
 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

  

 

  

و»  «بيج هير

 R (1)المجموعة: 
 2022سبتمير  8إىل أغسطس  14من 

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

 حدال  14/8/2022 1

و   بيج هير

G (1) 
 دقيقة 180 قاعة )ج( ص 9.30

 الثالثاء 16/8/2022 2

 الربعاء 17/8/2022 3

 حدال  21/8/2022 4

 الثالثاء 23/8/2022 5

 الربعاء 24/8/2022 6

 حدال  28/8/2022 7

 الثالثاء 30/8/2022 8

 الربعاء 31/8/2022 9

 حدال  4/9/2022 10

 الثالثاء 6/9/2022 11

 الربعاء 7/9/2022 12

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام 

  
نامج الصيف   الير

ى ظ 2.00  دقيقة 120 القاعة الكير

نامج يتعلم الطالب أسس التصميم وبرمجة الروبوتات باستخدام حقيبة ليجو تعليمية    هذا الير
 
ف

ا مختلفة  16إىل  12مخصصة لهذه الفئة العمرية من سن 
ً
  خالل ورش العمل، يتعلم الطالب طرق

 
سنة. وف

  المسابقات
 
ا متقدمة  لتصميم وبناء الروبوت بالمواصفات المطلوبة ف

ً
المحلية والدولية، كما تتضمن طرق

  المسابقات. ويتعلم الطالب أهمية 
 
  تؤهل الطالب للمشاركة ف

مجة الخاصة بالروبوت والت  ح الير لشر

  تسهيل حياتنا اليومية، ولك  نجعل الروبوت يشعر ويتحرك مثلنا؛ وذلك بتصميم الروبوت 
 
الروبوتات ف

 ار المختلفة. باستخدام المحركات وأجهزة االستشع



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

  

 

و»   «بيج هير

 R (2)المجموعة: 
 2022سبتمير  8إىل أغسطس  14من 

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

 حدال  14/8/2022 1

و   بيج هير

G (2) 
 دقيقة 180 قاعة )ج( ظ 1.00

 الثالثاء 16/8/2022 2

 الربعاء 17/8/2022 3

 حدال  21/8/2022 4

 الثالثاء 23/8/2022 5

 الربعاء 24/8/2022 6

 حدال  28/8/2022 7

 الثالثاء 30/8/2022 8

 الربعاء 31/8/2022 9

 حدال  4/9/2022 10

 الثالثاء 6/9/2022 11

 الربعاء 7/9/2022 12

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام 

  
نامج الصيف   الير

ى ظ 2.00  دقيقة 120 القاعة الكير

نامج يتعلم الطالب أسس التصميم وبرمجة الروبوتات باستخدام حقيبة ليجو تعليمية    هذا الير
 
ف

ا مختلفة  16إىل  12مخصصة لهذه الفئة العمرية من سن 
ً
  خالل ورش العمل، يتعلم الطالب طرق

 
سنة. وف

  المسابقات
 
ا متقدمة  لتصميم وبناء الروبوت بالمواصفات المطلوبة ف

ً
المحلية والدولية، كما تتضمن طرق

  المسابقات. ويتعلم الطالب أهمية 
 
  تؤهل الطالب للمشاركة ف

مجة الخاصة بالروبوت والت  ح الير لشر

  تسهيل حياتنا اليومية، ولك  نجعل الروبوت يشعر ويتحرك مثلنا؛ وذلك بتصميم الروبوت 
 
الروبوتات ف

 ار المختلفة. باستخدام المحركات وأجهزة االستشع


