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يف	هـذا	العــدد....

القبة	السماوية	
تاريـــــــخ	القبـــــــاب	السمـــــاوية	

مركز القبة السماوية العلمي
السنــة	الثــانية											العـــدد	األولنشـــــــــــرة

من	 قبة	مساوية	 أول	 	مت	جلب	 	 	 	 	 	
الثالث	 القرن	 يف	 الصليبية	 احلمالت	
عشر؛	وهي	مساحة	حمصورة	للنظر	
عبارة	 وكانت	 اصطناعية،	 مساء	 إىل	
عن	خيمة	بها	فتحات	متثل	النجوم،	
على	 داخلها	 املراقب	 يتعرف	 حيث	
مواقع	تلك	النجوم	اليت	يوضحها	ضوء	
النهار.	كما	مت	بناء	مناذج	مشابهة	إىل	
حد	ما	خالل	القرون	الستة	التالية؛	
حتركها	 جمسمات	 عن	 عبارة	 وهي	
جمموعة	من	الرتوس	لتحاكي	حركة	

الكواكب.

املدير	 باورسفلد،	 د.والرت	 قام	 	 	 	 	 	
العلمي	لشركة	»كارل	زايس«	مبدينة	
قبة	 أول	 بتصميم	 بأملانيا،	 جينا	
القرن	 بدايات	 يف	 حديثة	 مساوية	
مدينة	 يف	 افتتاحها	 ومت	 العشرين،	
القبة	 وتتكون	 	.1920 عام	 ميونيخ	
السماوية	احلديثة	من	جهاز	لعرض	
السماء	عبارة	عن	كرة	فارغة	مضاءة	
من	الداخل،	حيث	مت	إحداث	ثقوب	
بها	لتمثل	النجوم،	وتعرض	الصورة	
الناجتة	من	الكرة	املثقبة	على	سقف	
قام	 اليت	 التغيريات	 ومع	 مقبب.	
،	ظل	 بإحداثها	مصنعون	خمتلفون	
املستخدم	 الوحيد	 النوع	 النظام	 هذا	
القرن	 من	 الثمانينيات	 حتى	

العشرين.

										عندها،	أصبحت	التكنولوجيا	
يف	 النجوم	 حملاكاة	 متاحة	 احلديثة	
من	 مطورة	 وباعتبارها	 السماء؛	
العسكرية،	 احملاكاه	 تكنولوجيا	
فإنها	جتمع	بني	حسابات	الكمبيوتر	

تطورت	 ولقد	 بالفيديو.	 واإلسقاط	
يف	 مرة	 ألول	 التكنولوجيا	 تلك	
شركة	 يد	 على	 املتحدة	 الواليات	
»إيفانز	وساثرالند«،	ووصلت	إىل	قمة	
القرن	 من	 التسعينيات	 يف	 تطورها	
الكمبيوتر	 أصبح	 عندما	 العشرين	
ذا	قوة	كافية	حلساب	الصور	املركبة	
أجهزة	 وأصبحت	 عالية،	 بسرعة	
اإلسقاط	بالفيديو	أخرًيا	قادرة	على	
على	 اجلودة	 عالية	 صور	 عرض	
اجلديد	 النوع	 هذا	 كبرية.	 مساحات	
العرض	 جيعل	 السماء	 حماكاة	 من	
أكثر	من	جمرد	حماكاة	لسماء	مليئة	
فقط	 مقصورة	 فحدوده	 	، بالنجوم	

على	خيال	مبتكريه.

أول	جهاز	رقمي	إلسقاط	النجوم	
يف	العـــامل

								تعرف	العامل	على	القبة	السماوية	
الرقمية	بفضل	جهاز	»دجيي	ستار	1و2«	
)Digistar I & II(،	حيث	استطاع	
إىل	 باإلضافة	 مرة	 ألول	 املشاهدون	
أن	رؤيتهم	النجوم،		أن	حيلقوا	وسط	
كما	 األبعاد.	 ثالثي	 إطار	 يف	 النجوم	
من	 أكثر	 اليوم	 ستار«	 »دجيي	 تقدم	
األبعاد،	 ثالثية	 رقمية	 جنوم	 جمرد	
فإنها	توفر	نطاًقا	كاماًل	من	مؤثرات	
القبة	السماوية،	حيث	ميكنها	عرض	
مائلة	 أو	 تقليدية	 قباب	 على	 الصور	

بقطر	من	20	إىل80	قدًما.

مواعيد	العروض	
اليومي	 -	لالستعالم	عن	اجلدول	
موقع	 زيارة	 يرجى	 واألسعار،	

املركز	االلكرتوني:
	www.bibalex.org/psc	

-	يرجى	التكرم	بالعلم	بأن	للقبة	
تغيري	 أو	 إلغاء	 يف	 احلق	 السماوية	
أي	عرض	يف	أي	وقت	بدون	سابق	

إنذار

العـلم للجميـع

»يســهل	فهم	كــل	
احلقـائق	عندما	يتم	

اكتشافـــها،	
املهــم	أن	نكتشفـــها«

جاليليو	جاليلي
)1642 -1564(
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						أرضنا	هي	كوكب	صغري...	يتوج	
القطيب... الشفق	 ضوء	 قطبها	
حتت	 باألشعة	 بأكملها	 وتتوهج	
نفكر	 ما	 نادرا	 جنم	 بسبب	 احلمراء	
اسم	 عليه	 نطلق	 جنم	 فيه...	

الشمس.
باليني	 بني	 من	 جنم	 الشمس	 	 	 	
بالنسبة	 احلياة	 إنها	وقود	 النجوم...	

لنا.
						عرفت	معظم	احلضارات	القدمية	
وأطلقوا	 احلياة	 مصدر	 الشمس	 أن	

عليها	اسم	اإلله.
					وقد	زعم	أرسطو	أن	األرض	كروية،	
وتصور	الشمس	والكواكب	مكنونة	يف	
كرات	كريستالية	تدور	حول	األرض،	

مضلاًل	بذلك	علماء	الفلك	لقرون.
كوبـــرنيـــكاس	حتــــــلى	 ولكن	 	 	 	 	 	
بالشجاعة	الكافية	ليؤمن	بعامل	يدور	

يف	فضاء...	بكون	مليء	بالنجوم...
							كان	جاليليو	جاليلي	أول	من	ينظر	
التليسكوب،	 خالل	 من	 السماء	 إىل	
قرصًا	 ليست	 الشمس	 أن	 رأى	 ولقد	

الكثري	 سطحه	 يغطي	 مثاليًا...بل	
من	البقع	السوداء.

عيوًنا	 الفضاء	 ارتياد	 منحنـــا	 	 	 	
جديدة:	فكل	ما	وقعت	عليه	أعيننا	
بشكل	 نراه	 أن	 نستطيع	 قبل	 من	

جديد...
					مركبة	الفضاء	»	سوهو«،	مت	بنائها	
وكالة	 أجل	 من	 وفرنسا	 إجنلرتا	 يف	
تزويدها	 ومت	 األوروبية،	 الفضاء	
قامت	 وأمريكا.	 أوروبا	 من	 مبعدات	
ثبتتها	 ثم	 بإطالقها،	 ناسا«	 وكالة«	
األرض	 من	 مياًل	 مليون	 بعد	 على	
األرضية	 اجلاذبية	 تتوازن	 حيث	

متاًما	مع	جاذبية	الشمس.
					تتيح	لنا«	سوهو«	أن	نرى	الشمس	

كما	مل	نرها	من	قبل.

					وتأتي	كل	إشراقة	مشس	باألمل...	
يف	 لنا	 أمل	 للبعض	 بالنسبة	 فهي	
يفعله	 ما	 نفعل	 أن	 نستطيع	 أن	
األرض؛	 وجه	 على	 نبات	 أبسط	
الشمس	 من	 الطاقة	 استخراج	 وهو	

مباشرًة....

ـد
ديـ

الشمـــــس...	قصة	جنـمجــ
)عرض	أي-ماكس	مدته	40	دقيقة(

»مساء	 عرض	 فكرة	 تدور	 	 	
األول	 العرض	 وهو	 اإلسكندرية«،	
إنتاجه	 الذي	يتم	 السماوية	 للقباب	
حول	 األوسط،	 الشرق	 يف	 بالكامل	
السماء	 إىل	 اإلنسان	 نظرة	 تطور	
أسرارها	 مكنون	 فهم	 حملاولة	
حركتها	 حتكم	 اليت	 والقوانني	
ويوضح	 املختلفة.	 األزمنة	 عرب	
الزمن	عامل	كبري	 أن	 العرض	كيف	
اآلراء	 أو	 األفكار	 يف	 سواء	 التغيري	 يف	

أو	الرؤى.

قام	 حديثة	 تقنيات	 باستخدام	 	 	 	
فريق	العمل	يف	العرض	باستعراض	
مكتبة	 علماء	 إسهامات	 أهم	
باألخص	 القدمية،	 اإلسكندرية	
ويكتشف	 الفلك،	 علم	 جمال	 يف	
املشاهد	كيف	أن	كل	عامل	من	هؤالء	

إىل	 إضافة	 إسهاماته	 تعترب	 العلماء	
العرض	 ينتقل	 سبقوه.	 من	 إجناز	
احلاضر،	 الوقت	 إىل	 األزمنة	 عرب	
إىل	 ويدعوه	 املشاهد	 يأخذ	 حيث	
اليوم،	 اإلسكندرية	 لسماء	 النظر	
قد	 نظرتنا	 أن	 كيف	 ويوضح	
قدمًيا،	 العلماء	 نظرة	 عن	 تغريت	
تكنولوجيا	 احلديث	وتطور	 فالعلم	
اليوم	 لنا	 أتاحا	 قد	 الفلكي	 الرصد	
سبقونا	 ملن	 متاًحا	 يكن	 مل	 ما	

قدمًيا.	 السماء	 إىل	 بالنظر	

القمر	 		ويف	رحلة	من	األرض	إىل	 	 	 	
اجملموعة	 كواكب	 بني	 وجولة	
اليوم	 نراه	 ما	 أن	 نكتشف	 الشمسية	
اإلسكندرية	 مساء	 عن	 ونعرفه	
إسهامات	 إىل	 فيه	 الفضل	 يعود	

قدمًيا. العلماء	

مســــــاء	اإلسكنــدريــــة
)عرض	فيديو	بانوراما	مدته	30	دقيقة(
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الشمس	 خلف	 القمر...	 وراء	 	 	
درب	 جمرة	 عن	 وبعيدًا	 والنجوم...	
الظالم	 مملكة	 إىل	 ندخل	 اللبانة،	
البارد	 الفضاء	 حيث	 األبدي...	

األسود...

من	 األمر	 خيلو	 ال	 هناك	 حتى	 	 	 	 	 	
وجزيئات	 ذرات	 املادة...	 وجود	
متنوعة	ومنتشرة	يف	أحناء	الفراغ...	
اجملهرية	 اجلسيمات	 هذه	 ومن	

تشكلت	املادة	األولية	للكون...

شكلت	 اليت	 املادة	 نفس	 هي	 	 	 	 	
والغبار	 الغاز	 من	 الضخمة	 السحابة	
مخسة	 حنو	 منذ	 منها،	 تكثف	 اليت	
جديد،	 جنم	 السنني،	 من	 مليارات	
اللون،	 أصفر	 احلجم،	 متوسط	
األجرام	 من	 جمموعة	 حوله	 حتوم	
هذا	 من	 مقربة	 وعلى	 السماوية...	
مساوات	 من	 مساحة	 تلوح	 النجم،	

وحميطات	زرقاء...

								هنا	جند	واحتنا	يف	الفضاء...

فشيئًا	 شيئًا	 مشسنا	 تتضاءل	 	 	 	 	
وحوهلا	عائلة	من	الكواكب	واألقمار،	
يوجد	املاء	يف	عديد	منها	ولكن	فقط	
العنصر	 املاء	 أصبح	 األرض	 على	

األساسي	يف	نشأة	احلياة...

مستقر،	 جنم	 إال	 الشمس	 ما	 	 	 	 	
األخرى	 النجوم	 كمليارات	 صغري...	
وجمرتنا	 اللبانة...	 درب	 جمرة	 يف	
هذه	تشبه	مليارات	اجملرات	الساحبة	
يف	الكون...	كل	منها	حيتوي	على	ما	

ال	حصر	له	من	مليارات	النجوم...

						كـــــم	كوكــــب	حيتوي	على	املاء	
مالئمة	 بدرجة	 عن	مشسه	 ويبتعد	

مثلنا؟
						يستمر	البحث	عن	احلياة	وميتد	
السؤال	عرب	الزمان	واملكان.	ويستمر	
يأتي	 قد	 خافت	 صًدى	 إىل	 استماعنا	
إشارة	من	عامل	 أو	 نائية	 من	حضارة	
بوجود	 توحي	 قد	 غامض	جمهول...	

واحة	أخرى	يف	الفضاء...

واحــــــة	يف	الفضـــاء
)عرض	فيديو	بانوراما	مدته	20	دقيقة(

 

الشمس	 تشرق	 مع	كل	حلظة	 	 	 	
يف	مكان	ما	وتغرب	يف	مكان	آخر.	
الشمس،	 ضوء	 خيتفي	 	 وعندما	
تظهر	يف	السماء	أجرام	متأللئة.	
فإذا	أطلنا	النظر	نالحظ	اختالفًا	
يف	أشكاهلا	وأحجامها	وألوانها،	فما	
سر	 هو	 وما	 األجرام؟	 هذه	 هي	

هذه	االختالفات؟

واإلنسان	 اخلليقة	 بدء	 منذ	 	 	 	
مفكراًً	 السماء	 إىل	 النظر	 دائم	
حيزًا	 شغلت	 اليت	 أسرارها	 يف	
فيها	 فرأى	 اهتماماته،	 من	 كبريًا	
استوحاها	من	 أسطورية	 قصصًا	
حياته	ومعتقداته.	ولكن	عالقة	
اإلنسان	بالسماء	مل	تقتصر	فقط	
وإمنا	 واملعتقدات	 التخيالت	 على	
مجيع	 عكفت	 علمًا	 أصبحت	
على	 القديم	 العامل	 حضارات	

يف	 منه	 االستفادة	 وحماولة	 دراسته	
احلياة	اليومية.

							ومع	مرور	العصور	تزايد	االهتمام	
إليه	 توصل	 ما	 وبفضل	 العلم،	 بهذا	
من	 العصرية	 احلياة	 يف	 اإلنسان	
فإننا	 هائلة	 تكنولوجية	 إمكانيات	
العامل	 هذا	 عن	 كثريًا	 اآلن	 نعرف	
كل	 فإن	 ذلك	 ومع	 البعيد.	 الغامض	
ما	نعرفه	اآلن	ما	هو	إال	جزء	ضئيل	

من	أسرار	هذا	الكون	اهلائل.

الكون	 التعرف	على	هذا	 أردت	 إذا	 	 	 	
السماوية	 القبة	 بزيارة	 فقم	 املثري،	
عن	 لتتعرف	 اإلسكندرية	 مبكتبة	
فلك	 عامل	 مبصاحبة	 بالسماء	 قرب	
رحلة	 	 عرب	 بإرشادك	 يقوم	 حمنك	
مخسة	 يف	 الكون	 يف	 واحد	 يوم	

وأربعون	دقيقة	فقط.
	

عــــــــرض	النــجــــوم
)عرض	حي	مدته	45	دقيقة(

 

أسرة	 وأنشطة	 عادات	 تابع	 	 	 	
خالل	يوم	واحد	من	الصباح	إىل	
ف	على	كل	ما	حيدث	 املساء.	تعرََّ
تفاصيل	 من	 جسدك	 داخل	
لنا	 تتيح	 قصة	 إنها	 مدهشة،	
احليوية	 الوظائف	 على	 التعرف	

داخل	أجسامنا.

اإلنسان«	 »جسم	 فيلم	 يعدنا	 	 	 	 	
بفضل	 املشاهدين،	 بإبهار	
فوتوغرافية	 تقنيات	 استخدام	
مبتكرة	مع	إلقاء	نظرة	مباشرة	
اليومية	 اإلجنازات	 بعض	 على	
بليون	 	200 إنتاج	 مثل	 للجسم،	
كرة	دم	محراء	يف	24	ساعة،	ومنو	
من	 جديدة	 ياردة	 	40-30 من	
إىل	 باإلضافة	 يوم،	 كل	 الشعريات	
خاليا	 من	 خلية	 	10000 ضمور	

املخ	اليت	ال	ميكن	استبداهلا!
غري	 املغامرة	 هذه	 ستكون	 	 	 	 	
ومثرية	 قة	 مشوَّ املسبوقة	
يتعرفون	 حيث	 للمشاهدين،	

جســــــم	اإلنســـان
)عرض	أي-ماكس	مدته	40	دقيقة(

تتكرر	 اليت	 احليوية	 العمليات	 على	
كل	صباح	عندما	نفتح	أعيننا	حيث	
للشبكة	 السطحية	 الطبقة	 تزول	
نضرة	 العني	 تاركة	 باالحرتاق	
ومستعدة	ليوم	جديد،	إىل	ما	حيدث	
لوجبة	العشاء	عند	حتويلها	إىل	طاقة	

نستخدمها	ملواجهة	الغد.
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ولد	كوكب	األرض	من	نار.
أربعمائة	 من	 أكثر	 يوجد	 اليوم،	 	 	 	
احمليط	 حافة	 حول	 نشط	 بركان	
يف	 احلياة	 نوعية	 تشكل	 اهلادئ،	
اسم	 عليها	 ويطلق	 املناطق،	 هذه	
املكان،	 هذا	 جند	 هنا	 النار«.	 »دائرة	
نسمة،	 بليون	 نصف	 يقطنه	 الذي	
مبثابة	نافذة	نطل	منها	على	القوى	
شكلت	 اليت	 اهلائلة	 اجليولوجية	

كوكبنا:
الناس	 تعلّم	 »بيبو«،	 منطقة	 يف	 	 	 	 	
حيث	 الرباكني،	 مع	 التعايش	 أيضًا	
يف	 احلرارية	 األرض	 طاقة	 سخّروا	

العالج	واالسرتخاء.

الشهري	 الربكان	 فوهة	 أعماق	 ويف	 	 	 	 	
»كواه	إدجن«،	يوجد	من	يبحثون	عن	

رزقهم	يف	مراجل	اجلحيم.
للربكان	 العالية	 املنحدرات	 فوق	 	 	 	
الرئيسي	 اهليكل	 وعند	 اخلامد،	
جلزيرة	بالي	تبدأ	رقصة	»الكاتشاك«	

الشهرية.
							كما	أن	أرض	إندونيسيا	اخلصبة،	
من	 هبة	 ثرواتها،	 أهم	 تعد	 واليت	

الرباكني	...
مرة	 اخللق	 معجزة	 حتــدث	 ال	 	 	 	 	
واحدة	ولكنها	مستمرة	...	إنها	بداية	

بال	نهاية	...

دائــــــرة	النــــــار
)عرض	أي-ماكس	مدته	40	دقيقة(

الكون	احمليط	 اإلنسان	 	يستكشف	 	 	 	
به	بواسطة	حواسه	اخلمس،	ويطلق		

على	هذه	املغامرة	اسم	»العلم«.
هذا	 يف	 الصحيح	 وضعنا	 هو	 ما	 	 	 	
رحلة	 يف	 مسافرون	 حنن	 الكون؟	

استكشافية	ال	نهائية.

وسط	 يف	 الكونية	 رحلتنا	 تبدأ	 	 	 	
عن	 نبتعد	 خطوة	 كل	 ويف	 فينسيا،	
اتساع	 ويزيد	 مرات،	 عشر	 فينيسيا	

منظر	العامل	عشر	أضعاف.

سنة	ضوئية	 مليار	 	15 بعد	 على	 	 	 	 	
من	فينسيا	نقرتب	من	حدود	العامل	
املرئي،	وما	يوجد	وراء	ذلك،	ال	نراه	

وال	نعلم	عنه	شيئًا.

عامل	 داخل	 رحلتنا	 نستكمل	 	 	 	 	
األشياء	الدقيقة،	حيث	تظهر	لنا	كل	
خطوة	جديدة	عاملًا	أصغر	من	سابقه	
رحلتنا	عرب	 يف	 ونسري	 مرات.	 بعشر	
فراغ	هائل	يشبه	الفراغ	املوجود	بني	

النجوم!
				استغرقت	الرحلة	الكونية	منذ	بدء	

اخلليقة	حتى	ظهور	اإلنسان	15	بليون	
سنة.	ومنذ	البداية	حنن	مستكشفون	
...	مبدعون	...	وفنيون.	وبعد	آالف	
كونية،	 حلظة	 تعد	 اليت	 السنني،	
سيعيدنا	 التكنولوجيا	 ومبساعدة	

فضولنا	إلي	استكشاف	النجوم.

						البد	لإلنسان	أن	يفهم	عامله	حتى	
يتصور	مصريه	...

	

رحـــــلة	كونيــــة
)عرض	أي-ماكس	مدته	40	دقيقة(



5الفصـــل	الدراســـــي	األول	)	2008-	2009	(	 مركز القبة السماوية العلمي
نشـــــــــــرة

مواعيد		العمل
من	09:00	صباحًا	إىل	16:00	عصرًا األحد	إىل	األربعاء:	
من	09:00	صباحًا	إىل	16:00	عصرًا السبت	واخلميس:	

من	15:00	ظهرًا	إىل	18:00	مساءًا 	 اجلمعة:	
مواعيد	اجلوالت	

السبت	إىل	اخلميس:
10:00	صباحًا	-	11:00	صباحًا	-	12:15	ظهرًا	-	13:00	ظهرًا	-	14:15	عصرًا

والسبت	 اجلمعة	 أيام	 مساءًا	 و17:45	 عصرًا	 	16:45 إىل	 باإلضافة	
واخلميس.

-	تتضمن	مجيع	تذاكر	عروض	القبة	السماوية	رسوم	دخول	املتحف.
-	لغري	مجهور	القبة	السماوية،	تكون	رسوم	دخول	املتحف	0.50	جنيه

تذاكر	 أو	 السماوية	 القبة	 تذاكر	 حلاملي	 جمانية	 املتحف	 جوالت	 	-
املتحف

عروض	تقدميية
العروض	 من	 عدًدا	 بتجهيز	 اآلن	 العلوم	 تاريخ	 متحف	 يقوم	 	 	 	 	
التقدميية،	يركز	كل	منها	على	موضوع	حمدد	يتم	عرضه	يف	املتحف،	
أفكار	وحقائق	غنية	ومفصلة	يتم	عرضها	عن	طريق	 إىل	 باإلضافة	
التقدميية:	 العروض	 موضوعات	 تتضمن	 وسوف	 البيانات.	 عارض	
قياس	 القدمية،	 مصر	 يف	 البناء	 اإلسطرالب،	 أرمشيدس،	 التقويم،	

الوقت	يف	العصور	القدمية.
	

جـــديـد

قاعة اإلستكشاف

منطقة	االستكشاف	
التفاعل	 فيه	 القاعة	 لزوار	 يتسنى	 الذي	 املكان	 هي	 االستكشاف	 منطقة	 	 	 	 	
الفيزياء،	 أقسام:	 مخسة	 إىل	 حاليًا	 وتنقسم	 حبرية،	 املعروضة	 التجارب	 مع	

األحياء،	الكيمياء،	الفلك،	وألعاب	الكومبيوتر.
كما	تشمل	قاعة	االستكشاف:

تاريخ	 مر	 على	 حموريًا	 علميًا	 اكتشافًا	 	48 يربز	 والذي	 الزمين،	 اخلط	 	.1
اإلنسانية،	منذ	حوالي	35000	ق.م.	وحتى	عام	2000	ميالديًا.	

العلماء	 أهم	 بعض	 وتربزان	 نوبل،	 جائزة	 على	 احلائزين	 تكريم	 لوحيت	 	.2
احلائزين	على	اجلائزة	العاملية	الرفيعة	املستوى،	والذين	ترتبط	اكتشافاتهم	

بالتجارب	املعروضة	يف	قاعة	االستكشاف.
3.	ركن	األطفال،	وهو	معد	الستقبال	األطفال	دون	السادسة	من	العمر	أثناء	

زيارة	األهل	للقاعة.

مواعيد		العمل
من	09:00	صباحًا	إىل	16:00	عصرًا السبت	إىل	اخلميس:	

من	15:00	ظهرًا	إىل	18:00	مساءًا 	 اجلمعة:	

مواعيد	اجلوالت	
10:00	صباحاً		-	11:00	صباحًا		-	12:00	ظهرًا	 السبت	إىل	اخلميس:	
13:00	ظهرًا		-		14:00	ظهرًا		-			15:00	عصرًا 	 	

15:00	عصرًا	-	16:00	عصرًا 	 اجلمعة:	
أسعار	الدخول

جنيهان 	 الطلبة:	
4	جنيهات غري	الطلبة:	
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قاعة اإلستكشاف

قاعة	االستماع	واالستكشاف	
أفالم	تسجيلية	علمية	قصرية	ومبسطة،	وفًقا	لربنامج	يتم	 	يتم	عرض	 	 	 	
اإلعالن	عنه	مسبًقا.	تغلب	على	األفالم	املعروضة	روح	احليوية	اليت	جتذب	

انتباه	اجلمهور	وتساعدهم	على	فهم	املسائل	العلمية	بشكل	جذاب	وممتع.
واالستكشاف،	 االستماع	 بقاعة	 املتاحة	 العروض	 قائمة	 على	 لالطالع	  •

www.bibalex.org/psc	:االلكرتوني	املركز	موقع	زيارة	يرجى
املطلوب	 املوعد	 قبل	 االستكشاف	 قاعة	 بإداري	 االتصال	 برجاء	 للحجز،	  •

بأسبوع	على	األقل.	

األسعـــار	
)DVD(	الفيديو	عروض

					الطلبة:	جنيهًا	واحدًا	/	غري	الطلبة:	جنيهان
)3D(	األبعاد	ثالثية	عروض

					الطلبة:	جنيهان	/	غري	الطلبة:	4	جنيهات

ورشة	العمل
							يقوم	املتخصصون	بقاعة	االستكشاف	بتنظيم	ورش	عمل	شيقة	يف	مجيع	
جماالت	العلوم	يف	صورة	مبتكرة.	تبدأ	ورش	عمل	الفصل	الدراسي	األول	يوم	

12	أكتوبر	وتستمر	حتى	25	ديسمرب	2008.
اخلميس،	 إىل	 األحد	 من	 املسبق،	 احلجز	 طريق	 عن	 متاحة،	 العمل	 • ورش	

10:00	صباحا	و	12:00	ظهرًا.
األقل.	 املطلوب	بأسبوع	على	 املوعد	 • جيب	احلجز	قبل	

الواحد	جنيهان. الطالب	 • سعر	اشرتاك	
ورش	العمل	املتاحة	يف	الفصل	الدراسي	األول	هي:

الكهرباء	)من	12	إىل	23	أكتوبر	2008(	
كاملقاومات،	 الكهربائية	 العناصر	 أهم	 »الكهرباء«	حول	 	تدور	ورشة	عمل	 	 	 	
الكهرباء	 تاريخ	 عن	 مبسط	 بشرح	 بدًءا	 وغريها؛	 امللفات،	 الرتانزيستور،	
بتنفيذ	 إنتهاًءا	 العناصر،	 هذه	 الستخدام	 املفصل	 الشرح	 ثم	 وااللكرتونيات،	

دائرة	كهربائية	معقدة.
السنية:	12-16	سنة • املرحلة	

الضوء	واأللوان	)من	12	إىل	23	أكتوبر	2008(
				بدون	الضوء	ال	نرى	األلوان،	فكيف	ميكننا	الضوء	من	رؤيتها؟	وكيف	أته	
الكريستال	 وملاذا	حتول	قطع	 ثالُثا؟	 لوًنا	 لدينا	 يتكون	 لونني	 ندمج	 عندما	

الضوء	إىل	قوس	قزح؟	وملاذا	ال	تبقى	السماء	بنفس	اللون	طوال	الوقت؟
السنية:	8-12	سنة • املرحلة	

الطاقة	)من	26	أكتوبر	إىل	6	نوفمرب	2008(
						ورشة	عمل	»الطاقة«	تقدم	األشكال	املختلفة	للطاقة	وباستخدام	بضعة	جتارب	
آخر،	خصائصها	 إىل	 شكل	 من	 الطاقة	 كيفية	حتول	 تشرح	 ومسلية	 بسيطة	

واستخداماتها	املختلفة	يف	حياتنا	اليومية.
السنية:	12-16	سنة • املرحلة	

الفلك	)من	26	أكتوبر	إىل	6	نوفمرب	2008(
النظام	الشمسي	اخلاص	 		ما	اجملموعة	الشمسية؟	هل	تعرف	كيف	تبتكر	 	 	 	
معلومات	 اكتساب	 ميكنك	 هل	 اخلاص؟	 صاروخك	 عمل	 تستطيع	 هل	 بك؟	

جديدة	عن	الفلك	دون	قراءة	كتاب؟
بأسلوب	 الفضاء	 الكتشاف	 األطفال	 مساعدة	 »الفلك«	 عمل	 ورشة	 هدف	 	 	 	 	

تفاعلي	جديد	ومسلي.
السنية:	6-12	سنة • املرحلة	

جسم	اإلنسان	)من	9	إىل	20	نوفمرب	2008(	
						هذه	الورشة	عن	جسم	اإلنسان:	تدور	جتاربها	حول	سعة	الرئتني	وعملية	

اهلضم	والبصمة	الوراثية	واهليكل	العظمي	والنبض	ومراحل	اجلنني.
السنية:	8-12	سنة • املرحلة	

املغنطيسات	)من	9	إىل	20	نوفمرب	2008(	
املغنطيسات!	 تستخدم	 فأنت	 الكمبيوتر	 جهاز	 باستخدام	 تقوم	 عندما	 	 	 	
فالقرص	املصمت	يعتمد	على	املغناطيسية	لتخزين	املعلومات،	كما	أن	بعض	
ذلك	 إىل	 باإلضافة	 الصور.	 لتكوين	 املغنطيسات	 الكمبيوتر	تستخدم	 شاشات	
فإن	جرس	الباب،	كمثل	بسيط	من	األجهزة	اليت	نستخدمها	يومًيا	وتعتمد	
حمدًثا	 يستحث	 الذي	 الكهربي	 باملغناطيس	 تعمل	 حيث	 املغنطيسات	 على	

للضجة.	
السنية:	12-16	سنة •  املرحلة	

الكثافة	)من	23	نوفمرب	إىل	4	ديسمرب	2008(	
بأسلوب	 الطافية	 واألجسام	 الكثافة	 نظرية	 تقدم	 »الكثافة«	 عمل	 ورشة	 	 	 	

بسيط	يناسب	املرحلة	السنية	املستهدفة.
السنية:	12-16	سنة • املرحلة	

امليكانيكا	)من	23	نوفمرب	إىل	4	ديسمرب	2008	(
الرتوس	 عن	 جتارب	 وتقدم	 امليكانيكا.	 علم	 حول	 تدور	 الورشة	 هذه	 	 	 	 	

والرافعات	واملاكينات	وعن	كيفية	إصالح	السيارات.
معرفة	 يف	 نساعدك	 وسوف	 املاكينات.	 أجزاء	 عن	 مبعلومات	 مندك	 سوف	

معلومات	أكثر	عن	دورة	الوقود	والدينامو	وموتور	املاكينات	والسيارات.
السنية:	12-16	سنة	 • املرحلة	

الكيمياء	)من	14	إىل	25	ديسمرب2008(
تكشف	 اليت	 الشيقة	 التجارب	 تقدم	جمموعة	من	 »الكيمياء«	 ورشة	عمل	 	 	 	 	
واجلزيئات،	 الذرات	 الكيميائية،	 كالتفاعالت	 األسرار	 بعض	 للمشاركني	

االختالف		بني	املركب	واخلليط،	وغريها.
السنية:	12-16	سنة • املرحلة	

النباتات	)من	14	إىل	25	ديسمرب	2008(	
النباتات	لإلنسان؛	سوف	يدرسون	 أهمية	 الطلبة	 الورشة	يتعلم	 	يف	هذه	 	 	 	 	
خصائصها	وعناصرها،	ويرون	البيئة	اليت	تنشأ	فيها،	ويتعرفون	بالتفصيل	

على	ظاهرة	التمثيل	احلراري	وأهميته	لإلنسان.
السنية:	8-12	سنة • املرحلة	
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الفضول	 تنشيط	 إىل	 تهدف	 وهي	
بالعلم	 واالستمتاع	 واالهتمام	
وذلك	 االستعالمية،	 ومناهجه	
لتطوير	قدرات	األطفال	التجريبية.

-	املرحلة	السنية:	12-	15	سنة
-		االشرتاك	للمدارس	فقط؛	لالستعالم،	
القبة	 مركز	 بإداري	 االتصال	 برجاء	

السماوية	العلمي.
	

)TechnoKids(	تكنوكيدز
هي	 تكنوكيـــدز	 شـــــركة	 إن	 	 	
ومناهج	 لربامج	 موثوق	 ناشر	
كمبيوتر	 وبرامج	 التكنولوجيا،	
لتعليم	 يومًيا	 تستخدم	 تكنوكيدز	
الالزمة	 املهارات	 الطلبة	 آالف	
وتقدم	 الرقمي.	 للعامل	 إلعدادهم	
القبة	 مركز	 ملرتادي	 تكنوكيدز	
من	 جمموعة	 العلمي	 السماوية	
للمراحل	 خصيًصا	 املعدة	 براجمهم	

السنية	املختلفة	من	األطفال.
-	املرحلة	السنية:	6-	16	سنة

حسب	 االشرتاك	 رسوم	 ختتلف	 	-
الربنامج	املطلوب.

الربامج	 عن	 املعلومات	 من	 ملزيد	 	-
ومواعيدها	واحلجز،	يرجى	االتصال	
السماوية	 القبة	 مركز	 بإداري	

العلمي.

اجملال	 هذا	 يوضح	 الربنامج	 هذا	
من	 جمموعة	 خالل	 من	 للطلبة	
العمل،	 ورش	 احملاضرات،	 األنشطة:	
واملشروعات	 امليدانية،	 الرحالت	

البحثية.
-	املرحلة	السنية:	14-20	سنة

لقاءات	 	8 	- دقيقة	 	120 اللقاء:	 -	مدة	
كل	دورة	

الواحدة،	 الدورة	 يف	 االشرتاك	 رسوم	 	-
جنيه	 	75 امليدانية،	 الرحالت	 شاملة	

للمشرتك	الواحد	
-	ملزيد	من	املعلومات	واحلجز،	يرجى	
االتصال	بإداري	مركز	القبة	السماوية	

العلمي.

	زووم	األرض	
)من	5	أكتوبر	إىل	22	ديسمرب2008	(

		

يدور	هذا	الربنامج	اخلاص		باملدارس	
عن	 املأخوذة	 الصور	 حول	 فقط	
ويهدف	 الصناعية	 األقمار	 طريق	
احلديثة	 بالتقنيات	 التوعية	 إىل	
البيئية	 للمشاكل	 احللول	 وإجياد	
هامة	 الربنامج	موضوعات	 ويتناول	
مثل:	الري	– تلوث	املياه	– األرصاد	

اجلوية	– الرباكني	والزالزل.	
-	املرحلة	السنية:	12-15	سنة

-	أقصى	عدد	للمشاركني:	30	طالب
اللقاء:	120	دقيقة	-	مرتان	يف	 -	مدة	

األسبوع	)األحد	واإلثنني(
-	االشرتاك	للمجموعات	املدرسية	فقط؛	
بإداري	مركز	 االتصال	 للحجز،	برجاء	
القبة	السماوية	العلمي	قبل	موعد	بدء	

الربنامج	بأسبوع	على	األقل.	

نادي	العلوم	
)من	12	أكتوبر	إىل	25	ديسمرب2008	(

بتفعيل	 العلوم	 نوادي	 تقـــوم	 	 	 	 	 	 	 	
برامج	علمية	وتعليمية	يف	املدارس،	

	عرض	عجائب	العلوم	
)من	12	أكتوبر	إىل	25	ديسمرب2008	(

						هذا	العرض	هو	عبارة	عن	ورشة				
احلجز	 عند	 متوفرة	 مستقلة	 عمل	
يقدم	 العلوم	 عجائب	 عرض	 فقط.	
التفاعلية	 األنشطة	 من	 جمموعة	
عالية	التحفيز	اليت	تشرك	األطفال	
محاسهم	 تثري	 عملية	 جتارب	 يف	
يف	 جتارب	 العرض	 يشمل	 للعلوم.	
جماالت	الفيزياء	واألحياء	والكيمياء.	
باستخدام	 األخصائيون	 يقوم	
اخلامات	 من	 متنوعة	 جمموعة	
ولوح	 القفازة	 والكرات	 كالبالونات	
واملياه	 البيسبول	 ومضارب	 التوازن	

وصفائح	الصودا.	
-	املرحلة	السنية:	6-16	سنة

-	أقصى	عدد	للمشاركني:	50	طالب
-	مدة	العرض	90	دقيقة

-	رسوم	العرض	يف	مكان	مغلق
150	جنيهًا

-	رسوم	العرض	يف	مكان	مفتوح
200	جنيهًا

بإداري	 االتصال	 برجاء	 للحجز،	 	-
قبل	 العلمي	 السماوية	 القبة	 مركز	
املوعد	املطلوب	بأسبوع	على	األقل.	

املرح	مع	العلوم	
)من	12	أكتوبر	إىل	25	ديسمرب2008	(

							املــــــرح	مع	العـــــلوم	عبارة	عن	
السماوية	 القبة	 مركز	 قام	 برنامج	
العلمي	بتنظيمه	بالتعاون	مع	مكتبة	
الطفل	والنشئ	مبكتبة	اإلسكندرية.	
يستخدم	املرح	مع	العلوم	سلسلة	من	
حتتوي	 اليت	 األخالقية	 القصص	
على	رسائل	تهدف	إىل	إعطاء	األطفال	
قاعدة	علمية	ومتكنهم	من	تطبيق	
أداة	 باعتبارها	 العلمية	 املعرفة	
األنظمة«	 »تفكري	 تقديم	 خالقة.	
موضوًعا	رئيسًيا	يف	املرح	مع	العلوم.	
الكون	 يف	 ما	 كل	 أن	 األطفال	 يتعلم	
مرتابًطا	وأن	التفكري	من	وجهة	نظر	

النظام	يؤثر	يف	االختيار	والسلوك.
الربنامج	 من	 األول	 اجلزء	 يقوم	 	 	 	 	 	
والعديد	 حمددة	 قصص	 سرد	 على	
تقوم	 اليت	 اإلبداعية	 األنشطة	 من	
بتعليم	األطفال	رسالة	النظام	وكيف	
باآلخر.	 متصل	 شيء	 كل	 يكون	
الربنامج	 من	 الثاني	 اجلزء	 ويقوم	
بكل	 املتصلة	 العلمية	 األنشطة	 على	
مضمون	للقصة	الذي	يقوم	بتوصيل	
وحنن	 مرح.	 بأسلوب	 الرسالة	 نفس	
كل	 األخالقية	 القصة	 بتغيري	 نقوم	
باختيار	 قمنا	 وقد	 أشهر،	 ثالثة	
ورشة	 لتكون	 احللوى«	 »شجر	 قصة	

العمل	والقصة	القادمة.
-	املرحلة	السنية:	8-14	سنة

اجملموعة	 يف	 املشاركني	 عدد	 	-
الواحدة:	20-25	طالب

اللقاء:	120	دقيقة	-	مرتان	يف	 -	مدة	
األسبوع	)األحد	واألربعاء(

الواحد،	 للطالب	 االشرتاك	 رسوم	 	-
لكل	ورشة	عمل،	جنيهان

الطفل		 مكتبة	 دخول	 رسوم	 	-
جم	 	0.50 الواحد	 للطالب	 والنشء	

لكل	زيارة.
-	للحجز،	برجاء	االتصال	بإداري	مركز	
القبة	السماوية	العلمي	قبل	موعد	بدء	

الربنامج	بأسبوع	على	األقل.	

تكنولوجيا	الفضاء	
)من	12	أكتوبر	إىل	25	ديسمرب2008	(

ضروري	 ألمر	 الفضاء	 فهم	 إن	 	 	 	 	 	
الواحد	 القرن	 حتديات	 ملواجهة	
املناخي	 التغيري	 مثل	 والعشرين	
والكوارث	الطبيعية	واألمن	واالتصاالت	
عموًما.	 العلمي	 والتطور	 واملعلومات	

البـرامــج واألنشتطــة 
قاعة اإلستكشاف
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الفصـــل	الدراســـــي	األول	)	2008-	2009	(	

شبكات	 يف	 بالبحث	 أيًضا	 الفرق	
العلماء،	 إىل	 والتحدث	 اإلنرتنت،	
عروض	 وعمل	 املكتبات،	 وزيارة	
املشاكل	 أحد	 مذهلة	حول	 تقدميية	
أو	الفرص	اليت	يواجهها	عاملنا	اليوم.
هو	 العام	 هذا	 التحدي	 موضوع	
	Climate( املناخية«	 »الروابط	
خالل	 ومن	 	،)Connections
الطلبة	 على	 سيكون	 التحدي	 هذا	
مبناخ	 كثب	 عن	 التعرف	 املشاركني	
كوكب	األرض،	وسيكتشفون	الروابط	
اليت	تصل	بني	العلم	والبشر	واملوارد	
على	 يتعرفون	 وسوف	 واجملتمعات،	
كيفية	التعرف	على	األحوال	املناخية	
السابقة	وينخرطون	يف	إجياد	احللول	
املناخ	 بأحوال	 حتيط	 كثرية	 ألسئلة	
يقوم	 وسوف	 واملستقبلية؛	 احلالية	
بابتكار	 ليجو	 فريست-	 احتاد	 فرق	
خمطط	للعبة	عاملية	من	خالل	هذه	

»الروابط	املناخية«.
						يقـــــام	نهائــــي	مسابقة	احتـاد	
ينظمها	 اليت	 مص	 يف	 فريست-ليجو	
مركز	القبة	السماوية	العلمي	مبكتبة	
اإلسكندرية	للعام	الرابع	على	التوالي	

يومي	28	و29	ديسمرب	2008
-	املرحلة	السنية:	9-	14	سنة

-	املشاركة	بالدعوة	فقط

املسابــــقة	املــــحليـــة	للعــــلوم	
	)ESEF(	واهلندسة

)من	12	أكتوبر	إىل	25	ديسمرب2008	(

للعلوم	 الدولي	 إنتل	 معرض	 	 	 	 	
وهي	 	،)Intel ISEF( واهلندسة	
فرصة	 توفر	 دولية	 علمية	 مسابقة	
واملخرتعني	 العلماء	 من	 للمتميزين	
ويتشاركوا	 جيتمعوا	 لكي	 الصغار	
العلمية		 ومشروعاتهم	 أفكارهم	
املسابقة	 وتدرك	 التطور.	 الفائقة	
	18-14 من	 الطالب	 تشجيع	 أهمية	
كما	 العلمية،	 اإلجنازات	 على	 سنة	
تشجع	اإلبداع	واالبتكار.	وتقوم	تلك	
املسابقة	الدولية	كل	عام	يف	الواليات	
الطالب	 وجتمع	 األمريكية،	 املتحدة	
املشرتكني	 واملديرين	 واملدرسني	
من	مجيع	 احلكومة	 من	 ومسئولني	
مليون	 	4 على	 للتنافس	 العامل	 أحناء	
بعثات	 شكل	 يف	 أمريكي	 دوالر	
ومنح	تعليمية	وجتهيزات	ورحالت	

علمية.
ماليني	 يتنافس	 عام،	 كل	 	 	 	 	
من	 العامل	 أحناء	 مجيع	 يف	 الطلبة	
تؤهل	 اليت	 احمللية	 املسابقات	 خالل	
الفائزين	ملسابقة	إنتل	العاملية	للعلوم	
واهلندسة.	وباالشرتاك	مع	شركة	إنتل	
اإلسكندرية	 مكتبة	 تقوم	 العاملية	
احمللية	جلمهورية	 املسابقة	 بتنظيم	
املشاركني	 تعد	 واليت	 العربية	 مصر	
يف	 اإلشرتاك	 فرصة	 على	 للحصول	
والفوز. والتنافس	 العاملية	 املسابقة	
بتقديم	 املشاركون	 الطلبة	 ويطالب	
اليت	 للموضوعات	 الوافية	 األحباث	
تتناوهلا	مشروعاتهم	يف	أحد	اجملاالت	
احليوان،	 علوم	 مثل:	 املتخصصة	
الكيمياء	 اإلجتماعية،	 العلوم	

مركز	القبة	السماوية	العلمي
السنة	الثانية
العـــدد	األول

الفصـــل	الدراســـــي	األول	
)	2009	-2008	(

حتريــــر:
مايســـة	عــــزب
منســــق	نشــــــر

ملزيد	من	املعلومات	واحلجز،	
يرجى	االتصال	بإداري	مركز	القبة	

السماوية	العلمي

planetarium@bibalex.org

ALEXploratorium@bibalex.org
تليفون:		4839999			203+

داخـــلي:	2350	-	2351
فاكــس:	4820464		203+				

زورواموقعنا	على	االنرتنت:
www.bibalex.org/psc

قاعة اإلستكشاف

تكنولوجيا	 الكيمياء،	 احليوية،	
البيئية،	 العلوم	 اهلندسة،	 املعلومات،	

الطب،	الفيزياء،	الفلك،	إخل.
السماوية	 القبة	 مركز	 ينظم	 	 	 	
إنتل،	 شركة	 مع	 بالتعاون	 العلمي،	
مبكتبة	 القومي	 العلوم	 معرض	

اإلسكندرية.
-	املرحلة	السنية:	14-	18	سنة

-	اللقاء	مرة	واحدة	باإلسبوع،	يوم	األحد
الربامج	 عن	 املعلومات	 من	 ملزيد	 	-
بإداري	 االتصال	 يرجى	 واحلجز،	
مركز	القبة	السماوية	العلمي	بدًءا	من	

5	أكتوبر	2008.

مسابقة	فريست-ليجو	يف	مصر،	
الدورة	الرابعة

								احتاد	فريست-	ليجو	نتاج	الشراكة	
املتميزة	بني	شركيت	فريست	وليجو.	
وهو	برنامج	دولي	ذو	طابع	رياضي	
لألطفال	من	سن	9	إىل	14	سنة.	يقوم	
بالتصدي	 فريست-ليجو	 طالب	
حقيقية	 هندسية	 لتحديات	
ومبساعدة	 املشرفني	 مبساعدة	
يقومون	 كما	 اخلاص.	 خياهلم	
بتنمية	مهارات	حياتية	هامة	وتعلم	
كيفية	املشاركة	اإلجيابية	يف	اجملتمع،	
الفريق	 بناء	 مثل	 صفات	 لتعزيز	
التحليلي	 والتفكري	 املشكالت	 وحل	

واإلبداع.
عام،	 كل	 من	 سبتمرب	 شهر	 يف	 	 	 	 	
لفرق	 جديد	 	 حتدٍّ عن	 الكشف	 يتم	
العامل.	 مستوى	 على	 ليجو	 فريست-	
أسابيع،	 مثانية	 خالل	 الفرق،	 تقوم	
وبرجمة	 وبناء	 وتصميم	 بتخطيط	
ذاتي	 آلي	 إنسان	 وتعديل	 واختبار	
املهمات	 أداء	 على	 قادر	 التشغيل	
تقوم	 العملية،	 إطار	 ويف	 املطلوبة.	


