
 28/5/2015إلى  24/5/2015

WeDo 

Group A1 

 الزمنية الفترة المكان الموعد اليوم التاريخ م

 دقيقة 90 (جقاعة ) ظ 12.00 حدألا 24/5/2015 1

 دقيقة 90 قاعة )ج( ظ 12.00 االثنين 25/5/2015 2

 دقيقة 90 قاعة )ج( ظ 12.00 الثالثاء 26/5/2015 3

 دقيقة 90 قاعة )ج( ظ 12.00 األربعاء 27/5/2015 4

 دقيقة 90 قاعة )ج( ظ 12.00 الخميس 28/5/2015 5

 والمالحظات المناقشات في الطالب إشراك هو البرنامج اهذ من والغرض

 باكتشاف الطالب سيقوم. واستخداماتها الروبوتات حول تعلمهم تدعم التي

 عن تعلم ألنها ؛WeDo ليغو ومكونات االستشعار، وأجهزة البرامج،

 وبناء لتصميم استعداد على الطالب يكون أن يجب ذلك بعد. الروبوتات

 كل   لطالب ويسمح. WeDo ليغو مكونات باستخدام بسيطال الروبوت

 .العملي التدريب أنشطة في بالمشاركة مجموعة

 

  



 4/6/2015إلى  31/5/2015

WeDo 

Group A2 

 الزمنية الفترة المكان الموعد اليوم التاريخ م

 دقيقة 90 (جقاعة ) ص 10.00 حدألا 31/5/2015 1

 دقيقة 90 قاعة )ج( ص 10.00 االثنين 1/6/2015 2

 دقيقة 90 قاعة )ج( ص 10.00 الثالثاء 2/6/2015 3

 دقيقة 90 قاعة )ج( ص 10.00 األربعاء 3/6/2015 4

 دقيقة 90 قاعة )ج( ص 10.00 الخميس 4/6/2015 5

والغرض من هذا البرنامج هو إشراك الطالب في المناقشات 

والمالحظات التي تدعم تعلمهم حول الروبوتات واستخداماتها. 

سيقوم الطالب باكتشاف البرامج، وأجهزة االستشعار، ومكونات 

عن الروبوتات. بعد ذلك يجب أن يكون  تعلم؛ ألنها WeDoليغو 

بوت البسيط باستخدام الطالب على استعداد لتصميم وبناء الرو

مجموعة بالمشاركة  . ويسمح لطالب كل  WeDoمكونات ليغو 

 في أنشطة التدريب العملي.

 

  



 

  

 4/6/2015إلى  31/5/2015

WeDo 

Group A3 

 الزمنية الفترة المكان الموعد اليوم التاريخ م

 دقيقة 90 (جقاعة ) ظ 12.00 حدألا 31/5/2015 1

 دقيقة 90 قاعة )ج( ظ 12.00 االثنين 1/6/2015 2

 دقيقة 90 قاعة )ج( ظ 12.00 الثالثاء 2/6/2015 3

 دقيقة 90 قاعة )ج( ظ 12.00 األربعاء 3/6/2015 4

 دقيقة 90 قاعة )ج( ظ 12.00 الخميس 4/6/2015 5

والغرض من هذا البرنامج هو إشراك الطالب في المناقشات 

والمالحظات التي تدعم تعلمهم حول الروبوتات 

واستخداماتها. سيقوم الطالب باكتشاف البرامج، وأجهزة 

عن  تعلم؛ ألنها WeDoاالستشعار، ومكونات ليغو 

الروبوتات. بعد ذلك يجب أن يكون الطالب على استعداد 

بوت البسيط باستخدام مكونات ليغو لتصميم وبناء الرو

WeDo  مجموعة بالمشاركة في أنشطة  . ويسمح لطالب كل

 التدريب العملي.



 11/6/2015إلى  7/6/2015

WeDo 

Group A4 

 الزمنية الفترة المكان الموعد اليوم التاريخ م

 دقيقة 90 (جقاعة ) ص 10.00 حدألا 7/6/2015 1

 دقيقة 90 قاعة )ج( ص 10.00 االثنين 8/6/2015 2

 دقيقة 90 قاعة )ج( ص 10.00 الثالثاء 9/6/2015 3

 دقيقة 90 قاعة )ج( ص 10.00 األربعاء 10/6/2015 4

 دقيقة 90 قاعة )ج( ص 10.00 الخميس 11/6/2015 5

والغرض من هذا البرنامج هو إشراك الطالب في المناقشات 

والمالحظات التي تدعم تعلمهم حول الروبوتات 

واستخداماتها. سيقوم الطالب باكتشاف البرامج، وأجهزة 

؛ ألنها تعلم عن WeDoاالستشعار، ومكونات ليغو 

الروبوتات. بعد ذلك يجب أن يكون الطالب على استعداد 

بوت البسيط باستخدام مكونات ليغو لتصميم وبناء الرو

WeDo  مجموعة بالمشاركة في أنشطة  . ويسمح لطالب كل

 التدريب العملي.

 

  



 11/6/2015إلى  7/6/2015

WeDo 

Group A5 

 الزمنية الفترة المكان الموعد اليوم التاريخ م

 دقيقة 90 (جقاعة ) ظ 12.00 حدألا 7/6/2015 1

 دقيقة 90 قاعة )ج( ظ 12.00 االثنين 8/6/2015 2

 دقيقة 90 قاعة )ج( ظ 12.00 الثالثاء 9/6/2015 3

 دقيقة 90 قاعة )ج( ظ 12.00 األربعاء 10/6/2015 4

 دقيقة 90 قاعة )ج( ظ 12.00 الخميس 11/6/2015 5

والغرض من هذا البرنامج هو إشراك الطالب في المناقشات 

والمالحظات التي تدعم تعلمهم حول الروبوتات واستخداماتها. 

سيقوم الطالب باكتشاف البرامج، وأجهزة االستشعار، 

؛ ألنها تعلم عن الروبوتات. بعد ذلك WeDoومكونات ليغو 

بوت يجب أن يكون الطالب على استعداد لتصميم وبناء الرو

 . ويسمح لطالب كل  WeDoالبسيط باستخدام مكونات ليغو 

 مجموعة بالمشاركة في أنشطة التدريب العملي.

 


