
 

 9/6/2016إلى  1/6/2016

 سعافات األوليةاإل

A 1   

 المكان الموعد اسم الورشة اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 األربعاء 1/6/2016 1

 ص 9.45 السماوية القبة فيلم
 القبة مسرح

 السماوية
 دقيقة 45

 حقيبة اصنع  

 وليةاأل سعافاتاإل
 دقيقة 90 (أقاعة ) ص 11.00

 حداأل 5/6/2016 2

 ص 10.00 تفاعلية محاضرة
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 60

 ص 11.00 علمي فيلم
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 30

 الثالثاء 7/6/2016 3

 ظ 12.00 مسرحي عرض
المسرح 

 الصغير
 دقيقة 60

في  بأمان شع

 وخارجه المنزل
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 1.30

 الخميس 9/6/2016 4

 إسعافات :مسعًفا كن

 للعظام أولية

 والجروح

 دقيقة 90 (أقاعة ِ) ص 10.00

 إسعافات :مسعًفا كن

 والجلد للعين أولية
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.00

 



 

 

 7/6/2016إلى  1/6/2016

 اإلسعافات األولية

A 2 

 المكان الموعد اسم الورشة اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 األربعاء 1/6/2016 1

 ص 11.45 السماوية القبة فيلم
 القبة مسرح

 السماوية
 دقيقة 45

 حقيبة اصنع  

 وليةاأل سعافاتاإل
 دقيقة 90 (أقاعة ) ظ 1.00

 سالخمي 2/6/2016 2

في  بأمان شع

 وخارجه المنزل
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00

 إسعافات :مسعًفا كن

 للعظام أولية

 والجروح

 دقيقة 90 (أقاعة ِ) ظ 12.00

 األحد 5/6/2016 3

 ص 10.00 تفاعلية محاضرة
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 60

 ص 11.00 علمي فيلم
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 30

 الثالثاء 7/6/2016 4

 إسعافات: مسعًفا كن

 والجلد للعين أولية
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00

 ظ 12.00 مسرحي عرض
المسرح 

 الصغير
 دقيقة 60

 



 

 

 20/7/2016إلى  11/7/2016

 اإلسعافات األولية

 A 3   

 المكان الموعد اسم الورشة اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 االثنين 11/7/2016 1

 ص 9.45 السماوية القبة فيلم

 مسرح

 القبة

 السماوية

 دقيقة 45

 حقيبة اصنع  

 وليةاأل سعافاتاإل
 دقيقة 90 (أقاعة ) ص11.00

 األربعاء 13/7/2016 2

 ص 10.30 تفاعلية محاضرة
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 60

 المنزل في بأمان شع

 وخارجه
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.00

 األحد 17/7/2016 3

 ظ 12.00 مسرحي عرض
المسرح 

 الصغير
 دقيقة 60

 ص 1.30 علمي فيلم
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 30

 األربعاء 20/7/2016 4

 إسعافات: مسعًفا كن

 والجروح للعظام أولية
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00

 إسعافات: مسعًفا كن

 والجلد للعين أولية
 دقيقة 90 (أقاعة ِ) ظ 12.00

 



 

 

 17/7/2016إلى  10/7/2016

 اإلسعافات األولية

A 4 

 المكان الموعد اسم الورشة اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 األحد 10/7/2016 1

 ص 9.45 السماوية القبة فيلم

 مسرح

 القبة

 السماوية

 دقيقة 45

 ص 10.30 تفاعلية محاضرة
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 60

 االثنين 11/7/2016 2
 حقيبة اصنع  

 وليةاأل سعافاتاإل
 دقيقة 90 (أقاعة ) ظ 1.00

 األربعاء 13/7/2016 3
 المنزل في بأمان شع

 وخارجه
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 10.00

 الخميس 14/7/2016 4

 ص 12.00 علمي فيلم
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 30

 إسعافات: مسعًفا كن

 والجروح للعظام أولية
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 1.00

 األحد 17/7/2016 5

 إسعافات: مسعًفا كن

 والجلد للعين أولية
 دقيقة 90 (أقاعة ِ) ص 10.00

 ظ 12.00 مسرحي عرض
المسرح 

 الصغير
 دقيقة 60

 



 

 

 21/7/2016إلى  10/7/2016

 اإلسعافات األولية

A 5 

 المكان الموعد اسم الورشة اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 األحد 10/7/2016 1

 ص 9.45 السماوية القبة فيلم

 مسرح

 القبة

 السماوية

 دقيقة 45

 ص 10.30 تفاعلية محاضرة
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 60

2 

 الخميس 14/7/2016

 قيبةح اصنع  

 وليةاأل سعافاتاإل
 دقيقة 90 (أقاعة ) ص 10.00

 ظ 12.00 علمي فيلم 3
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 30

 األحد 17/7/2016 4

 ظ 12.00 مسرحي عرض
المسرح 

 الصغير
 دقيقة 60

 المنزلفي  بأمان شع

 وخارجه
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 1.30

 الخميس 21/7/2016 5

 إسعافات :مسعًفا كن

 والجروح للعظام أولية
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00

 إسعافات :مسعًفا كن

 والجلد للعين أولية
 دقيقة 90 (أقاعة ِ) ظ 12.00

 



 

 

   10/8/2016إلى  1/8/2016

 اإلسعافات األولية

A 6 

 المكان الموعد اسم الورشة اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 االثنين 1/8/2016 1

 ص 9.45 السماوية القبة فيلم

 مسرح

 القبة

 السماوية

 دقيقة 45

 حقيبة اصنع  

 وليةاأل سعافاتاإل
 دقيقة 90 (أقاعة ) ص 11.00

 ربعاءاأل 3/8/2016 2

 ص 10.30 تفاعلية محاضرة
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 60

 المنزل في بأمان شع

 وخارجه
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.00

 األحد 7/8/2016 3

 ظ 12.00 مسرحي عرض
المسرح 

 الصغير
 دقيقة 60

 ظ 1.30 علمي فيلم
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 30

 األربعاء 10/8/2016 4

 إسعافات :مسعًفا كن

 والجروح للعظام أولية
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00

 إسعافات :مسعًفا كن

 والجلد للعين أولية
 دقيقة 90 (أقاعة ِ) ظ 12.00

 



 

 

   7/8/2016إلى  31/7/2016

 سعافات األوليةاإل

A 7 

 المكان الموعد اسم الورشة اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 حداأل 31/7/2016 1

 ص 9.45 السماوية القبة فيلم

 مسرح

 القبة

 السماوية

 دقيقة 45

 ص 10.30 تفاعلية محاضرة
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 60

 ثنيناال 1/8/2016 2
 حقيبة اصنع  

 وليةاأل سعافاتاإل
 دقيقة 90 (أقاعة ) ظ 1.00

 األربعاء 3/8/2016 3
 المنزل في بأمان شع

 وخارجه
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00

 الخميس 4/8/2016 3

 ظ 12.00 علمي فيلم
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 30

 إسعافات :مسعًفا كن

 والجروح للعظام أولية
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 1.00

 األحد 7/8/2016 4

 إسعافات :مسعًفا كن

 والجلد للعين أولية
 دقيقة 90 (أقاعة ِ) ص 10.00

 ظ 12.00 مسرحي عرض
المسرح 

 الصغير
 دقيقة 60

 



 

 

 11/8/2016إلى  31/7/2016

 سعافات األوليةاإل

A 8 

 المكان الموعد اسم الورشة اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 حداأل 31/7/2016 1

 ص 9.45 السماوية القبة فيلم

 مسرح

 القبة

 السماوية

 دقيقة 45

 ص 10.30 تفاعلية محاضرة
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 60

 الخميس 4/8/2016 2

 يبةحق اصنع  

 وليةاأل سعافاتاإل
 دقيقة 90 (أقاعة ) ص 10.00

 ظ 12.00 علمي فيلم
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 30

 األحد 7/8/2016 3

 ظ 12.00 مسرحي عرض
المسرح 

 الصغير
 دقيقة 60

 المنزل في بأمان شع

 وخارجه
 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 1.30

 الخميس 11/8/2016 4

 إسعافات :مسعًفا كن

 والجروح للعظام أولية
 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00

 إسعافات :مسعًفا كن

 والجلد للعين أولية
 دقيقة 90 (أقاعة ِ) ظ 12.00

  


