
صناعة األلعاب العاملیة

 الیوم األول – األحد

 الیوم الثالث – الثالثاء

الیوم الرابع – األربعاء

الیوم الخامس – الخمیس

الیوم الثاني - األثنین

تحدي األسبوع األول – السبت

الدمی املتحرکة

ألعاب اإللکترونیة - الجزء األول

ألعاب الطاولة

 سیتعرف األطفال علی تاریخ الدمی املتحرکة وأین تطورت، کما سیتم
تشجیع املشارکین علی تبادل األفکار وإنشاء لعبتهم الخاصة

 هل انت من محبي األلعاب االلکترونیة! في عالم صانع األلعاب ستقوم
 بتصمیم لعبتك االلکترونیة الخاصة من خالل تصمیم شخصیتك باللعبة

وبناء العالم الخاص بلعبتك

هل استمتعتم بما تعرفنا علیه؟ لم ننتِه بعد ال تنسوا املشارکة في تحدي 
هذا األسبوع، حیث سنقوم باختیار عشرة مرشحین وعرض أعمالهم في البث 
املباشر. قم بدعوة أقاربك وأصدقائك لدعمك بالتصویت فقد تکون أنت أحد 

الفائزین

 هل أنت من محبي األلعاب اإللکترونیة! في مسار صانع األلعاب العاملي
 ستقوم بتصمیم لعبتك اإللکترونیة الخاصة من خالل تصمیم شخصیتك

باللعبة وبناء العالم الخاص بلعبتك

 هل انت من محبي األلعاب االلکترونیة! في عالم صانع األلعاب ستقوم
 بتصمیم لعبتك االلکترونیة الخاصة من خالل تصمیم شخصیتك باللعبة

وبناء العالم الخاص بلعبتك

سیتعرف األطفال علی ألعاب مسلّیة مثل الشطرنج وسیتم تشجیعهم علی 
إنشاء قواعدهم وتفاصیلهم الخاصة بهم، وسیخططون ویصممون ویضعون 

القواعد ثم یدعون أفراد أسرتهم للعب معهم في لعبة الطاولة الجدیدة 
الخاصة بهم!

 بث مباشر ٣:٣٠ – ٤:٠٠

ألعاب اإللکترونیة - الجزء األول

ألعاب اإللکترونیة - الجزء األول

 بث مباشر ١٠:٠٠ – ١١:٠٠

 بث مباشر ١٠:٠٠ – ١١:٠٠

 بث مباشر ١٠:٠٠ – ١١:٠٠



الیوم السادس - األحد

الیوم السابع - اإلثنین

 الیوم الثامن – الثالثاء

 الیوم التاسع – األربعاء

الیوم العاشر – السبت

الدمی الورقیة

تحّدي العقبات

لعبة الورق

لعبة الهدف

 تحدي األسبوع الثاني – السبت

سیطلق األطفال العنان لخیالهم بتصمیم دمیة ورقیة لشخصیات فریدة من 
خالل االستماع لقصة صوتیة

سیتم تعریف األطفال علی ألعاب الورق املختلفة وسیعملون علی إنشاء 
قواعد اللعبة وتصامیمهم الخاصة، لالنخراط في تجربة ممتعة

سیقوم األطفال بتشیید طریق کامل من العقبات من البدایة إلی النهایة 
لفریقهم املنافس، وستتیح هذه التجربة املمتعة واملثیرة لألطفال تجربة 

روح املغامرة وتحدي أنفسهم بطریقة مبتکرة

سیتعرف املشارکون علی تاریخ لعبة االحجیة وکیفیة صناعتها، کما سیتم 
تشجیعهم علی تبادل األفکار وإنشاء لعبتهم الخاصة واالستمتاع بتجربتها.

سیتعرف األطفال علی تاریخ ألعاب صید الهدف وکیف کانت ُتلعب في 
املاضي، وفي هذا البرنامج سُینشئ املشارکون لعبتهم الخاصة 

وسیستمتعون بتجربتها.

 بث مباشر ١٠:٠٠ – ١٠:٤٥

 بث مباشر ٣:٣٠ – ٤:٠٠

هل استمتعتم بما تعرفنا علیه؟ لم ننتِه بعد ال تنسوا املشارکة في 
تحدي هذا األسبوع، حیث سنقوم باختیار عشرة مرشحین وعرض أعمالهم 
في البث املباشر. قم بدعوة أقاربك وأصدقائك لدعمك بالتصویت فقد 

تکون أنت أحد الفائزین

األحجیة


