
 

 2/6/2016إلى  29/5/2016

Chess 

A 1 

 الزمنية الفترة المكان الموعد اليوم التاريخ م

 دقيقة 120 (أقاعة ) ظ 2.30 حدألا 29/5/2016 1

 دقيقة 120 (أقاعة ) ظ 2.30 االثنين 30/5/2016 2

 دقيقة 120 (أقاعة ) ظ 2.30 الثالثاء 31/5/2016 3

 دقيقة 120 (أقاعة ) ظ 2.30 األربعاء 1/6/2016 4

 دقيقة 120 (أقاعة ) ظ 2.30 الخميس 2/6/2016 5

ساسية عن لعبة مرية بعض الموضوعات والمفاهيم األيقدم هذا البرنامج لهذه الفئة الع

واالنتشار السريع  ،لمختلفةواستخدام القطع ا ،ككيفية قراءة رقعة الشطرنج ؛الشطرنج

 .والنهايات البسيطة بموضوعاتها المختلفة للقطع

 



 

 

 2/6/2016إلى  29/5/2016

Chess 

A 2 

 الزمنية الفترة المكان الموعد اليوم التاريخ م

 دقيقة 120 (أقاعة ) ظ 2.30 حدألا 29/5/2016 1

 دقيقة 120 (أقاعة ) ظ 2.30 االثنين 30/5/2016 2

 دقيقة 120 (أقاعة ) ظ 2.30 الثالثاء 31/5/2016 3

 دقيقة 120 (أقاعة ) ظ 2.30 األربعاء 1/6/2016 4

 دقيقة 120 (أقاعة ) ظ 2.30 الخميس 2/6/2016 5

ساسية عن لعبة يقدم هذا البرنامج لهذه الفئة العمرية بعض الموضوعات والمفاهيم األ

واالنتشار السريع  ،واستخدام القطع المختلفة ،ككيفية قراءة رقعة الشطرنج ؛الشطرنج

 .والنهايات البسيطة بموضوعاتها المختلفة للقطع

 



 

 

 16/6/2016إلى  12/6/2016

Chess 

A 3 

 الزمنية الفترة المكان الموعد اليوم التاريخ م

 دقيقة 120 متحف تاريخ العلوم ظ 12.00 حدألا 12/6/2016 1

 دقيقة 120 متحف تاريخ العلوم ظ 12.00 االثنين 13/6/2016 2

 دقيقة 120 متحف تاريخ العلوم ظ 12.00 الثالثاء 14/6/2016 3

 دقيقة 120 متحف تاريخ العلوم ظ 12.00 األربعاء 15/6/2016 4

 دقيقة 120 متحف تاريخ العلوم ظ 12.00 الخميس 16/6/2016 5

ساسية عن لعبة يقدم هذا البرنامج لهذه الفئة العمرية بعض الموضوعات والمفاهيم األ

واالنتشار السريع  ،واستخدام القطع المختلفة ،ككيفية قراءة رقعة الشطرنج ؛الشطرنج

 .والنهايات البسيطة بموضوعاتها المختلفة للقطع

 



 

 

 23/6/2016إلى  19/6/2016

Chess 

A 4 

 الزمنية الفترة المكان الموعد اليوم التاريخ م

 دقيقة 120 متحف تاريخ العلوم ظ 12.00 حدألا 19/6/2016 1

 دقيقة 120 متحف تاريخ العلوم ظ 12.00 االثنين 120/6/2016 2

 دقيقة 120 متحف تاريخ العلوم ظ 12.00 الثالثاء 21/6/2016 3

 دقيقة 120 متحف تاريخ العلوم ظ 12.00 األربعاء 22/6/2016 4

 دقيقة 120 متحف تاريخ العلوم ظ 12.00 الخميس 23/6/2016 5

ساسية عن لعبة يقدم هذا البرنامج لهذه الفئة العمرية بعض الموضوعات والمفاهيم األ

واالنتشار السريع  ،واستخدام القطع المختلفة ،ككيفية قراءة رقعة الشطرنج ؛الشطرنج

 .والنهايات البسيطة بموضوعاتها المختلفة للقطع

 



 

 

 14/7/2016إلى  10/7/2016

Chess 

A 5 

 الزمنية الفترة المكان الموعد اليوم التاريخ م

 دقيقة 120 قاعة )ب( ظ 12.00 حدألا 10/7/2016 1

 دقيقة 120 قاعة )ب( ظ 12.00 االثنين 11/7/2016 2

 دقيقة 120 قاعة )ب( ظ 12.00 الثالثاء 12/7/2016 3

 دقيقة 120 ة )ب(قاع ظ 12.00 األربعاء 13/7/2016 4

 دقيقة 120 قاعة )ب( ظ 12.00 الخميس 14/7/2016 5

ساسية عن لعبة يقدم هذا البرنامج لهذه الفئة العمرية بعض الموضوعات والمفاهيم األ

واالنتشار السريع  ،واستخدام القطع المختلفة ،ككيفية قراءة رقعة الشطرنج ؛الشطرنج

 .والنهايات البسيطة بموضوعاتها المختلفة للقطع

 


