
 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 العلمي بمركز القبة السماوية 

 

 

 

  

 «العلم حول القارات»

  B (1)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل يونية  19من 

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

 ظ 12.00 عرض علم   األحد 19/6/2022 1
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 60

   الثالثاء 21/6/2022 2
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 فريقياإالعلوم ف

 الخميس 23/6/2022 3

  أوروبا
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 العلوم ف

 ظ 12.00 فيلم علم  
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 30

   األحد 26/6/2022 4
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 سياآالعلوم ف

  أمريكا الثالثاء 28/6/2022 5
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 العلوم ف

   الخميس 8/9/2022 *
نامج الصيف  ى ظ 2.00 حفل ختام البر  دقيقة 120 القاعة الكبر

  العصور األوىل عىل كوكب األرض، كانت جميع القارات مجرد أرض ضخمة واحدة تسم 
 
، ثم «بانجيا»ف

اتها،  انفصلت ا عن القارات وممب  
ً
نامج نتعلم مزيد   هذا البر

 
ا اآلن. وف

ً
  نعرفها جيد

وتطورت إىل القارات السبع الت 

  ُبنيت فيها 
 . واألطعمة ،والهندسة المعمارية ،البلدان، ونتعرف مثل الموائل والطقس والسالالت والثقافات الت 



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 العلمي بمركز القبة السماوية 

 

 

 «العلم حول القارات»

 B (2)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8يونية إىل  19من 

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

 ظ 12.00 عرض علم   األحد 6/2022/ 19 1
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 60

  إفريقيا الثالثاء 21/6/2022 2
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.30 العلوم ف

 الخميس 23/6/2022 3
 ظ 12.00 فيلم علم  

قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 30

  أوروبا
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 1.00 العلوم ف

  آسيا األحد 26/6/2022 4
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.30 العلوم ف

  أمريكا الثالثاء 28/6/2022 5
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.30 العلوم ف

   الخميس 8/9/2022 *
نامج الصيف  ى ظ 2.00 حفل ختام البر  دقيقة 120 القاعة الكبر

  العصور األوىل عىل كوكب األرض، كانت جميع القارات مجرد أرض ضخمة واحدة تسم 
 
، ثم «بانجيا»ف

ا ا عن القارات وممب  
ً
نامج نتعلم مزيد   هذا البر

 
ا اآلن. وف

ً
  نعرفها جيد

تها، انفصلت وتطورت إىل القارات السبع الت 

  ُبنيت فيها، ونتعرف البلدان، والهندسة المعمارية، واألطعمة. 
 مثل الموائل والطقس والسالالت والثقافات الت 



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 العلمي بمركز القبة السماوية 

 

 

 

  

 «العلم حول القارات»

 B (3)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8يونية إىل  19من 

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

 ظ 2.00 عرض علم   األحد 6/2022/ 19 1
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 60

  إفريقيا االثني    20/6/2022 2
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 العلوم ف

 األربعاء 22/6/2022 3

  أوروبا
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 العلوم ف

 ظ 12.00 فيلم علم  
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 30

  آسيا االثني    27/6/2022 4
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 العلوم ف

  أمريكا األربعاء 29/6/2022 5
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 العلوم ف

   الخميس 8/9/2022 *
نامج الصيف  ى ظ 2.00 حفل ختام البر  دقيقة 120 القاعة الكبر

  العصور األوىل عىل كوكب األرض، كانت جميع القارات مجرد أرض ضخمة واحدة تسم 
 
، ثم «بانجيا»ف

اتها،  ا عن القارات وممب  
ً
نامج نتعلم مزيد   هذا البر

 
ا اآلن. وف

ً
  نعرفها جيد

انفصلت وتطورت إىل القارات السبع الت 

  ُبنيت فيها. ويع
ا عن البلدان والهندسة المعمارية مثل الموائل والطقس والسالالت والثقافات الت 

ً
رفون مزيد

 واألطعمة. 



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 العلمي بمركز القبة السماوية 

 

 

 

  

 «العلم حول القارات»

 B (4)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8يونية إىل  19من 

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

 ظ 2.00 عرض علم   األحد 6/2022/ 19 1
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 60

  إفريقيا االثني    20/6/2022 2
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.30 العلوم ف

 األربعاء 22/6/2022 3

 ظ 12.00 فيلم علم  
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 30

  أوروبا
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 1.00 العلوم ف

  آسيا االثني    27/6/2022 4
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.30 العلوم ف

  أمريكا األربعاء 29/6/2022 5
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.30 العلوم ف

   الخميس 8/9/2022 *
نامج الصيف  ى ظ 2.00 حفل ختام البر  دقيقة 120 القاعة الكبر

  العصور األوىل عىل كوكب األرض، كانت جميع القارات مجر 
 
، ثم «بانجيا»د أرض ضخمة واحدة تسم ف

اتها،  ا عن القارات وممب  
ً
نامج نتعلم مزيد   هذا البر

 
ا اآلن. وف

ً
  نعرفها جيد

انفصلت وتطورت إىل القارات السبع الت 

ا عن البلدان والهندسة المعمارية 
ً
  ُبنيت فيها. ويعرفون مزيد

مثل الموائل والطقس والسالالت والثقافات الت 

 واألطعمة. 



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 العلمي بمركز القبة السماوية 

 

 

 

  

 «العلم حول القارات»

 B (5)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8يوليو إىل  21من 

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

 ظ 12.00 عرض علم   الخميس 21/7/2022 1
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 60

  إفريقيا األحد 24/7/2022 2
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 العلوم ف

 الثالثاء 26/7/2022 3

  أوروبا
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 العلوم ف

 ظ 12.00 فيلم علم  
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 30

  آسيا األحد 31/7/2022 4
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 العلوم ف

   الثالثاء 2/8/2022 5
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 أمريكاالعلوم ف

   الخميس 8/9/2022 *
نامج الصيف  ى ظ 2.00 حفل ختام البر  دقيقة 120 القاعة الكبر

  العصور األوىل عىل كوكب األرض، كانت جميع القارات مجرد أرض ضخمة واحدة تسم 
 
، ثم «بانجيا»ف

  
 
ا اآلن. وف

ً
  نعرفها جيد

اتها، انفصلت وتطورت إىل القارات السبع الت  ا عن القارات وممب  
ً
نامج نتعلم مزيد  هذا البر

ا عن البلدان والهندسة المعمارية 
ً
  ُبنيت فيها. ويعرفون مزيد

مثل الموائل والطقس والسالالت والثقافات الت 

 واألطعمة. 



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 العلمي بمركز القبة السماوية 

 

 

 

 

 «العلم حول القارات»

 B (6)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8يوليو إىل  21من 

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

 ظ 12.00 عرض علم   الخميس 21/7/2022 1
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 60

  إفريقيا األحد 24/7/2022 2
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.30 العلوم ف

 الثالثاء 26/7/2022 3

 ظ 12.00 فيلم علم  
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 30

  أوروبا
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 1.00 العلوم ف

  آسيا األحد 31/7/2022 4
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.30 العلوم ف

  أمريكا الثالثاء 2/8/2022 5
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.30 العلوم ف

   الخميس 8/9/2022 *
نامج الصيف  ى ظ 2.00 حفل ختام البر  دقيقة 120 القاعة الكبر

  العصور األوىل عىل كوكب األرض، كانت جميع القارات مجرد أرض ضخمة واحدة تسم 
 
، ثم «بانجيا»ف

اتها،  ا عن القارات وممب  
ً
نامج نتعلم مزيد   هذا البر

 
ا اآلن. وف

ً
  نعرفها جيد

انفصلت وتطورت إىل القارات السبع الت 

ا عن البلدان والهندسة المعمارية مثل الموائل والطقس والسالالت والثق
ً
  ُبنيت فيها. ويعرفون مزيد

افات الت 

 واألطعمة. 



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 العلمي بمركز القبة السماوية 

 

 

  

 «العلم حول القارات»

 B (7)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل يوليو  21من 

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

 ظ 2.00  عرض علم   الخميس 21/7/2022 1
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 60

   ثني   اال  25/7/2022 2
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 فريقياإالعلوم ف

 األربعاء  27/7/2022 3

  أوروبا
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 العلوم ف

 ظ 12.00 فيلم علم  
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 30

   ثني   اال  1/8/2022 4
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 سياآالعلوم ف

  أمريكا األربعاء  3/8/2022 5
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 العلوم ف

   الخميس 8/9/2022 *
نامج الصيف  ى ظ 2.00 حفل ختام البر  دقيقة 120 القاعة الكبر

  العصور األوىل عىل كوكب األرض، كانت جميع القارات مجرد أرض ضخمة واحدة تسم 
 
، ثم «بانجيا»ف

اتها،  ا عن القارات وممب  
ً
نامج نتعلم مزيد   هذا البر

 
ا اآلن. وف

ً
  نعرفها جيد

انفصلت وتطورت إىل القارات السبع الت 

ا عن البلدان والهندسة المعمارية 
ً
  ُبنيت فيها. ويعرفون مزيد

مثل الموائل والطقس والسالالت والثقافات الت 

 واألطعمة. 



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 العلمي بمركز القبة السماوية 

 

 

 

  

 «العلم حول القارات»

 B (8)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8يوليو إىل  21من 

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

 ظ 2.00 عرض علم   الخميس 21/7/2022 1
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 60

  إفريقيا االثني    25/7/2022 2
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.30 العلوم ف

 األربعاء  27/7/2022 3

 ظ 12.00 فيلم علم  
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 30

  أوروبا
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 1.00 العلوم ف

  آسيا االثني    1/8/2022 4
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.30 العلوم ف

  أمريكا األربعاء  3/8/2022 5
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.30 العلوم ف

   الخميس 8/9/2022 *
نامج الصيف  ى ظ 2.00 حفل ختام البر  دقيقة 120 القاعة الكبر

  العصور األوىل عىل كوكب األرض، كانت 
 
، ثم «بانجيا»جميع القارات مجرد أرض ضخمة واحدة تسم ف

اتها،  ا عن القارات وممب  
ً
نامج نتعلم مزيد   هذا البر

 
ا اآلن. وف

ً
  نعرفها جيد

انفصلت وتطورت إىل القارات السبع الت 

ا عن البلدان والهندسة المعما
ً
  ُبنيت فيها. ويعرفون مزيد

رية مثل الموائل والطقس والسالالت والثقافات الت 

 واألطعمة. 



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 العلمي بمركز القبة السماوية 

 

 

 

  

 «العلم حول القارات»

 B (9)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل أغسطس  14من 

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

 ظ 1.00  عرض علم   األحد 14/8/2022 1
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 60

   الثالثاء 16/8/2022 2
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 فريقياإالعلوم ف

 الخميس  18/8/2022 3

  أوروبا
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 العلوم ف

 ظ 12.00 فيلم علم  
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 30

   األحد 21/8/2022 4
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 سياآالعلوم ف

  أمريكا الثالثاء  23/8/2022 5
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 العلوم ف

   الخميس 8/9/2022 *
نامج الصيف  ى ظ 2.00 حفل ختام البر  دقيقة 120 القاعة الكبر

  العصور األوىل عىل كوكب األرض، كانت جميع القارات مجرد أرض ضخمة واحدة تسم 
 
، ثم «بانجيا»ف

اتها،  ا عن القارات وممب  
ً
نامج نتعلم مزيد   هذا البر

 
ا اآلن. وف

ً
  نعرفها جيد

انفصلت وتطورت إىل القارات السبع الت 

ا عن البلدان والهندسة المعمارية 
ً
  ُبنيت فيها. ويعرفون مزيد

مثل الموائل والطقس والسالالت والثقافات الت 

 واألطعمة. 



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 العلمي بمركز القبة السماوية 

 

 

 

  

 «العلم حول القارات»

 B (10)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8أغسطس إىل  14من 

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

 ظ 1.00 عرض علم   األحد 14/8/2022 1
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 60

  إفريقيا الثالثاء 16/8/2022 2
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.30 العلوم ف

 الخميس  18/8/2022 3

 ظ 12.00 فيلم علم  
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 30

  أوروبا
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 1.00 العلوم ف

   األحد 21/8/2022 4
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.30 آسياالعلوم ف

  أمريكا الثالثاء  23/8/2022 5
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.30 العلوم ف

   الخميس 8/9/2022 *
نامج الصيف  ى ظ 2.00 حفل ختام البر  دقيقة 120 القاعة الكبر

  العصور األوىل عىل كوكب األرض، كانت جميع القارات مجرد أرض ضخمة واحدة تسم 
 
، ثم «بانجيا»ف

اتها، انفصلت وتطورت إىل القارات  ا عن القارات وممب  
ً
نامج نتعلم مزيد   هذا البر

 
ا اآلن. وف

ً
  نعرفها جيد

السبع الت 

ا عن البلدان والهندسة المعمارية 
ً
  ُبنيت فيها. ويعرفون مزيد

مثل الموائل والطقس والسالالت والثقافات الت 

 واألطعمة. 



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 العلمي بمركز القبة السماوية 

 

 

 

  

 «العلم حول القارات»

 B (11)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8أغسطس إىل  15من 

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

 االثني    15/8/2022 1

  
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 إفريقياالعلوم ف

 ظ 12.00 فيلم علم  
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 30

 األربعاء 17/8/2022 2

  أوروبا
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 11.00 العلوم ف

 ظ 1.00 عرض علم  
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 60

   االثني    22/8/2022 3
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 آسياالعلوم ف

  أمريكا األربعاء 24/8/2022 4
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 العلوم ف

   الخميس 8/9/2022 *
نامج الصيف  ى ظ 2.00 حفل ختام البر  دقيقة 120 القاعة الكبر

  العصور األوىل عىل كوكب األرض، كانت جميع القارات مجرد أرض ضخمة واحدة تسم 
 
، ثم «بانجيا»ف

اتها،  ا عن القارات وممب  
ً
نامج نتعلم مزيد   هذا البر

 
ا اآلن. وف

ً
  نعرفها جيد

انفصلت وتطورت إىل القارات السبع الت 

ا عن البلدان والهندسة المعمارية مث
ً
  ُبنيت فيها. ويعرفون مزيد

ل الموائل والطقس والسالالت والثقافات الت 

 واألطعمة. 



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 العلمي بمركز القبة السماوية 

 

 

 

  

 «العلم حول القارات»

 B (12)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8أغسطس إىل  15من 

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

 االثني    15/8/2022 1

 ظ 12.00 فيلم علم  
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 30

  إفريقيا
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 1.00 العلوم ف

 األربعاء 17/8/2022 2

 ظ 1.00 عرض علم  
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 60

  أوروبا
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 2.30 العلوم ف

  آسيا االثني    22/8/2022 3
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.30 العلوم ف

  أمريكا األربعاء 24/8/2022 4
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.30 العلوم ف

   الخميس 8/9/2022 *
نامج الصيف  ى ظ 2.00 حفل ختام البر  دقيقة 120 القاعة الكبر

  العصور األوىل عىل كوكب األرض، كانت 
 
، ثم «بانجيا»جميع القارات مجرد أرض ضخمة واحدة تسم ف

اتها،  ا عن القارات وممب  
ً
نامج نتعلم مزيد   هذا البر

 
ا اآلن. وف

ً
  نعرفها جيد

انفصلت وتطورت إىل القارات السبع الت 

ا عن البلدان والهندسة المعما
ً
  ُبنيت فيها. ويعرفون مزيد

رية مثل الموائل والطقس والسالالت والثقافات الت 

 واألطعمة. 



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 العلمي بمركز القبة السماوية 

 

 

 

  

 «حول القارات العلم»

 B (13)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل أغسطس  28من 

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

 ظ 12.00  عرض علم   األحد 28/8/2022 1
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 60

   الثالثاء 30/8/2022 2
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 فريقياإالعلوم ف

 الخميس 1/9/2022 3

  أوروبا
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 العلوم ف

 ظ 12.00 فيلم علم  
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 30

   األحد 4/9/2022 4
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 سياآالعلوم ف

  أمريكا الثالثاء 6/9/2022 5
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 العلوم ف

   الخميس 8/9/2022 **
نامج الصيف  ى ظ 2.00 حفل ختام البر  دقيقة 120 القاعة الكبر

  العصور األوىل عىل كوكب األرض، كانت جميع القارات مجرد أرض ضخمة واحدة تسم 
 
، ثم «بانجيا»ف

اتها، انفصلت  ا عن القارات وممب  
ً
نامج نتعلم مزيد   هذا البر

 
ا اآلن. وف

ً
  نعرفها جيد

وتطورت إىل القارات السبع الت 

ا عن البلدان والهندسة المعمارية 
ً
  ُبنيت فيها. ويعرفون مزيد

مثل الموائل والطقس والسالالت والثقافات الت 

 واألطعمة. 



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 العلمي بمركز القبة السماوية 

 

 

 

  

 «العلم حول القارات»

 B (14)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8أغسطس إىل  28من 

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

 ظ 12.00 عرض علم   األحد 28/8/2022 1
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 60

  إفريقيا الثالثاء 30/8/2022 2
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.30 العلوم ف

 الخميس 1/9/2022 3

 ظ 12.00 فيلم علم  
قاعة االستماع  
 واالستكشاف

 دقيقة 30

  أوروبا
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 1.00 العلوم ف

  آسيا األحد 4/9/2022 4
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.30 العلوم ف

  أمريكا الثالثاء 6/9/2022 5
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.30 العلوم ف

   الخميس 8/9/2022 *
نامج الصيف  ى ظ 2.00 حفل ختام البر  دقيقة 120 القاعة الكبر

  العصور األوىل عىل كوكب األرض، كانت جميع القارات مجرد أرض ضخمة واحدة تسم 
 
، ثم «بانجيا»ف

 
ً
  نعرفها جيد

اتها، انفصلت وتطورت إىل القارات السبع الت  ا عن القارات وممب  
ً
نامج نتعلم مزيد   هذا البر

 
ا اآلن. وف

ا عن البلدان والهندسة المعمارية 
ً
  ُبنيت فيها. ويعرفون مزيد

مثل الموائل والطقس والسالالت والثقافات الت 

 واألطعمة. 



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 العلمي بمركز القبة السماوية 

 

 

 

 «حول القارات العلم»

 B (15)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل أغسطس  28من 

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

 ظ 12.00  عرض علم   األحد 28/8/2022 1
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 60

   ثني   اال  29/8/2022 2
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 فريقياإالعلوم ف

 األربعاء 31/8/2022 3

  أوروبا
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 العلوم ف

 ظ 12.00 فيلم علم  
االستماع  ةقاع

 واالستكشاف
 دقيقة 30

   ثني   اال  5/9/2022 4
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 سياآالعلوم ف

  أمريكا األربعاء 7/9/2022 5
 
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 العلوم ف

   الخميس 8/9/2022 *
نامج الصيف  ى ظ 2.00 حفل ختام البر  دقيقة 120 القاعة الكبر

  العصور األوىل عىل كوكب األرض، كانت جميع القارات مجرد أرض ضخمة واحدة تسم 
 
، ثم «بانجيا»ف

اتها،  ا عن القارات وممب  
ً
نامج نتعلم مزيد   هذا البر

 
ا اآلن. وف

ً
  نعرفها جيد

انفصلت وتطورت إىل القارات السبع الت 

ا عن البلدان والهندسة المعمارية 
ً
  ُبنيت فيها. ويعرفون مزيد

مثل الموائل والطقس والسالالت والثقافات الت 

 واألطعمة. 


