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 31/6/3102إلى  8/6/3102الفترة األولى من 

 سالميالكتشافات العلمية في العصر العربي اإلا

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 السبت 0/6/3102 0
 للفارسي، قزح قوس نظرية

 الهيثم البن الرؤية نظرية
 دقيقة 01 متحف تاريخ العلوم م 2011

 دقيقة 01 قاعة االستماع م 2011 0 لإلسالم الذهبي العصر فيلم األحد 0/6/3102 3

 اإلثنين  01/6/3102 2
 بن بحر ألبي اإلسطرالب

 يوسف
 دقيقة 01 متحف تاريخ العلوم م 2011

 دقيقة 01 قاعة االستماع م 2011 3 لإلسالم الذهبي العصر فيلم الثالثاء 00/6/3102 4

5 

 

 األربعاء 03/6/3102

 

 دقيقة 031 قاعة االستماع م 2011   محاضرة

 دقيقة 01 قاعة االستماع م 2011 2 لإلسالم الذهبي العصر فيلم  األحد 06/6/3102 6

 دقيقة 01 متحف تاريخ العلوم م 2011 الخزاني البن الميزان اإلثنين 07/6/3102 7

 الثالثاء 08/6/3102 8
 النباتات وعلم الصيدلة علم

 البيطار البن التجريبية
 دقيقة 01 متحف تاريخ العلوم م 2011

0 00/6/3102 
 األربعاء

 

 الدموية الدورة اكتشاف

 النفيس البن الرئوية
 دقيقة 01 متحف تاريخ العلوم م 2011

 ص 0021 إراتوستينيس احتفالية الخميس 31/6/3102 01
مركز القبة 

 السماوية
 دقيقة 261



2 
 

 

  

 36/6/3102إلى  06/6/3102الفترة األولى من 

 ، قصة أسطورة"0 برنامج "داروين

 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 م 3011 0 محاضرة  األحد 06/6/3102 0
قاعة األغراض 

 المتعددة
 دقيقة 01

 اإلثنين 07/6/3102 3
 االنتقاء طريق عن التطور

 الطبيعي
 م 3011

قاعة األغراض 

 المتعددة
 دقيقة 01

 الثالثاء 08/6/3102 2
 وضحها كما األرضية القوة

 داروين
 م 3011

قاعة األغراض 

 المتعددة
 دقيقة 01

4 00/6/3102 
 األربعاء

 

 م 3011 3 محاضرة
قاعة األغراض 

 المتعددة
 دقيقة 01

5 

 

 دقيقة 261 مركز القبة السماوية ص 0021 إراتوستينيس احتفالية الخميس 31/6/3102

قاعة األغراض  م 3011 اإلنسان تطور  األحد 32/6/3102 6

 المتعددة
 دقيقة 01

 م 3011 الحيوان عند التكيف اإلثنين 34/6/3102 7
قاعة األغراض 

 المتعددة
 دقيقة 01

 م 3011 2محاضرة الثالثاء 35/6/3102 8
قاعة األغراض 

 المتعددة
 دقيقة 01

 دقيقة 01 متحف تاريخ العلوم م 3011 النبات عند التكيف األربعاء 36/6/3102 0
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 04/8/3102إلى  38/7/3102من  ثانيةالفترة ال

 ، قصة أسطورة"3 برنامج "داروين

 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 دقيقة 261 مركز القبة السماوية ص 0021 راتوستينيسإ احتفالية الخميس 3/6/3102 0

 دقيقة 01 غراض المتعددة قاعة األ م 3011 0محاضرة  األحد 38/7/3102 3

 اإلثنين 30/7/3102 2
التطور عن طريق االنتقاء 

 الطبيعي
 دقيقة 01 غراض المتعددة قاعة األ م 3011

4 21/7/3102 
 الثالثاء

 

القوة األرضية كما وضحها 

 داروين
 دقيقة 01 غراض المتعددة قاعة األ م 3011

5 

 

 دقيقة 261 غراض المتعددة قاعة األ م 3011 3محاضرة  األربعاء 20/7/3102

 دقيقة 01 غراض المتعددة قاعة األ م 3011 تطور اإلنسان  الخميس 0/8/3102 6

 دقيقة 01 غراض المتعددة قاعة األ م 3011 التكييف مع الحيوان اإلثنين 03/8/3102 7

 دقيقة 01 غراض المتعددة قاعة األ م 3011 2محاضرة  الثالثاء 02/8/3102 8

 دقيقة 01 غراض المتعددة قاعة األ م 3011 التكييف عند النبات األربعاء 04/8/3102 0
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 4/7/3102إلى  31/6/3102الفترة األولى من 

 1 االستدامة ىالتحول إل

   

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 ص 0021 راتوستينيسإ احتفالية الخميس 31/6/3102 0
مركز القبة السماوية 

 العلمي
 دقيقة 261

 دقيقة 01 قاعة )أ( م 2011 0 البيولوجي التنوع السبت 33/6/3102 3

 دقيقة 01 قاعة )أ( م 4011 3 البيولوجي التنوع األحد 32/6/3102 2

 الثالثاء 35/6/3102 4

 

 دقيقة 01 قاعة )أ( م 4011 2 البيولوجي التنوع

5 

 

 دقيقة 261 قاعة )أ( م 4011 4 البيولوجي التنوع األربعاء 36/6/3102

 دقيقة 01 قاعة )أ( م 2011 0 البعد من االستشعار  األحد 21/6/3102 6

 دقيقة 01 قاعة )أ( م 4011 3 البعد من االستشعار اإلثنين 0/7/3102 7

 دقيقة 01 قاعة )أ( م 4011 2 البعد من االستشعار األربعاء 2/7/3102 8

 دقيقة 01 قاعة )أ( م 4011 4 البعد من االستشعار الخميس 4/7/3102 0
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 7/7/3102إلى  31/6/3102الفترة األولى من 

 2 االستدامة ىالتحول إل

 المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 ص 0021 إراتوستينيس احتفالية الخميس 31/6/3102 0
مركز القبة السماوية 

 العلمي
 دقيقة 261

 دقيقة 01 قاعة )أ( م 5011 0 البيولوجي التنوع السبت 33/6/3102 3

 دقيقة 01 قاعة )أ( م 4011 3 البيولوجي التنوع اإلثنين 34/6/3102 2

4 37/6/3102 
 الخميس

 

 دقيقة 01 قاعة )أ( م 4011 2 البيولوجي التنوع

5 

 

 دقيقة 261 قاعة )أ( م 4011 4 البيولوجي التنوع السبت 30/6/3102

 دقيقة 01 قاعة )أ( م 5011 0 البعد من االستشعار  األحد 21/6/3102 6

 دقيقة 01 قاعة )أ( م 4011 3 البعد من االستشعار الثالثاء 3/7/3102 7

 دقيقة 01 قاعة )أ( م 4011 2 البعد من االستشعار السبت 6/7/3102 8

 دقيقة 01 قاعة )أ( م 4011 4 البعد من االستشعار األحد 7/7/3102 0
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 20/8/3102إلى  03/8/3102من   ثانيةالفترة ال

 2 االستدامة التحول إلى

  

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 ص 0021 إراتوستينيس احتفالية الخميس 31/6/3102 0
القبة مركز 

 السماوية
 دقيقة 261

 دقيقة 01 قاعة )أ( م 4011 0 البيولوجي التنوع اإلثنين 03/8/3102 3

 دقيقة 01 قاعة )أ( م 4011 3 البيولوجي التنوع الثالثاء 05/8/3102 2

 دقيقة 01 قاعة )أ( م 4011 2 البيولوجي التنوع اإلثنين 00/8/3102 4

5 

 

 دقيقة 01 قاعة )أ( م 4011 4 البيولوجي التنوع  األربعاء 30/8/3102

 دقيقة 01 قاعة )أ( م 5011 0 البعد من االستشعار السبت 34/8/3102 6

 دقيقة 01 قاعة )أ( م 4011 3 البعد من االستشعار  اإلثنين 36/8/3102 7

 دقيقة 01 قاعة )أ( م 4011 2 البعد من االستشعار الخميس 30/8/3102 8

 دقيقة 01 قاعة )أ( م 4011 4 البعد من االستشعار السبت 20/8/3102 0
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 38/8/3102إلى  02/8/3102من  ثانيةالفترة ال

 4 االستدامة التحول إلى

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 دقيقة 261 مركز القبة السماوية ص 0021 راتوستينيسإ احتفالية الخميس 31/6/3102 0

 دقيقة 01 قاعة )أ( م 4011 0 البيولوجي التنوع الثالثاء 02/8/3102 3

 دقيقة 01 قاعة )أ( م 4011 3 البيولوجي التنوع األربعاء 04/8/3102 2

 دقيقة 01 قاعة )أ( م 4011 2 البيولوجي التنوع السبت 07/8/3102 4

5 

 

 دقيقة 01 قاعة )أ( م 4011 4 البيولوجي التنوع  األحد 08/8/3102

 دقيقة 01 قاعة )أ( م 2011 0 البعد من االستشعار السبت 34/8/3102 6

 دقيقة 01 قاعة )أ( م 4011 3 البعد من االستشعار  األحد 35/8/3102 7

 دقيقة 01 قاعة )أ( م 4011 2 البعد من االستشعار الثالثاء 37/8/3102 8

 دقيقة 01 قاعة )أ( م 4011 4 البعد من االستشعار األربعاء 38/8/3102 0
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 01/7/3102إلى  31/6/3102الفترة األولى من 

 0 االبتكاربرنامج اإلبداع و

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 دقيقة 261 مركز القبة السماوية ص 0021 راتوستينيسإ احتفالية الخميس 31/6/3102 0

 دقيقة 01 قاعة األغراض المتعددة م 3011   الكنز اكتشف األحد 21/6/3102 3

 دقيقة 01 قاعة األغراض المتعددة م 3011   الفريق تكوين اإلثنين 0/7/3102 2

 الثالثاء 3/7/3102 4

 

 دقيقة 01 قاعة األغراض المتعددة م 3011 بداعكإ ضاعف

5 

 

 دقيقة 261 األغراض المتعددةقاعة  م 3011 0 اإلبداعي التفكير تقنيات األربعاء 2/7/3102

 دقيقة 01 قاعة األغراض المتعددة م 3011 3 اإلبداعي التفكير تقنيات  األحد 7/7/3102 6

 دقيقة 01 قاعة األغراض المتعددة م 3011 التفكير في العلمي األسلوب اإلثنين 8/7/3102 7

 دقيقة 01 المتعددةقاعة األغراض  م 3011   بنفسك اصنعها الثالثاء 0/7/3102 8

 بحاثاأل مراكز حدأ إلى ةزيار األربعاء 01/7/3102 0



9 
 

 

 38/8/3102إلى  08/8/3102من  الثانيةالفترة 

   3 برنامج اإلبداع واالبتكار

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 دقيقة 261 القبة السماويةمركز  ص 0021 راتوستينيسإ احتفالية الخميس 3/6/3102 0

 دقيقة 01 غراض المتعددة قاعة األ م 3011 اكتشف الكنز األحد 08/8/3102 3

 دقيقة 01 غراض المتعددة قاعة األ م 3011 تكوين الفريق اإلثنين 00/8/3102 2

4 31/8/3102 
 الثالثاء

 
 دقيقة 01 غراض المتعددة قاعة األ م 3011 ضاعف إبداعك

5 

 

 دقيقة 261 غراض المتعددة قاعة األ م 3011 0تقنيات التفكير اإلبداعي  األربعاء 30/8/3102

 دقيقة 01 غراض المتعددة قاعة األ م 3011 3تقنيات التفكير اإلبداعي   األحد 35/8/3102 6

 دقيقة 01 غراض المتعددة قاعة األ م 3011 األسلوب العلمي في التفكير اإلثنين 36/8/3102 7

 دقيقة 01 غراض المتعددة قاعة األ م 3011 اصنعها بنفسك الثالثاء 37/8/3102 8

 األبحاث مراكز أحد زيارة إلى األربعاء 38/8/3102 0


