12.00 علمي فيلم

اكتشف رحلة عطاء الدم 

 والجهاز الدوري
 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12,30

 دقيقة 90 (بقاعة ) ظ 1.00 الهيكل العظمي الثالثاء 10/8/2021 4

 دقيقة 90 (بقاعة ) ظ 1.00 جسمي من اختياري الخميس 12/8/2021 5

 دقيقة 120 الكبرى القاعة ظ 2.00 حفل ختام البرنامج الصيفي الخميس 9/9/2021 **

حيث سيستكشفون أجزاء  ،خالل رحلة استكشافية للجسمعن جسم اإلنسان من  الكثير البيتعلم الطسوف  ،في هذا البرنامج

 .الشيقةومن المعلومات الممتعة  ، باإلضافة إلى عديدوهضم الطعام ،العملية الغذائية سيتتبعونو وية،الدمالمخ، والدورة 

 



 

  

 

  أسرار جسمك

Secrets of your body 

B (5) 
 

 25/8/2021إلى  10/7/2021من 

 المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 دقيقة 60 المسرح الصغير ظ 2.30 عرض المسرح العلمي السبت 10/7/2021 1

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 رحلة الطعام داخل جسمك األحد 15/8/2021 2

 

3 
 األربعاء 18/8/2021

اكتشف رحلة عطاء الدم 

 والجهاز الدوري
 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00

 دقيقة 30 قاعة االستماع ظ 12.00 علمي فيلم

 دقيقة 90 (بقاعة ) ص 10.00 الهيكل العظمي األحد 22/8/2021 4

 دقيقة 90 (بقاعة ) ص 10.00 جسمي من اختياري األربعاء 25/8/2021 5

 دقيقة 120 القاعة الكبرى ظ 2.00 حفل ختام البرنامج الصيفي الخميس 9/9/2021 **

حيث سيستكشفون أجزاء  ،خالل رحلة استكشافية للجسمعن جسم اإلنسان من  الكثير البيتعلم الطسوف  ،في هذا البرنامج

 .الشيقةومن المعلومات الممتعة  عديد، باإلضافة إلى وهضم الطعام ،العملية الغذائية سيتتبعونو وية،الدمالمخ، والدورة 

 



 

  

 

  أسرار جسمك

Secrets of your body 

B (6) 
 

 25/8/2021إلى  10/7/2021من 

 المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 دقيقة 60 المسرح الصغير ظ 2.30 عرض المسرح العلمي السبت 10/7/2021 1

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 1.00 رحلة الطعام داخل جسمك األحد 15/8/2021 2

 

3 
 األربعاء 18/8/2021

 دقيقة 30 قاعة االستماع ظ 12.00 علمي فيلم

اكتشف رحلة عطاء الدم 

 والجهاز الدوري
 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.30

 دقيقة 90 (بقاعة ) ظ 1.00 الهيكل العظمي األحد 22/8/2021 4

 دقيقة 90 (بقاعة ) ظ 1.00 جسمي من اختياري األربعاء 25/8/2021 5

 دقيقة 120 القاعة الكبرى ظ 2.00 حفل ختام البرنامج الصيفي الخميس 9/9/2021 **

حيث سيستكشفون أجزاء  ،خالل رحلة استكشافية للجسمعن جسم اإلنسان من  الكثير البيتعلم الطسوف  ،في هذا البرنامج

 .الشيقةومن المعلومات الممتعة  ، باإلضافة إلى عديدوهضم الطعام ،العملية الغذائية سيتتبعونو وية،الدمالمخ، والدورة 

 



 

  

 

 أسرار جسمك

Secrets of your body 

B (7) 
 26/8/2021إلى  10/7/2021من 

 المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 دقيقة 60 المسرح الصغير ظ 2.30 عرض المسرح العلمي السبت 10/7/2021 1

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 رحلة الطعام داخل جسمك االثنين 16/8/2021 2

 

3 
 الخميس 19/8/2021

اكتشف رحلة عطاء الدم 

 والجهاز الدوري
 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00

 دقيقة 30 قاعة االستماع ظ 12.00 علمي فيلم

 دقيقة 90 (بقاعة ) ص 10.00 العظميالهيكل  االثنين 23/8/2021 4

 دقيقة 90 (بقاعة ) ص 10.00 جسمي من اختياري الخميس 26/8/2021 5

 دقيقة 120 القاعة الكبرى ظ 2.00 حفل ختام البرنامج الصيفي الخميس 9/9/2021 **

حيث سيستكشفون أجزاء  ،خالل رحلة استكشافية للجسمعن جسم اإلنسان من  الكثير البيتعلم الطسوف  ،في هذا البرنامج

 .الشيقةومن المعلومات الممتعة  ، باإلضافة إلى عديدوهضم الطعام ،العملية الغذائية سيتتبعونو وية،الدمالمخ، والدورة 

 



 

 

  أسرار جسمك

Secrets of your body 

B (8) 
 

 26/8/2021إلى  10/7/2021من 

 المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 دقيقة 60 المسرح الصغير ظ 2.30 عرض المسرح العلمي السبت 10/7/2021 1

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 1.00 رحلة الطعام داخل جسمك االثنين 16/8/2021 2

 

3 
 الخميس 19/8/2021

 دقيقة 30 قاعة االستماع ظ 12.00 علمي فيلم

اكتشف رحلة عطاء الدم 

 والجهاز الدوري
 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.30

 دقيقة 90 (بقاعة ) ظ 1.00 الهيكل العظمي االثنين 23/8/2021 4

 دقيقة 90 (بقاعة ) ظ 1.00 جسمي من اختياري الخميس 26/8/2021 5

 دقيقة 120 القاعة الكبرى ظ 2.00 حفل ختام البرنامج الصيفي الخميس 9/9/2021 **

حيث سيستكشفون أجزاء  ،خالل رحلة استكشافية للجسمعن جسم اإلنسان من  الكثير البيتعلم الطسوف  ،في هذا البرنامج

 .الشيقةومن المعلومات الممتعة  ، باإلضافة إلى عديدوهضم الطعام ،العملية الغذائية سيتتبعونو وية،الدمالمخ، والدورة 

 


