
 

 6/7/2017إلى  21/6/2017من 

 

 1 الكامنة قواك اكتشف
 

 المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 ص 9.00 إيراتوستينس احتفالية األربعاء 21/6/2017 1
 قاعة

 الصغيرالمسرح  
 دقيقة 300

 األحد 2/7/2017 2

 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 المتحكم؟ من

 ص 11.30 علمي فيلم
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 30

 الثالثاء 4/7/2017 3

 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 السر

 م 12.00 نقاش حلقة
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 الخميس 6/7/2017 4

 ص 9.45 السماوية القبة فيلم
قاعة عرض القبة 

 السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 60 االستكشاف قاعة ص 11.00 افاالستكش بقاعة جولة

 دقيقة 90 قاعة )أ( م 1.00 الكامنة قواك

 

من قدرات الدماغ  ٪20استخدمنا أكثر من  من يعتقد أن له قوة كامنة في نفسه؟ هل تقوم باستخدامها؟ هل ُكنت تعلم أننا لو

وكيف يقوم العقل بخداعنا إلدراك  وكيف أعمل على اكتشاف أسرارها؟ ؟وقظ هذه القوةأولكن كيف ؟ لوصلنا إلى مرتبة العلماء

وغيرها  والعقل الواعي؟وما الفرق بين العقل الباطن  الخداع؟وما هو دور العقل الباطن في ذلك  ؟لهاورؤية أشياء ال وجود 

  .ئلة التي تشغل أذهان الكثير منّاالكثير من األس

الخاصة بهذا  إلثبات النظريات العلمية ؛عدة أنشطة تفاعلية وتجارب علمية ُممتعةبعمل  خالل هذه الورشة يقوم الطالب

 الموضوع الشيق.

 



 

 

 6/7/2017إلى  21/6/2017من 

 

 2 الكامنة قواك اكتشف
 

 المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 ص 9.00 إيراتوستينس احتفالية األربعاء 21/6/2017 1
 قاعة 

 المسرح الصغير
 دقيقة 300

 األحد 2/7/2017 2

 دقيقة 90 قاعة )أ( م 12.00 المتحكم؟ من

 م 1.30 علمي فيلم
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 30

 الثالثاء 4/7/2017 3

 م 12.00 نقاش حلقة
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 دقيقة 90 قاعة )أ( م 1.00 السر

 الخميس 6/7/2017 4

 ص 9.45 السماوية القبة فيلم
قاعة عرض القبة 

 السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 11.00 الكامنة قواك

 

٪ من قدرات الدماغ 20تقد أن له قوة كامنة في نفسه؟ هل تقوم باستخدامها؟ هل ُكنت تعلم أننا لو استخدمنا أكثر من من يع

بخداعنا إلدراك لوصلنا إلى مرتبة العلماء؟ ولكن كيف أوقظ هذه القوة؟ وكيف أعمل على اكتشاف أسرارها؟ وكيف يقوم العقل 

ورؤية أشياء ال وجود لها؟ وما هو دور العقل الباطن في ذلك الخداع؟ وما الفرق بين العقل الباطن والعقل الواعي؟ وغيرها 

 الكثير من األسئلة التي تشغل أذهان الكثير منّا. 

لنظريات العلمية الخاصة بهذا يقوم الطالب خالل هذه الورشة بعمل عدة أنشطة تفاعلية وتجارب علمية ُممتعة؛ إلثبات ا

 الموضوع الشيق.

 



 

 

 13/7/2017إلى  21/6/2017من 

 

 3 الكامنة قواك اكتشف
 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 ص 9.00 إيراتوستينس احتفالية األربعاء 21/6/2017 1
 قاعة 

 المسرح الصغير
 دقيقة 300

 ص 9.45 السماوية القبة فيلم الخميس 6/7/2017 2
قاعة عرض القبة 

 السماوية
 دقيقة 45

 األحد 9/7/2017 3

 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 المتحكم؟ من

 ص 11.30 علمي فيلم
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 30

 الثالثاء 11/7/2017 4

 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 السر

 م 12.00 نقاش حلقة
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 الخميس 13/7/2017 5

 دقيقة 60 االستكشاف قاعة ص 11.00 االستكشاف بقاعة جولة

 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 1.00 الكامنة قواك

 

٪ من قدرات الدماغ 20من يعتقد أن له قوة كامنة في نفسه؟ هل تقوم باستخدامها؟ هل ُكنت تعلم أننا لو استخدمنا أكثر من 

لوصلنا إلى مرتبة العلماء؟ ولكن كيف أوقظ هذه القوة؟ وكيف أعمل على اكتشاف أسرارها؟ وكيف يقوم العقل بخداعنا إلدراك 

دور العقل الباطن في ذلك الخداع؟ وما الفرق بين العقل الباطن والعقل الواعي؟ وغيرها ورؤية أشياء ال وجود لها؟ وما هو 

 الكثير من األسئلة التي تشغل أذهان الكثير منّا. 

يقوم الطالب خالل هذه الورشة بعمل عدة أنشطة تفاعلية وتجارب علمية ُممتعة؛ إلثبات النظريات العلمية الخاصة بهذا 

 الموضوع الشيق.

 
 



 

 

 13/7/2017إلى  21/6/2017من 

 

 4 الكامنة قواك اكتشف
 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 ص 9.00 إيراتوستينس احتفالية األربعاء 21/6/2017 1
 قاعة 

 المسرح الصغير
 دقيقة 300

 ص 9.45 السماوية القبة فيلم الخميس 6/7/2017 2
قاعة عرض القبة 

 السماوية
 دقيقة 45

 األحد 9/7/2017 3

 دقيقة 90 قاعة )أ( م 12.00 المتحكم؟ من

 م 1.30 علمي فيلم
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 30

 الثالثاء 11/7/2017 4

 م 12.00 نقاش حلقة
قاعة االستماع 

 واالستكشاف
 دقيقة 45

 دقيقة 90 قاعة )أ( م 1.00 السر

 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 11.00 الكامنة قواك الخميس 13/7/2017 5

 

٪ من قدرات الدماغ 20من يعتقد أن له قوة كامنة في نفسه؟ هل تقوم باستخدامها؟ هل ُكنت تعلم أننا لو استخدمنا أكثر من 

بخداعنا إلدراك لوصلنا إلى مرتبة العلماء؟ ولكن كيف أوقظ هذه القوة؟ وكيف أعمل على اكتشاف أسرارها؟ وكيف يقوم العقل 

ورؤية أشياء ال وجود لها؟ وما هو دور العقل الباطن في ذلك الخداع؟ وما الفرق بين العقل الباطن والعقل الواعي؟ وغيرها 

 الكثير من األسئلة التي تشغل أذهان الكثير منّا. 

لنظريات العلمية الخاصة بهذا يقوم الطالب خالل هذه الورشة بعمل عدة أنشطة تفاعلية وتجارب علمية ُممتعة؛ إلثبات ا

 الموضوع الشيق.

 
 


