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الذي يهدف إىل كشف الستار عن عامل 
النانوتكنولوجيا اخلفي والغامض.

عزيزي الزائر، حنن ندعوك لزيارة 
 www.bibalex.org/psc موقعنا اإللكرتوني
بصورة منتظمة لتقرأ املزيد ولتظل ملمًّا 
جبميع التفاصيل اخلاصة باألنشطة اليت 
نقدمها خالل 2009 الذي يعد بأن يكون 
عاًما مثرًيا للعلوم والتكنولوجيا يف مصر.

أخرى،  مرة  احلسم  وقت  حان  لقد 
وحنن هنا مبركز القبة السماوية العلمي 
جديدة  آفاق  فتح  على  العزم  عقدنا  قد 
التنوع،  تقدر  رؤية  واضحة؛  رؤية  ذات 
عند  عاملي  نطاق  يف  بالتفكري  وتتميز 
وهدفنا هو  النطاق احمللي؛  التصرف يف 
حقيقتنا  جتاه  الفردية  املواقف  تغيري 
وعاملنا،  ومنطقتنا،  ودولتنا،  املشرتكة، 

وأخرًيا وليس آخًرا إنسانيتنا املشرتكة.

الفلك  لعلم  املختلفة  لألوجه  التقدير 
يقدَّر  ال  مشرتًكا  مورًدا  جتسد  واليت 
سوف  املناسبة،  وبهذه  األمم.  جلميع 
العلمي  السماوية  القبة  مركز  ينظم 
مسابقة  ومنها:  النشاطات،  من  سلسة 
»أوملبياد الفلك«، وبرناجمي »تعرف على 
وسلسليت  الفضاء«،  و»تكنولوجيا  الكون« 
»الفلك يف احلضارة  وندوات  حماضرات 
و»إنها عاملة فضاء«،  العربية اإلسالمية« 
السابع  السنوي  املؤمتر  إىل  باإلضافة 
يف  الفلك  لعلم  األوروبي  للمجتمع  عشر 

.)SEAC 2009( الثقافة

 2009 عام  إعالن  مت  فقد  وأخرًيا، 
العام املصري اإليطالي للعلوم. وبالتعاون 
والسفارة  العالي  التعليم  وزارة  مع 
اإليطالية مبصر، سوف تستضيف مكتبة 
متتالية،  معارض  مخسة  اإلسكندرية 
بدايًة مبعرض »تكبري الصورة، صور من 
 2009 يناير   27 إىل   8 من  النانو«  عامل 

5 قاعة االستكشاف          
6 ورشة العمل   
7 واألنشطة                                     البرامج 

فـي هذا العــــــدد....

عـــــــام سعيــــــــد 2009!
بقــــــلم: مايســــة عـــزب، منسق نشر مبركز القبة السماوية العلمي
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العلم للجميع

ǑǈƓƛǃƒ ƥƥùƶǃƒ      ƗùùǒǈƓƛǃƒ Ɨǈƪǃƒ

أعزائي الزوار،

ها حنن نقف مرًة أخرى على أعتاب 
بدايًة  يكون  أن  ميكنه  عاٍم  جديد؛  عاٍم 
فيه  نعيش  الذي  للعامل  لرؤيتنا  جديدًة 

اليوم وكيفية تعاملنا معه.

لقد مت تأسيس مركز القبة السماوية 
إنطالًقا  اإلسكندرية  مبكتبة  العلمي 
تغيري  على  األطفال  بقدرة  إمياننا  من 
للتواصل  رائًدا  املركز  فكان  املستقبل، 
العلمي غري الرمسي يف مصر. ولقد تعهَّد 
املركز بتوجيه مجيع املوارد املتاحة له من 

أجل نشر رسالة »العلم للجميع«!

وأهم املوارد اليت يعتمد عليها مركز 
أساسًيا  اعتماًدا  العلمي  السماوية  القبة 
األكثر  املوارد  وهي  البشرية،  املوارد  هي 
واستثمارنا  ثقتنا  ولكن  مصر.  يف  وفرة 
ال ينحصران يف القوى البشرية من أجل 
قدرة  يف  هما  األهم،  بل  فقط،  العمل 

العقل البشري على التخيل واالكتشاف.

زيادة  علمي هي  مركز  أي  مهمة  إن 
خالل  من  للعلم  وفهمه  اجملتمع  وعي 
عن  هدفه  بتحقيق  ويقوم  التسلية؛ 
واالبتكار.  إثارة احلماس واخليال  طريق 
يطمح  اهلدف،  ذلك  لتحقيق  سعيه  ويف 
مركز القبة السماوية العلمي إىل التميز 

واإلبداع.

السماوية  القبة  مركز  يقوم  لذلك 
جناحاته  بتعزيز  العام  هذا  العلمي 
على  الرتكيز  طريق  عن  السابقة 
األنشطة السنوية، وهي: برنامج الصيف، 
ومسابقة فرست-ليجو يف مصر، ومعرض 
مصر للعلوم واهلندسة )ESEF(، ويوم 
واحتفالية   ،)WED( العاملي  البيئة 

إيراتوستينس، واحتفالية العلوم.
يف عام 2009، تقام احتفالية العلوم 
للمرة الثالثة؛ وهي مهرجاًنا عاًما ضخًما 
مينح العلم وجوًدا يف اجملتمع، كما يعطي 
واخللفيات  األعمار  مجيع  من  اجلمهور 
واملناقشة  للتساؤل  فرصًة  الثقافية 
العلوم  احتفالية  وموضوع  واالستكشاف. 
مركز  ويتمثل  »الطاقة«؛  هو   2009 لعام 
كما  اليت،  العلوم«  »قرية  يف  االحتفالية 
و2008،   2007 عامّي  زائرينا  يعلم 
تستضيف جمموعة متنوعة من املعروضات 
التفاعلية، باإلضافة إىل »عرض عجائب 
العام،  هذا  التشويق.  الدائم  العلوم« 
أيًضا  العلوم  قرية  لزائري  يتسنى  سوف 
والتقدميات  احملاضرات  حضور  فرصة 
وبالطبع سوف  املكان.  املناظرة يف نفس 
يستمر زائرينا املخلصني، باإلضافة إىل 
باكتساب  الزائرين اجلدد، يف االستمتاع 
برفقة  وذلك  تنتهي؛  ال  اليت  املعرفة 

العائلة أو األصدقاء أو كلٍّ مبفرده.

مركز  يشارك  ذلك،  إىل  باإلضافة 
االحتفال  يف  العلمي  السماوية  القبة 
 2009 للفلك  الدولي  بالعام  العاملي 
هلذا  الرؤية  وتتمثل   .)IYA 2009(
على  األرض  سكان  مساعدة  يف  العام 
الكون  هذا  يف  مكانهم  استكشاف  إعادة 
وكذلك اكتساب شعور شخصي بالدهشة 
واالكتشاف. واحتفااًل بالذكرى األربعمائة 
للتليسكوب  جاليلي  جاليليو  الستخدام 
الدولي  العام  سيكون  مرة،  ألول  الفلكي 
بالفلك  عامليًّا  احتفااًل   2009 للفلك 
وذلك  والثقافة،  اجملتمع  يف  ومساهماته 

حتت شعار »الكون ملك لك فاكتشفه«.

وأنشطة  احتفاالت  تستهدف  وسوف 
من  مزيًدا  إثارة  للفلك  الدولي  العام 
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املسرح  لنا  يتيح  أن  هو  هدفنا  إن 
وابتكار عروض  لعرض  الفرصة  الرقمي 
احملاكاة  تكنولوجيا  بتحويل  تقوم 
جمسمة  مسرحية  جتربة  إىل  املعقدة 
وعمالقة فريدة من نوعها. وسوف يعيد 
مبكتبة  السماوية  القبة  حتديث  مشروع 
على  كمنشأة  مكانتها  إليها  اإلسكندرية 
أقصى درجات التقدم، وسيسمح هلا أن 
تواصل سعيها ُقدًما كمركز جذب تعليمي 
وترفيهي. وهكذا، تستمر القبة السماوية 
زوارها  إبهار  يف  اإلسكندرية  مبكتبة 
برحالت ومغامرات تتجاوز اخليال؛ هذه 

املرة، عرب كون ثالثي األبعاد!

املشاهد  فيه  حتيطك  مسرًحا  ختيَّل 
الصور  متلؤه  مقبب  مسرح  اجملسمة... 
اخلالبة عالية اجلودة ويغمره الصوت... 
وجهاز  واحد،  آلي  حاسب  يديره  مسرح 
يتحكم  قوى  وبرنامج  بعد،  عن  حتكم 
املسرح  هو  هذا  فيه...  شيء  كل  يف 
إليه  توصلت  ما  أحدث  الرقمي... 
تكنولوجيا القباب السماوية على مستوى 
العامل... هذا هو مستقبل القبة السماوية 

مبكتبة اإلسكندرية...

منذ افتتاحها يف أكتوبر 2002، تعمل 
القبة السماوية مبكتبة اإلسكندرية، وهي 
بنظامني خمتلفني  معماري مجيل،  عمل 
اخلاص  اآلي-ماكس  عرض  نظام  هما: 
العمالقة، ونظام عرض  بأفالم الشاشة 
الفيديو بانوراما. ونظام الفيديو بانوراما 
احلالي هو نظام يتكون من ثالثة أجهزة 
املتحركة على  الصور  آلي تعرض  عرض 
السماوية  القبة  شاشة  مساحة  نصف 
فقط، يف حني تغطي باقي الشاشة صور 
الشرائح  عرض  أجهزة  تعرضها  ثابتة 

القبة السماوية

مغامــــرة القبـــة السمـــــاوية تستمــر!
طفــرة  يف تكنولوجيـــا القبـــاب السماوية

السماوية  القبة  تستخدم  كما  املصورة. 
 )Star Ball( أيًضا جهاز عرض النجوم
وأربعة  جنم   5200 حوالي  يعرض  الذي 
وذلك  الشهرية،  النجوم  جمموعات  من 

يف عروض الفلك احلية.

السماوية  القباب  تكنولوجيا  ولكن، 
إىل  أدى  مما  سريًعا،  تطوًرا  تتطور 
فقدان القبة السماوية مبكتبة اإلسكندرية 
املرتبة التاسعة على العامل اليت احتلتها 
املضيفة  وباعتبارها  افتتاحها.  عند 
للقباب  الدولية  للجمعية  القادم  للمؤمتر 
السماوية )IPS 2010(، وهو أكرب وأهم 
حدث يف عامل القباب السماوية وال يقدم 
إال أحدث التقنيات يف هذا اجملال، لذلك 
فقد شرعت مكتبة اإلسكندرية يف حتديث 
مستوى  إىل  ترقى  حتى  السماوية  القبة 
توقعات الزائرين القادمني من كل أحناء 

العامل للمشاركة يف املؤمتر.
وبفضل وزارة السياحة املصرية، فقد 
املالية  املوارد  اإلسكندرية  ملكتبة  توفرت 
الطبيعي  الالزمة لتحقيق مسعاها. ومن 

كبرًيا  إهتماًما  السياحة  وزارة  تهتم  أن 
وذلك  واملكلف،  الضخم،  املشروع  بهذا 
اإلسكندرية  مكتبة  بوضع  التام  إلدراكها 
كواحدة من أكثر املزارات جذًبا للسياحة 

يف مصر.

القبة  حتديث  مشروع  ويتضمن 
الفيديو  عرض  نظام  استبدال  السماوية 
للعرض  رقمي  بنظام  احلالي  بانوراما 
يعنى  مما  بالكامل؛  القبة  شاشة  على 
تغطية الشاشة بأكملها، بداًل من نصفها 
فقط، بالصور املتحركة. ويتضمن النظام 
اخلصائص  من  ثرية  جمموعة  اجلديد 
الفلكية  املشاهد  لعرض  األبعاد  الثالثية 
بيانات  قاعدة  يشمل  كما  الواقعية، 
واجملرات،  والكواكب،  للنجوم،  عريضة 
ليتم عرضها على الشاشة. لذلك سوف 
النظر عن  السماوية  القبة  لزوار  يتسنى 
والتعرف  السماوية  األجرام  لتلك  قرب 
سيتمكن  وبالتالي  كثب،  عن  عليها 
املشاهدون من استكشاف الكون الغامض 

كما مل يفعلوا من قبل.
 

باإلضافة إىل كل ذلك، فسوف ميكِّن 
النظام اجلديد أخصائيي القبة السماوية 
جنحوا  قد  الذين  اإلسكندرية؛  مبكتبة 
إنتاج أول عرض قبة مساوية  مسبًقا يف 
الشرق  يف  أيًضا  األول  وهو  مصري، 
العروض  من  املزيد  إنتاج  من  األوسط؛ 
باللمس،  باستخدام شاشة بسيطة تعمل 
مباشرة  ابتكاراتهم  رؤية  من  متكنهم 
على شاشة مسرح النجوم. وبذلك سوف 
تطلق التكنولوجيا اجلديدة حقبة جديدة 
سيصبح  حيث  السماوية  القبة  عامل  يف 
اخلاصة  صورنا  رسم  باستطاعتنا 
أي  بكل سهولة؛  العروض  إىل  وإضافتها 
على  بنقرة  متاًحا  بأكمله  الكون  سيكون 

الفأرة.

مبكتبة  السماوية  القبة  وطموح 
إنتاج عروض  اإلسكندرية جللب صناعة 
إىل  يهدف  للمنطقة  السماوية  القبة 
ارتباًطا  مرتبطة  علمية  عروض  تقديم 
جديدة  خطوة  وهي  بثقافتنا،  مباشًرا 
القبة  مركز  اختذه  الذي  الطريق  على 
إليه  وصل  ما  أحدث  جللب  السماوية 
العامل إىل املنطقة من ناحية، وإىل إبراز 
ملنطقتنا  الثري  والثقايف  العلمي  الرتاث 

ونقله إىل العامل من ناحية أخرى.
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الشمـس... قصــة نـجم
)عرض آى-ماكس مدته 35 دقيقة(

مســـــاء اإلسكنـــــدريـة
)عرض فيديو بانوراما مدته 30 دقيقة(

واحة فى الفضاء
)عرض فيديو بانوراما نصف قببى مدته 25 دقيقة(

جســــم اإلنســـــان 
)عرض أى-ماكس مدته 40 دقيقة(

جديـــد

•لالستعالم عن اجلدول اليومي للقبة السماوية وأسعار التذاكر، يرجى  	
 www.bibalex.org/psc :زيارة موقعنا اإللكرتونى

•برجاء العلم بأن للقبة السماوية احلق يف إلغاء أو تغيري العروض يف أي  	
وقت وبدون سابق إنذار وذلك ألسباب فنية.

مواعيد العروض

القبة السماويةالعروض املتاحة

قطبه  يتّوج  كوكب صغري  أرضنا هي 
يتوهج  كوكب  القطيّب...  الشفق  ضوء 
بسبب  احلمراء  حتت  باألشعة  بأكمله 
نطلق  جنم  فيه...  نفكر  ما  نادًرا  جنم 

عليه اسم الشمس.

باليني  بني  من  جنم  الشمس  إن 
النجوم... لكنها هي وقود احلياة بالنسبة 
القدمية  احلضارات  عليها  فأطلقت  لنا، 
اسم اإلله... واآلن، منحنا ارتياد الفضاء 
ما  كل  رؤية  من  فمكَّننا  جديدة،  رؤية 
األيام  من  يوم  يف  أعيننا  عليه  وقعت 
التليسكوب  جعل  وكما  جديدة.  بأعني 
األقمار  لنا  الكون ممكنًة، مسحت  رؤية 
نراها  مل  كما  الشمس  برؤية  الصناعية 

من ذي قبل.

قصة  ''الشمس...  فيلم  علينا  يقص 
تطور  مع  اإلنسان  ارتقاء  قصة  جنم'' 
استيعابه   ، َثمَّ ومن  للشمس،  استيعابه 
الفيلم  ومغزى  به.  حييط  الذي  للكون 
اجلهل،  على  العلم  انتصار  هو  الرئيسي 
الظالم؛ فألول مرة  النور على  وانتصار 
باستفاضة  النجوم  أحد  دراسة  ميكننا 
ذروة جديدة  أثناء تصاعده حنو  ورؤيته 

وهي احلد الشمسّي األقصى القادم.

باألمل...  مشس  إشراقة  كل  وتأتي 
يف  النجاح  أمل  هو  للبعض،  بالنسبة 
القيام مبا تقوم به أبسط النباتات على 
وجه األرض يومًيا... النجاح يف استخراج 
الشمس  من  والنظيفة  الوفرية  الطاقة 

مباشرة...

بأروع رحلة على  ميكنك االستمتاع 
على  خالهلا  تتعرف  رحلة  اإلطالق... 
داخل  أحداثها  تدور  مدهشة  قصة 
جسمك... هي رحلة تكشف لنا عجائب 
يوم.  كل  حتدث  اليت  اإلنسان  جسم 
املسبوقة،  وغري  املثرية،  املغامرة  هذه 
ستأسر قلبك؛ إذ تبدأ كل صباح عندما 
اخلاليا  من  طبقة  فتزول  أعيننا  نفتح 
احملرتقة عن سطح الشبكية كاشفًة عن 
البصرية،  اجملسات  من  نضرة  طبقة 
وهي  العشاء  وجبة  أصداء  آخر  وحتى 
سنحتاجها  اليت  الطاقة  إىل  تتحول 

ملواجهة الغد.

اإلنسان''  ''جسم  فيلم  يعُدنا 
الفوتوغرافية  التقنيات  بفضل  باإلبهار 
نظرة  إلقاء  من  متكننا  اليت  املبتكرة، 
احليوية  العمليات  بعض  على  مباشرة 
البسيطة اليت يقوم بها جسم اإلنسان 

يوميًّا كما مل ترى من قبل.

تبدأ رحلتنا يف ''مساء اإلسكندرية'' 
وإراتوستينس،  أبولونيوس،  بأجماد 
حتى  وتستمر  وبطليموس،  وأبوقراط، 
إن  اليوم.  إليه  وصلنا  ما  عند  نقف 
العرض  هو  اإلسكندرية''  ''مساء 
إنتاجه  للقبة السماوية الذي يتم  األول 
ويأخذنا  األوسط؛  الشرق  يف  بالكامل 
رحلة  يف  دقيقة،   30 خالل  العرض، 
بنا  وجيول  القمر،  إىل  األرض  من 

أنَّ  خالهلا  من  لنكتشف  الكواكب  بني 
إال  هو  ما  به  ومعرفتنا  للكون  رصدنا 
وتدور  القدامى.  العلماء  إسهامات  نتاج 
تطور  حول  اإلسكندرية''  ''مساء  فكرة 
لفهم  حماولة  يف  للسماء  اإلنسان  نظرة 
حركتها  حتكم  اليت  والقوانني  أسرارها 
العرض  ويوضح  املختلفة؛  األزمنة  عرب 
تطور  يف  مؤثر  عامل  الزمن  أن  كيف 
يف  أو  األفكار  يف  سواء  والتغيري،  املعرفة 

الرؤى واآلراء.
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متحـــــف تــــاريخ العلـــــوم
اإلسطـــــــرالب... إشــــــراقــــة علم الفـــلك

علماء  عام، متكَّن  ألفّي  حوالي  منذ 
األجرام  مواقع  حساب  من  الفلك 
العام  وقياس يف أي وقت من  السماوية، 
من  الظاهرة  األماكن  وحساب  حنن، 
ارتفاع  وحتديد  وقت،  أي  يف  السماء 
والنطاق  األفق  يف  السماوية  األجسام 
ما  بفضل  ذلك  كّل  فيه؛  تتواجد  الذي 

ُيعرف باإلسطرالب.
قرون  لعدة  اإلسطرالب  تاريخ  ميتد 
وثقافات سابقة؛ وقد ازدهر اإلسطرالب 
ثم  اإلسالمي  العامل  يف  كبرًيا  ازدهاًرا 
إسبانيا  خالل  من  أوروبا  إىل  وصل 
)األندلس( يف أوائل القرن الثاني عشر.

ما هو  يكون:  أن  اآلن جيب  والسؤال 
ذلك اإلسطرالب حبق السماء؟!

اإلسطرالب  تسمى  اليت  اآللة  تلك 
األبعاد  ثنائي  منوذج  عن  عبارة  هي 
الفلكيون  استخدمها  السماوية،  للكرة 
أن  املرجح  ومن  القدامى؛  واملنجمون 
وأول  أقدم  خمرتع  هو  هيباركوس  يكون 

إسطرالب قبل امليالد ببضعة قرون.
األم،  من  اإلسطرالب  ويتكون 
والراصد،  والفرس،  واحملور،  والشبكة، 
والصفيحة. ويتمثل أهم جزء من أجزاء 
املعدنية  الصفيحة  تلك  يف  اإلسطرالب 
الدائرية اليت يبلغ قطر دائرتها 15سم. 
وآخر  خلفي  وجه  وجهان:  ولإلسطرالب 
دوائر عديدة  أما اخللف فهناك  أمامي. 
ألنواع  وفًقا  مقسمة  عليه،  حمفورة 

خمتلفة من املتدرجات؛ 360 درجة على 
لأليام،  قسًما   365 أو    املثال،  سبيل 
و12 للشهور… إخل. أما الوجه فدائرته 
السطحية مقسمة إىل 24 قسًما للساعات 
)مرقم باألحرف(، باإلضافة إىل دائرة 
باستخدام  التقويم  لتشبه  أخرى مقسمة 
وخط  املدارات  أما  النجمية؛  التجمعات 
االستواء فهي منقوشة يف اجلزء األوسط، 
وسط  يف  السماوية  األقطاب  وجود  مع 

القرص.
العامل  إىل  اإلسطرالب  إدخال  مت 
والتاسع من  الثامن  القرن  اإلسالمي يف 
خالل ترمجات النصوص اليونانية؛ وقد 
وصل إىل قمة تطوره أثناء القرون األوىل 
اإلسطرالب  قيمة  وترجع  لإلسالم. 
على  قدرته  إىل  اإلسالم  يف  املتوارثة 
وبالتالي  اليوم،  من  الوقت  حتديد 
إجياد  يف  يساعد  كما  الصالة،  مواقيت 

االجتاه إىل مكة.
من  خمتلفٌة  أنواٌع  وهناك 
اإلسطرالبات؛ اإلسطرالب البحري واحٌد 
البحري  اإلسطرالب  وُيستخدم  منها. 
البحر  يف  لسفينة  العرض  خط  حلساب 
عن طريق قياس ارتفاع الشمس يف وقت 

الظهرية أو ارتفاع أحد النجوم.
نوع  هو  البلنسفريي  اإلسطرالب 
النحاس  املعدن،  من  مصنوع  وهو  آخر؛ 
الفلكيني  ساعد  وقد  عادًة،  احلديد  أو 
والنجوم  الشمس  موضع  قياس  على 

الطول،  وخط  لألفق  بالنسبة  الظاهرة 
للكرة  سطحية  بصورة  بإمدادهم  وذلك 
باألخص  الرئيسية،  والدوائر  السماوية 
اإلستوائية  والدائرة  الربوج  دائرة 
السرطان  مدارّي  وكذلك  السماوية، 
اإلسطرالب  فإن  ولذلك،  واجلدي. 
من  بدائيًّا  نوًعا  يعترب  البلنسفريي 

احلاسب اآللي.
اإلسطرالب  فهو  الثالث  النوع  أما 
قبة  برنامج  عن  عبارة  وهو  الكهربي؛ 
اإلسطرالب  شكل  على  متحرك  مساوية 
هلذا  الفريدة  وامليزة  البلنسفريي. 
ما  معظم  يعرض  أنه  هي  اإلسطرالب 
على  واخلفي،  منها  الظاهر  السماء،  يف 
أن  إىل  باإلضافة  ذلك  واحدة.  شاشة 
اإلسطرالب الكهربي يضم أكثر من 150 
يف شكل جتمعات  تظهر  أن  جنًما ميكن 
أو  مشااًل  عرضها  ميكن  كما  جنمية، 
جنوًبا. كما يعرض اإلسطرالب الكهربي 
املشرتى،  وأقمار  القمر،  تطور  مراحل 
وحلقات زحل، وكسوف القمر، باإلضافة 
بل  وقت.  أي  يف  كوكب  أي  مراحل  إىل 
الكهربي  اإلسطرالب  بواسطة  وميكن 
بدقة  والتعرف  والوقت،  التاريخ  حتديد 
على موقع الشمس والقمر والكواكب، من 

أي مكان.
السماوية  القبة  مركز  ويقدم 
''إسهامات  عن  صغرًيا  معرًضا  العلمي 
''فرسان  اسم  حتت  الفلك''  يف  العرب 

أنواع  عدة  عرض  يتم  حيث  السماء''، 
من  املزيد  أن  كما  اإلسطرالب.  من 
يف  متوفرة  اإلسطرالب  عن  املعلومات 
القسم اإلسالمي من متحف تاريخ العلوم 

باملركز.
شرح املصطلحات: 

األم: هي جسم اإلسطرالب البلنسفريي؛  1 .
وهي عبارة عن صفيحة دائرية رفيعة 

ذات فتحة يف الوسط.
يف  أهمية  األكثر  اجلزء  الشبكة:  2 .
اإلسطرالب البلنسفريي؛ وهو جزء يتم 
ربطه بالصفيحة بواسطة الفرس، ولكن 

ميكنه الدوران يف األم حول احملور.
من  اخللفي  اجلزء  يف  يدرج  احملور:  3 .
الدوران  حرية  احملور  يكفل  األم؛ 
املركز  حول  الرئيسية  اآللة  ألجزاء 

املشرتك لألم والصفيحة.
فتحة  يف  يوجد  صغري  بروز  الفرس:  4 .
اآللة  أجزاء  مينع  وهو  احملور،  داخل 
املختلفة من أن تصبح غري ثابتة أثناء 

االستخدام.
للرؤية يف  املخصص  اجلهاز  الراصد:  5 .
اجلزء اخللفي من اإلسطرالب لقياس 

ارتفاع األجرام السماوية.
أو  املناخ  أيضا  )وتسمى  الصفيحة:  6 .
باألم  ملحق  جزء  القوصرة(:  قلب 
طريق  عن  العرض  خطوط  وُيظهر 

دوائر االرتفاع وزاوية السمت.
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قاعة اإلستكشاف

 

متحف تاريخ العلوم

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

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

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

اجلمعة:
16:45 عصًرا

- تتضمن مجيع تذاكر عروض القبة السماوية رسوم دخول املتحف.
- لغري مجهور القبة السماوية، تكون رسوم دخول املتحف 0,50 جنيًها

- جوالت املتحف جمانية حلاملي تذاكر القبة السماوية أو تذاكر املتحف

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

الفلك، وألعاب الكومبيوتر.
كما تشمل قاعة االستكشاف:

اخلط الزمين، والذي يربز 48. 1 اكتشاًفا علمًيا حمورًيا على مر تاريخ اإلنسانية، 
منذ حوالي 35000 ق.م. وحتى عام 2000 ميالدًيا. 

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

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

األهل للقاعة.
مواعيد العمل

من 09:00 صباحًا إىل 16:00 عصرًا من السبت إىل اخلميس: 
من 15:00 ظهرًا إىل 17:00 مساءًا اجلمعة:   

مواعيد اجلوالت
من السبت إىل اخلميس:

10:00 صباحاً - 11:00 صباحاً - 12:00 ظهراً - 13:00 ظهراً - 14:00 ظهراً - 15:00 عصرًا
اجلمعة: 

15:00 عصرًا - 16:00 عصرًا
أسعار الدخول

جنيهان الطلبة: 
غري الطلبة: 4 جنيهات

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

وتساعدهم على فهم املسائل العلمية بشكل جذاب وممتع.
زيارة  يرجى  واالستكشاف،  االستماع  بقاعة  املتاحة  العروض  قائمة  - لالطالع على 

www.bibalex.org/psc :موقع املركز االلكرتوني
- للحجز، برجاء االتصال بإداري قاعة االستكشاف قبل املوعد املطلوب بأسبوع على األقل.

األسعار 
)DVD( عروض الفيديو

الطلبة: جنيهًا واحدًا
غري الطلبة: جنيهان

)3D( عروض ثالثية األبعاد
الطلبة: جنيهان

غري الطلبة: 4 جنيهات
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قاعة اإلستكشاف

ورشــة العمــل
إن ورش العمل هي عبارة عن أنشطة تفاعلية تسمح للطالب بأن يتواصلوا مباشرًة مع 
يعمل  موسم،  وكل  السماوية.  القبة  مركز  عمل  فريق  مع  يتفاعلون  بينما  العلمية  الظواهر 
أخصائيي قاعة االستكشاف على ابتكار أفكار جديدة لورش العمل اليت يقدمونها للطالب. 
ومفيدة.  عملية  الوقت  نفس  ويف  العمل ممتعة  ورش  هو جعل  األساسي  األخصائيون  وهدف 
ومن خالل عملهم مع األطفال، قام األخصائيون بتطوير معرفة واسعة باهتماماتهم والوسائل 

املناسبة لتوصيل املعلومات إليهم يف إطار مسلي، وحتفيزهم على االستطالع.
علمية خمتلفة؛  عن جماالت  الكثري  الطالب  يعرف  املوسم، سوف  هذا  عمل  ورش  ويف 
املياه،  أسرار  من  وبعض  األمساك،  عامل  عجائب  من  بعض  على:  مثاًل  يتعرفون  فسوف 
والطبيعة اجليولوجية ملصر، وبعض من مسات جسم اإلنسان، والعالقة بني الضوء واأللوان. 
كما سوف يتعرف الطالب أيًضا على بعض احلقائق املثرية، ومنها: كيف ميكن لألجسام أن 
تطفو على سطح املياه، وكيف تثور الرباكني؛ كما سيتعرفون على أهمية الطاقة يف حياتنا، وقوة 

اجملاالت املغناطيسية.
وكعادتنا دائًما، سوف نبذل قصارى جهدنا لنضمن أن يستمتع الطالب بتجربتهم معنا 
ويقومون بزيارتنا كل موسم ليتعرفوا على املزيد من ورش العمل املثرية لالهتمام. وتبدأ ورش 

عمل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2008-2009 يف فرباير وتستمر حتى يونية 2009.
- ورش العمل متاحة من األحد إىل اخلميس، عن طريق احلجز املسبق، يف العاشرة صباًحا، 

والثانية عشرة ظهًرا.
- يرجى احلجز قبل املوعد املطلوب بأسبوع على األقل.

- سعر االشرتاك للطالب الواحد جنيهان.
ورش العمل املتاحة هذا املوسم هي:

األمساك )من 15إىل 26 فرباير 2009(
لألمساك أهمية هائلة كغذاء للناس حول العامل. كما أنها تلعب دوًرا هاًما يف العديد من 
للكتب  أو مواضيع  دينية  كونها رموز  ما بني  الدور  ويتنوع هذا  العصور،  احلضارات على مر 
واألفالم. ويف تلك الورشة، سوف نقوم مبساعدة الطالب على معرفة أهمية األمساك؛ كما 
سيتعرفون على أنواع خمتلفة منها، ويقومون بدراسة خصائصها اجلسمانية وهياكلها العظمية، 

ويرون البيئات اليت تعيش فيها، باإلضافة إىل معرفة األنظمة الغذائية اخلاصة بها.
- املرحلة السنية: 7-11 سنة

 املياه )من 15إىل 26 فرباير 2009(
لبقاء مجيع أشكال احلياة على كوكب األرض.  املياه مركب كيميائي شائع وجوهري  إن 
والواقع هو أنك تستخدم املياه باستمرار كل يوم؛ يف الشرب، والغسيل، والتنظيف، والسباحة، 
والكثري من النشاطات األخرى. ولكن، هل فكرت من أين تأتي املياه؟ أو يف األشكال املختلفة 
اليت ميكن للمياه أن تتخذها؟ يف تلك الورشة، سوف يكتشف األطفال خصائص املياه ويتعرفون 

على دورتها، وكيفية تنقيتها.
- املرحلة السنية: 7-11 سنة

اجليولوجيا )من 1إىل 12مارس 2009(
تاريخ  فهم  على  اجليولوجيا  علماء  يعمل  حيث  األرض،  دراسة  علم  هي  اجليولوجيا  إن 
وطبيعة كوكبنا، ويدرسون كيفية تطور املواد، واملركبات، والعمليات احليوية، والكائنات احلية 
على مرور الزمن. ويف ورشة عمل اجليولوجيا، سوف يّطلع األطفال على الطبيعة اجليولوجية 
املصرية من خالل التعرف على أنواع الصخور واجلبال املختلفة مبصر. كما سيتعرف األطفال 

على الديناصورات ويكتشفون أسباب انقراضهم وعدم حتلل هياكلهم العظمية.
- املرحلة السنية:10-13 سنة

الضوء واأللوان )من 1إىل 12مارس 2009(
بدون الضوء ال ميكننا أن نرى األلوان، ولكن كيف مُيَكِّننا الضوء من رؤيتها؟ وكيف أنه 
عندما ندمج لونني يتكون لدينا لوًنا ثالًثا؟ وملاذا حُتّول قطع الكريستال الضوء إىل قوس قزح؟ 
وملاذا ال تبقى السماء بنفس اللون طوال الوقت؟ لإلجابة على تلك األسئلة، جيب أن يتعرف 
األطفال على األلوان، وكذلك الضوء، الظاهر منه واخلفي؛ وهذه هي املوضوعات اليت تتطرق 

إليها هذه الورشة الشيِّقة.
- املرحلة السنية: 7-11 سنة

الرباكني )من 15إىل 26مارس 2009(
الربكان هو عبارة عن فتحة يف سطح الكوكب تسمح للحمم الربكانية، والصخور الذائبة 
األخرى، والغازات السامة، باخلروج من أسفل السطح إىل أعاله. وتتكون الرباكني يف األماكن 
املناطق  يف  الزالزل  تقع  ما  غالًبا  و  األرضية.  القشرة  يف  وانكماش  متدد  فيها  حيدث  اليت 
الربكانية نتيجة حلركة احلمم داخل الرباكني. ويعترب هذا النوع من الزالزل حتذيًرا مبكًرا من 
االنفجارات الربكانية. وتدور ورشة العمل هذه حول الرباكني والزالزل؛ وتتكون من جمموعة 
جتارب حول دراسة التضاريس السطحية لألرض، واملعدات املستخدمة يف قياس قوة الزالزل، 

وأسباب ثورة الرباكني، وتركيب احلمم الربكانية.
- املرحلة السنية:8-12 سنة

 الكثافة )من 15إىل 26مارس 2009(
إن الكثافة هي خاصية فيزيائية هامة، ولكل عنصر ومركب كثافة فريدة خاصة به؛ لذلك 
فإن الكثافة مفهوم هام. ويساعدنا فهم طبيعة الكثافة على معرفة اإلجابات ألسئلة كثرية، على 
سبيل املثال: ملاذا تطفو بعض األجسام على سطح املياه بينما تغرق أخرى؟ لذلك توضح ورشة 

العمل هذه نظرية الكثافة واألجسام الطافية من خالل جمموعة من التجارب الطريفة.
- املرحلة السنية:10-13 سنة

الطاقة )من 29مارس إىل 16إبريل 2009(
الطاقة  أحد مصادر  بطريقة خمتلفة يف  وكل منها خمزن  أشكااًل خمتلفة  الطاقة  تأخذ 
الرياح،  الشمسية، وطاقة  كالطاقة  املصادر إىل مصادر متجددة  تلك  وتنقسم  بنا.  احمليطة 
والطاقة احلرارية األرضية، والكتلة العضوية، والطاقة املائية؛ ومصادر غري متجددة كالوقود 
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قاعة اإلستكشافالبــــرامج واألنشــطة

احلجري املتمثل يف البرتول والغاز الطبيعي والفحم. وورشة عمل الطاقة تشرح أشكال الطاقة 
املختلفة بإستخدام بضعة جتارب بسيطة ومسلية توضح كيفية حتول الطاقة من شكل إىل آخر، 

باإلضافة إىل توضيح خصائصها، واستخداماتها املختلفة يف حياتنا اليومية.
- املرحلة السنية:11-15 سنة

املغنطيسات )من 29مارس إىل 16إبريل 2009(
املغناطيس هو مادة ينتج عنها جمال مغناطيسي غري مرئي يتسبب يف جذب أو تنفري املواد 
املغنطيسات!  الكمبيوتر فإنك تستخدم  باستخدام جهاز  تقوم  املغناطيسية األخرى. وعندما 
فالقرص الصلب يعتمد على املغناطيسية لتخزين املعلومات، كما أن بعض شاشات الكمبيوتر 
تستخدم املغنطيسات لتكوين الصور. باإلضافة إىل ذلك، فإن جرس الباب، كمثال بسيط من 
األجهزة اليت نستخدمها يوميًّا، يعتمد على املغنطيسات حيث يعمل باملغناطيس الكهربي الذي 

يستحث حمدًثا للصوت.
- املرحلة السنية:10-13 سنة

جسم اإلنسان )من 19إىل 30 إبريل 2009(
جسم اإلنسان هو الرتكيب الفيزيائي والعقلي لإلنسان ككائن حي. وعندما يصل اإلنسان 
إىل سن الرشد، يتكون جسمه من حوالي عشرة تريليونات من اخلاليا؛ وتنضم تلك اجملموعات 
من اخلاليا لتكّون أنسجة، واألنسجة تنضم بدورها لتكّون أعضاًءا، واليت تنضم بدورها لتكّون 
أنظمة عضوية. وهذه الورشة تدور حول جسم اإلنسان وعجائبه املثرية لالهتمام، وتتضمن 
والنبض،  العظمي،  واهليكل  الوراثية،  والبصمة  اهلضم،  وعملية  الرئتني،  سعة  حول  جتارب 

ومراحل تكّون اجلنني.
- املرحلة السنية:7-11 سنة

 
الكيمياء )من 19إىل 30 إبريل 2009(

يستخدم الناس الكيمياء يف خمتلف جماالت احلياة كل يوم. والكيمياء هي علم االحتماالت 
الكيمياء  البعض. وورشة عمل  املواد املختلفة وكيفية تفاعلها مع بعضها  حيث تعين بدراسة 
تقدم جمموعة من التجارب الشيقة والبسيطة اليت تكشف للطالب بعض األسرار كالتفاعالت 
احلمضية  والتفاعالت  واخلليط،  امُلركَّب  بني  االختالف  واجلزيئات،  الذرات  الكيميائية، 

القاعدة، وغريها.
- املرحلة السنية:10-13 سنة

تكنولوجيا الفضاء 
)من 1 يناير إىل 31 مارس 2009(

أحد أنشطة العام الدولي للفلك 2009
ملواجهة حتديات  ألمر ضروري  الفضاء  فهم  إن 
القرن احلادي والعشرين، ومنها: التغري املناخي، 
واالتصاالت،  واألمن،  الطبيعية،  والكوارث 
هذا  ويهدف  عام.  بشكل  العلمي  والتطور 
الفضاء  تكنولوجيا  جمال  توضيح  إىل  الربنامج 
كاحملاضرات،  األنشطة  من  جمموعة  خالل  من 
واملشروعات  امليدانية،  والرحالت  العمل،  وورش 

البحثية.
- املرحلة السنية: 14-20 سنة

- مدة اللقاء: 120 دقيقة 
8 لقاءات كل دورة 

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

- ملزيد من املعلومات واالشرتاك، يرجى االتصال 
بإداري مركز القبة السماوية العلمي.

تعرف على الكون 
)من 1 فرباير إىل 30 مارس 2009(
أحد أنشطة العام الدولي للفلك 2009

أحد  هو   )UNAWE( الكون  على  تعرف 
األنشطة العاملية التابعة الحتفاالت العام الدولي 
وعظمته  الكون  على مجال  يعتمد  والذي  للفلك، 
حلث األطفال غري القادرين بهدف توسيع آفاقهم 
وإثارة فضوهلم العلمي؛ كما حيفز الربنامج على 

التسامح ونشر مفهوم املواطنة العاملية.
- املرحلة السنية: 10-15 سنة

- ملزيد من املعلومات واالشرتاك، يرجى االتصال 
بإداري مركز القبة السماوية العلمي.

أوليمبياد الفضاء 
)من 15 فرباير إىل 5 إبريل 2009(

أحد أنشطة العام الدولي للفلك 2009
هي مسابقة تستهدف الطلبة من سن 10 إىل 13 
اهتمامهم  وإثارة  حتفيزهم  إىل  وتهدف  سنة، 
بالفضاء. وتتنافس 16 مدرسة من اإلسكندرية يف 
جمموعة من الدورات، حيث يتنافس كل فريقني 
درجات  جتميع  ويتم  حمددة،  مهمة  تنفيذ  على 

الطالب ويفوز الفريق احلاصل على أكرب عدد.
- املرحلة السنية: 10-13 سنة

- ملزيد من املعلومات واالشرتاك، يرجى االتصال 
بإداري مركز القبة السماوية العلمي.

نادي الشطرنج 
)من 15 فرباير إىل 30 إبريل 2009(

تعد لعبة الشطرنج تدريب إلمكانيات العقل غري 
الفرد  قدرات  تنمية  على  تعمل  فهي  احملدودة، 
العقلية، اليت حيتاج إليها طوال حياته؛ كالقدرة 
على  والتعرف  النقدي،  والتفكري  الرتكيز،  على 
األمناط، والتخطيط االسرتاتيجي، والقدرة على 
وذلك  والتقييم،  والرتكيب،  والتحليل،  اإلبداع، 
الشطرنج  أن  كما  احلصر.  ال  املثال  سبيل  على 
على  كالقدرة  هامة  كفاءات  لتعليم  فعالة  أداة 
تعلُّم  إن  والواقع  النظري؛  والتفكري  املشاكل  حل 
احلل  تعلم  من  بكثري  أهم  املشاكل  حل  كيفية 
نتعلم  الشطرنج  ُلعبة  ومن خالل  املشاكل.  لتلك 
العوامل  على  بالرتكيز  املواقف  حتليل  كيفية 
اهلامة وإزالة العوائق. لذلك، ُيطِلق مركز القبة 

لتنمية  اجلديد  الربنامج  هذا  العلمي  السماوية 
كفاءة األطفال العقلية وقدراتهم التحليلية.

- املرحلة السنية: 8-15 سنة
- ملزيد من املعلومات واالشرتاك، يرجى االتصال 

بإداري مركز القبة السماوية العلمي.
 زووم األرض 

)من 15 فرباير إىل 30 إبريل 2009(
جمال  يف  أخصائي  يقدمه  ناجح  برنامج  هو 
االستشعار عن بعد؛ وهو برنامج خاص باملدارس 
املأخوذة  األرض  صور  حول حتليل  ويدور  فقط، 
عن طريق األقمار الصناعية، ويهدف إىل التوعية 
احللول  إلجياد  واستخدامها  احلديثة  بالتقنيات 
الرئيسي  واملوضوع  الصعبة.  املعاصرة  للمشاكل 
التغري  هو  العام  هلذا  األرض  زووم  لربنامج 
املناخي، حيث إنه سوف يلقي الضوء على تأثري 
اإلنسان،  على صحة  اجلو  وتلوث  املناخي  التغري 
وذلك من خالل عدد من احملاضرات والرحالت 
بهذا  اخلاصة  التفاعلية  والنشاطات  امليدانية 
املدارس اخلاصة  لكل من  املوضوع، وهي متاحة 

واحلكومية.
- املرحلة السنية: 10-15 سنة

- أقصى عدد للمشاركني يف كل جمموعة: 30 طالب
- مدة اللقاء: 90 دقيقة 

مرتان يف األسبوع )األحد واالثنني(
املدرسية فقط؛ يرجى  للمجموعات  - االشرتاك 
االتصال بإداري مركز القبة السماوية العلمي قبل 

موعد بدء الربنامج بأسبوع على األقل.
املرح مع العلم 

)من 15 فرباير إىل 30 إبريل 2009(
القبة  مركز  ينظمه  برنامج  هو  العلم  مع  املرح 
الطفل  مكتبة  مع  بالتعاون  العلمي  السماوية 
والنشء مبكتبة اإلسكندرية، ويعتمد على سلسلة 
رسائل  على  حتتوي  اليت  اخليالية  القصص  من 
هادفة متنح األطفال قاعدة علمية ومتكنهم من 
واحملور  خالقة.  كأداة  العلمية  املعرفة  تطبيق 
''تفكري  بفكرة  التعريف  هو  للربنامج  الرئيسي 
أنَّ  خالله  من  األطفال  يتعلم  حيث  األنظمة'' 
ارتباًطا  البعض  ببعضه  مرتبط  الكون  ما يف  كل 
وثيًقا. ويقوم اجلزء األول من الربنامج على سرد 
القصص بينما يعين اجلزء الثاني من الربنامج 

باألنشطة العلمية التفاعلية.
- املرحلة السنية: 8-14 سنة

- عدد املشاركني يف كل جمموعة:20-25 طالب
- مدة اللقاء: 120 دقيقة

- ورشة العمل متاحة، عن طريق احلجز املسبق، 
يومي األحد واألربعاء من كل أسبوع

جنيهان  العمل  ورشة  يف  االشرتاك  رسوم   -
للطالب الواحد

مخسون  والنشء  الطفل  مكتبة  دخول  رسوم   -
قرًشا للطالب الواحد لكل زيارة

القبة  مركز  بإداري  االتصال  يرجى  للحجز،   -
السماوية العلمي قبل موعد بدء الربنامج بأسبوع 

على األقل.
 عرض عجائب العلوم 

)من 15 فرباير إىل 30 إبريل 2009(
يقدم هذا العرض جمموعة من األنشطة التفاعلية 
األطفال يف جتارب  تشرك  اليت  التحفيز،  عالية 
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مركز القبة السماوية العلمي
السنة الثانية
العدد الثاني

الفصل الدراسي الثاني
)2009-2008(

حترير:
مايسة عزب
منســـق نشـــــر
إجني حافظ

أخصـــــائي نشر

ملزيد من املعلومات واحلجز:
يرجى االتصال بإدارة مركز القبة السماوية العلمي

planetarium@bibalex.org

ALEXploratorium@bibalex.org

تليفون: 4839999   203+
داخلي: 2350-2351

فاكس: 4830464  203+

زوروا موقعنا على اإلنرتنت
www.bibalex.org/psc

علمية تثري محاسهم للعلوم كالفيزياء، واألحياء، 
باستخدام  لألطفال  العرض  ويسمح  والكيمياء. 
جمموعة متنوعة من اخلامات كالبالونات والكرات 
القفازة و لَوح التوازن واملياه والنيرتوجني الصايف 

والثلج اجلاف وصفائح الصودا.
- املرحلة السنية: 6-16 سنة

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

- رسوم العرض يف األماكن املغلقة: 150 جنيه
- رسوم العرض يف األماكن املفتوحة: 300 جنيه

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

ركن سييد 
)من 15 فرباير إىل 30 إبريل 2009(

''متيز  برنامج  بني  التعاون  روح  من  انطالًقا 
شلمربجر يف التطوير التعليمي – سييد'' ومركز 
سييد  ركن  افتتاح  مت  العلمي،  السماوية  القبة 
بقاعة االستكشاف لتقديم سلسلة من النشاطات 
مت  متنوعة  علمية  مبواضيع  املرتبطة  التفاعلية 
يف  النظر  على  األطفال  حلث  بعناية،  اختيارها 
العامل  تواجه  اليت  والتحديات  الراهنة  القضايا 
حتليل  حول  الربنامج  يدور  العام،  هذا  اآلن. 

املياه، والتغري املناخي، والطاقة النظيفة.
- املرحلة السنية: 12-16 سنة

- عدد املشاركني يف كل جمموعة: 10-12 طالب
- عدد اللقاءات يف كل دورة : 6

- مدة اللقاء: 90 دقيقة - مرة كل أسبوع
- موعد اللقاء: كل مخيس من الساعة اخلامسة 

مساًءا وحتى الساعة السابعة مساًءا
رحالت  ثالث  أو  رحلتان  دورة  كل  تتضمن   -

ميدانية
- رسوم االشرتاك يف الربنامج، شاملة الرحالت 

امليدانية، 75 جنيه للطالب الواحد
القبة  مركز  بإداري  االتصال  يرجى  للحجز،   -

السماوية العلمي.
معسكر الفلك 

)من 15 فرباير إىل 30 إبريل 2009(
الفلكية  األحداث  فرص  اقتناص  إىل  باإلضافة 
اهلامة، فإن رحالت الرصد اليت تنظم يف إطار 
معسكر الفلك تستهدف املواقع األثرية املتميزة، 
احملاضرات  بإلقاء  األخصائيون  يقوم  حيث 
وتنظيم أنشطة تفاعلية شيِّقة لألطفال املشاركني 

تدور حول العلوم والتاريخ والثقافة.
- املرحلة السنية: 12-15 سنة

- ملزيد من املعلومات واالشرتاك، يرجى االتصال 
بإداري مركز القبة السماوية العلمي.

مسابقات قاعة االستكشاف 
)من 15 فرباير إىل 30 إبريل 2009(

خمتلف  من  الطالب  املسابقات  هذه  تساعد 

يتعلق  فيما  معلوماتهم  اختبار  على  األعمار 
املسابقات  وتتيح  أساسية.  علمية  مبوضوعات 
واختبار  أنفسهم  لتحدي  للطالب  الفرصة 
قدراتهم العقلية على االستكشاف، كما تشجعهم 
على اخلوض يف جمال توصيل العلم واملشاركة يف 
املعرفة. وتنقسم املسابقة إىل جمموعة اختبارات 
وألعاب  اإلنسان،  جسم  خمتلفة:  مواضيع  يف 

الكمبيوتر، واجلدول الدوري، واخلط الزمين.
- املرحلة السنية: 12-16 سنة

- للحجز، يرجى االتصال بإداري مركز القبة السماوية 
العلمي قبل موعد بدء الربنامج بأسبوع على األقل.
عروض متحف تاريخ العلوم التقدميية 

)من 15 فرباير إىل 30 إبريل 2009(
العروض  من  عدًدا  العلوم  تاريخ  متحف  يقدم 
التقدميية، يتناول كل منها موضوًعا حمدًدا يتم 
عرضه يف املتحف، ومضيًفا املزيد من املعلومات 
واألفكار إىل ما هو موجود باملتحف. ويتم عرض 
تلك العروض يف نقاط خمتلفة داخل املتحف حيث 
يستطيع الزوار االنتقال بينها بسهولة باستخدام 
العربية  باللغة  أنها متوفرة  اللمس، كما  شاشات 

واإلجنليزية والفرنسية.
نادي العلوم 

)من 1 ديسمرب 2008 إىل 21 يونية 2009(
ِقَبل  من  طموحة  بادرة  هو  العلوم  نادي  برنامج 
إلدخال  تهدف  العلمي  السماوية  القبة  مركز 
مبدأ األنشطة التفاعلية على الدراسة باملدارس. 
للعلوم  أركان  إنشاء  إىل  الربنامج  ويهدف 
على  املدرسني  وتدريب  املدارس،  خمتلف  يف 
ورش  من خالل  مبتكرة  تواصل  طرق  استخدام 
لدى  الفضول  إلثارة  وذلك  واألحباث؛  العمل 
باإلضافة  بالعلم،  اهتمامهم  وتنشيط  الطالب 
مهاراتهم  وتنمية  التجريبية  قدراتهم  تقوية  إىل 

االستكشافية.
- املرحلة السنية: 12-15 سنة

لالستعالم  فقط؛  للمدارس  االشرتاك   -
القبة  بإداري مركز  واالشرتاك، يرجى االتصال 

السماوية العلمي.

 ال تفوِّتوا هذا احلدث!
معرض اإلسكندرية للعلوم واهلندسة

 )ASEF( )25 فرباير 2009(
هو مسابقة علمية ينظمها مركز القبة السماوية 
العلمي باملشاركة مع شركة إنتل واجلمعية األهلية 
إلعداد  األوىل  املرحلة  وهي  للشباب،  أطلس 
الطالب للمشاركة واملنافسة يف املسابقة القومية 
واليت تقام يف شهر مارس. واملشاريع الفائزة يف 
املسابقة القومية يتسنى هلا املشاركة يف املسابقة 
الدولية املقامة يف الواليات املتحدة يف شهر مايو.

- املرحلة السنية: 14-18 سنة

- اللقاء مرة واحدة باألسبوع، يوم السبت
- ملزيد من املعلومات واالشرتاك، يرجى االتصال 

بإداري مركز القبة السماوية العلمي.
املعرض القومي للعلوم واهلندسة 

)ESEF( )19 مارس 2009(
واهلندسة  للعلوم  الدولي  إنتل  معرض  إن 
)ISEF( هو عبارة عن مسابقة علمية دولية توفر 
العلماء واملخرتعني  للمتميزين من صغار  فرصة 
العلمية  ليجتمعوا ويتشاركوا األفكار واملشروعات 
املتطورة. وتقام هذه املسابقة كل عام يف الواليات 
مجيع  من  الطالب  جتمع  و  األمريكية،  املتحدة 
الدوالرات  ماليني  على  للتنافس  العامل  أحناء 
يف شكل بعثات ومنح تعليمية وجتهيزات ورحالت 

علمية.
وباالشرتاك مع شركة إنتل العاملية، تنظم مكتبة 
واهلندسة،  للعلوم  القومية  املسابقة  اإلسكندرية 
فرصة  على  للحصول  املشاركني  ُتِعد  واليت 

االشرتاك يف املسابقة العاملية والتنافس والفوز.
- املرحلة السنية: 14-18 سنة

- اللقاء مرة واحدة باألسبوع، يوم السبت
- ملزيد من املعلومات واالشرتاك، يرجى االتصال 

بإداري مركز القبة السماوية العلمي.
احتفالية العلوم 

)8-10 إبريل 2009(
العلم وجوًدا يف اجملتمع  هو احتفال ضخم مينح 
ويعطي الفرصة للجميع لطرح األسئلة واملناقشة 
''قرية  هي  االحتفالية  وحمور  االستكشاف.  و 
من  جمموعة  العام  هذا  تقدم  واليت  العلوم''، 
اجملموعة  إىل  باإلضافة  والعروض،  احملاضرات 
الكبرية واملتنوعة من املعارض التفاعلية، وعرض 
للمشاركة يف  الكل مدعو  املشوق.  العلوم  عجائب 
احتفالية العلوم اليت تدور هذا العام حول موضوع 
جماًنا؛  للجميع  متاحة  واالحتفالية  ''الطاقة''، 
والتاسع  الثامن  يف  اإلسكندرية  مكتبة  يف  وذلك 

من إبريل، ويف حدائق أنطونيادس يف 10 إبريل.
اليوم العاملي للفلك

 )7 مايو 2009(
أحد أنشطة العام الدولي للفلك 2009

إن اليوم العاملي للفلك هو احتفال سنوي يهدف 
وذلك  الفلك،  بعلم  التمتع  يف  اجلميع  إلشراك 
اليوم،  هذا  ويف  للجميع''.  ''الفلك  شعار  حتت 
ما  على  التعرف  بفرصة  اجلميع  حيظى  سوف 
الفلك  أندية  وتقدم  الفلك؛  علماء  إليه  وصل 
والقباب  واجلامعات  واملراصد  العلوم  ومتاحف 
الطبيعية  واملراكز  واملكتبات  واملعامل  السماوية 
أنشطة خاصة لتعريف زائريها باملصادر واملنشآت 

الفلكية احمللية.

يوم البيئة العاملي 
)7 يونية 2009(

 )WED( العاملى  البيئة  بيوم  االحتفال  يتم 
من  وهو  عام؛  كل  من  يونية  من  السابع  يف 
املتحدة  األمم  تقوم  اليت  األساسية  األنشطة 
من خالهلا بتوعية الناس للحفاظ على البيئة، 
السياسي.  واملوقف  االهتمام  بتعزيز  وكذلك 
وحيتفل مركز القبة السماوية العلمي بيوم البيئة 
بالتعاون مع  وذلك  اإلسكندرية،  العاملي مبكتبة 
الثقايف  واملركز  البيئية  ''وادي''للعلوم  مركز 

الربيطاني.
 إيراتوستينس 

)20-21 يونية 2009(
وكان  نوعه،  من  فريًدا  عاملًا  إيراتوستينس  كان 
القدمية،  اإلسكندرية  ملكتبة  الثالث  الرئيس 
القدمية.  العلوم  معظم  يف  متعددة  مؤلفات  وله 
حول  بإيراتوستينس  السنوي  االحتفال  يتمحور 
كل  يف  املدارس  طالب  بني  املتبادل  اجلهد 
الكرة  حميط  لقياس  واإلسكندرية  أسوان  من 
إليها  توصل  اليت  الطريقة  باستخدام  األرضية 
ويقام هذا  ألفّي عام،  إيراتوستينس منذ حوالي 
النشاط يف منتصف النهار متاًما يف يوم االنقالب 

الصيفي.


