
 

ي  برنامج النشاط
  2022الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

  

 

  

 «كسبوإ »

 R (1)المجموعة:  

 2022سبتمبر  8إىل يوليو  20من 

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

 ربعاءاأل 20/7/2022 1

 دقيقة 180 قاعة )ج( ص G (1) 9.30إكسبو 

 الخميس 21/7/2022 2

 حداأل  24/7/2022 3

 ربعاءاأل 27/7/2022 4

 حداأل  31/7/2022 5

 ربعاءاأل 3/8/2022 6

 حداأل  7/8/2022 7

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام 

  
نامج الصيف   البر

ى ظ 2.00  دقيقة 120 القاعة الكبر

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

  اإلكسبو  12إىل  9لهذه الفئة العمرية من سن 
 
ا للمشاركة ف

ً
ن الطالب فريق   خالل ورش العمل، يكوِّ

 
سنة. وف

 لمش
ا
  وتعلم الخاص بهم، والذي يقدم الفريق من خالله نموذج محاكاة يعرض حًل

كالت العالم الحقيف 

مجة، وخلق حلول فريدة من نوعها مصنوعة من ليجو. ويتعلم الطالب كيفية العمل الجماع   التصميم، والبر

ام اختالفاتهم،     والمنظم لبدء كما وأهميته وتقبل أفكار اآلخرين واحب 
يتعلمون كيفية التخطيط المنطف 

وع علم  وكيفية عرضه.   مشر



 

ي  برنامج النشاط
  2022الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

  

 

 «كسبوإ »

 R (2)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل يوليو  20من 

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

 ربعاءاأل 20/7/2022 1

 دقيقة 180 قاعة )ج( ظ G (2) 1.30إكسبو 

 الخميس 21/7/2022 2

 حداأل  24/7/2022 3

 ربعاءاأل 27/7/2022 4

 حداأل  31/7/2022 5

 ربعاءاأل 3/8/2022 6

 حداأل  7/8/2022 7

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام

  
نامج الصيف   البر

ى ظ 2.00  دقيقة 120 القاعة الكبر

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

  اإلكسبو  12إىل  9سن  لهذه الفئة العمرية من
 
ا للمشاركة ف

ً
ن الطالب فريق   خالل ورش العمل، يكوِّ

 
سنة. وف

  وتعلم 
 لمشكالت العالم الحقيف 

ا
الخاص بهم، والذي يقدم الفريق من خالله نموذج محاكاة يعرض حًل

مجة، وخلق حلول فريدة من نوعها مصنوعة من ليجو. ويتعلم الطالب كيفية العمل ا لجماع  التصميم، والبر

  والمنظم لبدء 
ا كيفية التخطيط المنطف 

ً
ام اختالفاتهم، ويتعلمون أيض وأهميته وتقبل أفكار اآلخرين واحب 

وع علم  وكيفية عرضه.   مشر


