
 

 7/6/2016إلى  29/5/2016

 ، كوكبنا األماألرض

 A 1   

 المكان الموعد اسم الورشة اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 حدألا 29/5/2016 1

 دقيقة 90 (بقاعة ) ص 10.00 رضاأل كوكب ب أ،

 ص 11.30 علمي فيلم
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 30

 األربعاء 1/6/2016 2

 المناخ تغيرات

 والطقس
 دقيقة 90 (بقاعة ) ص 10.00

 ص 11.45 السماوية القبة فيلم
 القبة مسرح

 السماوية
 دقيقة 45

 حدألا 5/6/2016 3

 ص 10.00 تفاعلية محاضرة

قاعة 

 غراضاأل

 المتعددة

 دقيقة 60

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 11.30 نظيفة طاقة اصنع

 ثالثاءال 7/6/2016 4

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 الخرائط علم

 ظ 12.00 مسرحي عرض
المسرح 

 الصغير
 دقيقة 45

 



 

 

 7/6/2016إلى  29/5/2016

 األرض، كوكبنا األم

  A 2  

 المكان الموعد اسم الورشة اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 حدألا 29/5/2016 1

 ص 11.30 علمي فيلم
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 30

 دقيقة 90 (بقاعة ) ظ 12.00 رضاأل كوكب ب أ،

2 

 الثالثاء 31/5/2016
 المناخ تغيرات

 والطقس
 ظ 12.00

متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 90

 ص 10.00 تفاعلية محاضرة حدألا 5/6/2016

قاعة 

األغراض 

 المتعددة 

 دقيقة 60

 االثنين 6/6/2016 3

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 نظيفة طاقة اصنع

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 الخرائط علم

 الثالثاء 7/6/2016 4

السماوية القبة فيلم ص 10.45   
 القبة مسرح

 السماوية
دقيقة 45  

 ظ 12.00 مسرحي عرض
المسرح 

 الصغير
 دقيقة 45

 



 

 

 7/6/2016إلى  30/5/2016

 األرض، كوكبنا األم

A 3 

 المكان الموعد اسم الورشة اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 االثنين 30/5/2016 1

 دقيقة 90 (بقاعة ) ص 10.00 رضاأل كوكب ب أ،

 ص 11.30 علمي فيلم
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 30

 الثالثاء 31/5/2016 2

 المناخ تغيرات

 والطقس
 دقيقة 90 (بقاعة ) ص 10.00

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 نظيفة طاقة اصنع

 األحد 5/6/2016 3

 ص 10.00 تفاعلية محاضرة

قاعة 

األغراض 

 المتعددة 

 دقيقة 60

 ص 11.30 الخرائط علم
متحف تاريخ 

 العلوم
 دقيقة 90

 الثالثاء 7/6/2016 4

 ظ 12.00 مسرحي عرض
المسرح 

 الصغير
 دقيقة 45

السماوية القبة فيلم  ظ 12.45 
 القبة مسرح

 السماوية
دقيقة 45  

 



 

 

 8/6/2016إلى  30/5/2016

 األرض، كوكبنا األم

A 4 

 المكان الموعد اسم الورشة اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 االثنين 30/5/2016 1

 ص 11.30 علمي فيلم
قاعة 

 االستماع
 دقيقة 30

 دقيقة 90 (بقاعة ) ظ 12.00 رضاأل كوكب ب أ،

2 

 األربعاء 1/6/2016
 المناخ تغيرات

 والطقس
 دقيقة 90 (بقاعة ) ظ 12.00

 ص 10.00 تفاعلية محاضرة األحد 5/6/2016

قاعة 

األغراض 

 المتعددة 

 دقيقة 60

 الثالثاء 7/6/2016 3

 ظ 12.00 مسرحي عرض
المسرح 

 الصغير
 دقيقة 45

السماوية القبة فيلم  ظ 12.45 
 القبة مسرح

 السماوية
دقيقة 45  

 األربعاء 8/6/2016 4

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 نظيفة طاقة اصنع

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 الخرائط علم

 



 

 

 9/6/2016إلى  2/6/2016

 األرض، كوكبنا األم

A 5 

 المكان الموعد اسم الورشة اليوم التاريخ م
 الفترة

 الزمنية

 الخميس 2/6/2016 1

 دقيقة 90 (بقاعة ) ص 10.00 رضاأل كوكب ب أ،

 المناخ تغيرات

 والطقس
 دقيقة 90 (بقاعة ) ظ 12.00

 األحد 5/6/2016 2

 ص 9.30 علمي فيلم
قاعة 

 ستماعاال
 دقيقة 30

 ص 10.00 تفاعلية محاضرة

قاعة 

األغراض 

 المتعددة 

 دقيقة 60

 الثالثاء 7/6/2016 3

 ظ 12.00 مسرحي عرض
المسرح 

 الصغير
 دقيقة 45

السماوية القبة فيلم  ظ 12.45 
 القبة مسرح

 السماوية
دقيقة 45  

 الخميس 9/6/2016 4

 دقيقة 90 قاعة )ب( ص 10.00 نظيفة طاقة اصنع

 دقيقة 90 قاعة )ب( ظ 12.00 الخرائط علم

 


