
 

 28/7/2016إلى  17/7/2016

 كتشف جسمكا

B 1 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 األحد 17/7/2016 1

 داخل نظمةاأل و العقل

 جسمك
 ص 10.00

متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 90

 ظ 12.00 الدم عطاء رحلة اكتشف
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 90

 ثنيناال 18/7/2016 2

 ــــيفــ فــــيـــــلم

 القـــــــبــــــة

 ـــاويةالســــمــــ

 ص 9.45
مسرح القبة 

 السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 45 الكبرى القاعة ص 11.00 مسرحي عرض

 األربعاء 27/7/2016 3

 ص 10.00 النووي الحمض سرارأ
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 90

 ظ 12.00 اختياري جسمي
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 90

 الخميس 28/7/2016 4

 دقيقة 30 قاعة االستماع ص 10.00 علمي فيلم

 ص 11.00 علمية محاضرة
األغراض قاعة 

 متعددة ال
 دقيقة 60

 



 

 

 28/7/2016إلى  18/7/2016

 اكتشف جسمك

B 2 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 االثنين 18/7/2016 1

 فـــــــــــــي فــــيـــــلم

 القـــــــبــــــة

 الســــمــــــــــــــاوية

 ص 9.45
مسرح القبة 

 السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 45 الكبرى لقاعةا ص 11.00 مسرحي عرض

 الثالثاء 19/7/2016 2

 داخل نظمةاأل و العقل

 جسمك
 ص 10.00

متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 90

 ظ 12.00 الدم عطاء رحلة اكتشف
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 90

 الثالثاء 26/7/2016 3

 ص 10.00 النووي الحمض سرارأ
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 90

 ظ 12.00 اختياري جسمي
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 90

 الخميس 28/7/2016 4

 دقيقة 30 قاعة االستماع ص 10.00 علمي فيلم

 ص 11.00 علمية محاضرة
قاعة األغراض 

 متعددة ال
 دقيقة 60

 



 

 

 28/7/2016إلى  18/7/2016

 اكتشف جسمك

B 3 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 االثنين 18/7/2016 1

 فـــــــــــــــــــي فــــيـــــلم

 القـــــــبــــــة

 الســــمــــــــــــــاوية

 ص 9.45
مسرح القبة 

 السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 45 الكبرى القاعة ص 11.00 مسرحي عرض

 األربعاء 20/7/2016 2

 داخل نظمةاأل و العقل

 جسمك
 ص 10.00

متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 90

 ظ 12.00 الدم عطاء رحلة اكتشف
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 90

 األحد 24/7/2016 3

 ص 10.00 النووي الحمض سرارأ
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 90

 ظ 12.00 اختياري جسمي
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 90

 الخميس 28/7/2016 4

 ص 11.00 علمية محاضرة
قاعة األغراض 

 متعددة ال
 دقيقة 60

 دقيقة 30 قاعة االستماع ظ  12.30 علمي فيلم

 



 

 

 28/7/2016إلى  18/7/2016

 اكتشف جسمك

B 4 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 االثنين 18/7/2016 1

 دقيقة 30 قاعة االستماع ص 10.00 علمي فيلم

 دقيقة 45 الكبرى القاعة ص 11.00 مسرحي عرض

 الخميس 21/7/2016 2

 داخل نظمةاأل و العقل

 جسمك
 ص 10.00

متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 90

 ظ 12.00 الدم عطاء رحلة اكتشف
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 90

 الثالثاء 26/7/2016 3

 دقيقة 90 ب()قاعة  ص 10.00 النووي الحمض سرارأ

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 اختياري جسمي

 الخميس 28/7/2016 4

 فـــــــــــي فــــيـــــلم

 القـــــــبــــــة

 الســــمـــــــاوية

 ص 9.45
مسرح القبة 

 السماوية
 دقيقة 45

 ص 11.00 علمية محاضرة
قاعة األغراض 

 المتعددة 
 دقيقة 60

 



 

 

 28/7/2016إلى  18/7/2016

 اكتشف جسمك

B 5 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 االثنين 18/7/2016 1

 دقيقة 30 قاعة االستماع ص 10.00 علمي فيلم

 دقيقة 45 الكبرى القاعة ص 11.00 مسرحي عرض

 الخميس 21/7/2016 2

 داخل نظمةاأل و العقل

 جسمك
 دقيقة 90 ب()قاعة  ص 10.00

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 الدم عطاء رحلة اكتشف

 االثنين 25/7/2016 3

 ص 10.00 النووي الحمض سرارأ
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 90

 ظ 12.00 اختياري جسمي
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 90

 الخميس 28/7/2016 4

 فـــــــــــــــــــي فــــيـــــلم

 القـــــــبــــــة

 الســــمــــــــــــــاوية

 ص 9.45
مسرح القبة 

 السماوية
 دقيقة 45

 ص 11.00 علمية محاضرة
قاعة األغراض 

 المتعددة 
 دقيقة 60

 


