
 29/6/2015إلى  7/6/2015

 جسم اإلنسان

Group A1 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 حدألا 7/6/2015 1

 وإلى من االستدامة تعريفات

 األطفال
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00

 فـــــــــــــــــــي فــــيـــــلم

 القـــــــبــــــة

 الســــمــــــــــــــاوية

 ص 11.45
مسرح القبة 

 السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 ك؟جسم يعمل كيف الخميس 11/6/2015 2

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 1 جسم اإلنسان أنظمة حداأل 14/6/2015 3

 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 2 جسم اإلنسان أنظمة الخميس 18/6/2015 4

5 

 حداأل 21/6/2015 

 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 3 جسم اإلنسان أنظمة

 دقيقة 15 قاعة االستماع  ص 3D 11.30 فيلم عرض

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 4 جسم اإلنسان أنظمة الخميس 25/6/2015 6

 حداأل 29/6/2015 7

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 5 جسم اإلنسان أنظمة

 دقيقة 30 المسرح الصغير ظ 12.00 عجائب العلومعرض 

 

  



 29/6/2015إلى  7/6/2015

 جسم اإلنسان

Group A2 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 حدألا 7/6/2015 1

 فـــــــــــــــــــي فــــيـــــلم

 القـــــــبــــــة

 الســــمــــــــــــــاوية

 ص 11.45
مسرح القبة 

 السماوية
 دقيقة 45

 وإلى من االستدامة تعريفات

 األطفال
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 1.00

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 ك؟جسم يعمل كيف الخميس 11/6/2015 2

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 1 جسم اإلنسان أنظمة حداأل 14/6/2015 3

 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.00 2 اإلنسانجسم  أنظمة الخميس 18/6/2015 4

5 

 حداأل 21/6/2015 

 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.00 3 جسم اإلنسان أنظمة

 دقيقة 15 قاعة االستماع ظ 3D 1.30 فيلم عرض

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 4 جسم اإلنسان أنظمة الخميس 25/6/205 6

 حداأل 29/6/2015 7

 دقيقة 30 المسرح الصغير ظ 12.00 عرض عجائب العلوم

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 1.00 5 جسم اإلنسان أنظمة

 

  



 30/6/2015إلى 7/6/2015

 جسم اإلنسان

Group A3 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 حدألا 7/6/2015 1

 فـــــــــــــــــــي فــــيـــــلم

 القـــــــبــــــة

 الســــمــــــــــــــاوية

 ص 11.45
مسرح القبة 

 السماوية
 دقيقة 45

 االثنين 8/6/2015 2
 وإلى من االستدامة تعريفات

 األطفال
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 ك؟جسم يعمل كيف الثالثاء 9/6/2015 3

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 1 جسم اإلنسان أنظمة االثنين 15/6/2015 4

 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 2 جسم اإلنسان أنظمة األربعاء 17/6/2015 5

6 

 االثنين 22/6/2015 

 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 3 جسم اإلنسان أنظمة

 دقيقة 15 قاعة االستماع ص 3D 11.30 فيلم عرض

 دقيقة 90 )ب(قاعة  ظ 12.00 4 اإلنسان جسم أنظمة الثالثاء 23/6/2015 7

 دقيقة 45 المسرح الصغير ص 11.45 عرض عجائب العلوم حدألا 29/6/2015 8

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 5 اإلنسان جسم أنظمة االثنين 30/6/2015 9

 

  



 30/6/2015إلى  7/6/2015

 جسم اإلنسان

Group A4 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 حدألا 7/6/2015 1

 فـــــــــــــــــــي فــــيـــــلم

 القـــــــبــــــة

 الســــمــــــــــــــاوية

 ص 11.45
مسرح القبة 

 السماوية
 دقيقة 45

 االثنين 8/6/2015 2
 وإلى من االستدامة تعريفات

 األطفال
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.00

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 ك؟جسم يعمل كيف الثالثاء 9/6/2015 3

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 1 جسم اإلنسان أنظمة االثنين 15/6/2015 4

 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.00 2 جسم اإلنسان أنظمة األربعاء 17/6/2015 5

6 

 االثنين 22/6/2015 

 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.00 3 جسم اإلنسان أنظمة

 دقيقة 15 االستماعقاعة  ظ 3D 1.30 فيلم عرض

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 4 جسم اإلنسان أنظمة الثالثاء 23/6/2015 7

 دقيقة 45 المسرح الصغير ص 11.45 عرض عجائب العلوم حدألا 29/6/2015 8

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 5 جسم اإلنسان أنظمة االثنين 30/6/2015 9

 

  



 1/7/2015إلى  7/6/2015

 اإلنسانجسم 

Group A5 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 حدألا 7/6/2015 1

 فـــــــــــــــــــي فــــيـــــلم

 القـــــــبــــــة

 الســــمــــــــــــــاوية

 ص 11.45
مسرح القبة 

 السماوية
 دقيقة 45

 الثالثاء 9/6/2015 2
 وإلى من االستدامة تعريفات

 األطفال
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 ؟كجسم يعمل كيف األربعاء 10/6/2015 2

 دقيقة 90 (أ) قاعة ص 10.00 2 جسم اإلنسان أنظمة االثنين 15/6/2015 3

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 1 جسم اإلنسان أنظمة الثالثاء 16/6/2015 4

5 

 الثالثاء 23/6/2015 

 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 3 جسم اإلنسان أنظمة

 دقيقة 15 قاعة االستماع ص 3D 11.30 فيلم عرض

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 4 جسم اإلنسان أنظمة األربعاء 24/6/2015 6

 دقيقة 45 المسرح الصغير ص 11.45 عرض عجائب العلوم حدألا 29/6/2015 7

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 5 اإلنسان جسم أنظمة الثالثاء 1/7/2015 8

 

  



 1/7/2015إلى  9/6/2015

 جسم اإلنسان

Group A6 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 الثالثاء 9/6/2015 1
 وإلى من االستدامة تعريفات

 األطفال
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.00

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 ك؟جسم يعمل كيف األربعاء 10/6/2015 2

 حدألا 14/6/2015 3

 فـــــــــــــــــــي فــــيـــــلم

 القـــــــبــــــة

 الســــمــــــــــــــاوية

 ص 11.45
مسرح القبة 

 السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 90 (أ) قاعة ظ 12.00 2 جسم اإلنسان أنظمة االثنين 15/6/2015 4

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 1 جسم اإلنسان أنظمة الثالثاء 16/6/2015 5

6 

 الثالثاء 23/6/2015 

 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.00 3 جسم اإلنسان أنظمة

 دقيقة 15 قاعة االستماع ظ 3D 1.30 فيلم عرض

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 4 اإلنسان جسم أنظمة األربعاء 24/6/2015 7

 دقيقة 45 المسرح الصغير ص 11.45 عرض عجائب العلوم حدألا 29/6/2015 8

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 5 اإلنسان جسم أنظمة الثالثاء 1/7/2015 9

 

  



 2/7/2015إلى  8/6/2015

 جسم اإلنسان

Group A7 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 ؟كجسم يعمل كيف االثنين 8/6/2015 1

 األربعاء 10/6/2015 2
 وإلى من االستدامة تعريفات

 األطفال
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00

 حدألا 14/6/2015 3

 فـــــــــــــــــــي فــــيـــــلم

 القـــــــبــــــة

 الســــمــــــــــــــاوية

 ص 11.45
القبة مسرح 

 السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 90 (أ) قاعة ص 10.00 2اإلنسان  جسم أنظمة الثالثاء 16/6/2015 4

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 1اإلنسان  جسم أنظمة األربعاء 17/6/2015 5

6 

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 4اإلنسان  جسم أنظمة االثنين 22/6/2015 

 األربعاء 24/6/2015 7

 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 3اإلنسان  جسم أنظمة

 دقيقة 15 قاعة االستماع ص 3D 11.30 فيلم عرض

 دقيقة 45 المسرح الصغير ص 11.45 عرض عجائب العلوم حدألا 29/6/2015 8

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 5اإلنسان  جسم أنظمة األربعاء 2/7/2015 9

 

  



 2/7/2015إلى  8/6/2015

 جسم اإلنسان

Group A8 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 ك؟جسم يعمل كيف االثنين 8/6/2015 1

 األربعاء 10/6/2015 2
 وإلى من االستدامة تعريفات

 األطفال
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.00

 حدألا 14/6/2015 3

 فـــــــــــــــــــي فــــيـــــلم

 القـــــــبــــــة

 الســــمــــــــــــــاوية

 ص 11.45
القبة مسرح 

 السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 90 (أ) قاعة ظ 12.00 2 نساناإل جسم أنظمة الثالثاء 16/6/2015 4

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 1 نساناإل جسم أنظمة األربعاء 17/6/2015 5

6 

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 4 نساناإل جسم أنظمة االثنين 22/6/2015 

 األربعاء 24/6/2015 7

 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.00 3 نساناإل جسم أنظمة

 دقيقة 15 قاعة االستماع ظ 3D 1.30 فيلم عرض

 دقيقة 45 المسرح الصغير ص 11.45 عرض عجائب العلوم حدألا 29/6/2015 8

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 5 نساناإل جسم أنظمة األربعاء 2/7/2015 9

 

  



 3/7/2015إلى  7/6/2015

 جسم اإلنسان

Group A9 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 ك؟جسم يعمل كيف االثنين 7/6/2015 1

 الخميس 11/6/2015 2
 وإلى من االستدامة تعريفات

 األطفال
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00

 حدألا 14/6/2015 3

 دقيقة 90 (أ) قاعة ص 10.00 2 اإلنسان جسم أنظمة

 فـــــــــــــــــــي فــــيـــــلم

 القـــــــبــــــة

 الســــمــــــــــــــاوية

 ص 11.45
القبة مسرح 

 السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 1 اإلنسان جسم أنظمة الخميس 18/6/2015 5

6 

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 4 اإلنسان جسم أنظمة حدألا 21/6/2015 

 الخميس 25/6/2015 7

 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00  3 اإلنسان جسم أنظمة

 دقيقة 15 قاعة االستماع ص 3D 11.30 فيلم عرض

 دقيقة 30 المسرح الصغير ص 11.45 عرض عجائب العلوم حدألا 29/6/2015 8

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 5 اإلنسان جسم أنظمة الخميس 3/7/2015 9

 

  



 3/7/2015إلى  7/6/2015

 جسم اإلنسان

Group A10 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 ك؟جسم يعمل كيف االثنين 7/6/2015 1

 الخميس 11/6/2015 2
 وإلى من االستدامة تعريفات

 األطفال
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.00

 حدألا 14/6/2015 3

 فـــــــــــــــــــي فــــيـــــلم

 القـــــــبــــــة

 الســــمــــــــــــــاوية

 ص 11.45
القبة مسرح 

 السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 90 (أ) قاعة ظ 1.00 2اإلنسان  جسم أنظمة

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 1اإلنسان  جسم أنظمة الخميس 18/6/2015 5

6 

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 4اإلنسان  جسم أنظمة حدألا 21/6/2015 

 الخميس 25/6/2015 7

 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.00 3اإلنسان  جسم أنظمة

 دقيقة 15 قاعة االستماع ظ 3D 1.30 فيلم عرض

 دقيقة 30 المسرح الصغير ص 11.45 عرض عجائب العلوم حدألا 29/6/2015 8

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 5اإلنسان  جسم أنظمة الخميس 3/7/2015 9

 


