
18 

 22/6/2017إلى  18/6/2017من 

 

 1 إعادة التدوير
 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 األحد 18/6/2017 1

 دقيقة 75 قاعة )أ( ص 10.00 (الورق) التدوير عمل ورشة

 ص 11.30 تفاعلي  نشاط
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة )ب( م 12.30 (الماء) يرالتدو عمل ورشة

 م 1.30 بعادفيلم ثالثي األ
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 الخميس 22/6/2017 2

 ص 9.45 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة )أ( ص 11.00 (الطاقة) التدوير عمل ورشة

 م 12.00 علمية محاضرة
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 دقيقة 60 قاعة )ب( م 1.00 الحيوي التنوع عمل ورشة

 

إن العالم في حاجة إلى كل وسيلة للتخلص من النفايات بطريقة اقتصادية ال تؤثر على البيئة. 

ة وسوف يتعرف المشاركون من خالل هذا البرنامج على طرق جديدة عن االستدامة، وكيفي

 استخدام عناصرها في الحياة اليومية.

 



 

18 

 22/6/2017إلى  18/6/2017من 

 

 2إعادة التدوير 
 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 األحد 18/6/2017 1

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10.00 (الماء) التدوير عمل ورشة

 ص 11.30 تفاعلي  نشاط
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة )أ( م 12.30 (الورق) يرالتدو عمل ورشة

 م 1.30 فيلم ثالثي األبعاد
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 الخميس 22/6/2017 2

 ص 9.45 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة )ب( ص 11.00 الحيوي التنوع عمل ورشة

 م 12.00 علمية محاضرة
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 دقيقة 60 قاعة )أ( م 1.00 (الطاقة) التدوير عمل ورشة

 

إن العالم في حاجة إلى كل وسيلة للتخلص من النفايات بطريقة اقتصادية ال تؤثر على البيئة. 

ة وسوف يتعرف المشاركون من خالل هذا البرنامج على طرق جديدة عن االستدامة، وكيفي

 استخدام عناصرها في الحياة اليومية.

 



 

18 

 22/6/2017إلى  18/6/2017من 

 

 3إعادة التدوير 
 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 األحد 18/6/2017 1

 ص 11.30 تفاعلي  نشاط
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 م 12.30 (الماء) التدوير عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 م 1.30 ثالثي األبعادفيلم 
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة )أ( م 2.15 (الورق) التدوير عمل ورشة

 الخميس 22/6/2017 2

 ص 9.45 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 ص 11.00 الحيوي التنوع عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 م 12.00 علمية محاضرة
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 م 1.00 (الطاقة) التدوير عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 

إن العالم في حاجة إلى كل وسيلة للتخلص من النفايات بطريقة اقتصادية ال تؤثر على البيئة. 

ق جديدة عن االستدامة، وكيفية وسوف يتعرف المشاركون من خالل هذا البرنامج على طر

 استخدام عناصرها في الحياة اليومية.

 



 

19 

 21/6/2017إلى  19/6/2017من 

 

 4إعادة التدوير 
 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 االثنين 19/6/2017 1

 دقيقة 75 قاعة )أ( ص 10.00 (الورق) التدوير عمل ورشة

 ص 11.30 تفاعلي  نشاط
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة )ب( م 12.30 (الماء) دويرالت عمل ورشة

 م 1.30 فيلم ثالثي األبعاد
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 األربعاء 21/6/2017 2

 ص 9.45 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة )أ( ص 11.00 (الطاقة) التدوير عمل ورشة

 م 12.00 علمية محاضرة
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 دقيقة 60 قاعة )ب( م 1.00 الحيوي التنوع عمل ورشة

 

إن العالم في حاجة إلى كل وسيلة للتخلص من النفايات بطريقة اقتصادية ال تؤثر على البيئة. 

، وكيفية وسوف يتعرف المشاركون من خالل هذا البرنامج على طرق جديدة عن االستدامة

 استخدام عناصرها في الحياة اليومية.

 



 

19 

 21/6/2017إلى  19/6/2017من 

 

 5إعادة التدوير 
 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 االثنين 19/6/2017 1

 دقيقة 75 قاعة )ب( ص 10.00 (الماء) التدوير عمل ورشة

 ص 11.30 تفاعلي  نشاط
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة )أ( م 12.30 (الورق) دويرالت عمل ورشة

 م 1.30 فيلم ثالثي األبعاد
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 األربعاء 21/6/2017 2

 ص 9.45 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة )ب( ص 11.00 الحيوي التنوع عمل ورشة

 م 12.00 علمية محاضرة
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 دقيقة 60 قاعة )أ( م 1.00 (الطاقة) التدوير عمل ورشة

 

إن العالم في حاجة إلى كل وسيلة للتخلص من النفايات بطريقة اقتصادية ال تؤثر على البيئة. 

وكيفية وسوف يتعرف المشاركون من خالل هذا البرنامج على طرق جديدة عن االستدامة، 

 استخدام عناصرها في الحياة اليومية.

 



 

19 

 21/6/2017إلى  19/6/2017من 

 

 6إعادة التدوير 
 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 االثنين 19/6/2017 1

 ص 11.30 تفاعلي  نشاط
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 م 12.30 (الماء) التدوير عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 م 1.30 م ثالثي األبعادفيل
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة أ م 2.15 (الورق) التدوير عمل ورشة

 األربعاء 21/6/2017 2

 ص 9.45 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 ص 11.00 الحيوي التنوع عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 م 12.00 علمية محاضرة
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 م 1.00 (الطاقة) التدوير عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 

إن العالم في حاجة إلى كل وسيلة للتخلص من النفايات بطريقة اقتصادية ال تؤثر على البيئة. 

رق جديدة عن االستدامة، وكيفية وسوف يتعرف المشاركون من خالل هذا البرنامج على ط

 استخدام عناصرها في الحياة اليومية.

 



 

5 

 12/7/2017إلى  5/7/2017من 

 

 7إعادة التدوير 
 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 األربعاء 5/7/2017 1

 دقيقة 60 قاعة )أ( ص 10.00 (الورق) التدوير عمل ورشة

 ص 11.30 تفاعلي  نشاط
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة )ب( م 12.30 (الماء) يرالتدو عمل ورشة

 م 1.30 فيلم ثالثي األبعاد
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 األربعاء 12/7/2017 2

 ص 9.45 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة )أ( ص 11.00 (الطاقة) التدوير عمل ورشة

 م 12.00 علمية محاضرة
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 دقيقة 60 قاعة )ب( م 1.00 الحيوي التنوع عمل ورشة

 

إن العالم في حاجة إلى كل وسيلة للتخلص من النفايات بطريقة اقتصادية ال تؤثر على البيئة. 

وكيفية  ،وسوف يتعرف المشاركون من خالل هذا البرنامج على طرق جديدة عن االستدامة

 استخدام عناصرها في الحياة اليومية.

 



 

5 

 12/7/2017إلى  5/7/2017من 

 

 8إعادة التدوير 
 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 األربعاء 5/7/2017 1

 دقيقة 60 قاعة )ب( ص 10.00 (الماء) التدوير عمل ورشة

 ص 11.30 تفاعلي  نشاط
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة )أ( م 12.30 (الورق) يرالتدو عمل ورشة

 م 1.30 فيلم ثالثي األبعاد
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 األربعاء 12/7/2017 2

 ص 9.45 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة )ب( ص 11.00 الحيوي التنوع عمل ورشة

 م 12.00 علمية محاضرة
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 دقيقة 60 قاعة )أ( م 1.00 (الطاقة) التدوير عمل ورشة

 

إن العالم في حاجة إلى كل وسيلة للتخلص من النفايات بطريقة اقتصادية ال تؤثر على البيئة. 

ية سوف يتعرف المشاركون من خالل هذا البرنامج على طرق جديدة عن االستدامة، وكيف

 استخدام عناصرها في الحياة اليومية.

 



 

5 

 12/7/2017إلى  5/7/2017من 

 

 9إعادة التدوير 
 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 األربعاء 5/7/2017 1

 ص 11.30 تفاعلي  نشاط
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 م 12.30 (الماء) التدوير عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 م 1.30 ثالثي األبعادفيلم 
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة )أ( م 2.15 (الورق) التدوير عمل ورشة

 األربعاء 12/7/2017 2

 ص 9.45 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 ص 11.00 الحيوي التنوع عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 م 12.00 علمية محاضرة
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 م 1.00 (الطاقة) التدوير عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 

إن العالم في حاجة إلى كل وسيلة للتخلص من النفايات بطريقة اقتصادية ال تؤثر على البيئة. 

ق جديدة عن االستدامة، وكيفية سوف يتعرف المشاركون من خالل هذا البرنامج على طر

 استخدام عناصرها في الحياة اليومية.

 



 

 

 6/7/2017إلى  2/7/2017من 

 

 10إعادة التدوير 
 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 األحد 2/7/2017 1

 ص 9.45 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة )ج( ص 11.00 (الورق) التدوير عمل ورشة

 م 12.00 ألبعادفيلم ثالثي ا
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة )ب( م 12.30 (الماء) التدوير عمل ورشة

 الخميس 6/7/2017 2

 ص 10.00 تفاعلي  نشاط
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة )ب( ص 11.00 (الطاقة) التدوير عمل ورشة

 م 12.00 علمية محاضرة
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 دقيقة 60 قاعة )ج( م 1.00 الحيوي التنوع عمل ورشة

 

إن العالم في حاجة إلى كل وسيلة للتخلص من النفايات بطريقة اقتصادية ال تؤثر على البيئة. 

سوف يتعرف المشاركون من خالل هذا البرنامج على طرق جديدة عن االستدامة، وكيفية 

 تخدام عناصرها في الحياة اليومية.اس

 



 

 

 6/7/2017إلى  2/7/2017من 

 

 11إعادة التدوير 
 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 األحد 2/7/2017 1

 ص 9.45 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة )ب( ص 11.00 (الماء) التدوير عمل ورشة

 م 12.00 ألبعادفيلم ثالثي ا
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة )ج( م 12.30 (الورق) التدوير عمل ورشة

 الخميس 6/7/2017 2

 ص 10.00 تفاعلي  نشاط
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة )ج( ص 11.00 الحيوي التنوع عمل ورشة

 م 12.00 علمية محاضرة
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 دقيقة 60 قاعة )ب( م 1.00 (الطاقة) التدوير عمل ورشة

 

إن العالم في حاجة إلى كل وسيلة للتخلص من النفايات بطريقة اقتصادية ال تؤثر على البيئة. 

سوف يتعرف المشاركون من خالل هذا البرنامج على طرق جديدة عن االستدامة، وكيفية 

 تخدام عناصرها في الحياة اليومية.اس

 



 

 

 6/7/2017إلى  2/7/2017من 

 

 12إعادة التدوير 
 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 األحد 2/7/2017 1

 ص 9.45 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 ص 11.00 (الماء) التدوير عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 م 12.00 م ثالثي األبعادفيل
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة )أ( م 12.30 (الورق) التدوير عمل ورشة

 الخميس 6/7/2017 2

 ص 10.00 تفاعلي  نشاط
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 ص 11.00 الحيوي التنوع عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 م 12.00 علمية محاضرة
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 م 1.00 (الطاقة) التدوير عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 

إن العالم في حاجة إلى كل وسيلة للتخلص من النفايات بطريقة اقتصادية ال تؤثر على البيئة. 

جديدة عن االستدامة، وكيفية سوف يتعرف المشاركون من خالل هذا البرنامج على طرق 

 استخدام عناصرها في الحياة اليومية.

 



 

 

 9/7/2017إلى  3/7/2017من 

 

 13إعادة التدوير 
 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 االثنين 3/7/2017 1

 دقيقة 60 قاعة )أ( ص 10.00 (الورق) التدوير عمل ورشة

 ص 11.30 تفاعلي  نشاط
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة )ب( م 12.30 (الماء) التدوير عمل ورشة

 م 1.30 فيلم ثالثي األبعاد
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 األحد 9/7/2017 2

 ص 9.45 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة )ب( ص 11.00 (الطاقة) التدوير عمل ورشة

 م 12.00 علمية محاضرة
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 دقيقة 60 قاعة )ج( م 1.00 الحيوي التنوع عمل ورشة

 

إن العالم في حاجة إلى كل وسيلة للتخلص من النفايات بطريقة اقتصادية ال تؤثر على البيئة. 

خدام سوف يتعرف المشاركون من خالل هذا البرنامج على طرق جديدة عن االستدامة وكيفية است

 عناصرها في الحياة اليومية.

 



 

 

 9/7/2017إلى  3/7/2017من 

 

 14إعادة التدوير 
 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 االثنين 3/7/2017 1

 دقيقة 60 قاعة )ب( ص 10.00 (الماء) التدوير عمل ورشة

 ص 11.30 تفاعلي  نشاط
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة )أ( م 12.30 (الورق) التدوير عمل ورشة

 م 1.30 فيلم ثالثي األبعاد
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 األحد 9/7/2017 2

 ص 9.45 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة )ج( ص 11.00 الحيوي التنوع عمل ورشة

 م 12.00 علمية محاضرة
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 دقيقة 60 قاعة )ب( م 1.00 (الطاقة) التدوير عمل ورشة

 

إن العالم في حاجة إلى كل وسيلة للتخلص من النفايات بطريقة اقتصادية ال تؤثر على البيئة. 

سوف يتعرف المشاركون من خالل هذا البرنامج على طرق جديدة عن االستدامة، وكيفية 

 تخدام عناصرها في الحياة اليومية.اس

 



 

 

 9/7/2017إلى  3/7/2017من 

 

 15إعادة التدوير 
 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 االثنين 3/7/2017 1

 ص 11.30 تفاعلي  نشاط
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 م 12.30 (الماء) التدوير عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 م 1.30 ثي األبعادفيلم ثال
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة )أ( م 2.15 (الورق) التدوير عمل ورشة

 األحد 9/7/2017 2

 ص 9.45 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 ص 11.00 الحيوي التنوع عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 م 12.00 علمية محاضرة
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 م 1.00 (الطاقة) التدوير عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 

إن العالم في حاجة إلى كل وسيلة للتخلص من النفايات بطريقة اقتصادية ال تؤثر على البيئة. 

جديدة عن االستدامة، وكيفية سوف يتعرف المشاركون من خالل هذا البرنامج على طرق 

 استخدام عناصرها في الحياة اليومية.

 



 

 

 10/7/2017إلى  4/7/2017من 

 

 16إعادة التدوير 
 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 الثالثاء 4/7/2017 1

 ص 10.00 تفاعلي  نشاط
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة )ب( ص 11.15 (الورق) التدوير عمل ورشة

 دقيقة 60 قاعة )ب( م 12.30 (الماء) يرالتدو عمل ورشة

 م 1.45 فيلم ثالثي األبعاد
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 االثنين 10/7/2017 2

 ص 9.45 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة )أ( ص 11.00 (الطاقة) التدوير عمل ورشة

 م 12.00 علمية محاضرة
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 دقيقة 60 قاعة )ب( م 1.00 الحيوي التنوع عمل ورشة

 

إن العالم في حاجة إلى كل وسيلة للتخلص من النفايات بطريقة اقتصادية ال تؤثر على البيئة. 

ية سوف يتعرف المشاركون من خالل هذا البرنامج على طرق جديدة عن االستدامة، وكيف

 استخدام عناصرها في الحياة اليومية.

 



 

 

 10/7/2017إلى  4/7/2017من 

 

 17إعادة التدوير 
 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 الثالثاء 4/7/2017 1

 ص 10.00 تفاعلي  نشاط
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة )ج( ص 11.15 (الماء) التدوير عمل ورشة

 دقيقة 60 قاعة )ج( م 12.30 (الورق) يرالتدو عمل ورشة

 م 1.45 فيلم ثالثي األبعاد
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 االثنين 10/7/2017 2

 ص 9.45 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 60 قاعة )ب( ص 11.00 الحيوي التنوع عمل ورشة

 م 12.00 علمية محاضرة
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 دقيقة 60 قاعة )أ( م 1.00 (الطاقة) التدوير عمل ورشة

 

إن العالم في حاجة إلى كل وسيلة للتخلص من النفايات بطريقة اقتصادية ال تؤثر على البيئة. 

ية سوف يتعرف المشاركون من خالل هذا البرنامج على طرق جديدة عن االستدامة، وكيف

 استخدام عناصرها في الحياة اليومية.

 



 

 

 10/7/2017إلى  4/7/2017من 

 

 18إعادة التدوير 
 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 الثالثاء 4/7/2017 1

 ص 10.00 تفاعلي  نشاط
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 ص 11.15 (الماء) التدوير عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 م 12.30 (الورق) التدوير عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 م 1.45 فيلم ثالثي األبعاد
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 االثنين 10/7/2017 2

 ص 9.45 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 ص 11.00 الحيوي التنوع عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 م 12.00 علمية محاضرة
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 60

 م 1.00 (الطاقة) التدوير عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 

إن العالم في حاجة إلى كل وسيلة للتخلص من النفايات بطريقة اقتصادية ال تؤثر على البيئة. 

امج على طرق جديدة عن االستدامة، وكيفية سوف يتعرف المشاركون من خالل هذا البرن

 استخدام عناصرها في الحياة اليومية.

 


