
 

 

 
 القبه السماويه

 تعباد  أتأ  ليي  ييثاد ن ية األعلوم ثالث
 

أو  لايأي أيرص ع رسااية ايي أل  ايا ل  د   قل اينون وايالوم ايطعبيه اند دً اثدييد يلأاليم وايارح.ايقعبة ايسادوي
صة وعبرااج يطالفير وسدئل  جذاعبة ج اً يأاليم أطفدي  . قعبأ د ايسادويه ا دسعبة يجايع اإلعادر وأيأوي أفالم خد

 .ايا ارس عبتسادر ا دسعبه، وفريق عال و و ، وعروض اثيرة ، وخعبرات أالياية وأ ريعبية واساة ب
 

وايندئ دت اياجهر ديخاليدن) ايعبيويوجيعل  سعبيل اياثدل  افالاد أغطي ااظم  وايي ايالومايقعبه ايسادويه أارض 
 ايجغرافيد، نب واي جوم(واينوا وايفضدء ايخدرج  س ي ظدم ايشاند) علم ايفل ، (دوايعبنأيري اض اي ووىاييو يه
. نل االواه أصعبح  ييل ي  ينان ف  ايذانرة نأجر(اي ي دصوراتوصخوردين) ايجيويوجيدو (وايجعبدل ديايدهن)

 ة.لة ايفهم يين أأيول لي  صور ارئيايافدهيم ايااق ة أصعبح سه عبه ييه وييست اجر   ص انأوب .

 

 ه يالوم ايفل  وايالوم  يلا ارس واينليدت، و وا ي ايشعبدب، واياجاوعدت اينشفية  ين  ق م قعبة سادوية رقاي
 . رجة وأفالم ثالثية األعباد  360واجاوعدت اي شدطدت  اخليه. ي ي د قعبة قد ره عل  عرض صور 
 .قعبأ د  ايسادوية اياياويه أجلب ريالت اي ا ية ليي  ييثاد ن ت

 
 

 :لدينا قبة سماويه بالسمات الرئيسية التالية
 

 :ويهقبة السماالمواصفات 
 ن ت ادقعبه اأ قلة أجلب اإلثدرة ي  ييث.  

   أاأدر . 4أاأدر ولرأفدع  6ايقعبة ايسادوية ي ي د عبقطر 

 طفال 40ايقعبه ع   يصل لي   سأوعبأ. 

  ايأرنيبايف  و سهلة. 

  ي يا ع أاداد ايضوء ايخدرجيثالثة طعبقدت ان اي سيج ايذايقعبة اص وعة ان. 

 

 معاييرالسالمة في القبة السماويه:
 

  ه وايسالاهأوفر أعل  اواصفدت اياأد. 

 اقدواة يلايده و اييريق. 

 ايقعبه عب ون أرضيه ااد يساح عباخدرج طوارئ سهلة. 

 
 إلستخدام المريح للقبه:ا

 
  .ايقعبة ازو ه عبا خل رأسي يل خول وايخروج  ون زيف أو ضغط 

 اء ا أظم ان جهدز يلأهويه يخلق ظروفد اريية يلاشده ينأيدر هو. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 لماذا يجب أن تحجز معنا؟

 

 .عروض د ايأالياية أاال عل  أيفيز ايخيدل وأوسيع عقل اياشده ين 

 يألطفدل.  )ثالثية االعباد ( أق م أجرعبة أالياية اخألفة 

   ايقطري  االعلي يلأاليم  لاجلسايااديير ايالايه  يي ي د أفالم وعبرااج وأجدرب أأادش  اعSEC . 

  واياخيادت.   ين  وفر هذه اياروض يلا دسعبدت ايخدصه، يفالت أعيد  ايايال 
 
 

 اييجز يأطلب اسديه نعبيره يأسع يجم ايقعبه.اليوظه: 
 
 
 

 31200011 أو االأصدل عب د عل   sky.dome@telus.net يرج  لرسدل طلعب  لي 
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