
 

 
  13/6/2017 إلى 4/6/2017 من

 1برنامج رحلة علمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 األحد 4/6/2017 1

 نساناإل جسم عمل ورشة

 (الهضمي الجهاز)
 دقيقة 75 (أ)قاعة  ص 10.00

 دقيقة 45 قاعة االستماع ص 3D 11.30 عرض

 دقيقة 60 (ب)قاعة  م 12.30 الدوري الجهاز لعم ورشة

 الخميس 8/6/2017 2

 دقيقة 75 (أ)قاعة  ص 10.00 العالم حول عمل ورشة

 دقيقة 60 (ب)قاعة  م 12.30 الجوية رصاداأل عمل ورشة

 دقيقة 45 قاعة االستماع م 1.30 تفاعلية محاضرة

 الثالثاء 13/6/2017 3

 ص 10.00 السماوية بالقبة فيلم
عرض قاعة 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 المجموعة عمل ورشة

 الشمسية
 دقيقة 60 (أ)قاعة  ص 11.00

 دقيقة 60 قاعة االستماع م 12.00 علمية مسرحية

 دقيقة 60 (ب)قاعة  م 1.00 فلكية حكايات عمل ورشة

ا إلى رحلة حول ومنه ،نسانهذه الورشة في رحلة داخل جسم اإل خاللسيطوف الطالب 

 كما سيتاح لهم االستمتاع بسحر الفلك وعالمه المذهل. .العالم



 

 

 
 13/6/2017إلى  4/6/2017من 

 2برنامج رحلة علمية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 األحد 4/6/2017 1

 دقيقة 75 (ب)قاعة  ص 10.00 الدوري الجهاز عمل ورشة

 دقيقة 45 قاعة االستماع ص 3D 11.30 عرض

 نساناإل جسم عمل ورشة

 (الهضمي الجهاز)
 دقيقة 60 (أ)قاعة  م 12.30

 الخميس 8/6/2017 2

 دقيقة 75 (ب)قاعة  ص 10.00 الجوية رصاداأل عمل ورشة

 دقيقة 60 (أ)قاعة  م 12.30  العالم حول عمل ورشة

 دقيقة 45 قاعة االستماع م 1.30 تفاعلية محاضرة

 الثالثاء 13/6/2017 3

 ص 10.00 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 60 (ب)قاعة  ص 11.00 فلكية حكايات عمل ورشة

 دقيقة 60 قاعة االستماع م 12.00  علمية مسرحية

 المجموعة عمل ورشة

 الشمسية
 دقيقة 60 (أ)قاعة  م 1.00

ول حإلى رحلة  سيطوف الطالب خالل هذه الورشة في رحلة داخل جسم اإلنسان، ومنها

 العالم. كما سيتاح لهم االستمتاع بسحر الفلك وعالمه المذهل.



 

 

 13/6/2017إلى  4/6/2017من 

 3برنامج رحلة علمية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 األحد 4/6/2017 1

 دقيقة 45 قاعة االستماع ص 3D 11.30 عرض

 م 12.30 الدوري الجهاز عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 نسانإلا جسم عمل ورشة

 (الهضمي الجهاز)
 دقيقة 60 (أ)قاعة  م 1.45

 الخميس 8/6/2017 2

 م 12.30  العالم حول عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 75

 دقيقة 45 قاعة االستماع م 1.30 تفاعلية محاضرة

 دقيقة 60 (أ)قاعة  م 2.30 الجوية رصاداأل عمل ورشة

 الثالثاء 13/6/2017 3

 ص 10.00 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 ص 11.00 فلكية حكايات عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 دقيقة 60 قاعة االستماع م 12.00 علمية مسرحية

 المجموعة عمل ورشة

 الشمسية
 م 1.00

متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

ول حرشة في رحلة داخل جسم اإلنسان، ومنها إلى رحلة سيطوف الطالب خالل هذه الو

 العالم. كما سيتاح لهم االستمتاع بسحر الفلك وعالمه المذهل.



 

 

 

 14/6/2017إلى  5/6/2017من 

 4برنامج رحلة علمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

ثنيناال 5/6/2017 1  

 نساناإل جسم عمل ورشة

 (الهضمي الجهاز)
 دقيقة 75 (أ)قاعة  ص 10.00

 دقيقة 45 قاعة االستماع ص 3D 11.30 عرض

 دقيقة 60 (ب)قاعة  م 12.30 الدوري الجهاز لعم ورشة

 األحد 11/6/2017 2

 دقيقة 75 (أ)قاعة  ص 10.00 العالم حول عمل ورشة

 دقيقة 60 (ب)قاعة  م 12.30 الجوية رصاداأل عمل ورشة

 دقيقة 45 قاعة االستماع م 1.30 تفاعلية محاضرة

 األربعاء 14/6/2017 3

 ص 10.00 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 المجموعة عمل ورشة

 الشمسية
 دقيقة 60 (أ)قاعة  ص 11.00

 دقيقة 60 قاعة االستماع م 12.00 علمية مسرحية

 دقيقة 60 (ب)قاعة  م 1.00 فلكية حكايات عمل ورشة

ول حإلى رحلة سيطوف الطالب خالل هذه الورشة في رحلة داخل جسم اإلنسان، ومنها 

 العالم. كما سيتاح لهم االستمتاع بسحر الفلك وعالمه المذهل.



 

 

 

 14/6/2017إلى  5/6/2017من 

 5 برنامج رحلة علمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

ثنيناال 5/6/2017 1  

 دقيقة 75 (ب)قاعة  ص 10.00 الدوري الجهاز عمل ورشة

 دقيقة 45 قاعة االستماع ص 3D 11.30 عرض

 نساناإل جسم عمل ورشة

 (الهضمي الجهاز)
 دقيقة 60 (أ)قاعة  م 12.30

 األحد 11/6/2017 2

 دقيقة 75 (ب)قاعة  ص 10.00 الجوية رصاداأل عمل ورشة

 دقيقة 60 (أ)قاعة  م 12.30 العالم حول عمل ورشة

 دقيقة 45 قاعة االستماع م 1.30 تفاعلية محاضرة

 األربعاء 14/6/2017 3

 ص 10.00 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 60 (ب)قاعة  ص 11.00 فلكية حكايات عمل ورشة

 دقيقة 60 قاعة االستماع م 12.00 علمية مسرحية

 المجموعة عمل ورشة

 الشمسية
 دقيقة 60 (أ)قاعة  م 1.00

ول حإلى رحلة سيطوف الطالب خالل هذه الورشة في رحلة داخل جسم اإلنسان، ومنها 

 العالم. كما سيتاح لهم االستمتاع بسحر الفلك وعالمه المذهل.



 

 

 

 14/6/2017إلى  5/6/2017من 

 6برنامج رحلة علمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

ثنيناال 5/6/2017 1  

 دقيقة 45 قاعة االستماع ص 3D 11.30 عرض

 م 12.30 الدوري الجهاز عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 نساناإل جسم عمل ورشة

 (الهضمي الجهاز)
 دقيقة 60 (أ)قاعة  م 1.45

 األحد 11/6/2017 2

 م 12.30 العالم حول عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 75

 دقيقة 45 قاعة االستماع م 1.30 تفاعلية محاضرة

 دقيقة 60 (أ)قاعة  م 2.30 الجوية رصاداأل عمل ورشة

 األربعاء 14/6/2017 3

 ص 10.00 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 ص 11.00 فلكية حكايات عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 دقيقة 60 قاعة االستماع م 12.00 علمية مسرحية

 المجموعة عمل ورشة

 الشمسية
 م 1.00

متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

ل رشة في رحلة داخل جسم اإلنسان، ومنها إلى رحلة حوسيطوف الطالب خالل هذه الو

 العالم. كما سيتاح لهم االستمتاع بسحر الفلك وعالمه المذهل.



 

 15/6/2017إلى  6/6/2017من 

 7برنامج رحلة علمية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 الثالثاء 6/6/2017 1

 نساناإل جسم عمل ورشة

 (الهضمي الجهاز)
 دقيقة 75 (أ)قاعة  ص 10.00

 دقيقة 45 قاعة االستماع ص 3D 11.30 عرض

 دقيقة 60 (ب)قاعة  م 12.30 الدوري الجهاز ملع ورشة

 ثنينالا 12/6/2017 2

 دقيقة 75 (أ)قاعة  ص 10.00 العالم حول عمل ورشة

 دقيقة 60 (ب)قاعة  م 12.30 الجوية رصاداأل عمل ورشة

 دقيقة 45 قاعة االستماع م 1.30 تفاعلية محاضرة

 الخميس 15/6/2017 3

 ص 10.00 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 المجموعة عمل ورشة

 الشمسية
 دقيقة 60 (أ)قاعة  ص 11.00

 دقيقة 60 قاعة االستماع م 12.00 علمية مسرحية

 دقيقة 60 (ب)قاعة  م 1.00 فلكية حكايات عمل ورشة

إلى رحلة حول  سيطوف الطالب خالل هذه الورشة في رحلة داخل جسم اإلنسان، ومنها

 العالم. كما سيتاح لهم االستمتاع بسحر الفلك وعالمه المذهل.



 

 

 15/6/2017إلى  6/6/2017من 

 8برنامج رحلة علمية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 الثالثاء 6/6/2017 1

 دقيقة 75 (ب)قاعة  ص 10.00 الدوري الجهاز عمل ورشة

 دقيقة 45 قاعة االستماع ص 3D 11.30 عرض

 نساناإل جسم عمل ورشة

 (الهضمي الجهاز)
 دقيقة 60 (أ)قاعة  م 12.30

 ثنيناال 12/6/2017 2

 دقيقة 75 (ب)قاعة  ص 10.00 الجوية رصاداأل عمل ورشة

 دقيقة 60 (أ)قاعة  م 12.30 العالم حول عمل ورشة

 دقيقة 45 قاعة االستماع م 1.30 تفاعلية محاضرة

 الخميس 15/6/2017 3

 ص 10.00 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 60 (ب)قاعة  ص 11.00   فلكية حكايات عمل ورشة

 دقيقة 60 قاعة االستماع م 12.00 علمية مسرحية

 المجموعة عمل ورشة

 الشمسية
 دقيقة 60 (أ)قاعة  م 1.00

ول حها إلى رحلة سيطوف الطالب خالل هذه الورشة في رحلة داخل جسم اإلنسان، ومن

 العالم. كما سيتاح لهم االستمتاع بسحر الفلك وعالمه المذهل.



 

 

 

 15/6/2017إلى  6/6/2017من 

 9برنامج رحلة علمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 الثالثاء 6/6/2017 1

 دقيقة 45 قاعة االستماع ص 3D 11.30 عرض

 م 12.30 الدوري الجهاز عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 نساناإل مجس عمل ورشة

 (الهضمي الجهاز)
 دقيقة 60 (أ)قاعة  م 1.45

 ثنيناال 12/6/2017 2

 م 12.30 العالم حول عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 75

 دقيقة 45 قاعة االستماع م 1.30 تفاعلية محاضرة

 دقيقة 60 (أ)قاعة  م 2.30 الجوية رصاداأل عمل ورشة

 الخميس 15/6/2017 3

 ص 10.00 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 ص 11.00 فلكية حكايات عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 دقيقة 60 قاعة االستماع م 12.00 علمية مسرحية

 المجموعة عمل ورشة

 الشمسية
 م 1.00

متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

ول حرشة في رحلة داخل جسم اإلنسان، ومنها إلى رحلة سيطوف الطالب خالل هذه الو

 العالم. كما سيتاح لهم االستمتاع بسحر الفلك وعالمه المذهل.



 

 

 

 25/7/2017إلى  16/7/2017من 

 10برنامج رحلة علمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 األحد 16/7/2017 1

 نساناإل جسم عمل ورشة

 (الهضمي الجهاز)
 دقيقة 75 (أ)قاعة  ص 10.00

 دقيقة 45 قاعة االستماع ص 3D 11.30 عرض

 دقيقة 60 (ب)قاعة  م 12.30 الدوري الجهاز ملع ورشة

 الخميس 20/7/2017 2

 دقيقة 75 (أ)قاعة  ص 10.00  العالم حول عمل ورشة

 دقيقة 60 (ب)قاعة  م 12.30 الجوية رصاداأل عمل ورشة

 دقيقة 45 قاعة االستماع م 1.30 تفاعلية محاضرة

 الثالثاء 25/7/2017 3

 ص 10.00 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 المجموعة عمل ورشة

 الشمسية
 دقيقة 60 (أ)قاعة  ص 11.00

 دقيقة 60 قاعة االستماع م 12.00 علمية مسرحية

 دقيقة 60 (ب)قاعة  م 1.00 فلكية حكايات عمل ورشة

ول حسان، ومنها إلى رحلة سيطوف الطالب خالل هذه الورشة في رحلة داخل جسم اإلن

 العالم. كما سيتاح لهم االستمتاع بسحر الفلك وعالمه المذهل.



 

 

 

 25/7/2017إلى  16/7/2017من 

 11برنامج رحلة علمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 األحد 16/7/2017 1

 دقيقة 75 (ب)قاعة  ص 10.00 الدوري الجهاز عمل ورشة

 دقيقة 45 قاعة االستماع ص 3D 11.30 عرض

 االنسان جسم عمل ورشة

 (الهضمي الجهاز)
 دقيقة 60 (أ)قاعة  م 12.30

 الخميس 20/7/2017 2

 دقيقة 75 (ب)قاعة  ص 10.00 الجوية رصاداأل عمل ورشة

 دقيقة 60 (أ)قاعة  م 12.30 العالم حول عمل ورشة

 دقيقة 45 قاعة االستماع م 1.30 تفاعلية محاضرة

 الثالثاء 25/7/2017 3

 ص 10.00 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 60 (ب)قاعة  ص 11.00 فلكية حكايات عمل ورشة

 دقيقة 60 قاعة االستماع م 12.00 علمية مسرحية

 المجموعة عمل ورشة

 الشمسية
 دقيقة 60 (أ)قاعة  م 1.00

ول ا إلى رحلة حسيطوف الطالب خالل هذه الورشة في رحلة داخل جسم اإلنسان، ومنه

 العالم. كما سيتاح لهم االستمتاع بسحر الفلك وعالمه المذهل.



 

 

 

 26/7/2017إلى  16/7/2017من 

 12  برنامج رحلة علمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 األحد 16/7/2017 1

 دقيقة 45 قاعة االستماع ص 3D 11.30 عرض

 م 12.30 الدوري الجهاز عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 نساناإل جسم عمل ورشة

 (الهضمي الجهاز)
 دقيقة 60 (أ)قاعة  م 1.45

 الخميس 20/7/2017 2

 م 12.30 العالم حول عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 75

 دقيقة 45 قاعة االستماع م 1.30 تفاعلية محاضرة

 دقيقة 60 (أ)قاعة  م 2.30 الجوية رصاداأل عمل ورشة

 الثالثاء 26/7/2017 3

 ص 10.00 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 ص 11.00 فلكية حكايات عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 دقيقة 60 قاعة االستماع م 12.00 علمية مسرحية

 المجموعة عمل ورشة

 الشمسية
 م 1.00

متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

ة ورشة في رحلة داخل جسم اإلنسان، ومنها إلى رحلسيطوف الطالب خالل هذه ال

 حول العالم. كما سيتاح لهم االستمتاع بسحر الفلك وعالمه المذهل.



 

 

 

 26/7/2017إلى  17/7/2017من 

 13 برنامج رحلة علمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

ثنيناال 17/7/2017 1  

 نساناإل جسم عمل ورشة

 (الهضمي الجهاز)
 دقيقة 75 (أ)قاعة  ص 10.00

 دقيقة 45 قاعة االستماع ص 3D 11.30 عرض

 دقيقة 60 (ب)قاعة  م 12.30 الدوري الجهاز عمل ةورش

 حداأل 23/7/2017 2

 دقيقة 75 (أ)قاعة  ص 10.00 العالم حول عمل ورشة

 دقيقة 60 (ب)قاعة  م 12.30 الجوية رصاداأل عمل ورشة

 دقيقة 45 قاعة االستماع م 1.30 تفاعلية محاضرة

 ألربعاءا 26/7/2017 3

 ص 10.00 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 المجموعة عمل ورشة

 الشمسية
 دقيقة 60 (أ)قاعة  ص 11.00

 دقيقة 60 قاعة االستماع م 12.00 علمية مسرحية

 دقيقة 60 (ب)قاعة  م 1.00 فلكية حكايات عمل ورشة

حول  سان، ومنها إلى رحلةسيطوف الطالب خالل هذه الورشة في رحلة داخل جسم اإلن

 العالم. كما سيتاح لهم االستمتاع بسحر الفلك وعالمه المذهل.



 

 

 

 26/7/2017إلى  17/7/2017من 

 14 برنامج رحلة علمية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

ثنيناال 17/7/2017 1  

 دقيقة 75 (ب)قاعة  ص 10.00 الدوري الجهاز عمل ورشة

 دقيقة 45 قاعة االستماع ص 3D 11.30 عرض

 نساناإل جسم عمل ورشة

 (الهضمي الجهاز)
 دقيقة 60 (أ)قاعة  م 12.30

 األحد 23/7/2017 2

 دقيقة 75 (ب)قاعة  ص 10.00 الجوية رصاداأل عمل ورشة

 دقيقة 60 (أ)قاعة  م 12.30 العالم حول عمل ورشة

 دقيقة 45 قاعة االستماع م 1.30 تفاعلية محاضرة

 ربعاءاأل 26/7/2017 3

 ص 10.00 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 60 (ب)قاعة  ص 11.00 فلكية حكايات عمل ورشة

 دقيقة 60 قاعة االستماع م 12.00 علمية مسرحية

 المجموعة عمل ورشة

 الشمسية
 دقيقة 60 (أ)قاعة  م 1.00

ول حسان، ومنها إلى رحلة سيطوف الطالب خالل هذه الورشة في رحلة داخل جسم اإلن

 العالم. كما سيتاح لهم االستمتاع بسحر الفلك وعالمه المذهل.



 

 

 

 26/7/2017إلى  17/7/2017من 

 15برنامج رحلة علمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

ثنيناال 17/7/2017 1  

 دقيقة 45 قاعة االستماع ص 3D 11.30 عرض

 م 12.30 الدوري الجهاز عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 نساناإل جسم عمل ورشة

 (الهضمي الجهاز)
 دقيقة 60 (أ)قاعة  م 1.45

 األحد 23/7/2017 2

 م 12.30 العالم حول عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 75

 دقيقة 45 قاعة االستماع م 1.30 تفاعلية محاضرة

 دقيقة 60 (أ)قاعة  م 2.30 الجوية رصاداأل عمل ورشة

 األربعاء 26/7/2017 3

 ص 10.00 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 ص 11.00 فلكية حكايات عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 دقيقة 60 قاعة االستماع م 12.00 علمية مسرحية

 المجموعة عمل ورشة

 الشمسية
 م 1.00

متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

ول رشة في رحلة داخل جسم اإلنسان، ومنها إلى رحلة حسيطوف الطالب خالل هذه الو

 العالم. كما سيتاح لهم االستمتاع بسحر الفلك وعالمه المذهل.



 

 

 

 27/7/2017إلى  18/7/2017من 

 16برنامج رحلة علمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 الثالثاء 18/7/2017 1

 نساناإل جسم عمل ورشة

 (الهضمي الجهاز)
 دقيقة 75 (أ)قاعة  ص 10.00

 دقيقة 45 قاعة االستماع ص 3D 11.30 عرض

 دقيقة 60 (ب)قاعة  م 12.30 الدوري الجهاز عمل ةورش

 ثنينالا 24/7/2017 2

 دقيقة 75 (أ)قاعة  ص 10.00 العالم حول عمل ورشة

 دقيقة 60 (ب)قاعة  م 12.30 الجوية رصاداأل عمل ورشة

 دقيقة 45 قاعة االستماع م 1.30 تفاعلية محاضرة

 الخميس 27/7/2017 3

 ص 10.00 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 السماوية القبة
 دقيقة 45

 المجموعة عمل ورشة

 الشمسية
 دقيقة 60 (أ)قاعة  ص 11.00

 دقيقة 60 قاعة االستماع م 12.00 علمية مسرحية

 دقيقة 60 (ب)قاعة  م 1.00 فلكية حكايات عمل ورشة

ول سان، ومنها إلى رحلة حسيطوف الطالب خالل هذه الورشة في رحلة داخل جسم اإلن

 العالم. كما سيتاح لهم االستمتاع بسحر الفلك وعالمه المذهل.



 

 

 

 27/7/2017إلى  18/7/2017من 

 17 برنامج رحلة علمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

ثالثاءال 18/7/2017 1  

 دقيقة 75 (ب)قاعة  ص 10.00 الدوري الجهاز عمل ورشة

 دقيقة 45 قاعة االستماع ص 3D 11.30 عرض

 نساناإل جسم عمل ورشة

 (الهضمي الجهاز)
 دقيقة 60 (أ)قاعة  م 12.30

 ثنيناال 24/7/2017 2

 دقيقة 75 (ب)قاعة  ص 10.00 الجوية رصاداأل عمل ورشة

 دقيقة 60 (أ)قاعة  م 12.30  العالم حول عمل ورشة

 دقيقة 45 قاعة االستماع م 1.30 تفاعلية محاضرة

 خميسال 27/7/2017 3

 ص 10.00 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 60 (ب)قاعة  ص 11.00 فلكية حكايات عمل ورشة

 دقيقة 60 قاعة االستماع م 12.00 علمية مسرحية

 المجموعة عمل ورشة

 الشمسية
 دقيقة 60 (أ)قاعة  م 1.00

ول حسان، ومنها إلى رحلة سيطوف الطالب خالل هذه الورشة في رحلة داخل جسم اإلن

 العالم. كما سيتاح لهم االستمتاع بسحر الفلك وعالمه المذهل.



 

 

 

 27/7/2017إلى  18/7/2017من 

 18برنامج رحلة علمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 الثالثاء 18/7/2017 1

 دقيقة 45 قاعة االستماع ص 3D 11.30 عرض

 م 12.30 الدوري الجهاز عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 نساناإل جسم عمل ورشة

 (الهضمي الجهاز)
 دقيقة 60 (أ)قاعة  م 1.45

 ثنيناال 24/7/2017 2

 م 12.30 العالم حول عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 75

 دقيقة 45 قاعة االستماع م 1.30 تفاعلية محاضرة

 دقيقة 60 (أ)قاعة  م 2.30 الجوية رصاداأل عمل ورشة

 الخميس 27/7/2017 3

 ص 10.00 السماوية بالقبة فيلم
قاعة عرض 

 القبة السماوية
 دقيقة 45

 ص 11.00 فلكية حكايات عمل ورشة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 دقيقة 60 قاعة االستماع م 12.00 علمية مسرحية

 المجموعة عمل ورشة

 الشمسية
 م 1.00

متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

ول حه الورشة في رحلة داخل جسم اإلنسان، ومنها إلى رحلة سيطوف الطالب خالل هذ

 العالم. كما سيتاح لهم االستمتاع بسحر الفلك وعالمه المذهل.


