
 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

 

 

  

ي كيمت»
 
 «العلم ف

 C (1)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل يونية  21من 

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

 ظ 1.30 إىلص  9.30من يراتوستنيس إاحتفالية  الثالثاء 21/6/2022 1

 األحد 17/7/2022 2

 ص 9.30 منتو
 متحف 

 تاري    خ العلوم
 دقيقة 90

االستماع قاعة 
 واالستكشاف

 ص 11.30
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 30

 ص 10.00 نوت الثالثاء 19/7/2022 3
 متحف 

 تاري    خ العلوم
 دقيقة 90

 ص 10.00 حتحور الخميس 2022/ 21/7 4
 متحف 

 تاري    خ العلوم
 دقيقة 90

 ص 10.00 يمحتبإ األحد 2022/ 24/7 5
 متحف

 تاري    خ العلوم
 دقيقة 90

 الخميس 8/9/2022 *
 ختام  حفل

  
نامج الصيف   البر

ى ظ 2.00  دقيقة 120 القاعة الكبر

ة،  كانت كيميت، أو مرص، مهد العلوم منذ قديم الزمان. فقد أسس المرصيون القدماء علوم أساسية كثبر

  جميع 
 
ها. كذلك تأثروا بالعلوم ف نواح  مثل الفلك والهندسة والبناء والرياضيات والقياسات والطب وغبر

  علوم 
 
ها ف نامج، يدرس الطالب العلوم القديمة وتأثبر   هذا البر

 
الحياة اليومية واالحتفاالت واألعياد. وف

ة مثل الساعة الشمسية والعجالت الحربية واآلالت  اعات كثبر العرص الحديث ويتعرفون عىل اخبر

 الموسيقية حتر هندسة بناء األهرامات والمسالت وعلم التحنيط. 



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

 

 

  

ي كيمت»
 
 «العلم ف

 C (2)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل يونية  21من 

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

 ظ 1.30 إىلص  9.30من يراتوستنيس إاحتفالية  الثالثاء 21/6/2022 1

 األحد 17/7/2022 2

 ظ 12.30 منتو
 متحف

 تاري    خ العلوم 
 دقيقة 90

االستماع  قاعة
 واالستكشاف

 ظ 2.30
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 30

 ظ 12.30 نوت الثالثاء 19/7/2022 3
 متحف 

 تاري    خ العلوم
 دقيقة 90

 ظ 12.30 حتحور الخميس 21/7/2022 4
 متحف 

 تاري    خ العلوم
 دقيقة 90

 ظ 12.30 يمحتبإ األحد 24/7/2022 5
 متحف 

 تاري    خ العلوم
 دقيقة 90

 الخميس 8/9/2022 *
 ختام  حفل

  
نامج الصيف   البر

ى  ظ 2,00  دقيقة 120 القاعة الكبر

ة،  كانت كيميت، أو مرص، مهد العلوم منذ قديم الزمان. فقد أسس المرصيون القدماء علوم أساسية كثبر

  جميع
 
ها. كذلك تأثروا بالعلوم ف نواح   مثل الفلك والهندسة والبناء والرياضيات والقياسات والطب وغبر

  علوم 
 
ها ف نامج، يدرس الطالب العلوم القديمة وتأثبر   هذا البر

 
الحياة اليومية واالحتفاالت واألعياد. وف

ة مثل الساعة الشمسية والعجالت الحربية واآلالت  اعات كثبر العرص الحديث ويتعرفون عىل اخبر

 الموسيقية حتر هندسة بناء األهرامات والمسالت وعلم التحنيط. 



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

 

 

  

ي كيمت»
 
 «العلم ف

 C (3)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل يونية  21من 

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

 ظ 1.30 إىلص  9.30من يراتوستنيس إاحتفالية  الثالثاء 21/6/2022 1

 االثنير   18/7/2022 2

 ص 9.30 منتو
 متحف 

 تاري    خ العلوم 
 دقيقة 90

قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 ص 11.30
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 30

 ص 10.00 نوت األربعاء 20/7/2022 3
 متحف 

 تاري    خ العلوم
 دقيقة 90

 ص 10.00 حتحور االثنير   25/7/2022 4
 متحف 

 تاري    خ العلوم
 دقيقة 90

 ص 10.00 يمحتبإ األربعاء 27/7/2022 5
 متحف 

 تاري    خ العلوم
 دقيقة 90

 الخميس 8/9/2022 *
 ختام  حفل

  
نامج الصيف   البر

ى  ظ 2,00  دقيقة 120 القاعة الكبر

ة،  كانت كيميت، أو مرص، مهد العلوم منذ قديم الزمان. فقد أسس المرصيون القدماء علوم أساسية كثبر

  
 
ها. كذلك تأثروا بالعلوم ف جميع نواح   مثل الفلك والهندسة والبناء والرياضيات والقياسات والطب وغبر

  علوم 
 
ها ف نامج، يدرس الطالب العلوم القديمة وتأثبر   هذا البر

 
الحياة اليومية واالحتفاالت واألعياد. وف

ة مثل الساعة الشمسية والعجالت الحربية واآلالت  اعات كثبر العرص الحديث ويتعرفون عىل اخبر

 الموسيقية حتر هندسة بناء األهرامات والمسالت وعلم التحنيط. 



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

 

 

  

ي كيمت»
 
 «العلم ف

 C (4)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل يونية  21من 

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

 ظ 1.30 إىلص  9.30من يراتوستنيس إاحتفالية  الثالثاء 21/6/2022 1

 االثنير   18/7/2022 2

 ظ 12.30 منتو
متحف 

 العلوم  تاري    خ
 دقيقة 90

قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 ظ 2.30
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 30

 ظ 12.30 نوت األربعاء 20/7/2022 3
متحف 

 العلوم  تاري    خ
 دقيقة 90

 ظ 12.30 حتحور االثنير   25/7/2022 4
متحف 

 العلوم  تاري    خ
 دقيقة 90

 ظ 12.30 يمحتبإ األربعاء 27/7/2022 5
متحف 

 العلوم  تاري    خ
 دقيقة 90

 الخميس 8/9/2022 *
 ختام  حفل

  
نامج الصيف   البر

ى  ظ 2,00  دقيقة 120 القاعة الكبر

ة،  كانت كيميت، أو مرص، مهد العلوم منذ قديم الزمان. فقد أسس المرصيون القدماء علوم أساسية كثبر

  
 
ها. كذلك تأثروا بالعلوم ف جميع نواح  مثل الفلك والهندسة والبناء والرياضيات والقياسات والطب وغبر

  علوم 
 
ها ف نامج، يدرس الطالب العلوم القديمة وتأثبر   هذا البر

 
الحياة اليومية واالحتفاالت واألعياد. وف

ة مثل الساعة الشمسية والعجالت الحربية واآلالت  اعات كثبر العرص الحديث ويتعرفون عىل اخبر

 الموسيقية حتر هندسة بناء األهرامات والمسالت وعلم التحنيط. 



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

 

 

  

ي كيمت»
 
 «العلم ف

 C (5)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل يونية  21من 

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

 ظ 1.30 إىلص  9.30من يراتوستنيس إاحتفالية  الثالثاء 6/2022/ 21 1

 األحد 7/8/2022 2

 ص 9.30 منتو
متحف 

 العلوم  تاري    خ
 دقيقة 90

االستماع قاعة 
 واالستكشاف

 ص 11.30
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 30

 ص 10.00 نوت الثالثاء 9/8/2022 3
متحف 

 العلوم  تاري    خ
 دقيقة 90

 ص 10.00 حتحور الخميس 11/8/2022 4
متحف 

 العلوم  تاري    خ
 دقيقة 90

 ص 10.00 يمحتبإ األحد 14/8/2022 5
متحف 

 العلوم  تاري    خ
 دقيقة 90

 الخميس 8/9/2022 *
 ختام  حفل

  
نامج الصيف   البر

ى  ظ 2,00  دقيقة 120 القاعة الكبر

ة،  كانت كيميت، أو مرص، مهد العلوم منذ قديم الزمان. فقد أسس المرصيون القدماء علوم أساسية كثبر

  
 
ها. كذلك تأثروا بالعلوم ف جميع نواح  مثل الفلك والهندسة والبناء والرياضيات والقياسات والطب وغبر

  علوم 
 
ها ف نامج، يدرس الطالب العلوم القديمة وتأثبر   هذا البر

 
الحياة اليومية واالحتفاالت واألعياد. وف

ة مثل الساعة الشمسية والعجالت الحربية واآلالت  اعات كثبر العرص الحديث ويتعرفون عىل اخبر

 الموسيقية حتر هندسة بناء األهرامات والمسالت وعلم التحنيط. 



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

 

 

  

ي كيمت»
 
 «العلم ف

 C (6)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل يونية  21من 

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

 ظ 1.30 إىلص  9.30من يراتوستنيس إاحتفالية  الثالثاء 21/6/2022 1

 األحد 7/8/2022 2

 ظ 12.30 منتو
متحف 

 العلوم  تاري    خ
 دقيقة 90

االستماع قاعة 
 واالستكشاف

 ظ 2.30
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 30

 ظ 12.30 نوت الثالثاء 9/8/2022 3
متحف 

 العلوم  تاري    خ
 دقيقة 90

 ظ 12.30 حتحور الخميس 11/8/2022 4
متحف 

 العلوم  تاري    خ
 دقيقة 90

 ظ 12.30 يمحتبإ األحد 14/8/2022 5
متحف 

 العلوم  تاري    خ
 دقيقة 90

 الخميس 8/9/2022 *
 ختام حفل

  
نامج الصيف   البر

ى  ظ 2,00  دقيقة 120 القاعة الكبر

ة،  كانت كيميت، أو مرص، مهد العلوم منذ قديم الزمان. فقد أسس المرصيون القدماء علوم أساسية كثبر

  جميع
 
ها. كذلك تأثروا بالعلوم ف نواح   مثل الفلك والهندسة والبناء والرياضيات والقياسات والطب وغبر

  علوم 
 
ها ف نامج، يدرس الطالب العلوم القديمة وتأثبر   هذا البر

 
الحياة اليومية واالحتفاالت واألعياد. وف

ة مثل الساعة الشمسية والعجالت الحربية واآلالت  اعات كثبر العرص الحديث ويتعرفون عىل اخبر

 الموسيقية حتر هندسة بناء األهرامات والمسالت وعلم التحنيط. 



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

 

 

  

ي كيمت»
 
 «العلم ف

 C (7)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل يونية  21من 

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

 ظ 1.30 إىلص  9.30من يراتوستنيس إاحتفالية  الثالثاء 21/6/2022 1

 االثنير   8/8/2022 2

 ص 9.30 منتو
متحف 

 العلوم  تاري    خ
 دقيقة 90

االستماع  قاعة
 واالستكشاف

 ص 11.30
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 30

 ص 10.00 نوت األربعاء 10/8/2022 3
متحف 

 العلوم  تاري    خ
 دقيقة 90 

 ص 10.00 حتحور االثنير   15/8/2022 4
متحف 

 العلوم  تاري    خ
 دقيقة 90

 ص 10.00 يمحتبإ األربعاء 17/8/2022 5
متحف 

 العلوم  تاري    خ
 دقيقة 90

 الخميس 8/9/2022 *
 ختام حفل

  
نامج الصيف   البر

ى  ظ 2,00  دقيقة 120 القاعة الكبر

ة،  كانت كيميت، أو مرص، مهد العلوم منذ قديم الزمان. فقد أسس المرصيون القدماء علوم أساسية كثبر

  
 
ها. كذلك تأثروا بالعلوم ف جميع نواح  مثل الفلك والهندسة والبناء والرياضيات والقياسات والطب وغبر

  علوم 
 
ها ف نامج، يدرس الطالب العلوم القديمة وتأثبر   هذا البر

 
الحياة اليومية واالحتفاالت واألعياد. وف

ة مثل الساعة الشمسية والعجالت الحربية واآلالت  اعات كثبر العرص الحديث ويتعرفون عىل اخبر

 الموسيقية حتر هندسة بناء األهرامات والمسالت وعلم التحنيط. 



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

 

 

  

ي كيمت»
 
 «العلم ف

 C (8)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل يونية  21من 

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

 ظ 1.30 إىلص  9.30من يراتوستنيس إاحتفالية  الثالثاء 21/6/2022 1

 االثنير   8/8/2022 2

 ظ 12.30 منتو
متحف 

 العلوم  تاري    خ
 دقيقة 90

قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 ظ 2.30
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 30

 ظ 12.30 نوت األربعاء 10/8/2022 3
متحف 

 العلوم  تاري    خ
 دقيقة 90

 ظ 12.30 حتحور االثنير   15/8/2022 4
متحف 

 العلوم  تاري    خ
 دقيقة 90

 ظ 12.30 يمحتبإ األربعاء 17/8/2022 5
متحف 

 العلوم  تاري    خ
 دقيقة 90

 الخميس 8/9/2022 *
 ختام حفل

  
نامج الصيف   البر

ى  ظ 2,00  دقيقة 120 القاعة الكبر

ة،  كانت كيميت، أو مرص، مهد العلوم منذ قديم الزمان. فقد أسس المرصيون القدماء علوم أساسية كثبر

  
 
ها. كذلك تأثروا بالعلوم ف جميع نواح  مثل الفلك والهندسة والبناء والرياضيات والقياسات والطب وغبر

  علوم 
 
ها ف نامج، يدرس الطالب العلوم القديمة وتأثبر   هذا البر

 
الحياة اليومية واالحتفاالت واألعياد. وف

ة مثل الساعة الشمسية والعجالت الحربية واآلالت  اعات كثبر العرص الحديث ويتعرفون عىل اخبر

 الموسيقية حتر هندسة بناء األهرامات والمسالت وعلم التحنيط. 



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

 

 

ي كيمت»
 
 «العلم ف

 C (9)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل يونية  21من 

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

 ظ 1.30 إىلص  9.30من يراتوستنيس إاحتفالية  الثالثاء 21/6/2022 1

 األحد 28/8/2022 2

 ص 9.30 منتو
متحف 

 العلوم  تاري    خ
 دقيقة 90

ستماع اال قاعة 
 ستكشافواال 

 ص 11.30
االستماع قاعة 

 واالستكشاف
 دقيقة 30

 ص 10.00 نوت الثالثاء 30/8/2022 3
متحف 

 العلوم  تاري    خ
 دقيقة 90

 ص 10.00 حتحور الخميس 1/9/2022 4
متحف 

 العلوم  تاري    خ
 دقيقة 90

 ص 10.00 يمحتبإ األحد 4/9/2022 5
متحف 

 العلوم  تاري    خ
 دقيقة 90

 الخميس 8/9/2022 *
 ختام  حفل

  
نامج الصيف   البر

ى  ظ 2,00  دقيقة 120 القاعة الكبر

ة،  كانت كيميت، أو مرص، مهد العلوم منذ قديم الزمان. فقد أسس المرصيون القدماء علوم أساسية كثبر

  
 
ها. كذلك تأثروا بالعلوم ف جميع نواح  مثل الفلك والهندسة والبناء والرياضيات والقياسات والطب وغبر

  علوم 
 
ها ف نامج، يدرس الطالب العلوم القديمة وتأثبر   هذا البر

 
الحياة اليومية واالحتفاالت واألعياد. وف

ة مثل الساعة الشمسية والعجالت الحربية واآلالت  اعات كثبر العرص الحديث ويتعرفون عىل اخبر

 الموسيقية حتر هندسة بناء األهرامات والمسالت وعلم التحنيط. 



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

 

 

 

ي كيمت»
 
 «العلم ف

 C (10)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل يونية  21من 

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

 ظ 1.30 إىلص  9.30من يراتوستنيس إاحتفالية  الثالثاء 21/6/2022 1

 األحد 28/8/2022 2

 ظ 12.30 منتو
متحف 

 العلوم  تاري    خ
 دقيقة 90

االستماع قاعة 
 واالستكشاف

 ظ 2.30
االستماع قاعة 

 واالستكشاف
 دقيقة 30

 ظ 12.30 نوت الثالثاء 30/8/2022 3
متحف 

 العلوم  تاري    خ
 دقيقة 90

 ظ 12.30 حتحور الخميس 1/9/2022 4
متحف 

 العلوم  تاري    خ
 دقيقة 90

 ظ 12.30 يمحتبإ األحد 4/9/2022 5
متحف 

 العلوم  تاري    خ
 دقيقة 90

 الخميس 8/9/2022 *
 ختام  حفل

  
نامج الصيف   البر

ى  ظ 2,00  دقيقة 120 القاعة الكبر

ة،  كانت كيميت، أو مرص، مهد العلوم منذ قديم الزمان. فقد أسس المرصيون القدماء علوم أساسية كثبر

  جميع نواح   مثل الفلك والهندسة
 
ها. كذلك تأثروا بالعلوم ف والبناء والرياضيات والقياسات والطب وغبر

  علوم 
 
ها ف نامج، يدرس الطالب العلوم القديمة وتأثبر   هذا البر

 
الحياة اليومية واالحتفاالت واألعياد. وف

ة مثل الساعة الشمسية والعجالت الحربية وا اعات كثبر آلالت العرص الحديث ويتعرفون عىل اخبر

 الموسيقية حتر هندسة بناء األهرامات والمسالت وعلم التحنيط. 


