
 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

  

 

  

 «المدينة التكنولوجية»

 R (1)المجموعة:  

 2022سبتمبر  8إىل يونية  5من 

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

 األحد 5/6/2022 1

 المدينة التكنولوجية

G (1) 
 دقيقة 120 قاعة )ج( ص 10.00

 الثالثاء 7/6/2022 2

 حداأل  12/6/2022 3

 الثالثاء 14/6/2022 4

 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

ن  6إىل  4لهذه الفئة العمرية من سن  ا لبناء مدينتهم سنوات. ومن خالل ورش العمل، يكوِّ
ً
الطالب فريق

م أسس 
ُّ
  المشكلة، وكيفية بناء روبوت لحلها؛ وذلك من خالل تعل

 
التكنولوجية، ويتعلم الطفل التفكبر ف

. و    واإلبداع 
، وماهية المحركات والحساسات كذلك التفكبر المنطف  يتعلم أسس التصميم الميكانيك 

ء باإلبد   تصميم مل 
 
وس، وكيفية تركيبها ف اع واالبتكار، ثم يتعلم كيفية برمجة هذه الروبوتات ألداء والب 

ا يصممون و المهمة المطلوبة. 
ً
  مدينة التكنولوجيا، ويجعلوها تتحرك بواسطة أيض

 
آليات مختلفة ف

 المحركات والحواس بواسطة أجهزة استشعار مختلفة، كما يتعلم الطالب المفاهيم الهندسية المختلفة. 



 

ي 
  2022برنامج النشاط الصيف 

 بمركز القبة السماوية العلمي 

  

 

  «المدينة التكنولوجية»

 R (2)المجموعة:  

 2022سبتمبر  8إىل يونية  6من 

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

 االثنير   6/6/2022 1

 المدينة التكنولوجية

G (3) 
 دقيقة 120 قاعة )ج( ص 10.00

 األربعاء 8/6/2022 2

 االثنير   13/6/2022 3

 األربعاء 15/6/2022 4

 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

ا لبناء مدينتهم سنوات. ومن خالل ورش العمل،  6إىل  4لهذه الفئة العمرية من سن 
ً
ن الطالب فريق يكوِّ

م أسس 
ُّ
  المشكلة، وكيفية بناء روبوت لحلها؛ وذلك من خالل تعل

 
التكنولوجية، ويتعلم الطفل التفكبر ف

وس،  ، وماهية المحركات والحساسات والب  . ويتعلم أسس التصميم الميكانيك    واإلبداع 
التفكبر المنطف 

ء باإل    تصميم مل 
 
بداع واالبتكار، ثم يتعلم كيفية برمجة هذه الروبوتات ألداء المهمة وكيفية تركيبها ف

  مدينة التكنولوجيا، ويجعلوها تتحرك بواسطة المحركات 
 
المطلوبة. وكذلك يصممون آليات مختلفة ف

 والحواس بواسطة أجهزة استشعار مختلفة، كما يتعلم الطالب المفاهيم الهندسية المختلفة. 


