
 

 23/6/2016إلى  12/6/2016

  رحلة كيميائية  

B 1 

 الزمنية الفترة المكان الموعد اسم الورشة اليوم التاريخ م

 حدألا 12/6/2016 1

 الكيميائية التفاعالت

 اليومية
 دقيقة 90 (بقاعة ) ص 10.00

 يفريقتحدي 

 واعدقالو االحماض
 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00

 الخميس 16/6/2016 2

 ص 11.00 مسرحي ضعر
المسرح 

 الصغير
 دقيقة 45

 ظ 12.00 علمي فيلم
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 30

 الثالثاء 21/6/2016 3

 الغذاء الفيتامينات،

 الحياةو
 دقيقة 90 (بقاعة ) ص 10.00

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 طاقة نتجوأ تغذَّ

 الخميس 23/6/2016 4

 ــــــيف فــــيـــــلم

 القـــــــبــــــة

 ــــاويةالســــمـ
 ص 9.45

 القبة مسرح

 السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 11.00 تفاعلية محاضرة

 



 

 

 23/6/2016إلى  12/6/2016

 رحلة كيميائية

B 2   

 المكان الموعد اسم الورشة اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 حدألا 12/6/2016 1

 ــــــيف فــــيـــــلم

 القـــــــبــــــة

 ــــاويةالســــمـ
 ص 9.45

 القبة مسرح

 السماوية
 دقيقة 45

 ص 11.00 تفاعلية محاضرة

 قاعة

 غراضاأل

  متعددةال

 دقيقة 60

 ثنيناال 13/6/2016 2

 الكيميائية التفاعالت

 اليومية
 دقيقة 90 (بقاعة ) ص 10.00

 يفريقتحدي 

 واعدقالو حماضاأل
 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00

 الخميس 16/6/2016 3

 ص 11.00 مسرحي عرض
المسرح 

 الصغير
 دقيقة 45

 ظ 12.00 علمي فيلم
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 30

 الخميس 23/6/2016 4

 الغذاء الفيتامينات،

 الحياةو
 دقيقة 90 (بقاعة ) ص 10.00

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 طاقة نتجوأ تغذَّ

 



 

 

 20/6/2016إلى  12/6/2016

 رحلة كيميائية  

 B 3 

 المكان الموعد اسم الورشة اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 حدألا 12/6/2016 1

 ــــــيف فــــيـــــلم

 القـــــــبــــــة

 ــــاويةالســــمـ
 ص 9.45

 القبة مسرح

 السماوية
 دقيقة 45

 ص 11.00 تفاعلية محاضرة

 قاعة

 غراضألا

  متعددةال

 دقيقة 60

 الثالثاء 14/6/2016 2

 الكيميائية التفاعالت

 اليومية
 دقيقة 90 (بقاعة ) ص 10.00

 يفريقتحدي 

 واعدقالو حماضاأل
 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00

 الخميس 16/6/2016 3

 ص 10.00 علمي فيلم
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 30

 ص 11.00 مسرحي عرض
المسرح 

 الصغير
 دقيقة 45

 االثنين 20/6/2016 4

 الغذاء الفيتامينات،

 الحياةو
 دقيقة 90 (بقاعة ) ص 10.00

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 طاقة نتجوأ تغذَّ

 



 

 

 19/6/2016إلى  12/6/2016

 رحلة كيميائية

B 4   

 المكان الموعد اسم الورشة اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 حدألا 12/6/2016 1

 ــــــيف فــــيـــــلم

 القـــــــبــــــة

 ــــاويةالســــمـ
 ص 9.45

 القبة مسرح

 السماوية
 دقيقة 45

 ص 11.00 تفاعلية محاضرة

 قاعة

 غراضاأل

  متعددةال

 دقيقة 60

 األربعاء 15/6/2016 2

 الكيميائية التفاعالت

 اليومية
 دقيقة 90 (بقاعة ) ص 10.00

 فريقتحدي 

 واعدقالو حماضاأل
 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00

 الخميس 16/6/2016 3

 ص 10.00 علمي فيلم
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 30

 ص 11.00 مسرحي عرض
المسرح 

 الصغير
 دقيقة 45

 األحد 19/6/2016 4

 الغذاء الفيتامينات،

 الحياةو
 دقيقة 90 (بقاعة ) ص 10.00

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 طاقة نتجوأ تغذَّ

 



 

 

 23/6/2016إلى  15/6/2016

 رحلة كيميائية

 B 5   

 المكان الموعد اسم الورشة اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 األربعاء 15/6/2016 1

 الكيميائية التفاعالت

 اليومية
 دقيقة 90 (أقاعة ) ص 10.00

 ص 11.30 علمي فيلم
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 30

 الخميس 16/6/2016 2

 ص 11.00 مسرحي عرض
المسرح 

 الصغير
 دقيقة 45

 فريقتحدي 

 واعدقالو حماضاأل
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.00

 األربعاء 22/6/2016 3

 الغذاء الفيتامينات،

 الحياةو
 دقيقة 90 (بقاعة ) ص 10.00

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 طاقة نتجوأ تغذَّ

 الخميس 23/6/2016 4

 ــــــيف فــــيـــــلم

 القـــــــبــــــة

 ــــاويةالســــمـ
 ص 9.45

 القبة مسرح

 السماوية
 دقيقة 45

 ص 11.00 تفاعلية محاضرة

 قاعة

 غراضاأل

  متعددةال

 دقيقة 60

 



 

 

   25/8/2016إلى  14/8/2016

  رحلة كيميائية

B 6 

 المكان الموعد اسم الورشة اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 األحد 14/8/2016 1

 الكيميائية التفاعالت

 اليومية
 دقيقة 90 (بقاعة ) ص 10.00

 يفريقتحدي 

 واعدقالو حماضاأل
 دقيقة 90 (بقاعة ) ظ 12.00

 الخميس 18/8/2016 2

 ص 11.00 مسرحي ضعر
المسرح 

 الصغير
 دقيقة 45

 م 12.30 علمي فيلم
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 30

 الثالثاء 23/6/2016 3

 الغذاء الفيتامينات،

 الحياةو
 دقيقة 90 (بقاعة ) ص 10.00

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 طاقة نتجوأ تغذَّ

 الخميس 25/8/2016 4

 ــــــيف فــــيـــــلم

 القـــــــبــــــة

 ــــاويةالســــمـ
 ص 9.45

 القبة مسرح

 السماوية
 دقيقة 45

 ص 11.00 تفاعلية محاضرة

 قاعة

 غراضاأل

  متعددةال

 دقيقة 60

 



 

 

   25/8/2016إلى  14/8/2016

 رحلة كيميائية

 B 7 

 المكان الموعد اسم الورشة اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 األحد 14/8/2016 1

 ــــــيف فــــيـــــلم

 القـــــــبــــــة

 ــــاويةالســــمـ
 ص 9.45

 القبة مسرح

 السماوية
 دقيقة 45

 ص 11.00 تفاعلية محاضرة
 قاعة

 اتالمحاضر
 دقيقة 60

 االثنين 15/8/2016 2

 الكيميائية التفاعالت

 اليومية
 دقيقة 90 (بقاعة ) ص 10.00

 يفريقتحدي 

 واعدقالو حماضاأل
 دقيقة 90 (بقاعة ) ظ 12.00

 الخميس 18/8/2016 3

 ص 11.00 مسرحي عرض
المسرح 

 الصغير
 دقيقة 45

 م 12.30 علمي فيلم
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 30

 الخميس 25/8/2016 4

 الغذاء الفيتامينات،

 الحياةو
 دقيقة 90 (بقاعة ) ص 10.00

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 طاقة نتجوأ تغذَّ

 



 

 

 22/8/2016إلى  14/8/2016

  رحلة كيميائية

B 8 

 المكان الموعد اسم الورشة اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 األحد 14/8/2016 1

 ــــــيف فــــيـــــلم

 القـــــــبــــــة

 ــــاويةالســــمـ
 ص 9.45

 القبة مسرح

 السماوية
 دقيقة 45

 ص 11.00 تفاعلية محاضرة
 قاعة

 المحاضرات
 دقيقة 60

 الثالثاء 16/8/2016 2

 الكيميائية التفاعالت

 اليومية
 دقيقة 90 (بقاعة ) ص 10.00

 يفريقتحدي 

 واعدقالو حماضاأل
 دقيقة 90 (بقاعة ) ظ 12.00

 الخميس 18/8/2016 3

 ص 10.00 علمي فيلم
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 30

 ص 11.00 مسرحي عرض
المسرح 

 الصغير
 دقيقة 45

 االثنين 22/8/2016 4

 الغذاء الفيتامينات،

 الحياةو
 دقيقة 90 (بقاعة ) ص 10.00

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 طاقة نتجوأ تغذَّ

 



 

 

 21/8/2016إلى  14/8/2016

  رحلة كيميائية 

B 9 

 المكان الموعد اسم الورشة اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 األحد 14/8/2016 1

 ــــــيف فــــيـــــلم

 القـــــــبــــــة

 ــــاويةالســــمـ
 ص 9.45

 القبة مسرح

 السماوية
 دقيقة 45

 ص 11.00 تفاعلية محاضرة
 قاعة

 تالمحاضرا
 دقيقة 60

 األربعاء 17/8/2016 2

 الكيميائية التفاعالت

 اليومية
 دقيقة 90 (بقاعة ) ص 10.00

 يفريقتحدي 

 واعدقالو حماضاأل
 دقيقة 90 (بقاعة ) ظ 12.00

 الخميس 18/8/2016 3

 ص 10.00 علمي فيلم
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 30

 ص 11.00 مسرحي عرض
المسرح 

 الصغير
 دقيقة 45

 األحد 21/8/2016 4

 الغذاء الفيتامينات،

 الحياةو
 دقيقة 90 (بقاعة ) ص 10.00

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 طاقة نتجوأ تغذَّ

 



 

 

 25/8/2016إلى  17/8/2016

 رحلة كيميائية 

  B 10 

 المكان الموعد اسم الورشة اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 األربعاء 17/8/2016 1

 الكيميائية التفاعالت

 اليومية
 دقيقة 90 (أقاعة ) ص 10.00

 ص 11.30 علمي فيلم
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 30

 الخميس 18/8/2016 2

 ص 11.00 مسرحي عرض
المسرح 

 الصغير
 دقيقة 45

 يفريقتحدي 

 واعدقالو حماضاأل
 دقيقة 90 (أقاعة ) ظ 12.00

 األربعاء 24/8/2016 3

 الغذاء الفيتامينات،

 الحياةو
 دقيقة 90 (بقاعة ) ص 10.00

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 طاقة نتجوأ تغذَّ

 الخميس 25/8/2016 4

 ــــــيف فــــيـــــلم

 القـــــــبــــــة

 ــــاويةالســــمـ
 ص 9.45

 القبة مسرح

 السماوية
 دقيقة 45

 ص 11.00 تفاعلية محاضرة
 قاعة

 المحاضرات
 دقيقة 60

  


