
  

  

  

  
  االتصال �مركز الق�ة السماو�ة العل��  رجاءً لم��د من المعلومات، 

:    )+ ٢٠٣( ٤٨٣٩٩٩٩: نتل$فو  :  ٢٣٥١ – ٢٣٥٠داخ�0 �
و67  www.bibalex.org/pscأو ز�ارة موقعنا اإلل:89
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�  الXشاط ينظم مركز الق�ة السماو�ة العل�� برنامج
6Y$ة من ،سنة ١٨إ^ سنوات  ٤لألطفال والش�اب من سن الص � الف89

6̀ 
 . ٢٠٢٢ سiتمg9  ٨ ،الخمeس إ^ يونيو  ٥ ،األحد 

  

 الحجز والlسج$ل: 
 �

6Y$شاط الصXنامـــج ال g9سج$ل لlتم الo٢٠٢٢س  : �
و67  من خالل موقعنا اإلل:89

org/psc/summerprogramwww.bibalex. 
 ح8u اtتمال العدد.  ٢٠٢٢مايو  ٢٩ي�دأ الlسج$ل من يوم األحد 

� وسداد الرسوم؛
و67  األماtن محدودة، وسوف يتم الحجز �أول�yة الlسج$ل ع0 الموقع اإلل:89

� حالة عدم سداد الرسوم وتقد�م األوراق المطلy|ة. 
6̀   وسoتم إلغاء الحجز 

 

 :المسlندات المطلy|ة
ك.  •  صورة فوتوغراف�ة حديثة للمش��
  . شهادة الم�الد المم�كنةصورة  •

 

اك  � نفس يوم�كتمل الحجز بتقد�م المسlندات المطلy|ة، و�سد�د ق$مة االش89
من الساعة ، الlسج$ل أو اليوم الذي �ل$ه 6̀

ا إ^  ٩٫٠٠ � مدخل قاعة �مكتب االس ؛ اإلجازات الرسم$ةالجمعة والس�ت و  ف$ما عدا أ�ام مساًء، ٣٫٣٠ص�اح�
6̀ تعالمات 

�مكت�ة اإلسكندر�ة.  ،    االستكشاف �مقر مركز الق�ة السماو�ة العل��
  

امج  g9العلم أن ال gُير� �
8uجن$ه م�ي س$كون الدفع ُمتاح لها عن ط��ق ال�طاقات البنك$ة االئتمان$ة  ٥٠٠ت��د ق$متها عن  ال

ا) أو كروت الخصم الم�ا�� فقط ح$ث ال ُ�سمح �الدفع الن 6 نامج المطلوب أقل من الق$مة (ف�9 g9قدي إال إذا �انت ق$مة ال
  المذكورة. 

نامجاس الفئة العم��ة المجموعة g9ا¢الطالب)  م ال ا م��� اك (جنيه�   ق$مة االش89

امج العلم$ة g9ال  

  ٣٥٠  ا0/شف العالم  سنوات ٦-٤  ر&اض أطفال

  ٤٠٠  ح8ا7ة الطب�عة  سنوات ٩-٦  أ

  ٤٠٠  العلم حول القارات  سنوات ١٢-٩  ب

<    سنوات ١٦-١٢  ج
  ٥٥٠   ك�متالعلم @?

  برامج الرو|وت
  ٤٥٠ المدينة التكنولوج�ة سنوات ٦-٤ 
  ٣٠٠ مخ�م الروEوت سنوات ٩-٦ 
  ١٠٠٠ إ0سبو سنوات ١٢-٩ 
ول سنوات ١٦-١٢    ١٠٠٠ م�كروكون��
و سنوات ١٦-١٢  L١٢٠٠ بيج ه�  

امج الخاصة  g9ال  

  ٣٥٠  برنامج فن العمارة سنوات ١٨-١٦   

  ٣٥٠  برنامج الذVاء االصطناS<  سنوات ١٨-١٦   


