
 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

  

 

 

  

 «اكتشف العالم»

 KG (1)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل يونية  5من 

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

 ظ 12.00 (1) علم  عرض  األحد 5/6/2022 1
 قاعة االستماع
 واالستكشاف

 دقيقة 60

 الثالثاء 7/6/2022 2
  الكائنات الحية
 وغير الحية

 دقيقة 75 (د) قاعة ص 10.00

 دقيقة 75 (دقاعة ) ص 10.00 قوة الطعام الخميس 9/6/2022 3

 األحد 12/6/2022 4

 دقيقة 75 قاعة )د( ص 10.00 اكتشف جسمك

 ص11.45 (2 )علم  عرض 
 قاعة االستماع
 واالستكشاف

 دقيقة  30

 دقيقة 75 قاعة )د( ص 10.00 حياة صحية ِعش الثالثاء 14/6/2022 5

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام 

  
نامج الصيف   الير

ى ظ 2.00  دقيقة 120 القاعة الكير

 
 
ا الكتشاف العالمت يائية دراسة العالم و  . عد دراسة البيئة من حولنا جزًءا أساسيًّ تتضمن العلوم الفير 

ياء وعلم الفلك ها المادي؛ وتشمل هذه العلوم الكيمياء والفير  نامج، يتعرف و. ، وغير   هذا الير
 
المشاركون ف

  أجسادهم. 
 
 الفرق بير  الكائنات الحية وغير الحية، وكيفية العيش بطريقة صحية تؤثر بعمق ف



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

  

 

 

  

 «اكتشف العالم»

 KG (2)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل يونية  5من 

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

 ظ 12.00 (1علم  )عرض  األحد 5/6/2022 1
 قاعة االستماع
 واالستكشاف

 دقيقة 60

 الثالثاء 7/6/2022 2
  الكائنات الحية
 وغير الحية

 دقيقة 75 )د( قاعة ظ 12.30

 دقيقة 75 قاعة )د( ظ 12.30 قوة الطعام الخميس 9/6/2022 3

 األحد 12/6/2022 4

 ص 11.45 (2علم  )عرض 
 قاعة االستماع
 واالستكشاف

 دقيقة 30

 دقيقة 75 قاعة )د( ظ 12.30 اكتشف جسمك

 دقيقة 75 قاعة )د( ظ 12.30 حياة صحية ِعش الثالثاء 14/6/2022 5

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام

  
نامج الصيف   الير

ى ظ 2.00  دقيقة 120 القاعة الكير

 
 
ا الكتشاف العالمت يائية دراسة العالم و  . عد دراسة البيئة من حولنا جزًءا أساسيًّ تتضمن العلوم الفير 

ياء وعلم الفلك ها المادي؛ وتشمل هذه العلوم الكيمياء والفير  نامج، يتعرفو. ، وغير   هذا الير
 
المشاركون  ف

  أجسادهم. 
 
 الفرق بير  الكائنات الحية وغير الحية، وكيفية العيش بطريقة صحية تؤثر بعمق ف



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

  

 

 

  

 «اكتشف العالم»

 KG (3)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل يونية  5من 

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

 ظ 2.00 (1) لم  ععرض  األحد 5/6/2022 1
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 60

 ثنير  اال  6/6/2022 2
  الكائنات الحية
 وغير الحية

 دقيقة 75 )د(قاعة  ص 10.00

 دقيقة 75 (دقاعة ) ص 10.00 قوة الطعام األربعاء 8/6/2022 3

 ثنير  اال  13/6/2022 4

 دقيقة 75 قاعة )د( ص 10.00 اكتشف جسمك

 ص 11.45 (2) علم  عرض 
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 30

 دقيقة 75 قاعة )د( ص 10.00 ش حياة صحيةِع  األربعاء 15/6/2022 5

 الخميس 8/9/2022 *
نامج  حفل ختام الير

  
 الصيف 

ى ظ 2.00  دقيقة 120 القاعة الكير

 
 
ا الكتشاف العالمت يائية دراسة العالم و  . عد دراسة البيئة من حولنا جزًءا أساسيًّ تتضمن العلوم الفير 

ياء وعلم الفلك ها المادي؛ وتشمل هذه العلوم الكيمياء والفير  نامج، يتعرفو. ، وغير   هذا الير
 
المشاركون  ف

  أجسادهم. 
 
 الفرق بير  الكائنات الحية وغير الحية، وكيفية العيش بطريقة صحية تؤثر بعمق ف



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

  

 

 

  

 «اكتشف العالم»

 KG (4)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل يونية  5من 

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

 ظ 2.00 (1 )علم  عرض  األحد 5/6/2022 1
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 60

 ثنير  اال  6/6/2022 2
  الكائنات الحية
 وغير الحية

 دقيقة 75 )د(قاعة  ظ 12.30

 دقيقة 75 قاعة )د( ظ 12.30 قوة الطعام األربعاء 8/6/2022 3

 ثنير  اال  13/6/2022 4

 ص 11.45 (2) علم  عرض 
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 30

 دقيقة 75 قاعة )د( ظ 12.30 اكتشف جسمك

 دقيقة 75 قاعة )د( ظ 12.30 ش حياة صحيةِع  األربعاء 15/6/2022 5

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام 

  
نامج الصيف   الير

ى ظ 2.00  دقيقة 120 القاعة الكير

 
 
ا الكتشاف العالمت يائية دراسة العالم و  . عد دراسة البيئة من حولنا جزًءا أساسيًّ تتضمن العلوم الفير 

ياء وعلم الفلك ها المادي؛ وتشمل هذه العلوم الكيمياء والفير  نامج، و. ، وغير   هذا الير
 
يتعرف المشاركون ف

  أجسادهم. 
 
 الفرق بير  الكائنات الحية وغير الحية، وكيفية العيش بطريقة صحية تؤثر بعمق ف



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

  

 

 

  

 «اكتشف العالم»

 KG (5)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل يونية  26من 

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

 ظ 12.00 (1 )علم  عرض  األحد 26/6/2022 1
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 60

 الثالثاء 28/6/2022 2
  الكائنات الحية
 وغير الحية

 دقيقة 75 قاعة )د( ص 10.00

 دقيقة 75 قاعة )د( ص 10.00 قوة الطعام األحد 3/7/2022 3

 الثالثاء 5/7/2022 4

 دقيقة 75 قاعة )د( ص 10.00 اكتشف جسمك

 ص 11.45 (2) علم  عرض 
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 30

 دقيقة 75 قاعة )د( ص 10.00 ش حياة صحيةِع  الخميس 7/7/2022 5

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام 

  
نامج الصيف   الير

ى ظ 2.00  دقيقة 120 القاعة الكير

 
 
ا الكتشاف العالمت يائية دراسة العالم و  . عد دراسة البيئة من حولنا جزًءا أساسيًّ تتضمن العلوم الفير 

ياء وعلم الفلك ها المادي؛ وتشمل هذه العلوم الكيمياء والفير  نامج، و. ، وغير   هذا الير
 
يتعرف المشاركون ف

  أجسادهم. 
 
 الفرق بير  الكائنات الحية وغير الحية، وكيفية العيش بطريقة صحية تؤثر بعمق ف



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

  

 

 

  

 «اكتشف العالم»

 KG (6)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل يونية  26من 

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

 ظ 12.00 (1علم  )عرض  األحد 26/6/2022 1
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 60

 الثالثاء 28/6/2022 2
  الكائنات الحية
 وغير الحية

 دقيقة 75 قاعة )د( ظ 12.30

 دقيقة 75 قاعة )د( ظ 12.30 قوة الطعام األحد 3/7/2022 3

 الثالثاء 5/7/2022 4

 ص 11.45 (2) علم  عرض 
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 30

 دقيقة 75 قاعة )د( ظ 12.30 اكتشف جسمك

 دقيقة 75 قاعة )د( ظ 12.30 ش حياة صحيةِع  الخميس 7/7/2022 5

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام 

  
نامج الصيف   الير

ى ظ 2.00  دقيقة 120 القاعة الكير

 
 
ا الكتشاف العالمت يائية دراسة العالم و  . عد دراسة البيئة من حولنا جزًءا أساسيًّ تتضمن العلوم الفير 

ياء وعلم الفلك ها المادي؛ وتشمل هذه العلوم الكيمياء والفير  نامج، و. ، وغير   هذا الير
 
يتعرف المشاركون ف

  أجسادهم. 
 
 الفرق بير  الكائنات الحية وغير الحية، وكيفية العيش بطريقة صحية تؤثر بعمق ف



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

  

 

 

  

 «اكتشف العالم»

 KG (7)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل يونية  26من 

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

 ظ 2.00 (1علم  )عرض  األحد 26/6/2022 1
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 60

 ثنير  اال  27/6/2022 2
  الكائنات الحية
 وغير الحية

 دقيقة 75 قاعة )د( ص 10.00

 دقيقة 75 قاعة )د( ص 10.00 قوة الطعام األربعاء 29/6/2022 3

 ثنير  اال  4/7/2022 4

 دقيقة 75 قاعة )د( ص 10.00 اكتشف جسمك

 ص 11.45 (2) علم  عرض 
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 30

 دقيقة 75 قاعة )د( ص 10.00 ش حياة صحيةِع  األربعاء 6/7/2022 5

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام 

  
نامج الصيف   الير

ى ظ 2.00  دقيقة 120 القاعة الكير

 
 
ا الكتشاف العالمت يائية دراسة العالم و  . عد دراسة البيئة من حولنا جزًءا أساسيًّ تتضمن العلوم الفير 

ياء وعلم الفلك ها المادي؛ وتشمل هذه العلوم الكيمياء والفير  نامج، و. ، وغير   هذا الير
 
يتعرف المشاركون ف

  أجسادهم. 
 
 الفرق بير  الكائنات الحية وغير الحية، وكيفية العيش بطريقة صحية تؤثر بعمق ف



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

  

 

 

  

 «اكتشف العالم»

 KG (8)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل يونية  26من 

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

 ظ 2.00 (1علم  )عرض  األحد 26/6/2022 1
 قاعة االستماع
 واالستكشاف

 دقيقة 60

 ثنير  اال  27/6/2022 2
  الكائنات الحية
 وغير الحية

 دقيقة 75 قاعة )د( ظ 12.30

 دقيقة 75 قاعة )د( ظ 12.30 قوة الطعام األربعاء 29/6/2022 3

 ثنير  اال  4/7/2022 4

 ص 11.45 (2) علم  عرض 
 قاعة االستماع
 واالستكشاف

 دقيقة 30

 دقيقة 75 قاعة )د( ظ 12.30 اكتشف جسمك

 دقيقة 75 قاعة )د( ظ 12.30 ش حياة صحيةِع  األربعاء 6/7/2022 5

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام 

  
نامج الصيف   الير

ى ظ 2.00  دقيقة 120 القاعة الكير

 
 
ا الكتشاف العالمت يائية دراسة العالم و  . عد دراسة البيئة من حولنا جزًءا أساسيًّ تتضمن العلوم الفير 

ياء وعلم الفلك ها المادي؛ وتشمل هذه العلوم الكيمياء والفير  نامج، و. ، وغير   هذا الير
 
يتعرف المشاركون ف

  أجسادهم. 
 
 الفرق بير  الكائنات الحية وغير الحية، وكيفية العيش بطريقة صحية تؤثر بعمق ف



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

  

 

 

  

 «اكتشف العالم»

 KG (9)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل يوليو  17من 

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

 األحد 17/7/2022 1

 دقيقة 75 قاعة )د( ص 10.00 حياة صحيةش ِع 

 ص 11.45 (1علم  )عرض 
 قاعة االستماع
 واالستكشاف

 دقيقة 60

 الثالثاء 19/7/2022 2
  الكائنات الحية
 وغير الحية

 دقيقة 75 قاعة )د( ص 10.00

 دقيقة 75 قاعة )د( ص 10.00 قوة الطعام الخميس 21/7/2022 3

 األحد 24/7/2022 4

 دقيقة 75 قاعة )د( ص 10.00 اكتشف جسمك

 ص 11.45 (2) علم  عرض 
 قاعة االستماع
 واالستكشاف

 دقيقة 30

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام 

  
نامج الصيف   الير

ى ظ 2.00  دقيقة 120 القاعة الكير

 
 
ا الكتشاف العالمت يائية دراسة العالم و  . عد دراسة البيئة من حولنا جزًءا أساسيًّ تتضمن العلوم الفير 

ياء وعلم الفلك ها المادي؛ وتشمل هذه العلوم الكيمياء والفير  نامج، يتعرف المشاركون و. ، وغير   هذا الير
 
ف

  أجسادهم. 
 
 الفرق بير  الكائنات الحية وغير الحية، وكيفية العيش بطريقة صحية تؤثر بعمق ف



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

  

 

 

  

 «اكتشف العالم»

 KG (10)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل يوليو  17من 

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

 األحد 17/7/2022 1

 ص 11.45 (1علم  )عرض 
 قاعة االستماع
 واالستكشاف

 دقيقة 60

 دقيقة 75 قاعة )د( ظ 1.15 حياة صحيةش ِع 

 الثالثاء 19/7/2022 2
  الكائنات الحية
 وغير الحية

 دقيقة 75 قاعة )د( ظ 12.30

 دقيقة 75 قاعة )د( ظ 12.30 قوة الطعام الخميس 21/7/2022 3

 األحد 24/7/2022 4

 ص 11.45 (2) علم  عرض 
 قاعة االستماع
 واالستكشاف

 دقيقة 30

 دقيقة 75 قاعة )د( ظ 12.30 اكتشف جسمك

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام 

  
نامج الصيف   الير

ى ظ 2.00  دقيقة 120 القاعة الكير

 
 
ا الكتشاف العالمت يائية دراسة العالم و  . عد دراسة البيئة من حولنا جزًءا أساسيًّ تتضمن العلوم الفير 

ياء وعلم الفلك ها المادي؛ وتشمل هذه العلوم الكيمياء والفير  نامج، يتعرف المشاركون و. ، وغير   هذا الير
 
ف

  أجسادهم. 
 
 الفرق بير  الكائنات الحية وغير الحية، وكيفية العيش بطريقة صحية تؤثر بعمق ف



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

  

 

 

  

 «اكتشف العالم»

 KG (11)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل يوليو  18من 

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

 ثنير  اال  18/7/2022 1

 دقيقة 75 قاعة )د( ص 10.00 ش حياة صحيةِع 

 ص 11.45 (1علم  )عرض 
 قاعة االستماع
 واالستكشاف

 دقيقة 60

 األربعاء 20/7/2022 2
  الكائنات الحية
 وغير الحية

 دقيقة 75 قاعة )د( ص 10.00

 نير  ثاال  25/7/2022 3

 دقيقة 75 قاعة )د( ص 10.00 قوة الطعام

 ص 11.45 (2) علم  عرض 
 قاعة االستماع
 واالستكشاف

 دقيقة 30

 دقيقة 75 قاعة )د( ص 10.00 اكتشف جسمك األربعاء 27/7/2022 4

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام

  
نامج الصيف   الير

ى ظ 2.00  دقيقة 120 القاعة الكير

 
 
ا الكتشاف العالمت يائية دراسة العالم و  . عد دراسة البيئة من حولنا جزًءا أساسيًّ تتضمن العلوم الفير 

ياء وعلم الفلكالمادي؛ وتشمل هذه العلوم  ها الكيمياء والفير  نامج، يتعرف المشاركون و. ، وغير   هذا الير
 
ف

  أجسادهم. 
 
 الفرق بير  الكائنات الحية وغير الحية، وكيفية العيش بطريقة صحية تؤثر بعمق ف



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

  

 

 

  

 «اكتشف العالم»

 KG (12)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل يوليو  18من 

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

 ثنير  اال  18/7/2022 1

 ص 11.45 (1علم  )عرض 
 قاعة االستماع
 واالستكشاف

 دقيقة 60

 دقيقة 75 قاعة )د( ظ 1.15 ش حياة صحيةِع 

 األربعاء 20/7/2022 2
  الكائنات الحية
 وغير الحية

 دقيقة 75 قاعة )د( ظ 12.30

 ثنير  اال  25/7/2022 3

 ص 11.45 (2) علم  عرض 
 قاعة االستماع
 واالستكشاف

 دقيقة 30

 دقيقة 75 قاعة )د( ظ 12.30 قوة الطعام

 دقيقة 75 قاعة )د( ظ 12.30 اكتشف جسمك األربعاء 27/7/2022 4

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام 

  
نامج الصيف   الير

ى ظ 2.00  دقيقة 120 القاعة الكير

 
 
ا الكتشاف العالمت يائية دراسة العالم و  . عد دراسة البيئة من حولنا جزًءا أساسيًّ تتضمن العلوم الفير 

ياء وعلم الفلك ها المادي؛ وتشمل هذه العلوم الكيمياء والفير  نامج، يتعرف و. ، وغير   هذا الير
 
المشاركون ف

  أجسادهم. 
 
 الفرق بير  الكائنات الحية وغير الحية، وكيفية العيش بطريقة صحية تؤثر بعمق ف



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

  

 

 

  

 «اكتشف العالم»

 KG (13)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل أغسطس  7من 

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

 ظ 2.00 (1علم  )عرض  األحد 7/8/2022 1
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 60

 الثالثاء 9/8/2022 2
  الكائنات الحية
 وغير الحية

 دقيقة 75 )د( قاعة ص 10.00

 دقيقة 75 قاعة )د( ص 10.00 قوة الطعام الخميس 11/8/2022 3

 األحد 14/8/2022 4

 دقيقة 75 قاعة )د( ص 10.00 اكتشف جسمك

 ص 11.45 (2) علم  عرض 
قاعة االستماع 
 واالستكشاف

 دقيقة 30

 دقيقة 75 قاعة )د( ص 10.00 ش حياة صحيةِع  الثالثاء 16/8/2022 5

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام

  
نامج الصيف   الير

ى ظ 2.00  دقيقة 120 القاعة الكير

 
 
ا الكتشاف العالمت يائية دراسة العالم و  . عد دراسة البيئة من حولنا جزًءا أساسيًّ تتضمن العلوم الفير 

ياء وعلم الفلك ها المادي؛ وتشمل هذه العلوم الكيمياء والفير  نامج، يتعرفو. ، وغير   هذا الير
 
المشاركون  ف

  أجسادهم. 
 
 الفرق بير  الكائنات الحية وغير الحية، وكيفية العيش بطريقة صحية تؤثر بعمق ف



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

  

 

 

  

 «اكتشف العالم»

 KG (14)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل أغسطس  7من 

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

 ظ 2.00 (1علم  )عرض  األحد 7/8/2022 1
 قاعة االستماع
 واالستكشاف

 دقيقة 60

 الثالثاء 9/8/2022 2
  الكائنات الحية
 وغير الحية

 دقيقة 75 )د( قاعة ظ 12.30

 دقيقة 75 قاعة )د( ظ 12.30 قوة الطعام الخميس 11/8/2022 3

 األحد 14/8/2022 4

 ص 11.45 (2) علم  عرض 
 قاعة االستماع
 واالستكشاف

 دقيقة 30

 دقيقة 75 قاعة )د( ظ 12.30 اكتشف جسمك

 دقيقة 75 قاعة )د( ظ 12.30 ش حياة صحيةِع  الثالثاء 16/8/2022 5

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام 

  
نامج الصيف   الير

ى ظ 2.00  دقيقة 120 القاعة الكير

 
 
ا الكتشاف العالمت يائية دراسة العالم و  . عد دراسة البيئة من حولنا جزًءا أساسيًّ تتضمن العلوم الفير 

ياء وعلم الفلك ها المادي؛ وتشمل هذه العلوم الكيمياء والفير  نامج، و. ، وغير   هذا الير
 
يتعرف المشاركون ف

  أجسادهم. 
 
 الفرق بير  الكائنات الحية وغير الحية، وكيفية العيش بطريقة صحية تؤثر بعمق ف



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

  

 

 

 «اكتشف العالم»

 KG (15)المجموعة: 

 2022سبتمبر  8إىل أغسطس  7من 

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

 ظ 2.00 (1علم  )عرض  األحد 7/8/2022 1
 قاعة االستماع
 واالستكشاف

 دقيقة 60

 األربعاء 10/8/2022 2
  الكائنات الحية
 وغير الحية

 دقيقة 75 قاعة )د( ص 10.00

 دقيقة 75 قاعة )د( ص 10.00 قوة الطعام ثنير  اال  15/8/2022 3

 األربعاء 17/8/2022 4

 دقيقة 75 قاعة )د( ص 10.00 اكتشف جسمك

 ص 11.45 (2) علم  عرض 
 قاعة االستماع
 واالستكشاف

 دقيقة 30

 دقيقة 75 قاعة )د( ص 10.00 عيش حياة صحية الخميس 18/8/2022 5

 الخميس 8/9/2022 *
 حفل ختام 

  
نامج الصيف   الير

ى ظ 2.00  دقيقة 120 القاعة الكير

 
 
ا الكتشاف العالمت يائية دراسة العالم و  . عد دراسة البيئة من حولنا جزًءا أساسيًّ تتضمن العلوم الفير 

ياء وعلم الفلك ها المادي؛ وتشمل هذه العلوم الكيمياء والفير  نامج، و. ، وغير   هذا الير
 
يتعرف المشاركون ف

  أجسادهم. 
 
 الفرق بير  الكائنات الحية وغير الحية، وكيفية العيش بطريقة صحية تؤثر بعمق ف


