
 

 26/5/2016إلى  22/5/2016

 رحلة حول العالم

KG 1 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 األحد 22/5/2016 1

 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 العالم حول العلوم

12D 11.30 12قاعة  صD 30 دقيقة 

 االثنين 23/5/2016 2

 دقيقة 60 متحف تاريخ العلوم ص 11.00 مسرحية

 دقيقة 90 متحف تاريخ العلوم ظ 12.00 العالم حول الثقافة

 الثالثاء 24/5/2016 3

 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 العالم حول الفنون

 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.00 العالم حول الطقس

 الخميس 26/6/2016 4

 دقيقة 60 قاعة االستماع ص 10.30 تفاعلية محاضرة

 ــــيفــــــ يـــــلمفــــ

 القـــــــبــــــة

 ــاويةالســــمــــــ

 ص 11.45
مسرح القبة 

 السماوية
 دقيقة 45

 



 

 

 26/5/2016إلى  22/5/2016

 رحلة حول العالم

KG 2 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 األحد 22/5/2016 1

 دقيقة 60 علوممتحف تاريخ ال ص 11.00 مسرحية

 دقيقة 90 متحف تاريخ العلوم ظ 12.00 العالم حول الثقافة

 االثنين 23/5/2016 2

 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 العالم حول العلوم

12D 11.30 12قاعة  صD 30 دقيقة 

 األربعاء 25/5/2016 3

 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 العالم حول الفنون

 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.00 مالعال حول الطقس

 الخميس 26/6/2016 4

 دقيقة 60 قاعة االستماع ص 10.30 تفاعلية محاضرة

 فـــــــــــــي فــــيـــــلم

 القـــــــبــــــة

 الســــمــــــــاوية

 ص 11.45
مسرح القبة 

 السماوية
 دقيقة 45

 



 

 

 26/5/2016إلى  22/5/2016

 رحلة حول العالم

KG 3 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 األحد 22/5/2016 1

 دقيقة 60 قاعة االستماع ص 10.00 تفاعلية محاضرة

12D 11.00 12قاعة  صD 30 دقيقة 

 الثالثاء 24/5/2016 2

 ص 10.00 العالم حول العلوم
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 90

 ظ 12.00 العالم حول الفنون
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 90

 األربعاء 25/5/2016 3

 ص 11.00 مسرحية
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 ظ 12.00 العالم حول الثقافة
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 90

 الخميس 26/6/2016 4

 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 10.00 العالم حول الطقس

 فـــــــــــــي فــــيـــــلم

 القـــــــبــــــة

 الســــمـــــــــاوية

 ص 11.45
مسرح القبة 

 السماوية
 دقيقة 45

 



 

 

 26/5/2016إلى  22/5/2016

 رحلة حول العالم

KG 4 

 الزمنية الفترة المكان الموعد العمل ورشة اسم اليوم التاريخ م

 األحد 22/5/2016 1

 دقيقة 60 قاعة االستماع ص 10.00 تفاعلية محاضرة

 دقيقة 90 قاعة )أ( ص 11.30 العالم حول الطقس

 االثنين 23/5/2016 2

 ص 10.00 مسرحية
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

12D 11.00 12قاعة  صD 30 دقيقة 

 األربعاء 25/5/2016 3

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 العالم حول العلوم

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 العالم حول الفنون

 الخميس 26/5/2016 4

 فــــــــــــي فــــيـــــلم

 القـــــــبــــــة

 الســــمــــــــــــــاوية

 ص 11.45
مسرح القبة 

 السماوية
 دقيقة 45

 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 1.00 العالم حول الثقافة

 



 

 

 1/6/2016إلى  22/5/2016

 رحلة حول العالم

KG5 

 الزمنية الفترة المكان الموعد لالعم ورشة اسم اليوم التاريخ م

 دقيقة 60 قاعة االستماع ص 10.00 تفاعلية محاضرة األحد 22/5/2016 1

 االثنين 23/5/2016 2

 دقيقة 90 قاعة )أ( ظ 12.00 العالم حول الطقس

12D 1.30 12قاعة  ظD 30 دقيقة 

 الثالثاء 24/5/2016 3

 قةدقي 90 قاعة )ب( ص 10.00 العالم حول الفنون

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 العالم حول الثقافة

 الخميس 26/6/2016 4

 ص 10.00 العالم حول العلوم
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 90

 ظ 12.00 مسرحية
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 60

 األربعاء 1/6/2016 5

 فــــــي فــــيـــــلم

 القـــــــبــــــة

 الســــمـــــاوية

 ص 11.45
مسرح القبة 

 السماوية
 دقيقة 45

 


