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) املناديــب( الذيــن ائتمنهــم  الــذي اســتخدمه  درب الســاعي هــو الطريــق 

اللــه عــى رســائله  ثــاين رحمــه  بــن  بــن محمــد  الشــيخ جاســم  املؤســس 

ــة  ــوالء والطاع ــال بال ــؤالء الرج ــرف ه ــد ُع ــة، وق ــة والخارجي ــه الداخلي وتوجيهات

والشــجاعة والفطنــة للقيــام بهــذا الــدور الحســاس جــًدا يف أصعــب األوقــات، 

ومــا كان لهــؤالء )املناديــب ( أن يــؤدوا مهمتهــم الخطــرة إال عــى ظهــور 

الهجــن القطريــة النجيبــة، ويــأيت عــى رأس هــؤالء )املناديــب( الشــيخ عــي بــن 

ــة. ــة ودقيق ــام حساس ــم يف مه ــيخ جاس ــه الش ــذي انتدب ــان( ال ــم )جوع جاس

ــر  ــات غ ــايل باملواصف ــل الح ــف الجي ــدف إىل تعري ــاعي ته ــات درب الس فعالي

العاديــة للنديــب الــذي أتــم اختيــاره ألداء هــذه املهمــة الخاصــة التــي يتوقــف 

عليهــا أمــور جليلــة وقــرارات هامــة، فالنديــب يتحــى بالشــجاعة والصــر والجلــد 

والقــوة والقــدرة عــى التعامــل مــع الظــروف الشــاقة يف الصحــراء ، ورضورة 

التحــرك برسعــة إليصــال الرســائل يف الوقــت املناســب، وهــذه الظــروف دفعتــه 

أال يحمــل الكثــر مــن الــزاد، ويســتعيض عــن ذلــك بقدراتــه عــى الصيــد، فضالً يف 

ركــوب الخيــل والهجــن ومعرفــة طبيعــة الــدرب الذي يســر فيــه، إذا أن الفراســة 

وتحليــل اآلثــار واألصــوات وفهــم حركــة الريــاح والغيــوم وغرهــا مــن الظواهــر 

الطبيعيــة، قــد تكــون عوامــل تزيــد مــن حظــوظ أدائــه ملهامــه بأكــر قــدر ممكــن 

مــن النجــاح والفاعليــة كاختيــار مطيتــه أو دابتــه واإلحســان يف تربيتــه.
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مرسح درب الساعي 

يــزدان مــرسح درب الســاعي باســتضافته لفعاليــات تعليميــة وثقافيــة عــّدة 

وعــروض مرسحيــة مبتكــرة قامئــة عــى إرث الوطــن الراســخ. وتتجــى مشــاركة 

طلبــة املــدارس بفعاليــات وطنيــة تهــدف إىل تعزيــز عالقــة الجيــل الحــايل بإرثــه 

الثقــايف والوطنــي وتهيئتهــم ملامرســة أدوارهــم يف بنــاء الوطــن ويف 

ــة. ــم الرتاثي ــر وتقاليده ــل قط ــادات ه ــى ع ــة ع املحافظ

التاريخ

الوقت

03:00 - 01:0005:00 - 03:0006:00 - 05:0007:00 - 06:008:30 -  7:009:15 - 8:00
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ديسمرب 
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+ هذي قطر

أفالم سينام
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ديسمرب 

2019

بروفة إعالمي 
املستقبل

مرسح األطفال
من قناة الريان

عرض 
مرسحي:
سميسة

موقف صادق ---
+  ديوان األدعم

---------
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ديسمرب 

2019

بروفة سند قانوين
/ بروفة عرضة هل 

قطر

مرسح األطفال
من قناة الريان

عرض 
مرسحي:

خديجة
نهايئ فعالية سند قانوينأفالم سينام

 + نهايئ عرضة هل قطر
أفالم سينام
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ديسمرب 

2019
بروفة مناظرات قطر

مرسح األطفال
من قناة الريان

عرض 
مرسحي:

الشفاء
نهايئ فعالية مناظرات قطر---------

 + عرض نسيبة
---------
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ديسمرب 

2019
بروفة عد القصيد

مرسح األطفال
من قناة الريان

عرض 
مرسحي:
عبدالله

نهايئ عد القصيدأفالم سينام
 + عرض سعد بن معاذ

أفالم سينام
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ديسمرب 

2019
بروفة ملراداة

مرسح األطفال
من قناة الريان

---------نهايئ فعالية ملراداة---------
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ديسمرب 

2019
املسر الوطني - كورنيش الدوحة
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ديسمرب 

2019
بروفة تعليمية

مرسح األطفال
من قناة الريان

عرض 
مرسحي:

االنتامء وحب 
الوطن

تحضر النصع
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أفالم سينامنهايئ فعالية النصع
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ديسمرب 

2019
بروفة تعليمية 

مرسح األطفال
من قناة الريان

عرض 
مرسحي:

خدمة وطن
أفالم سينامإعالمي املستقبل---------
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املقطر

املقطــر تشــر إىل بيــوت الشــعر املتقاطــرة بخــط مســتقيم، وكانــت تبنــى بهذه 

الطريقــة حتــى ال يكشــف أحــد األخــر وتكــون جميعهــا مقابلــة للجنــوب، ويتكــون 

بيــت الشــعر الــذي يســتقبل الضيــوف عــى نفــس الخــط ويف الجانــب الرشقــي 

ــاً  ــون معروف ــاً ليك ــرتاً تقريب ــاحة 15 م ــف مبس ــع للخل ــه يرج ــعر ولكن ــوت الش لبي

للــزوار بأنــه املجلــس. املقطــر يحــايك منــط حيــاة الباديــة قدميــاً حيــث يســتطيع 

الزائــر التعــرف عــى حيــاة األجــداد  مــن خــالل األنشــطة املصاحبــة للفعاليــة مثــل 

ــعبية  ــاب الش ــة واأللع ــة القطري ــات البيئ ــور وحيوان ــة والطي ــات الري ــة النبات بيئ

القدميــة.

وصف الفعاليةاسم الفعالية
الوقت

مساًءصباحاً

 استقبال طلبة املدارس يف الفرتة الصباحية واستقبال الضيوف استقبال والرتحيب بالزّوار
 -  -  -  - 9:00  -  1:00من زوار درب الساعي

مسابقات تراثية متنوعة

 -  -  -  - 2:00  -  3:00مسابقة شد الذلول للشيبان

5:00  -  7:00 -  -  -  - ورشة اشعال النار

7:00  -  9:00 -  -  -  - مسابقة لعبة الصر

7:00  -  9:00 -  -  -  - مسابقة الراوي

7:00  -  9:00 -  -  -  - لعبة الرمعة

3:00  -  10:00 -  -  -  - الربابة

3:00  -  10:00 -  -  -  - العشاء الليي

بالتعاون 
مع

جمعية 
القناص 

القطرية

رشح عن 
الصقارة

تتضمــن رشح عــن أهميــة الصقــارة يف دولــة قطــر ورشح عــام عــن 
الصقــر  وعــن أدوات الصقــور التــي تســتخدم يف رحــالت املقنــاص، 

كــام ســتوجد عــروض للصقــور الحيــة أمــام الجمهــور.
1:00  -  9:0010:00  -  3:00

دعو  الطر
ــة  ــور الخاص ــو” للصق ــرض “ دع ــل ع ــة بعم ــاري الجمعي ــوم صق يق
أمــام مقــر الجمعيــة يف درب الســاعي ملســافة 50 مــرت، بحيــث 

يتــم اســتعراض كيفيــة “ دعــو الطيــور” أمــام الجمهــور.
 -  -  -  - 04:30

تعليم 
األطفال

فقــرة تعليميــة لألطفال حول أنــواع الصقور واألدوات املســتخدمة 
وكيفيــة تدريــب الصقــور، مــع فقرة مســابقات لألطفال

 -  -  -  - 6:00

أفضل صورة
فقــرة تلويــن لألطفــال وســيتم تكريــم أفضــل صاحــب صــورة . 

الفائزيــن خــالل فــرتات متقطعــة تكريــم  ســيتم 
10:00  -  3:00

الصقار 
الصغر

ــي  ــنوات، وه ــة 6 - 10 س ــة العمري ــن الفئ ــال ضم ــابقة لألطف مس
ــتخدمة  ــور واألدوات املس ــول الصق ــة ح ــئلة متنوع ــن أس ــارة ع عب
يف عالجهــم، وســيتم تكريــم الفائزيــن باملراكز الخمســة األوىل.

 -  -  -  - 7:00
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اسم 

الفعالية
 وصف الفعالية

الوقت
مالحظات

مساًءصباحاً

الريل

للعائــالت  مخصــص  الريــل،  ملــرتو  مصغــر  منــوذج 

ــاًم  ــت حلُ ــي كان ــة الت ــذه التجرب ــوض ه ــال لخ واألطف

وباتــت واقًعــا يُســجل ضمــن إنجــازات الدولــة، ويــأيت 

مــرشوع الريــل متوافًقــا مــع ســعي دولــة قطــر إىل 

تحقيــق التنميــة الشــاملة والتــي تقتــي توفــر 

وســيلة نقــل جديــدة ومســتدامة يف كافــة أرجــاء 

ــة الدول

 -  -  -  - 10:00  -  4:00

 توجد اسرتاحة

 خالل أوقات

 الصالة وأثناء

 فعالية رفع

 العلم ومسر

درب الساعي

الريل

اسم 

الفعالية
وصف الفعالية

الوقت

مساًءصباحاً

رفع العلم

ــن  ــر املواط ــر والصغ ــا الكب ــارك فيه ــي يش ــاعي الت ــض درب الس ــي نب ه

واملقيــم حاملــن يف قلوبهــم قيــم التكاتــف والــوالء، أمــام ارتفــاع رايــة 

األدعــم شــامخة يف درب الســاعي كل مســاء.

 -  -  -  - 06:30

اسم 

الفعالية
وصف الفعالية

الوقت

مساًءصباحاً

فعالية املسر

ومســر  والهجــن  الخيــول  مبشــاركة  يوميــاً  تقــام  فعاليــة 

ــات  ــاركة للجه ــة ومش ــة والحديث ــيكية والقدمي ــيارات الكالس للس

الحكوميــة.

 -  -  -  - 06:40

رفع العلم

املسري
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البدع

ــاالت  ــنوياُ يف احتف ــام س ــي تق ــات الت ــم الفعالي ــن اه ــدع م ــة الب ــر فعالي تعت

ــا  ــس إيجابي ــل ينعك ــري اصي ــوروث قط ــا م ــث انه ــاعي حي ــة يف درب الس الدول

ــة  ــة بحري ــة تراثي ــرت بيئ ــدع يع ــج الب ــدع ففري ــارة الب ــوم بزي ــن يق ــع م ــى جمي ع

مصغــرة تجمــع يف فعالياتهــا الفريــج القديــم املجــاور للبحــر حيــث تظهــر 

ــل  ــج كام ــل الفري ــن اه ــع ب ــم ايل تجم ــة والرتاح ــاعر األلف ــج مش ــذا الفري يف ه

فيحتــوي هــذا الفريــج عــى بيــت املطــوع واملقهــى الشــعبي ومجلــس 

ــد  ــل ش ــة مث ــعبية الرتاثي ــاب الش ــة اىل األلع ــج باإلضاف ــكاس الفري ــذة وع النوخ

الحبــل وخطــف الــراع وصــد ورده واملســابقات الثقافيــة باإلضافــة اىل الطوافــة 

ــام. ــذا الع ــتحدثه ه ــي اس الت

وصف الفعاليةاسم الفعالية

الوقت

مساًءصباحاً

)فريج البدع(

مجلس النوخذة

يعتر مجلس النوخذة قدمياً مقصداً ألهل الحي وإقامة 

املناسبات واملناقشات والتجهيزات للرحالت البحرية بن 

النوخذة وأهل الفريج وطاقمه الذي سوف يبحرون معه.

1:00  -  9:0010:00  -  3:30

مسابقة

شد الحبل
مسابقة تجري بن مجموعتن من األوالد والبنات الصغار

األلعاب 

الشعبية

مجموعة من األلعاب الشعبية القدمية وتتميز بروح 

املشاركة واملنافسة بن األطفال منها:

لعبة املطارح بالتعاون مع

)االتحاد القطري للمالكمة واملصارعة(.

لعبة شد الحبل | بر وبحر | صد ورد

العكاس

)مصور البدع(

محل للتصوير وأخذ اللقطات التذكارية يف البدع وهو 

مستوحى من الرتاث القطري.

)سيف البدع(
األلعاب 

الشعبية

مسابقة الدامة بالتعاون مع )مجلس الدامة(

مسابقة الكرم بالتعاون مع )مجلس الدامة(

)بحرة البدع(
األلعاب 

الشعبية

سباق السيكل البحري بالتعاون مع )اتحاد الرياضات 

البحرية(

سباق القوارب

مسابقة عيالنا بالقوارب الرشاعية
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العزبة

يُشــر معنــى العزبــة إىل بيــت الشــعر الــذي يحتــوي عــي معــدات القّنــاص التــي 

يحتاجهــا يف القنــص والصيــد، لذلــك تجــد كل مــا يخــص الهجــن والخــرج وأدوات ركــوب 

ــتقبال  ــم الس ــعر القدي ــت الش ــة بي ــس العزب ــام تعك ــا. ك ــمياتها وتركيبه ــن، ومس الهج

ــول  ــد الذل ــرق ش ــة ط ــال كيفي ــم األطف ــات لتعلي ــم فعالي ــال، وتقدي ــن الرج ــوف م الضي

ــاء. ــال والنس ــة للرج ــة الصحيح بالطريق

الّنَصع

ــن  ــة م ــه الرماي ــا تولي ــرًا مل ــا نظ ــداد قدميً ــة األج ــزاز برياض ــى االعت ــة ع ــة قامئ ــع فعالي الّنَص

أهميــة يف طبيعــة حياتهــم آنــذاك ومعيشــتهم وتوفــر الحاميــة ألنفســهم، ومــع مــرور 

الزمــن أصبحــت الرمايــة ومهــارة الصيــد اليــوم واحــدة مــن أهــم األلعــاب الرياضيــة التي ســجل 

مــن خاللهــا العديــد مــن الالعبــن املتميزيــن أرقاًمــا قياســية. ومــن خــالل إتاحــة العديــد مــن 

املســابقات لجمهــور درب الســاعي، يتــم رفــد املنتخــب الوطنــي بالعنــارص القطريــة الشــابة 

اليافعــة للمشــاركة يف مســابقات يتــم تنظيمهــا يف فعاليــات النصــع.

اسم 

الفعالية
وصف الفعالية

الوقت

مساًءصباحاً

العزبة

يتعــرّف الجمهــور عــى إرث الباديــة الراســخ و مايتعلــق بتعليــم 

ــة  ــرق الصحيح ــل( بالط ــد الذلول )اإلب ــال حول كيفية طرق ش األطف

وتعليــم األطفــال والكبار عــى ركــوب الهجــن 

1:00  -  9:0010:00  -  3:30

وصف الفعاليةاسم الفعالية

الوقت

مساًءصباحاً

رماية بندقية

هوائية )10 مرت(

رماية مفتوحة

الرماية عى األهداف اإللكرتونية بحيث يتم التصويب 

نحو الهدف، وتسجل النتيحة عى شاشة إلكرتونية أمام 

الرامي.

1:00  -  9:0010:00  -  3:30

3:30  -  5:30---مالحظة: 12 ديسمر 2019: تصفيات مدارس )هوايئ فقط(

رماية قوس وسهم

)هدف متحرك(

رماية بالقوس والسهم عى هدف متحرك، بحيث يقوم 

الرُماة بالرماية عى الهدف بوقت واحد باستخدام أسهم 

ذات ألوان متعددة. 

1:00  -  9:0010:00  -  3:30

رماية تشبيهية

)شوزن، بندقية، مسدس(

رماية بواسطة أسلحة مختلفة عى شاشة إلكرتونية 

بنظام املحاكاة Simulator ويتم الرمي من خالل عدة 

برامج مثل الرماية عى الطرايد بحيث يتم التصويب عى 

الشاشة مبارشة.
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الشقب

فعاليــــة الشــــقب تتيــــح للــــزوار التعــــرف عــــن قــرب عـلـــى تــراث أهل قطــــر مبا 

يرتبــط بالخيــــل العربيــة واســــتخداماتها املتنوعــــة القدميــــة.

وصف الفعاليةاسم الفعالية

الوقت

مساًءصباحاً

ركوب الخيل لألطفال

ركوب الخيل فن و تعامل ينبع من قلب الرتاث القطري 

نسعى من خالله أن نرتقي بثقافة الفروسية وإيصالها 

للجيل الناشئ من خالل تعليم فنون الفروسية مبستوى 

مبسط يناسب الطفل.

1:00  -  9:0010:00  -  3:30

عرض جامل الخيل

سيحظى الجمهور بفرصة االستمتاع بجامل الخيل العربية 

األصيلة من إنتاج الشقب “أيقونة الخيل العربية يف 

العامل”  حيث يقدم الشقب اجمل الخيل ويتسنى للجمهور 

التقاط اجمل الصور التذكارية.

1:30  -  10:457:00  -  3:30

خيّالة الشقب

تقوم مجموعة من الفرسان بالزي الرتايث بأداء عروض 

تراثية من خالل عمل تشكيالت متناسقة و مقتبسة من تراث 

اآلباء و األجداد يف زمن الحروب. 

 -  -  -  - 10:00  -  3:30

وصف الفعاليةاسم الفعالية

الوقت

مساًءصباحاً

فعالية التاجر الصغر

ًخصصت لتنمية مهارة اإلعتامد عى النفس وُحب ريادة 

األعامل لدى األطفال وتعزيز مهنة التجارة عند أهل 

قطر. حيث يتنافس فيها األطفال يف إدارة محالت تجارية 

مصغرة، لتوثيق وبيع سلع ومنتوجات تعكس روح الطفولة 

وقيم العمل وصناعة املستقبل.

 -  -  -  - 10:00  -  3:30

سوق واقف

ســوق شــعبي يحتــوي عــى متاجــر لبيــع منتجــات املشــاريع املحليــة لــرواد األعــامل القطريــن ويهــدف 

الســوق لتعريــف املجتمــع باملنتــج املحــّي وتقديــم الدعــم لــه, وتعزيــز املنافســة بــن املشــاريع 

ــامل. ــادة األع ــة بري ــدرات املتعلّق ــم الق ــر2030 يف دع ــة قط ــق رؤي ــاهمة يف تحقي ــة واملس الريادي
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فعالية الليوان  النسائية

الليــــوان اســــم مــــن اللهجــــة القطريــــة القدميــــة، الزال يســــتخدم ضمــن كلــامت اللهجــة 

ــع  ــي تق ــطى الت ــة الوســ ــى املنطقــ ــدُل ع ــم ي ــو اس ــوم، وه ــى الي ــة حت ــة األصيل القطري

بــــن الغــرف و فناء)حــــوش( املنــــزل. وتســتقطب هــذه الفعاليــــة  جمهور درب الســاعي من 

ــاء، ضمــن تقديــم فقــرات لعــروض شــعبية مختلفــة تتمثــل يف التحميــده و  الفتيــات والنســ

دزة العــروس والتــي يشــارك فيهــا األطفــال باملالبــس الشــعبية املميــزة ، كــام تتيــح هــذه 

الفعاليــة التجــّول بــن خيمــة الليــوان وخيمــة الدوحــة لتتيــح لهــن مامرســة كافــة األنشــطة 

ــة.  ــة واألصال ــور الحداث ــة بجس ــة واملرتبط ــائية واملنّوع النس

اسم

الفعالية
وصف الفعالية

الوقت

مساًءصباحاً

األلعاب 
الرتاثية

القيس
لعبة تراثية يلعبها البنات و األوالد و هي عبارة عن رسم  مربعات عى 

األرض و يتم املرور عليها أو القفز فوقها.

1:00  -  9:0010:00  -  3:30

اللقفة/ لكتور

تستخدم الالعبات حصوات خمس و تنرثها عى األرض وتأخذ واحدة منها 
وتحاول أن تلتقط الحصوات واحدة واحدة ، مع مراعاة عدم مس أي حصاة 
غر الحصاة التي ترغب يف التقاطها و عى مراحل يتم جمع كل الحصوات 

و يف كل خطوة تلتقط حصوات أكرث

الخيشة يا عويشة
هي عبارة عن سباق بالنط الرسيع خيشة الرز ) العيش(، ويوضع لها خط 

بداية ونهاية.

عنر / الرين 
وهي تصويب عى العلب املعدنية )املرتبة بشكل عمودي( ويف حن 

تساقط جميع العلب يتم مالحقة املتسابقة لحن اإلمساك بها.

من األلعاب الرتاثية املعروفة بتنمية مهارة القفز وتنمية اللياقة البدنية. نط الحبل

خيمة 
املطوعة

تضم فعالية حجرة املطوعة و هي السيدة التي تعلم و تدرس البنات القرآن الكريم و بعض 
األحاديث الرشيفة 

1:00  -  9:0010:00  -  3:30

التحميده
من املوروثات الشعبية وهي عبارة عن خروج البنات مع املطوعة بعد نهاية ختمة القرآن و هن 

ينشدن اناشيد التحميده . 
---5:15 - 5:00

الدزّة
تحمل الفتيات دزة العروس إىل بيت أهلها و الدزة عبارة عن مواد لتجهيز العروس من مالبس و 

ذهب و صناديق و يحملن املصابيح . 
---5:15 - 5:00

الحناية 
اتاحة الفرصة للنساء والفتيات باالستمتاع بأجواء الحنة وذلك من خالل وضع الزينة النسائية 

)الحنة( .
1:00  -  9:0010:00  -  3:30

التصوير 
الفوتوغرايف 

بإمكان الفتيات التقاط الصور التذكارية خالل األجواء الرتاثية مع ارتداء املالبس الشعبية القدمية 
انعكاًسا لالعتزاز بالهوية الوطنية القطرية. 

1:00  -  9:0010:00  -  3:30
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كلية الرشطة

تهــدف هــذه الفعاليــة إىل عكــس معــاين االعتــزاز والــوالء لســمو أمــر البــالد املفــدى، مــن 

ــامية  ــالة س ــال رس ــر إيص ــن ع ــن واملقيم ــعبي للمواطن ــف الش ــح التكات ــار مالم ــالل إظه خ

ــالل  ــن خ ــك م ــة, وذل ــه الطيب ــى أرض ــش ع ــن يعي ــايل وم ــا الغ ــن وطنن ــة أم ــة بأهمي مرتبط

ــة  ــن يف حامي ــال األم ــل رج ــات وعم ــاز العقب ــزام واجتي ــاط وااللت ــى االنضب ــشء ع ــب الن تدري

ــة. ــل الوطني ــاركتهم يف املحاف ــز مش ــون وتعزي ــى القان ــن ع ــن الخارج ــاس م الن

وصف الفعاليةاسم الفعالية

الوقت

مساًءصباحاً

فعاليات افتتاح درب 

الساعي

مشاركة كلية الرشطة يف افتتاح فعالية درب الساعي، 

وتتكون الكتلة من ضابط والطلبة املرشحن والفرقة 

املوسيقية، تتجمع داخل مقر الكلية يف يوم افتتاح 

درب الساعي وثم تتحرك الكتلة باملسر العسكري باتجاه 

سارية علم درب الساعي وتتشكل الكتلة حول الساحة عى 

شكل خارطة قطر.

3:00  -  2:009:00  -  7:00

فعاليات طالب املدارس

فعالية مخصصة لطالب املدارس مبشاركة 12 مدرسة 

بعدد 30 طالب من كل مدرسة، سيتم تخصيص زي موحد 

لجميع الطالب بالزي العسكري امليداين الخاص بضباط 

كلية الرشطة، يشارك الطالب فيها يف برنامج مرشح كلية 

الرشطة )حصة املشاة - حصة الحواجز الرياضية - حصة 

الحواجز امليدانية والعبارة - حصة الدفاع عن النفس - حصة 

املهارات امليدانية - فقرة رفع العلم داخل او خارج املقر(

 -  -  -  - 8:00  -  4:00

فعاليات الجمهور

تتضمن مشاركة األطفال بامليادين التدريبية ، وميدان 

الرماية الهوائية واأللوان – ميدان املهامت القتالية – 

أبراج العبارات – ميدان حرب الليزر – معرض كلية الرشطة، 

1:00  -  9:0010:00  -  3:30

معرض الكلية 
واملجلس

ُخصص املجلس الستقبال كبار الزوار الضيوف الرسمين 

ملقر الكلية، كام يشمل املعرض عى جميع االحداث 

والفعاليات والدورات التي نظمتها الكلية من تأسيسها 

إىل اليوم ويكون العرض بالصور وشاشات العرض 

التفزيونية واألجهزة الذكية واملجسامت

1:00  -  9:0010:00  -  3:30
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قطر الخريية

ــنة  ــت س ــة أسس ــانية وتنموي ــة إنس ــة دولي ــر حكومي ــة غ ــة منظم ــر الخري قط

أنشــئت  قطــر.  دولــة  يف  الخــري  للعمــل  املنظمــة  للقوانــن  وفقــا   1992

ــم  ــن القي ــا م ــتمد مقوماته ــة تس ــي إلرادة أهلي ــر مؤس ــة كتعب ــر الخري قط

أجــل  مــن  القطــري  للمجتمــع  والحضــاري  الثقــايف  واملــوروث  واملبــادئ 

عمــل الخــر واملشــاركة يف مسلســل التضامــن الــدويل بفعاليــة وكفــاءة 

يف التصــدي ألهــم التحديــات اإلنســانية واإلمنائيــة التــي تواجههــا الشــعوب 

الفقــرة واملحتاجــة عــر العــامل.

وصف الفعاليةاسم الفعالية

الوقت

مساًءصباحاً

املرسح

تخصيص مجموعة من الفعاليات واملسابقات املتنوعة 

لألطفال والكبار من الحضور وربطها باليوم الوطني من 

منظور العمل اإلنساين باإلضافة إىل االهتامم باملوروث 

الثقايف والرتايث، كام سيتعرف الجمهور عى نجوم 

العمل اإلنساين واملجتمعي، ودعوة افراداملجتمع للحذو 

عى طريقهم، كام سيتعرف الجمهور عى املجتمعات 

الخارجية ودو ر أهل قطر يف العمل اإلنساين.

1:00  -  9:0010:00  -  3:30

ركن األطفال التفاعي

مكان مخصص لألطفال بجانب املرسح ، يهدف إىل تعريف 

األطفال بقيم اليوم الوطني من منظور العمل اإلنساين، 

بحيث يتعرف األطفال عى معلومات عن التعليم والصحة 

دوليا ، وكيف مساهمة هل قطر يف تنمية املجتمعات.

1:00  -  9:0010:00  -  3:30

جناح قطر الخرية

يعرض الجناح القطاعات األساسية للعمل اإلنساين والتي 

تنفذها قطر الخرية يف الخارج، باإلضافة إىل عرض 

املطبوعات املتنوعة وفيديوهات من امليدان.

باإلضافة إىل تعريف تفصيي حسب البلدان واملشاريع.

1:00  -  9:0010:00  -  3:30
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وصف الفعاليةاسم الفعاليةالجهة

الوقت

مساًءصباحاً

اإلدارة العامة ألمن 

السواحل والحدود

قيادة الزورق
تعليم األطفال قيادة الزورق باستخدام 

جهاز محاكاة لقيادة الزورق.

1:00  -  9:0010:00  -  3:30

التوعية بالسالمة البحرية 

وبرك السباحة 

تعليم األطفال كيفيـة لبس سرتات 

وأطواق النجـــاة وكيفية الترصف يف 

الحاالت الطارئة .

مسابقة ربط الحبال
يتسابق األطفال فيام بينهم حول كيفية 

ربط الحبال.

رشح للمعدات واستخداماتها.عرض معدات البحث واإلنقاذ

عرض ملجسامت الزوارق.مجسامت الزوارق

وزارة الداخليةوزارة الداخلية

وصف الفعاليةاسم الفعاليةالجهة

الوقت

مساًءصباحاً

إدارة املختر 

الجنايئ
التوعية بالسالمة املنزلية

يرشح خراء الحرائق مسببات الحريق 

عى مجسامت محرتقة
1:00  -  9:0010:00  -  3:30

اإلدارة العامة للدفاع 

املدين و إدارات 

مختلفة

التوعية بالسالمة يف 

األماكن املغلقة

رشح وتدريب األطفال عى كيفيـة 

الترصف فـي حال وجود دخان لتجنب 

االختناق ويف حالة االحتجاز

1:00  -  9:0010:00  -  3:30

التوعية بالسالمـة يف 

املخيامت

التعريف بالسلوكيات الخاطئة يف 

املخيامت وكيفية تجنب الحرائق 

واالختناق

تحدي الثواين الذهبية
استخدام طفاية الحريق الليزر من خالل 

مسابقة بن األطفال إلطفاء الحريق

مكافحة الحريق

عرض الستخدام طفايات الحريق ورشح 

وتدريب األطفال عى أنواع الطفايات 

واستخداماتها
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وزارة الداخلية

وصف الفعاليةاسم الفعاليةالجهة

الوقت

مساًءصباحاً

عرض الفزعــةإدارة الفزعــة
سيناريو ألعامل إدارة الفزعة مبشاركة 

األطفال يف املرسح
1:00  -  9:0010:00  -  3:30

اإلدارة العامة 

ملكافحة املخدرات
لعبة إلكرتونية

لعبة إلكرتونية تعرض عى شاشة 

تفاعلية تحتوي عى أسئلة متنوعة عن 

دولة قطر

1:00  -  9:0010:00  -  3:30

إدارة األمن الوقايئ 

)العضيد(
لعبة البالغات

عبارة عن لعبة اإللكرتونية تعرض بعض 

املواقف التي قد يتعرض لها الطفل 

يف الواقع

1:00  -  9:0010:00  -  3:30

إدارة العالقات 

العامة

ألعاب موقع الطفل
عرض محتوى موقع الطفل واأللعاب 

اإللكرتونية

1:00  -  9:0010:00  -  3:30

تعريف األطفال بالرتب العسكرية لعبة الرتب

وصف الفعاليةاسم الفعاليةالجهة

الوقت

مساًءصباحاً

اإلدارة العامة للدفاع 

املدين و إدارات 

مختلفة

ميدان التحدي
مسابقة بن فريقن لتجاوز الحواجز 

واملعوقات
1:00  -  9:0010:00  -  3:30

اإلدارة العامة 

للمباحث الجنائية

إدارةاألدلة 

واملعلومات 

الجنائية )قسم جناح 

األثر(

عروض الكالب

عروض الكالب بحركات الهجوم وكيفية 

كشف القضـــــايا واملتفجرات، والبحث 

واإلنقاذ واملطاردات

1:00  -  9:0010:00  -  3:30

إدارة الفزعــة

معدات وعهدة الدوريات 

واالفراد

عرض معدات الفزعة وعهدة أفراد 

الفزعة ورشح مبسط الستخداماتها

1:00  -  9:0010:00  -  3:30 دوريــة الفزعــــــة الكهربائية

عرض للدورية الكهربائية ورشح 

ملحتوياتها واألجهزة املستخدمة مع 

طرح أسئلة عى األطفال مع تصويرهم 

داخل الدورية من قبل ركن التصوير

معرض الصور
معرض مصغر لصور من أعامل أفراد 

الفزعة

وزارة الداخلية
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وزارة الداخلية وزارة الداخلية

وصف الفعاليةاسم الفعاليةالجهة

الوقت

مساًءصباحاً

اإلتحاد الريايض 

القطري للرشطة 

بالتعاون مع إدارة 

العالقات العامة

مسابقات رياضية متنوعة مسابقات رياضية

1:00  -  9:0010:00  -  3:30

برنامج شوت

عبارة عن برنامج توعوي مروري 

باستخدام كرة القدم والتسديد عى 

العبارات التوعوية 

ركن املرسح وشاشة 

العرض

عروض مرسحية

1:00  -  9:0010:00  -  3:30

عرض مسابقات تفاعلية لعدد من اإلدارات وهي اإلدارة العامة للدفاع 

املدين وإدارة الرشطة املجتمعية وإدارة امن السواحل وإدارة البحث 

الجنايئ وإدارة مكافحة الجرائم االقتصادية واإللكرتونية.

عرض مسابقات عن رشوط األمن والسالمة ، مسابقة مثلث الحريق، 

مسابقة اإلخالء، مسببات الحرائق ومسابقة الثواين الذهبية.

وصف الفعاليةاسم الفعاليةالجهة

الوقت

مساًءصباحاً

إدارة العالقات 

العامة

تصوير األطفال بالزي العسكريركــن التصوير

1:00  -  9:0010:00  -  3:30

متثيل شخصيات )كاركرت(

متثيل شخصيات )كاركرت( تتنقل مع 

األطفال يف جناح الوزارة )سيف – لولوة  

-  أمان  -  سالمة – رشطي الرتاث( 

) شخصيات متجولة يف جناح الداخلية(

لغة اإلشارة

تعليم األطفال خمس جمل بلغة اإلشارة 

وبعد إتقان الطفل للغة اإلشارة يتم 

منحه بطاقة تؤكد تعلمه للغة اإلشارة 

عليها ختم الجوازات

لعبة إلكرتونية

التعريف بخدمات اإلدارة عن طريقة 

لعبة إلكرتونية تعتمد عى التوصيل بن 

الصور وعباراتها 

إدارة رشطــة 

األحـداث
لعبة السلوكيات اإللكرتونية

عرض للسلوكيات االيجابية والسلبية 

عن طريق أسئلة يقوم الطفل باإلجابة 

عليها ر إىل املرحلة التالية 

1:00  -  9:0010:00  -  3:30
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وزارة الداخلية

وصف الفعاليةاسم الفعاليةالجهة

الوقت

مساًءصباحاً

ركن الرسم والتلوين 

وألعاب الرتكيب

فعالية الرسم والتلوين وتعليم األطفال، إدارة الفزعة بالتعاون مع 

)الفنان :حمد املطاوعة(

1:00  -  9:0010:00  -  3:30

تقدم إدارة الجوازات العامة  )مكتب كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة(: 

لعبة الرتكيب البازل – الرسم والتلوين لألطفال.

تقدم فعالية )إدارة العالقات العامة( أنشطة الرسم والتلوين لألطفال.

تقدم إدارة األدلة واملعلومات الجنائية ) قسم جناح األثر ( : أنشطة 

التلوين ولعبة املتاهة.

تقدم إدارة االحداث أنشطة رسم و تلوين و لعبة املكعبات والسلوكيات 

الصحيحة والخاطئة .

وصف الفعاليةاسم الفعاليةالجهة

الوقت

مساًءصباحاً

ركن املرسح وشاشة 

العرض

تقدم اإلدارة العامة ألمن السواحل والحدود: مسابقة عن معدات البحث 

واإلنقاذ ، مسابقة ربط الحبال، رشوط السالمة البحرية.

1:00  -  9:0010:00  -  3:30 تقدم إدارة الفزعة: سيناريو ألعامل الفزعة مبشاركة مرسح الطفل

تقدم إدارة االدلة واملعلومات الجنائية) قسم جناح األثر(: عروض مختلفة 

للكالب املدربة و عرض أفالم توعوية عى شاشة العرض لإلدارات 

املشاركة.

ركن الرسم والتلوين 

وألعاب الرتكيب

تقدم اإلدارة العامة للدفاع املدين بالتعاون مع الفنان: عي املال 

فعالية الرسم والتلوين وتعليم األطفال للرسم والتلوين،  وعرض للوحات 

ورسومات من أعامل الفنان 

1:00  -  9:0010:00  -  3:30

تقدم إدارة الفزعة بالتعاون مع )الفنان حمد املطاوعة(:

فعالية الرسم والتلوين وتعليم األطفال عى شاشة إلكرتونية

وزارة الداخلية
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اللجنة العليا للمشاريع واإلرث

الخطــط  وضــع  يف  ملحوظــاً  تقدمــاً  واإلرث  للمشــاريع  العليــا  اللجنــة  تحــرز 

التفصيليــة للعمليــات التشــغيلية لدولــة قطــر كدولــة مســتضيفة لبطولــة كأس 

العــامل لكــرة القــدم 2022، إذ ســرتبط بــن الشــعوب وتجمعهــم لالحتفــاء معــاً 

بكــرة القــدم وبالوطــن العــريب الــذي سيســتضيف البطولــة للمــرة األوىل. 

ســيحظى كل مشــجع يف قطــر بتجربــة اســتثنائية ســتظل محفــورة يف ذاكرتــه، 

ــه. ــه يف وطن ــو أن ــام ل ــعر ك ــث سيش حي

وصف الفعاليةاسم الفعالية

الوقت

مساًءصباحاً

القفاز الذهبي

 اختر ردود أفعالك الخاصة بك عن طريق القفز يف شبكة كرة القدم 

ومعرفة عدد الكرات التي ميكنك اإلحتفاظ بها بعيدا عن الهدف. تحدى 

نفسك يف لعبة حراسة املرمي وحاول ان تتصدى الكرات امللقية من 

جميع اإلتجاهات.

1:00  -  9:0010:00  -  3:30 هّداف ركالت 

الجزاء
ركلة جزاء بدون كرة، مستخدمن فقط نظام »كنيكت« لتتبع حركة أرجلهم

الهدف اآليل

يتطلب هذا اإلعداد املمتع والجذاب لالعبن التحكم يف كرة روبوتية 

باستخدام جهاز لوحي محمول ملحاولة تسجيل هدف من خالل متاهة 

معقدة.

وصف الفعاليةاسم الفعالية

الوقت

مساًءصباحاً

الرحلة السعيدة
 سيحاول األطفال االمساك بأكر عدد ممكن من كرات كرة القدم ذات 

العالمات التجارية من خالل قيادة طائرة.

1:00  -  9:0010:00  -  3:30

سّجل برأسك

الطريقة األكرث واقعية لتسجيل أهداف الرأس خارج امللعب. وأكرث من 

مجرد كرة قدم، استلم كرات القدم  ووجهها باستخدام رضبات رأس 

دقيقة لتحطيم األهداف الزجاجية ورضب الطائرات.

يتحدى املشاركن الجدار يف رضب أكر عدد ممكن خالل 30 ثانية.تحدي الرسعة

الرسم ثاليث 
األبعاد

ترفيه رائع وممتع لألطفال من خالل رسم الصور املتعلقة بكرة القدم 

النابضة بالحياة عى األجهزة اللوحية.

نشاط تفاعي لألطفال قائم عى الرسم عر شاشة LED.لوحة اإلبداع

جول كليك

Goal Click

يهدف إللقاء الضوء عى شعبية كرة القدم يف قطر، وذلك من خالل 

عدسات أفراد يعيشون يف البلد الذي سيستضيف النسخة املقبلة من 

املونديال. وجاءت النتيجة مبجموعة قصص تحكيها الصور التي التقطها 

أكرث من 30 قطري ومقيم يف قطر

منطقة عرض 
االستادات

تعرف عن قرب عى أكرث االستادات طموحاً وخطفاً لألنظار يف العامل، 

والتي ستستضيف بطولة كأس العامل لكرة القدم قطر 2022.
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وزارة  البلدية والبيئة

مــن  عديــدة  جوانــب  لتلبيــة  بالجمهــور  مبــارشاً  اتصــاالً  تتصــل  خدميــة  وزارة 

متطلبــات حياتــه اليوميــة، وتســاهم مــن خــالل اإلدارات والبلديــات واملراكــز 

ــة  ــهدها دول ــي تش ــاملة الت ــة الش ــة والنهض ــرة التنمي ــا يف مس ــة له التابع

قطــر مبــا يواكــب رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 الراميــة إىل وضــع الدولــة يف 

مصــاف الــدول املتقدمــة.

وصف الفعاليةاسم الفعالية

الوقت

مساًءصباحاً

مسابقة كنوز 
قطر

عبارة عن نظارات 3D  توضح أعامق البيئة البحرية القطرية

1:00  -  9:0010:00  -  3:30

مسابقة السلم 
والثعبان 

فعالية توعوية عباره عن صور حيوانات يتم توزيعها يف اللعبة 

وبعد اإلجابة ينتقل املشارك للمرحلة الثانية

التعرف عى 
جنس الطيور

يتم تعريف الجمهور عى جنس الطر املعروض من خالل الريش

مسابقة النخلة
عبارة عن مسابقة تفاعلية لألطفال لتعريفهم مبراحل الزراعة 

النسيجية للنخلة من خالل لعبة الرتكيب.

عرض 
ميكرسكويب

يتم من خاللها التعرف عى الكائنات الدقيقة القطرية النادرة 

املوجودة يف دولة قطر.

مسابقة الحمض 
النووي

لعبة تركيب الحمض النووي لألطفال.

وصف الفعاليةاسم الفعالية

الوقت

مساًءصباحاً

يتم تعريف األطفال عى أجزاء النخلة وأنواعهاتركيب النخلة

1:00  -  9:0010:00  -  3:30

مسابقة كنوز 
قطر

عبارة عن نظارات 3D  توضح أعامق البيئة البحرية القطرية

مسابقة السلم 
والثعبان 

فعالية توعوية عبارة عن صور حيوانات يتم توزيعها يف اللعبة 

وبعد اإلجابة ينتقل املشارك للمرحلة الثانية

سوق املزارع 
الصغر

تعريف الجمهور واألطفال عى أنواع الخرضوات التي تنتجها 

املزارع القطرية

فعالية الهدر 
الغذايئ

يتم من خالله تعريف الجمهور عى طرق حفظ األغذية بصورة 

صحية وسليمه

مسابقة أين 
تعيش/ تعمل/

تلعب
لعبه يقوم فيها الطفل باختيار مواقع املعيشة والعمل واللعب

فعالية إلكرتونية تفاعلية يخطط بها الطفل ملدينته املخطط الصغر

مسابقة صورة 
ومعلم

لعبة يقوم الطفل مبطابقة الصورة ومعاملها عى الخارطة.

املصمم الصغر 
لعبة إلكرتونية عى جهاز اآليباد يتم من خاللها تصميم منوذجن 

لبيت شعبي سكني و بيت لكبار املوظفن.
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وصف الفعاليةاسم الفعالية

الوقت

مساًءصباحاً

لعبة تركيب
لعبة عبارة عن قطع من الرتكيب ملنزل شعبي وكبار املوظفن 

لألطفال

1:00  -  9:0010:00  -  3:30

ورش تثقيفية تعليمية عن تدوير املخلفاتتدوير املخلّفات

فرز النفايات
لعبة إلكرتونية يقوم بها الطفل بوضع النفايات يف الحاوية 

املخصصة لها

لعبة قانون 
النظافة العامة

لعبة يتعرف بها الجمهور عى نوع وقيمة املخالفات املختص 

بقانون النظافة العامة

لعبة السالحف
لعبة إلكرتونية تفاعلية لتعريف الجمهور عن طرق الحفاظ عى 

السالحف البحرية واالهتامم بنظافة الشواطئ

تعريف الجمهور عى أنواع الفقع الفقع

حديقة الطيور 
الرية

يتم فيها تعريف الجمهور عى الطيور الرية القطرية

عرض حي 
للحبارى

الهدف منها تعريف الجمهور عن دور قطر يف حامية طيور 

الحبارى من اإلنقراض

وصف الفعاليةاسم الفعالية

الوقت

مساًءصباحاً

عرض حي لطائر 
الرشياص

مسابقة ثقافية تدور محاورها حول طائر الرشياص 

1:00  -  9:0010:00  -  3:30

فعالية الراصد 
الصغر

يقوم فيه الطفل الصغر برحلة يتعرف من خاللها عى جودة 

الهواء والرتبة والبحر من خالل جمع العينات وإجراء القياسات 

ومعاينه املؤرشات البيئية

تطبيق عون
تعريف الجمهور عى خدمات الوزارة اإللكرتونية من خالل جهاز 

املوبايل والكمبيوترات واآليباد

لعبة قانون 
النظافة العامة

عرض لحيوانات أليفة موجودة يف حديقة الحيوان

تعريف األطفال عى اساسيات الزراعة الصحيحةفعالية الزراعة

فعاليات رسم 
وتلوين

خاصة بكل قطاع لألطفال

عرض لعينات من 
الرثوة الحيوانية

لتعريف الجمهور  بعينات من األجنة مع النبذة التعريفية لها 

مشاريع األمن 
الغذايئ

تعريف الجمهور بأهم املشاريع القامئة يف دولة قطر والتي 

تخص األمن الغذايئ

وزارة  البلدية والبيئةوزارة  البلدية والبيئة
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اإلدارة العامة للمرور

تقــدم اإلدارة العامــة للمــرور مــن خــالل إدارة التوعيــة املروريــة، مســابقات 

تفاعليــة للتعــرف عــى رشوط الســالمة املروريــة، واختبــار بشــكل تنافــي 

بــن الــزّوار حــول املعلومــات املروريــة، باإلضافــة إىل ألعــاب تفاعليــة تعليميــة 

ــا املتواجــدة يف املتحــف  لألطفــال، واســتعراض ألبــرز مقتنيــات الرشطــة قدميً

ــروري. امل

وصف الفعاليةاسم الفعالية

الوقت

مساًءصباحاً

نادي األطفال

تستهدف الفئة العمرية من 3 – 5 سنوات لتعريفهم بأشكال 

وألوان اإلشارة  املرورية و الفرق بن العالمات اإللزامية 

والتحذيرية  بشكل ترفيهي وتعليمي لألطفال .

1:00  -  9:0010:00  -  3:30

رشطة املرور 

تهدف إىل توعية األطفال عن دور رجال رشطة املرور ومدى 

أهمية اإلفساح لسيارات اإلسعاف والطوارئ من خالل حركة املرور 

عر تجربة محاكاة القيادة يف الطريق.

التلوين 
والدوريات

يتم خاللها تعريف األطفال عى مختلف أنواع املركبات املرورية 

ومساعدتهم عى التمييز بن سيارات القطاعات الحكومية 

املختلفة .

كيدزانيا املرورية 

يتم فيها عرض نشاطات توعوية لألطفال عر بث إذاعي من خالل 

استيديو مجهز يقوم فيه األطفال بدور املذيع والضيوف  للتحدث 

عن الشأن املروري ورشوط السالمة عى الطريق إضافة إىل 

عمل  فيلم الرسوم املتحركة يؤدي فيه األطفال حركات قواعد 

املرور.

اإلدارة العامة للمرور
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FM 96.4 إذاعة مزاجي إف أم

تشــارك إذاعــة مزاجــي إف أم 94.6 للمــرة األوىل يف فعاليــات درب الســاعي، فهــي إذاعــة قطريــة 

ــز ، وتقــدم  للمســتمعن محتــوى  ــع العــرصي واملمي ــرف بأســلوب برامجهــا  ذات الطاب شــبابية تُع

ترفيهــي هــادف يتســم بالتجــدد ومحافظتــه عــى الهويــة القطريــة املحليــة.

وصف الفعاليةاسم الفعالية

الوقت

مساًءصباحاً

تسجيل كلمة 
للوطن

إتاحة الفرصة للجميع لتسجيل كلمة تعر عن حب الوطن من خالل 

مشاركة صوتية ليتم بثها الحقاً عر أثر إذاعة مزاجي 
1:00 – 9:006:00 - 4:00

برنامج املواهب

برنامج تسجيي مع مذيعة إذاعة مزاجي الختيار 4 مواهب 

يعكسون موهبتهم موهبتهم الصوتية و التسجيل معهم يف 

جناح إذاعة مزاجي إف أم 

----6:30 - 6:00

برنامج وقته
)وطني(

تقديم برنامج "وقته" من تقديم عبدالله الغافري  و حنن الصيفي  

من جناح و استوديو إذاعة مزاجي والذي سيبث عر أثر اإلذاعة 

عى الهواء مبارشة كام يتضمن الرنامج مشاركات جامهرية 

ملوضوع كل حلقة وطرح األسئلة املتنوعة التي تتناسب مع هذه 

االحتفالية بطريقة تفاعلية

----8:30 - 7:00

برنامج 2022

برنامج ريايض تحليي مبارش بهوية وطنية، يعرض ويحلل 

ويغطي معظم الدوريات العاملية والدوري املحي بشكل 

خاص مع تسليط الضوء عى استعدادات دولتنا الحبيبة إلستضافة 

نهائيات كأس العامل ٢٠٢٢  الرنامج من تقديم : اإلعالمي واملعلق 

العريق خليل البلويش .

----10:00 - 8:22

مالحظة: يُبث الرنامج يوم األثنن فقط

اإلدارة العامة للمرور

وصف الفعاليةاسم الفعالية

الوقت

مساًءصباحاً

الجدار التفاعي
+ السباق الذيك

عبارة عن سباق للسيارات من خالل 4 مسارات يقوم 4 العبن 

بالوقوف يف كل مسار لإلجابة عى االسئلة املعروضة عى 

الشاشة. الذي يتم فيه اختبار األطفال بالعالمات املرورية 

الشائعة واختبارهم بها 

1:00  -  9:0010:00  -  3:30

العّكاس + إصدار 
الرخصة

يتم فيها التقاط الصور لألطفال وإصدار رخصة تحت التعليم ملن 

يتجاوز اختبار السواقة يف القرية املرورية  

تجربة نظام 
تدريب السائقن 

DTS املوحد

يتم فيها نقل جزء من غرفة التحكم يف املرور واملشاركة يف 

امتحان اإلشارات

السالمة يف الر 

يتم بها تثقيف الزوار برشوط القيادة يف الر وطرق اإلسعافات 

األولية ورضورة تجهيز السيارة بأدوات السالمة املرورية خالل 

القيادة يف الر 

اللوحات املرورية 
القدمية

يتم بها عرض لنامذج لوحات السيارات القدمية

املتحف املروري

تعريف الزوار بأهم معدات الرشطة القدمية وعرض عدد من 

املقتنيات الخاصة مبتحف الشيخ فيصل ال ثاين  باإلضافة إىل 

إصدار الرخصة القدمية 
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وزارة الثقافة والرياضةوزارة الثقافة والرياضة

وصف الفعاليةاسم الفعاليةالجهة
الوقت

مساًءصباحاً

مركز الفنون 

البرصية

معرض وورشة 
رسم عى 

الكرات

*معرض الرسم عى الكرات هو نتاج مجموعة 

من الورش الفنية التي تم تنفيذها مبركز الفنون 

البرصية خالل شهر نوفمر بأيدي مجموعة من 

الفنانن القطرين واملقيمن، وستعرض هذه 

األعامل املميزة أمام زوار درب الساعي والتي 

تعكس أحداث هاّمة أبرزها استضافة قطر لدورة 

كأس الخليج وبطولة األندية وكأس العامل 2022.

*يقدم عدد من الفنانن القطرين واملقيمن 

للجمهور ورشة رسم ُحر عى الكرات أمام الجمهور 

للتأكيد عى أهمية الفن يف بناء جسور حوار 

الثقافات والحضارات خالل أيام الفعالية.

10:00 – 3:301:00 – 9:00

اإلتحاد القطري 

لكرة القدم 

)كورة تايم(

ملعب مخصص ملباريات التنبة وتدريبات كورة تايمملعب التنبه

10:00 – 3:301:00 – 9:00

لعبة أرسع 
واحد

لعبة تحدي بن متسابقن تحدد رسعة ردة الفعل

تحدد مهارة التصويب باستخدام كرة القدملعبة التصويب

زاوية عيالنا
ألعاب مخصصة لألطفال، بلياردو كرة القدم، التلوين 

X , O ولعبة

سينام كورة 
تايم

شاشة عرض فيديوهات ومسابقة كورة تايم  

وصف الفعاليةاسم الفعاليةالجهة
الوقت

مساًءصباحاً

مركز قطر 

للرياضات 

الالسلكية

أجهزة محاكاة 
الطران 
الالسليك

مامرسة مفتوحة للجمهور لتجربة الطران الالسليك 

عى أجهزة املحاكاة

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

مالحظة: موقع هذه الفعالية خارج خيمة الوزارة، 

خلف سوق واقف درب الساعي

حلبة السومو 
للسيارات 
الالسلكية

حلبة سباق سيارات السلكية كهربائية

كرة قدم 
السيارات 
الالسلكية

حلبة مصارعة للسيارات الالسلكية حيث يقوم 

املتنافسون بدفع سيارات منافسيهم خارج الحلبة 

من أجل الفوز

حلبة سيارات 
غر ممهدة

حلبة مخصصة للسيارات الالسلكية البطيئة للطرق 

غر املمهدة 

سباق السيارات 
الالسلكية

مباريات لكرة القدم باستخدام السيارات الالسلكية 

عى منوذج مصغر مللعب كرة قدم.



كتيب فعاليات درب الساعي 2019

45 44

وصف الفعاليةاسم الفعاليةالجهة
الوقت

مساًءصباحاً

نادي الريان 
الريايض

اللجنة الشبابية 

واملجتمعية

أكس سبورت

هي عبارة عن مضامر للدراجات الهوائية حيث يوجد 

بالحلبة بعض الحواجز واملطبات متكن الشباب 

واألطفال التعلم للمرور من هذه الحواجز واملطبات 

مع توفر جميع عنارص األمن والسالمة واللباس ، كام 

يرافق الالعبن مدربن لدواعي األمن والسالمة. 

1:00 – 9:00----

مالحظة: ستقام املسابقات خالل أوقات اسرتاحة 

فعالية أكس سبورت.

الرمية الحرة 
يف كرة السلة

يقوم املشارك برمي كرة السلة والفائر عليه أن 

يسدد الرمية 3 مرات باحرتاف، مع توفر مدرب 

للتعليم كيفية الرمية الحرة

الريشة الطائرة 
)البدمنتون(

فريق خصمن يتنافسون عى لعبة الريشة 

املشابهة لكرة التنس والفائز من يتمكن من اللعب 

دون أن تسقط كرة الريشة عى األرض.

مسابقة شد الحبل بن فريقن خصمن.شد الحبل

نقل املاء
عبارة عن 3 أوعية بهم ماء ويقابلهم أوعية فارغة، 

وعى الالعب التمكن من نقل املاء عر وعاء صغر. 

وصف الفعاليةاسم الفعاليةالجهة
الوقت

مساًءصباحاً

مسابقة 
ثقافية

) نوابغ الشباب(

عى املتسابق حل مجموعة من األسئلة عى 

الحاسب اآليل ليتمكن من الفوز بالجائزة.
1:00 – 9:00----

مسابقة الصّقار الصغر: 18 ديسمر 2019

وزارة الثقافة والرياضةوزارة الثقافة والرياضة
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وزارة الدفاع

تعتــر مديريــة التوجيــه املعنــوي بــوزارة الدفــاع هــي املديريــة املســؤولة عن 

جميــع فعاليــات وزارة الدفــاع يف  درب الســاعي، حيــث تشــارك جميــع القــوات 

املســلحة القطريــة يف الفعاليــات واألنشــطة بعــروض عســكرية حيــة، وعــروض 

ــال باأليــدي. كــام يتضمــن  كتيبــة املوســيقى والنــزول املظــي، و عــروض القت

الجنــاح آليــات قدميــة وحديثــة، وأجهــزة محــاكاة عســكرية بحريــة و جويــة، 

باإلضافــة إىل معــرض القــوات املســلحة، والــذي يعتــر معــرض تفاعــي حيــث 

يتعايــش الجمهــور تجربــة أحــداث متنوعــة يف غــرف مختلفــة لــكل وحــدة منهــا 

القــوات الريــة والبحريــة والجويــة اإلغاثــة والقــوات الخاصــة. 

وصف الفعاليةاسم الفعالية

الوقت

مساًءصباحاً

القتال بالليزر 
عبارة عن جهاز يتم تركيبه عى السالح باستخدام ذخرة صوتية  

ويرسل إشارة إىل الخوذة والدرع من خالل حساسات.
1:00 – 9:0010:00 – 3:30

ميدان الحواجز

هي تدريبات يقوم بها األطفال بدًءا بنقطة معينة وتنتهي 

بأخرى, بحيث يكتسب الطفل يتعلم طريقة توصيل املعلومات 

البدائية. 

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

ميدان البداية
فعالية تضم ثالث أو أربع دبابات عى أرض رملية متكن األطفال من 

من الدخول إل اآلليّة وخوض تجربة حرب وتصويب الدبابات. 
1:00 – 9:0010:00 – 3:30

الدفاع عن النفس 

تعليم اإلعتامد عى النفس من خالل بناء شخصية قوية مستقلّة 

داخل املجتمع والقدرة عى التخلص من الشخص املعتدي يف 

أرسع وقت ممكن باستخدام العقل والقوة. 

---
5:30 - 5:00

8:30 - 8:00

---تقديم عروض لفعاليات موسيقية داخل معسكر وزارة الدفاع.كتيبة املوسيقى 
7:00 - 6:30

8:30 - 8:00

فك وتركيب 
السالح

عملية يقوم بها أحد الضباط تتضمن فك وتركيب األسلحة أمام 

الجمهور.

10:00 - 9:30

11:30 - 11:00

7:30 - 7:00

9:00 - 8:30

نزول املظي 
والراموتر 

4:30 - 5:00---نزول مظي عند غروب الشمس 

وزارة الدفاع
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وصف الفعاليةاسم الفعالية
الوقت

مساًءصباحاً

ورش عمل 

ورشة صناعة القصة باستخدام تقنية إيقاف الحركة

"Stop Motion“

1:00 – 9:008:30 – 6:00

ورشة عن أساسيات تحريك الصورة وتقنيات الرسوم املتحركة من 

" Zoetrope و flipbook" خالل

قسم االستوديو للتعريف بكل ما يستخدم يف عملية إنتاج األفالم

جيكدوم
املنصة الرتفيهية التي تعد أكر فعالية تحتفي بالثقافة الدارجة 

يف قطر

معرض آرك
معرض متعدد الوسائط الذي يعرض أعامال انتقائية لفنانن 

وموهوبن صاعدين مقيمن يف قطر

سينام مؤسسة 
الدوحة لألفالم

من خالل جلب سحر السينام إىل درب الساعي، سيتم عرض برامج 

أفالم ُصنع يف قطر يف شاشة عرض خارجية. 

سيتم عرض برنامج “صنع يف قطر” و فيلم “داري قطر”. 

والذي يركز عى الجوانب اإلجتامعية والبيئية والثقافية.

مؤسسة الدوحة لألفالم

مؤسســة الدوحــة لألفــالم هــي مؤسســة ثقافيــة مســتقلة غــر ربحيــة, تدعــم 

تطــور صناعــة األفــالم يف قطــر مــن خــالل نــرش ثقافــة تقديــر الســينام وتعزيــز 

املعرفــة بالصناعــة إضافــة إىل املشــاركة يف تطويــر الصناعــات اإلبداعيــة. 

واإلقليميــة  املحليــة  األفــالم  وإنتــاج  متويــل  املؤسســة  منصــات  وتشــمل 

والدوليــة, وبرامــج تبــادل املهــارات واإلرشــاد والتوجيــه وعــروض األفــالم, إضافة 

الســيناميئ ومهرجــان قمــرة. وتلتــزم بدعــم تحقيــق  أجيــال  إىل مهرجــان 

ــة. ــى املعرف ــم ع ــاد قائ ــاء اقتص ــة 2030 يف بن ــر الوطني ــة قط ــداف رؤي أه
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وصف الفعاليةاسم الفعالية
الوقت

مساًءصباحاً

العلوم 
يقوم املشاركن بأداء العديد من التجارب املمتعة للحصول عى 

معلومات قيمة 

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

التكنولوجيا
يتعرف املشاركن عى خطوات الرمجة بطريقة سهلة وممتعة من 

خالل أداء مهامت مختلفة

يتنافس املشاركون يف هذا النشاط لبناء أعى برجالهندسة 

الرياضيات
يف هذا التحدي يقوم املشاركون بحل العديد من االلغاز الرياضية 

لتحريك السيارة لتكملة املسار

الفن
يقوم املشاركن بتلوين املالعب الخاصة بكأس العامل 2022 ومن ثم 

تعليقها يف أماكنها بخريطة قطر

اسأل الدكتورة 
كبسولة  

ينظم فرع الصيدلة من رابطة خريجي جامعة قطر فعالية اختر 

معلوماتك حيث سيتم اختيار مواضيع طبية و صيدالنية تكرث بها 

الشائعات لتصحيح املفاهيم الطبية املغلوطة.

1:00 – 9:004:00-8:00

تجارب 
كيميائية 
مشّوقة

 يقدم قسم الكيمياء وعلوم األرض سيتم تقديم عروض لتجارب 

كيميائية مشّوقة أمام الجمهور . 

 Elephant Toothpaste – Lava Lamp - :التجارب الكيميائية هي

 Chemical garden with magic rocks- Rainbow Reaction – Blue

Bottle-Liquid Nitrogen

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

جامعة قطر

وهــي إحــدى املؤسســات الرائــدة يف مجــال التميــز األكادميــي والبحثــي يف 

املنطقــة وتوفــر الجامعــة برامــج عاليــة الجــودة عــى مســتوى البكالوريــوس 

تشــكيل  يف  سيســاهمون  مؤهلــن  خريجــن  تعــد  وإذ  العليــا,  والدراســات 

ــوة  ــري بق ــع القط ــم املجتم ــة ودع ــة لخدم ــعى الجامع ــر و تس ــتقبل قط مس

تتصــدى  التــي  الفعالــة  والدراســات  األبحــاث  إعــداد  يف  احتياجاتــه  وتلبيــة 

للتحديــات املحليــة واإلقليميــة وتعمــل عــى دعــم تحقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة 

ــة. ــى املعرف ــم ع ــاد قائ ــاء اقتص ــعى لبن ــي تس الت

جامعة قطر
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جامعة قطر

وصف الفعاليةاسم الفعالية
الوقت

مساًءصباحاً

الواقع 
اإلفرتايض

يتيح الواقع اإلفرتايض )VR( والواقع املعزز )AR(استكشاف العامل 

فعليًا وتقديم مفاهيم مجردة يف الحياة، مام يسمح األشخاص 

والطالب معا بإرشادهم ملوضوعات مختلفة.

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

مسابقة 
»شيل بريق«

األمن 
السيراين

مسابقة “شيل بريق” تهدف إىل نرش ثقافة الوعي حول األمن 

املعلومايت بن األفراد. عر منصة رقمية ملحاكاة هجامت القرصنة 

يف فضاء افرتايض آمن .

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

نادي
الفلك

تجربة 
الزمكان

تجربة عملية لرشح مفهوم الزمكان و كيفية انحناء 

الزمكان بسبب تأثر االجسام، و  رشح مفهوم 

الجاذبية يف ذلك االطار

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

املجموعة 
الشمسية 

املصغرة

مجسامت متثل  كواكب املجموعة الشمسية و 

يتضمن عرضها التعريف بكل كوكب، كام أنها متثل 

مقياس مصغر صحيح عن النسب و املسافات بن 

الكواكب

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

التلسكوبات 
و الرصد

رصد القمر يف السامء و التعرف عى ألية عمل 

التلسكوبات  و كيفية استخدامها ملشاهدة الكواكب
---10:00 – 3:30

مؤسسة قطر

مؤسســة قطــر للرتبيــة والعلــوم وتنميــة املجتمــع مؤسســة خاصــة غــر ربحيــة توفــر 

خدماتهــا ألبنــاء دولــة قطــر مــن خــالل دعــم وتفعيــل برامــج ترمــي إىل تحقيق رســالتها 

املتمثلــة يف ثالثــة مجــاالت رئيســة تتضمــن التعليــم، والعلــوم والبحــوث، وتنميــة 

ــاً إىل تنشــئة قــادة املســتقبل يف دولــة  املجتمــع. وتســعى املؤسســة ســعياً حثيث

قطــر، إذ تضــع أمامهــم النــامذج الرائــدة وال تبخــل عليهــم بخراتهــا النافعــة لتقــوم 

بدورهــا املنشــود وفضلهــا املعهــود يف تنميــة قــدرات أبنائهــا واالرتقــاء بهــا عــى 

جميــع األصعــدة املحليــة واإلقليميــة والدوليــة. وترتكــز كافــة األنشــطة التــي تضطلــع 

بهــا مؤسســة قطــر عــى تعزيــز ثقافــة التميّــز واالبتــكار يف مجتمــع دولــة قطــر 

املنفتــح وغــرس الطمــوح يف أبنائــه لتحويــل اقتصــاد دولــة قطــر إىل اقتصــاد قائــم 

عــى املعرفــة عــر االرتقــاء بالقــدرات البرشيــة واإلجتامعيــة واالقتصادية املســتدامة.
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مؤسسة قطرمؤسسة قطر

وصف الفعاليةاسم الفعاليةالجهة
الوقت

مساًءصباحاً

معهد قطر لبحوث 

الطب الحيوي

مقهى املعهد
اختر معلوماتك يف متييز الطعام الصحي عى 

أساس كمية السكر والسعرات الحرارية.

1:00 – 9:0010:00 – 3:30
تخلص من الدهون

التعرف عى النشاط الريايض وعى عى كمية 

الدهون التي يحرقها الجسم.

التعرف عى تأثر األطعمة غر الصحية عى صحتنا.اعنت بصحتك

كلية الدراسات 

اإلسالمية بجامعة 

حمد بن خليفة

معرض

مخترات السياسة

معرض يسلط الضوء عى قضايا السياسة العامة 

التي تنتهجها دولة قطر يف مساعيها الوطنية 

والدولية.

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

كلية العلوم 

الصحية والحيوية 

بجامعة حمد بن 

خليفة

فحوص مجهرية
القيام بفحوص مجهرية عن طريق استعامل منظار 

مقرب.

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

أعضاء

الجسم البرشي

القيام بوضع مجسامت أعضاء الجسم البرشي يف 

مكانها املناسب.

قُم بقياس قبضة يدك واحصل عى بطاقة تقييم.قياس قبضة اليد

فيديو الواقع 

اإلفرتايض

فيديو يوضح علم األحياء مستوحى من الواقع 

اإلفرتايض

وصف الفعاليةاسم الفعاليةالجهة
الوقت

مساًءصباحاً

معهد قطر لبحوث 

الحوسبة

التصميم والطباعة 

ثالثية األبعاد

التعرف عى بعض أساسيات التصميم والطباعة 

باستعامل تقنيات ثالثية األبعاد.

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

استكشاف 

الحوسبة املادية

االستكشاف باستخدام برامج معلوماتية تُعنى 

بالحوسبة املادية.

الهاتف كجهاز 

لعرض املعطيات

توضح هذه الفعالية كيف تجعل من هاتفك جهازًا 

لعرض املعطيات.

روبوت »كوزمو«

اللعب مع "كوزمو"، لعبة اإلنسان اآليل التي تعمل 

بالذكاء االصطناعي وتتمتع بذكاء متّقد وشخصية 

جذابة!

استعامل الواقع 

اإلفرتايض

مشاركة املهارات يف استعامل الواقع اإلفرتايض 

يف انتاج محتوى مريئ!

التلوين ثاليث 

األبعاد

تعلم كيفية استخدام بعض التقنيات ثالثية األبعاد 

يف التلوين! 
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مؤسسة قطرمؤسسة قطر

وصف الفعاليةاسم الفعاليةالجهة
الوقت

مساًءصباحاً

كلية العلوم 

والهندسة

جامعة حمد بن 

خليفة

التخلص الذيك من 

النفايات

التعرف عى أهمية التخلّص الذيك من النفايات 

املنزلية.

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

مقتطفات مرئية 

»صحيح البخاري«

االطالع عى مقتطفات مرئية من كتاب "صحيح 

البخاري".

املراقبة 

التابعة التلقائية

املشاركة يف مشاهدة البث للمراقبة التابعة 

التلقائية.

ترشيد

استعامل املياه
التعرف عى بعض أساليب ترشيد استعامل املياه.

تقييم تعابر 

الوجه لذوي 

التوحد

املشاركة يف تقييم درجة االنتباه لدى األطفال 

ذوي التوحد.

الذكاء االصطناعي 

وتوقّع حوادث 

السر 

التعرف عى دور نظام الذكاء الصناعي يف توقّع 

حوادث السر.

معهد قطر لبحوث 

البيئة والطاقة

التعرف عى قضايا االستدامة والطاقات املتجددة.هيكل الشبكة

1:00 – 9:0010:00 – 3:30 النرشة الجوية 
التعرف عى جودة الهواء وحالة الطقس لنهار 

اليوم!

دراجة االستدامة 
التعرف عى كمية الطاقة التي تنتجها وأنت 

تستعمل الدراجة!

أخالقنا
املقصورة 

التفاعلية

التعرف عى بعض املعلومات حول بعض الفضائل 

باستعامل "مكعب الفضائل".
1:00 – 9:0010:00 – 3:30

وصف الفعاليةاسم الفعاليةالجهة
الوقت

مساًءصباحاً

جامعة جورجتاون 

يف قطر

املعامل البارزة

 يف قطر 
3:30 – 9:0010:00 – 1:00اختر معلوماتك بشأن املعامل البارزة يف قطر.

جامعة تكساس 

إي أند أم يف 

قطر

روبوتات 

»تيرتكس«

حاول التحكم يف مثانية أنواع من روبوتات "تيرتكس" 

وأنت تنجز  بعض املهام املطلوبة منك.

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

حركة السوائل
التعرف عى كيفية تحرك السوائل يف أسطوانات 

معبئة مبواد مختلفة.

كرة القدم 

مبشاركة 

»سفرو«

املباراة إلكرتونية لكرة القدم باستخدام روبوت 

"سفرو" وأجهزة اآليباد!

تحّول صوتك إىل أصوات غريبة ومختلفة!تغير الصوت

مركز قطر 

للسموم

)مركز سدرة للطب(

منصات تثقيفية 

حول سبل الوقاية 

من التسّمم

املشاركة يف العديد من الفعاليات التي تعنى 

باطالع العموم عى سبل الوقاية من التسمم 

وعى الخدمات التي يوفرها مركز قطر للسموم.

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

برنامج الدفاع عن 

حقوق األطفال 

)مركز السدرة(

مخاطر  رّج الرضيع
التعرف أكرث عى املخاطر الصحية الناجمة عن رّج 

الرضيع.

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

سالمة األطفال 
التعرف عى أوجه السالمة الالزم توفرها لألطفال 

يف البيت واملدرسة.

ساهم معنا يف حامية األطفال من العنف املنزيل.العنف ضد األطفال

وسائل التواصل 

االجتامعي 

وحامية األطفال

التعرف أكرث عى دور وسائل اإلعالم والفن يف 

حامية األطفال.
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مؤسسة قطرمؤسسة قطر

وصف الفعاليةاسم الفعاليةالجهة
الوقت

مساًءصباحاً

الجمعية القطرية 

للسكري

العادات الصحية 

الجيدة

لعبة تفاعلية للتتعرف عى خطوات بسيطة قد تكون 

مدخاًل لصحة سليمة!

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

أحجية الصور 

املقطعة

انضم للمشاركة معنا يف هذه اللعبة املستلهمة 

من الدميتان "سامل وسارة".

مسابقة »رّحال«

شارك معنا يف هذه املسابقة التفاعلية، واختر 

معلوماتك من خالل اإلجابة عى أسئلة يف الطب 

والتغذية.

جامعة فرجينيا 

كومنولث يف 

قطر

بيكسيل آرت
باستعامل تقنيات بيكسيل آرت، حاول رسم صورة 

أمر دولة قطر.
1:00 – 9:0010:00 – 3:30

جامعة كارنيجي 

ميلون يف قطر

مختر«كيو« 

الذيك

شاركنا شغفك بكرة القدم واهتاممك بفريقك 

املفضل املرشح لخوض نهائيات بطولة كأس العامل 

لكرة القدم قطر 2020، وذلك من خالل استعامل 

"كيو سامرت الب" الذي صممته الجامعة.

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

جامعة نورثوسرتن 

يف قطر

مختر االبتكار 

اإلعالمي

انضم إلينا يف مختر االبتكار اإلعالمي لتقوم بجولة 

افرتاضية يف مبنى الجامعة!
1:00 – 9:0010:00 – 3:30

وصف الفعاليةاسم الفعاليةالجهة
الوقت

مساًءصباحاً

قطر بيوبنك

قياس ضغط الدم
انضم إلينا لتقيس ضغط دمك عن طريق وضع رشيط 

"فيلكرو" الصق حول ذراعك.

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

جهاز قياس قوة 

القبضة

انضم إلينا لقياس قوة قبضتك عن طريق اإلمساك 

القوي بجهاز خاص ألطول وقت ممكن!

جهاز قياس مؤرش 

كتلة الجسم

املشاركة يف النشاط الصحي املخصص لقياس 

مؤرش كتلة جسمك.

جهاز قياس 

الطول والوزن

قم بالوقوف عى ميزان من أجل قياس طولك 

ووزنك.

عجلة األسئلة
أدر العجلة وأجب عن السؤال بشكل صحيح لتحصل 

عى هدية!

قطر تقرأ

كن جزًءا من القصة
استكشف جناحنا الخاص بالكتب، حيث تنتظرك تجربة ال 

تنىس!

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

ابتكر قصتك
أجب عن األسئلة املكتوبة يف البطاقات لتصبح كاتب 

قصة من إبداعك! 

الصناديق املضيئة
انضم إلينا لتتعرف أكرث عى الصناديق املضيئة التي  

تعرض قصًصا حول اليوم الوطني.

اكتشف محتوى مهامًّ حول حملة "قطر تقرأ".الجدار املتكامل

برنامج قطر جينوم

بحوث الجينوم 

من خالل رسوم 

كرتونية

اطلع عى إصدار ملجلة جاسم ذات الرسوم 

الكرتونية، والتي يتعرف طفلك من خاللها عى 

أساسيات علم الوراثة والجينوم.

1:00 – 9:0010:00 – 3:30



كتيب فعاليات درب الساعي 2019

63 62

مؤسسة قطرمؤسسة قطر

وصف الفعاليةاسم الفعاليةالجهة
الوقت

مساًءصباحاً

مركز قطر للتطوير 

املهني
لعبة املتاهة

انضم إلينا يف هذه الفعالية لتتعرف عى أسامء 

بعض الوظائف
1:00 – 9:0010:00 – 3:30

وايل كورنيل للطب 

- قطر

»صحتك أوالً« 

ألعاب الواقع 

اإلفرتايض

شارك معنا يف مجموعة من األنشطة التفاعلية 

التي تعتمد عى الحركية باستخدام جيل جديد من 

ألعاب الحاسوب القامئة عى الواقع اإلفرتايض!

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

مبنى “ذو 

املنارتن”

ورشات الخط 

العريب
اكتشف معنا أرسار الخط العريب وجاملياته!

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

ماذا تعرف عن 

أركان اإلسالم 

الخمسة

انضم إلينا يف هذا النشاط التفاعي وأجب عن 

األسئلة املتعلقة بأركان اإلسالم، واحصل عى نقاط!

صور فتوغرافية 

آنية 

شاركنا يف هذه الفعالية والتقط لك صوًرا 

فتوغرافية آنية ويف الخلفية مبنى "ذو املنارتن" 

باملدينة التعليمية. 

وصف الفعاليةاسم الفعاليةالجهة
الوقت

مساًءصباحاً

حديقة القرآن 

النباتية

أنشطة الغرس 

والتلوين

انضم إلينا من أجل غرس بعض النباتات واالعتناء بها، 

إىل جانب املشاركة يف بعض نشاطات التلوين.

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

لعبة األلغاز 

لألطفال
انضم للمشاركة معنا يف لعبة ألغاز مميزة.

معرض النباتات 
تعرف عى النباتات املذكورة يف القرآن الكريم 

والسنة النبوية الرشيفة.

قم باختيار بذرة وافحصها تحت املجهر!املجهر

السلم والثعبان
فرصة االطالع عى مجّسم سلّم وثعبان صّمام عى 

شكل نباتات. 

أكادميية قطر 

للقادة
3:30 – 9:0010:00 – 1:00عروض عى املرسحعروض عسكرية

3:30 – 9:0010:00 – 1:00عروض عى املرسحعروض عسكريةأكادميية العوسج

نجوم العلوم
عقد من االبتكار 

العريب

عرض للمعالج من االبتكارات التي جرت تقدميها 

يف مواسم برنامج نجوم العلوم عى مدار عرش 

سنوات. وسنقوم بعرض بعض االبتكارات عى 

املرسح.
1:00 – 9:0010:00 – 3:30

فيلم تعريفي قصر عن نشأة مؤسسة قطرالتجربة السينامئية

بيع منتجات تراثية وتذكاريةمتجر مؤسسة قطر
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جناح وزارة العدل

ــز النمــو األخالقــي مــن خــالل تقديــم أنشــطة ذات أفــكار مبســطة عــن  تهــدف املشــاركة لزيــادة وعــي النشــئ وتعزي

القوانــن التــي تنظــم حياتهــم.

وصف الفعاليةاسم الفعالية
الوقت

مساًءصباحاً

أنا واعي بالقانون 

مسابقات إلكرتونية يف عدد ) 6 ( مواضيع قانونية وهي ) التنمر 

/ حرمة الحياة الخاصة / السب والقذف اإللكرتوين / التحرش / 

النظافة ( لألطفال من عمر 9 سنوات فام فوق

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

 التلوين 
اإللكرتوين 

 مسابقة إلكرتونية للتلوين لألطفال اقل من 9 سنوات 

 املحكمة 
) مهن قانونية (

مجسم لقاعة املحكمة يوضح املكان الصحيح لكل مهنة قانونية 

تبارش مهامها داخل قاعة املحكمة  ) القايض ، املحامي ، وكيل 

النيابة ،كاتب الجلسة ( وشخصيات اخرى املتهم والشاهد .

 صندوق األفعال 
صور ألفعال صحيحة و افعال خاطئة يتم وضع كل فعل يف مكانه 

املناسب  

 إعادة تركيب صور شخصيات أصدقاء القانون تركيب  الصورة 

خيمة الدوحة

فعاليــة الدوحــة والتــي تحمــل اســم العاصمــة، تتيــح الفرصــة لجميــع مؤسســات الدولة 

بكافــة القطاعــات يف أجنحتهــا لتعــرض أنشــطة تثقيفيــة وتوعويــة وتفاعليــة مــع 

الجمهــور. ولــدى كل مؤسســة فكرتهــا اإلبداعيــة املميــزة، التــي تنــدرج ضمــن رؤيــة 

ــة  ــق رؤي ــعيًا إىل تحقي ــة س ــة القطري ــة والهوي ــن الوطني ــر ع ــة للتعب ــدة واضح موح

ــا  ــمل برامجه ــدارس وتش ــة امل ــة طلب ــطتها الصباحي ــتقطب أنش ــث تس ــر 2030. حي قط

ــن  ــدد م ــاركة ع ــة مش ــة الدوح ــم فعالي ــائية. وتض ــرتة املس ــالل الف ــراد االرسة خ كل أف

الجهــات مــن شــتى قطاعــات الدولــة.

 فقــرة وطنيــات:  هــي عبــارة عــن فقــرة تفاعلية مــع الجمهور تقــام يف خيمــة الدوحة 

وتتميــز بطابــع وطنــي، تتســم بعنــرص املفاجئــة وال ترتبــط بوقــت محــدد، يســتمتع بهــا 

جميــع الحضــور بكافــة الفئــات الزائــرة.

خيمة الدوحة
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وصف الفعاليةاسم الفعالية
الوقت

مساًءصباحاً

التاجر الصغر

تقدم فعالية “التاجر الصغر” تجربة مصغرة للطفل عن افتتاح 

مرشوع، سعياً لتحفيز روح املبادرة والريادة واملسؤولية لديه بدًءا 

من استخراج سجل تجاري / صناعي، حتى مرحلة املنتج النهايئ 

الذي رسمه الطفل عى شاشة كبرة مع خلفية ملعامل قطر.

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

األلعاب التفاعلية 

والتثقيفية 

اإللكرتونية

لعبة الفروقات: يجب عى الطفل البحث عن الفرق بن املنتجات 

الوطنية
1:00 – 9:0010:00 – 3:30

لعبة الرتكيب: تركيب صورة مبعرثة ملنتج وطني

األلعاب التفاعلية 

والتثقيفية 

اإللكرتونية

 لعبة املتسوق الذيك: وضع قامئة تسوق  تحتوي عى املنتجات 

ويجب عى الطفل أن يختار املنتجات املناسبة من حيث املعاير 

الوطنية واالستهالكية.

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

املصنع الصغر
مصنع مصّغر يعرض املراحل التي مير بها املنتج  من مادة خام إىل 

منتج استهاليك.
1:00 – 9:0010:00 – 3:30

كشك التصوير 

التذكاري

صندوق يحتوي عى شاشة وكامرا فورية وآلة طباعة، حيث يقف 

الطفل أمام الشاشة ويختار الخلفية التي تناسبه.
1:00 – 9:0010:00 – 3:30

جناح وزارة التجارة والصناعة 

تهــدف مشــاركة وزارة التجــارة والصناعــة إىل تقديــم عــدد مــن الفعاليــات 

واألنشــطة املبتكــرة والتــي تعتمــد عــى التكنولوجيــا الحديثــة واملتطــورة 

الــزّوار عــى  لتوعيــة وتثقيــف الجمهــور بشــكل مميــز ومختلــف و تعريــف 

قطاعــات الــوزارة الثالثــة املتمثلــة يف شــؤون االقتصــاد وشــؤون التجــارة 

وشــؤون املســتهلك، مــع طــرح أنشــطة تفاعليــة لألطفــال.

مالحظة: متنح جوائز للزوار املشاركن يف أنشطة الجناح
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وصف الفعاليةاسم الفعالية
الوقت

مساًءصباحاً

املستكشف 
شاشة  يتم فيها عرض خريطة قطر و استكشاف معامل قطر مع 

التفاصيل.

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

 الباحث الصغر
  اختيار فريق يقوم بتجميع البيانات عن طريق الجهاز اللوحي من 

الباحث الصغر.

استكشاف الصادرات والواردات بن قطر ومختلف دول العامل.التجارة الخارجية 

 قطع تركيبة  عى شكل خريطة قطر وركائز التنمية الوطنية االربعةاأللعاب 

3:30 – 9:0010:00 – 1:00تطرح أسئلة متعلقة بتعداد 2020 . ذات هدف تثقيفي وتوعوي.مسابقات يومية 

جناح جهاز التخطيط واالحصاء

ــوره  ــتقبله بص ــر إىل مس ــل واع ينظ ــداد جي ــشء، وإع ــباب والن ــدى الش ــه ل ــز روح املواطن تعزي

ــل  ــي متث ــة الت ــخصيات األربع ــن الش ــيتم تدش ــر 2030، وس ــة قط ــق رؤي ــدف تحقي ــاءه، به بن

ــر 2030. ــه قط ــيه لرؤي ــز األساس الركائ

مالحظة: متنح جوائز للزوار املشاركن يف أنشطة الجناح

وصف الفعاليةاسم الفعالية
الوقت

مساًءصباحاً

التصوير الفوري للزوار  بالزي الجمريكالتصوير

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

جهاز فحص 
الحقائب

تجربة تفتيش الحقائب يف جهاز االشعة

تفتيش الحقائب 
"التفتيش 
الجمريك" 

تفتيش الحقائب واستخراج املمنوعات منها

البحث يف 
الصور املشّفرة 

)األكواد(

كشف األكواد التي تحتوي عى صور ترمز للجامرك

مسابقة تنافسية تعتمد عى رسعة ترتيب حقائب املسافرين. ترتيب الحقائب

األسئلة 
مشاركة الزوار يف اإلجابة عى األسئلة من خالل األجهزة 

اإللكرتونية. 

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

السؤال اليومي
مشاركة الزوار يف السؤال اليومي الذي يطرح يف جهاز لوحي 

ويتم اإلعالن عن الفائز نهاية اليوم

جناح الهيئة العامة للجامرك

يقّدم الجناح أنشطة تثقيفية وتوعوية وترفيهية متميزة متزج بن أحدث التقنيات التكنولوجية.

مالحظة: متنح جوائز للزوار املشاركن يف أنشطة الجناح
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وصف الفعاليةاسم الفعالية
الوقت

مساًءصباحاً

نجوم من قطر
مع سعود 

ومتيم

ثالث شاشات تفاعلية يتعرف الصغار من خاللها عى مجموعة من 

نجوم قطر الذين متيزوا يف مجاالت علمية مختلفة.

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

صّور مع سعود 
ومتيم

التقط صورة رقمية لك مع سعود ومتيم وشاركها مع أصدقائك.

تطبيقات 
تعليمية تفاعلية

يتعرف الصغار من خالل تقنية املحاكاة الرقمية عى املهن الخاصة 

بالتخصصات املوجودة يف كلية املجتمع،.

الرسم بتقنية 
ثالثية األبعاد

3D PEN

يقوم الصغار من التعبر عن هذه االحتفال باليوم الوطني من خالل 

استخدام تقنيات الرسم ثالثية األبعاد.

 زورنا وفالك 
طيب

مسابقة يومية نطرح من خاللها 3 أسئلة حول فعاليات جناح كلية 

املجتمع وأنشطته وتتيح الفرصة للفوز بجوائز قيمة
---7:30 - 7:00

جناح كلية املجتمع يف قطر

وصف الفعاليةاسم الفعالية
الوقت

مساًءصباحاً

إنسان آيل 
»روبوت«

دليل غر تقليدي يف شكل إنسان آيل »روبوت«، الذي سوف يجوب 

الجناح ويقدم رشًحا مفصاًل عن كلية املجتمع يف قطر وبرامجها 

املختلفة وكيفية االلتحاق بالكلية.

11:30 – 10:30
6:00 – 5:00

8:00 – 7:00

الحائط الرقمي

من خالل الجدار األوسط للجناح، يتعرف جمهور الجناح عى 

التخصصات والرامج األكادميية املتوفرة يف كلية املجتمع يف 

قطر.

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

مالحظة: متنح جوائز للزوار املشاركن يف أنشطة الجناح
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وصف الفعاليةاسم الفعالية
الوقت

مساًءصباحاً

الطابعة الثالثية 
األبعاد

طباعة أشكال ثالثية األبعاد ميكن للزوار الحصول عليها كجائزة.

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

القلم الثاليت 
األبعاد

يقدم للمشاركن قلم الرسم ثاليث األبعاد ذو الخيوط البالستيك 

لرسم عى منوذج مسبق اإلعداد عى شكل شعار دوله قطر.

الصورة املهنية

يقف الزائر امام مرآة وتلتقط صورة له وميكنهم اختيار مالبسهم 

املهنية التي يتم عرضها أمامهم عى الشاشة )كام لو كانوا 

يرتدونها(. ميكن أن تكون االختيارات طبيبًا أو مهندًسا أو رجل أعامل. 

 Glide scope
املنظار

جهاز فيه كامرا يف بدايته وسيكون بجانب الجهاز دمية عى شكل 

وسيطلب من املستخدم أن يجد عضواً معيناً من خالل املنظار.

اكتشاف جسم 
اإلنسان

يتعرف لألطفال الصغار عى أجهزة اإلنسان والتعمق يف وظائفها.

وصف الفعاليةاسم الفعالية
الوقت

مساًءصباحاً

أنشطة رياضية 
لألطفال

مامرسة لعبة كرة الطاولة لألطفال .

1:00 – 9:0010:00 – 3:30 مهارات التصويب عى كرة السلة لألطفال .

محطات متنوعة من ألعاب القوى املصغرة لألطفال

جناح لجنة رياضة املرأة القطرية جناح كلية شامل األطلنطي

اكتشــاف التكنولوجيــا الحديثــة واملعــدات التقنيــة والصحيــة لتنميــة مهــارات الــزوار بشــكل 

عــام والنشــئ بشــكل خــاص. 
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وصف الفعاليةاسم الفعالية

الوقت

مساًءصباحاً

ألعاب حركية
تهدف األلعاب الحركية إىل تعليم الطفل كيف بدأت األلعاب 

األوملبية وتعزيز روح التميز بن األطفال. 

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

تركيب الصور
تركيب خريطة قطر مع إضافة املدن وذلك بهدف تعزيز روح 

املنافسة بن األطفال. 

التعريف بالعلم 

األوملبي

مسابقة بن مجموعة أطفال لتلوين العلم األوملبي وحلقاته 

الخمس بصورة صحيحة.

تلوين صور 

ورسومات بجهاز 

اإليباد

مسابقة بن مجموعة أطفال لتلوين الصورة التي يختاروها )ملعب 

يف دولة قطر – ريايض قطري( وتهدف إىل تعريف الطفل عى 

املالعب.

التصوير مع األبطال

يتمكن الزائر من التقاط صورة سلفي مميزة مع أحد الرياضين 

الحاصلن عى ميداليات كخلفية خشبية وتهدف إىل تعريف الطفل 

عى االبطال القطرين الحاصلن عى ميداليات اوملبية.

التصوير داخل 

مجسم ريايض

مجسم لريايض يحمل علم قطر والشعلة األوملبية بلبس العنايب 

مع خلفية ملعب، تتيح للطفل التقاط الصور التذكارية. 

وصف الفعاليةاسم الفعالية

الوقت

مساًءصباحاً

مسابقة املعلومات
مجموعة من األسئلة )لجميع الفئات العمرية( عن تاريخ الرياضة 

القطرية والحركة األوملبية يف دولة قطر.

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

مسابقة تعرف عى 

مناطق املالعب 

يف قطر 

لوحة عى شكل خريطة دولة قطر ملونة باأللوان الجذابة، وموضح 

عليها أسامء املناطق واملدن ،  وذلك بهدف تثقيف الزائر بشكل 

معامل قطر الرياضية واألوملبية واملدن التي تأسست فيها.

VR نظارة الـ

رحلة مثرة عر الجلوس يف مدرج ملعب ملشاهدة  إحدى 

املباريات القدمية وباإلمكان التنقل لعدة محطات رياضية  للتعرف 

عى تاريخها.

جناح األكادميية األوملبية القطرية 
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وصف الفعاليةاسم الفعالية

الوقت

مساًءصباحاً

ورش عمل تفاعلية
ورش عمل تفاعلية يف مجاالت الرنامج التعليمي  STEM  والخاص 

بالرياضيات وتكنولوجيا املعلومات والهندسة والرياضيات.

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

ورش عمل الدوائر 

اإللكرتونية

عبارة عن تركيب قطع ومناذج إلكرتونية بهدف الحصول عى مرشوع  

علمي محدد.

ورش توصيل الدوائر 

اإللكرتونية

ورشة عمل تهدف إىل تعريف املشاركن عى الدوائر اإللكرتونية 

وتوصيلها بهدف بناء خريطة دولة قطر بطريقة عملية.

ورشة ساعة 

الرمجة

ورشة  مخصصة للتعريف بأساسيات الرمجة بطريقة سهلة 

ومشوقة.

مسابقة خريطة 

املهندسن

عبارة عن مسابقة توصيل إلكرتوين وميكانييك بواسطة املختصن 

للمناطق الرئيسية يف خريطة دولة قطر.

مسابقات تفاعلية

  3D ركن التصنيع الرقمي

---8:00 - 4:00

مسابقة تصميم وتركيب األشكال الهندسية  . 

مسابقة بناء برج هنديس .

مسابقة الكنز املفقود .

4:00 - 8:00---تجارب علمية تعرض عى املرسح. 

جناح النادي العلمي القطري

ــكار والتصنيــع ودعــم  ــرس ثقافــة اإلبت ــز وغ ــادي إىل تعزي ــاركة الن تهــدف مش

ــة. ــزة حديث ــتخدام أجه ــة وورش باس ــطة تفاعلي ــر أنش ــن, ع ــن القطري املبتكري
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وصف الفعاليةاسم الفعالية

الوقت

مساًءصباحاً

الفنون والحرف 
اليدوية

نشاطا فني وحريف ممتع لألطفال،  عر الرسم عى قطع طينية 

معدة مسبقاً متثل علم قطر، وعنارص مختلفة من الثقافة القطرية.

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

ورشة عمل 
النحت الرمي

استخدام خامة أساسية يف البيئة القطرية وهي الرمال لتنمية 

مهارات النحت بأيدي محرتفن لتنمية املهارات الفنية. 

مرسح دمى 
الظل

رواية القصص املصاحبة لدمى الظل باللهجة القطرية. والظل هو 

شكل قديم من أشكال رواية القصص حيث توضع الدمى بن مصدر 

الضوء وشاشة شفافة وتوفر مصدرا ساحرا للرتفيه لألطفال الصغار.

----10:00 – 3:30

وصف الفعاليةاسم الفعالية

الوقت

مساًءصباحاً

ورش األطفال

تقديم ورش قراءة القصص التوعوية )قصة العر يف مواعظ 

األجداد.

باإلضافة إىل ورش لعبة تركيب فلن عى شكل قلعة تراثية 

مستوحاه من قالع قطر القدمية.

1:00 – 9:0010:00 – 3:30
عرض ألفالم توعوية حول الصحة السلوكية لألطفال.ركن التوعية

الشاشة 
التفاعلية

تعد من أهم العوامل املساعدة عى توصيل املعلومة للمتلقن 

بشكل جيد وهي عبارة عن نسيج من النص، الجرافيك، الصوت، 

الرسوم املتحركة والفيديو.

عرض قصة العر يف مواعظ األجداد عر رواي.

و عرض انشودة )قطر(.

جناح  مركز دعم الصحة السلوكيةجناح مجموعة بروة العقارية
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وصف الفعاليةاسم الفعالية

الوقت

مساًءصباحاً

املرايا الذكية

املرايا الذكية هي الستعراض عمليات االستراد والتصدير يف املناطق 

الحرة، حيث سيتمكن الطفل من االختيار بن مجموعة من املالبس.

والتفاعل مع املعلومات بأسلوب شيق وتخيي للطفل.

1:00 – 9:0010:00 – 3:30 حائط الذاكرة
تعزيز ذاكرة الزائر والطفل، عر ترتيب املربعات وتكوين صورة كاملة عن 

معلم من معامل دولة قطر.

حلّق معي

نشاط من أكرث األنشطة التفاعلية لألطفال والزوار، حيث أنها تعتمد 

عى تكنولوجيا الواقع املعزز، وتجعل الزائر فور أن يرفع يديه يطر 

فوق معامل دولة قطر واملناطق الحرة.

جناح هيئة مناطق الُحرة

وصف الفعاليةاسم الفعالية

الوقت

مساًءصباحاً

استعراض 
عملية الشحن 

البحري 
والجوي

استعراض عملية الشحن البحري والجوي عر منطقة أم الحول الحرة 

املجاورة مليناء حمد البحري وكذلك منطقة راس بوفنطاس.

1:00 – 9:0010:00 – 3:30 سفينة الشحن 
البحري

نشاط موجه لألطفال األصغر سناً، حيث يعتمد عى البساطة والرتكيز 

الذهني، ألنها تحفز خيال الطفل وتركيزه عر تركيب السفينة بالشكل 

الصحيح وبالتناسق املطلوب.

طابعة 
الوسائط 

اإلجتامعية

التقط صورة مميزة وضع عليها العالمة املحددة hashtag  وقم 

بطباعتها وتخصيصها كطابع شخيص لك 

مالحظة: متنح جوائز للزوار املشاركن يف أنشطة الجناح
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وصف الفعاليةاسم الفعالية

الوقت

مساًءصباحاً

قصص وانشطة 

تفاعلية 

مسابقات تراثية تهدف لتعزيز الهوية الوطنية وإحياء املصطلحات 

الرتاثية, قصة من الرتاث الشعبي, قطر املاض والحارض واملستقبل, 

فن االتقان وصنع األوطان

1:00 – 9:0010:00 – 3:30
بصامت يف حب 

الوطن  

أنشطة تفاعلية وتتضمن : نشاط أين أنا للتعرف عى خريط دولة قطر 

، ونشاط معامل من بلدي للتعرف عى األماكن التي زارها املها 

يف إحدى القصص.

أنشطة فنية بطابع 

وطني 
التشكيل باملعادن / الطباعة البارزة

تراثنا فخرنا 
مسابقات تراثية وتهدف لتعزيز الهوية الوطنية وإحياء املصطلحات 

الرتاثية

وصف الفعاليةاسم الفعالية

الوقت

مساًءصباحاً

لعبة األلغاز 
لعبة فريدة من نوعها تركز عى حل األلغاز وتختر مهارات حل 

املشكالت لدى الالعب.

1:00 – 9:0010:00 – 3:30

 تصوير فوري الستخراج صور وبطاقات لألطفال بخلفيات مميزة.ركن التصوير 

لعبه القفز عى 

املربعات 

لعبة تراثية للقفز عى األرقام بدون مالمسة الخطوط لتنمية ذكاء 

األطفال. 

ركن الرسم وطاولة 

التلوين
رسم وتلوين ملعامل قطر . 

جناح بنك الدوحة جناح وزارة التعليم والتعليم العايل

تربويــة  عــروض  تقديــم  خــالل  مــن  العــايل  والتعليــم  التعليــم  وزارة  مشــاركة  تنعكــس 

الوطنــي. اليــوم  قيــم  تــرز  فنيــة  وأنشــطة  وتعليميــة 
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جناح بنك قطر الوطني 

يهــدف بنــك قطــر الوطنــي مــن خــالل فعاليــات الجنــاح إىل تعريــف األطفــال 

باأللعــاب الشــعبية القدميــة وإكســابهم املهــارات يف معرفــة األلعــاب يف ظل 

جــو مــن املــرح والتنافــس بــن الــزوار.

وصف الفعاليةاسم الفعالية

الوقت

مساًءصباحاً

الواقع املعزز 
 VR

عبارة عن تفاعل بن أحد العبي كرة القدم مع األطفال وذلك من خالل 

مترير الكرة للزوار. 

1:00 – 9:0010:00 – 3:30
األنشطة 
التفاعلية 

أسئلة مختصة باملعلومات البنكية  تهدف إىل تحفيز الذاكرة 

مشاركة األطفال من خالل التلوين ورش األطفال 

متنح جوائز للزوار املشاركن يف أنشطة الجناح
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2019

جدول

 الفــرة الصباحيــة

9 صباحــاً - 1 ظهــراً
املســــائية  الفتــــرة 

3:30 عرصاً - 10 مســاًء

من 12 ديسمرب - 20 ديسمرب 2019

نساء
نهــايئ ملــراداة

الخميسالخميس الجمعةالجمعة األربعاءالثالثاءاإلثننياألحدالسبت

التواجــد الســـاعة 

3 عــراً واالفتتــاح 

ــاعة 3:30 عراً  الس

مســاًء  11:00 إىل 

121314151617181920

ــاعة  ــن الســــ مــ

2 ظـهـــــراً إلـــى 

الســاعة 11 مســـاًء

ــاعة  ــن الســــ مــ

2 ظـهـــــراً إلـــى 

الســاعة 11 مســـاًء
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