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العلم للجميع

العمل اجلاد  يبَق سوى شهرين من  مل 
قبل حلول فصل الصيف مرة أخرى... ويبدأ 

املرح!
لقد اقرتب العام الدراسي من االنتهاء، 
ولكن ليس دون أن يرتك لنا ما ال ُينسى من 
أحداث وإجنازات. فكما ذكرنا لكم أعزائي 
القراء فيما سبق، فإن مركز القبة السماوية 
العلمي يعمل على تعزيز جناحاته بالرتكيز 

على األنشطة السنوية.
فإنه يف األشهر  إطار ذلك االجتاه  ويف 
احتاد  مسابقة  بنهائي  احتفل  قد  السابقة 
فرست-ليجو الرابعة يف مصر، حتت موضوع 
هذا العام »التغري املناخي«، وذلك بفوز فريق 
للغات  السالم  مدرسة  من  ليجند«  »تريبل 
مبحافظة أسيوط باملركز األول بأعلى عدد 
وسوف  نقطة؛   431 بلغ  والذي  النقاط  من 
يقوم الفريق الفائز بتمثيل مصر يف املسابقة 

الدولية بالواليات املتحدة األمريكية.
اإلسكندرية  معرض  مؤخًرا  أقيم  كما 
إلعداد  وذلك  مرة،  ألول  واهلندسة  للعلوم 
اجملاورة  واحملافظات  اإلسكندرية  طالب 

 ،)ESEF( ملعرض مصر للعلوم واهلندسة
حيث ستقوم الفرق الفائزة بتمثيل مصر يف 
 )ISEF( املعرض الدولي للعلوم واهلندسة
بالواليات املتحدة األمريكية؛ وقد حصل على 
األول يف معرض اإلسكندرية  املركز  جائزة 
ويسر  الشعراوي،  سارة  من  كل   2009
وذلك  حسن،  حممد  وأمحد  الشعراوي، 
حتت  احليوية  الكيمياء  يف  مشروعهم  عن 
عنوان »املعاجلة البيولوجية لغاز ثاني أكسيد 

الكربون«.
للمرة  العلوم  احتفالية  املركز  وينظم 
الثالثة يف 1-3 إبريل 2009، وهي مهرجان 
اجملتمع،  يف  وجوًدا  العلم  عام ضخم مينح 
األعمار  مجيع  من  اجلمهور  فيعطي 
واخللفيات الثقافية فرصًة للتساؤل واملناقشة 
واالستكشاف. وموضوع احتفالية العلوم هذا 
العام هو »الطاقة«؛ وتنظم االحتفالية حتت 
وزارة  مع  وبالتعاون  البرتول  وزارة  رعاية 
االحتفالية  مركز  ويتمثل  والتعليم.  الرتبية 
يف »قرية العلوم«، حيث تستضيف جمموعة 
وعرض  التفاعلية  املعروضات  من  متنوعة 

والتقدميات،  واحملاضرات  العلوم،  عجائب 
باإلضافة إىل »كافيه العلوم«؛ وسوف تقدم 
فرقة »مسار إجباري« املصرية عرًضا غنائيًّا 

بقرية العلوم يوم 2 إبريل 2009.
ويف خالل الشهرين القادمني، سوف يبدأ 
مركز القبة السماوية العلمي النشاط السنوي 
الذي ينتظره الزوار بتلهف، برنامج الصيف. 
األنشطة  من  مزيج  هو  الصيف  وبرنامج 
التفاعلية املبتكرة واملمتعة يتم حتديدها وفًقا 
للمرحلة السنية، فيقدم الربنامج جمموعات 
لزائري  معدة خصيًصا  األنشطة  مثرية من 
املركز الصغار، وذلك ليستمتعوا بقضاء إجازة 

ال ُتنسى وجتربة فريدة من التعليم املسلِّي.
جمموعة  الصيفي  الربنامج  قلب  ويف 
كل  ُتعنى  العمل،  ورش  من  ومتنوعة  كبرية 
املختلفة،  العلم  جماالت  من  مبجال  منها 
وحتتوي كل منها على جمموعة من التجارب 
ذلك،  إىل  وباإلضافة  الشّيقة.  التفاعلية 
احملاضرات  من  سلسلة  الربنامج  يتضمن 
واملسابقات، فضاًل عن عرض عجائب العلوم. 
العروض  حضور  للصغار  يتسنى  وسوف 

إىل  باإلضافة  الوثائقية،  واألفالم  العلمية 
عدد من املعسكرات والرحالت امليدانية إىل 

مواقع خمتلفة وألغراض متنوعة.
السماوية  القبة  مركز  حيتفل  وسوف 
العلمي قريًبا بأحداث يوم البيئة العاملي، وذلك 
يف  18 يونية، وكذلك باحتفالية إيراتوستينس 
واملعارض  األحداث  تضم  كما  يونية.   21 يف 
اآلتية يوم الفلك يف 7 مايو، وهو أحد أنشطة 
العام الدولي للفلك 2009، ومعرضي »القطب 
و»أنتاركتيكا،  اجلنوبي«  القطب   – الشمالي 
العام  من  جزء  وهما  اجلليدية«،  الصحراء 
املصري اإليطالي للعلوم 2009، باإلضافة إىل 

يوم الطريان يف  9 أغسطس 2009.
السماوية  القبة  تغلق  سوف  ولألسف 
ألنها  الصيف،  فصل  أيام  معظم  أبوابها 
سوف تشهد تطوًرا هائاًل، ويرجع الفضل يف 
ذلك إىل وزارة السياحة اليت جعلت األمر 
نزال  ال  فإننا  ذلك  من  وبالرغم  ممكًنا. 
نعد زائرينا بصيف آخر مليء باألحداث... 

صيف ال ُينسى!

1  االفتتاحية   
2  القبة السماوية  
3 متحف تاريخ العلوم      

4 قاعة االستكشاف          
5 ورشة العمل   
6 واألنشطة                                     البرامج 
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هل فكرت يوًما كم سيكون رائًعا وخميًفا يف نفس الوقت، أن تكون واقًفا يف منتصف احمليط 
حماًطا بأمساك القرش؟ هل ميكنك أن تتخيل نفسك متشي على كوكب املريخ أو رمبا تتنزَّه 

على سطح القمر؟ هل تعتقد أنه من املمكن أن تتواجد وسط كل هذا وأنت واقف مكانك؟
ميكنك اختبار كل هذا وأكثر إذا قمت بزيارة قبة مساوية ذات شاشة كروية، أي حتيط 
بك من مجيع االجتاهات. فعندما تكون واقًفا يف داخل قبة مساوية من هذا النوع فإنك تشعر 
وكأنك حتلِّق يف الفضاء أو رمبا ُتبحر يف أعماق احمليط؛ وهو شيء ال ميكن حتقيقه بواسطة 
نظام إسقاط عادي داخل قبة مساوية تقليدية، حيث ال يكون ذلك ممكًنا إال إذا جلست يف 
مكعب كل من جوانبه الستة شاشة عرض؛ وإذا مت تنفيذ ذلك بصورة صحيحة، فمن األرجح 

أن يبدو األمر وكأنك داخل مساحة كروية مثالية.
ولكن أين ميكننا أن جند مثل تلك التكنولوجيا املذهلة؟ وهل ميكنك حقًّا أن تكون واقًفا 

وسط كل هذا؟
نعم، هذا ممكن يف مكان عظيم يستحق الزيارة؛ ويوجد هذا املكان يف اليابان حصريًّا! 
فاليابان هي أول دولة تقدم تلك التكنولوجيا يف تاريخ القباب السماوية؛ فقد قدمت أول صورة 
إنك''  ''جوتو  قامت شركة  األرضية'' اليت  ''الرؤية  وهي  درجة  ُترى من خالل 360  كونية 
بعرضها يف ''إكسبو 2005'' يف مدينة أيكي باليابان، باإلضافة إىل عرضه ألول مرة يف طوكيو 

يف خريف 2006.
وقد قامت شركة ''جوتو إنك'' بعرض شاشة كاملة تغطي 360 درجة من حولك، يبلغ 
قطرها 12,8 مرًتا، وهو واحد على مليون من حجم األرض. وقد ُعرضت على الشاشة مشاهد 
مثالية عالية اجلودة، هي األوىل من نوعها يف العامل، ويتسنى للزائرين رؤيتها من فوق جسر 
زجاجي حيث ميكنهم النظر إىل أعلى وإىل أسفل الشاشة الكروية؛ فيا هلا من جتربة ال 

مثيل هلا.

القبة السماوية

عمل  وهي  اإلسكندرية،  مبكتبة  السماوية  القبة  تعمل   ،2002 أكتوبر  يف  افتتاحها  منذ 
معماري مجيل، بنظامني خمتلفني هما: نظام عرض اآلي-ماكس اخلاص بأفالم الشاشة 
العمالقة، ونظام عرض الفيديو بانوراما النصف قبيب. كما تستخدم القبة السماوية مبكتبة 
اإلسكندرية أيًضا جهاز عرض النجوم )Star Ball( الذي يعرض حوالي 5200 جنم وأربع 

من جمموعات النجوم الشهرية، وذلك يف عروض الفلك احلية.
ولكن تكنولوجيا القباب السماوية تتطور تطوًرا سريًعا، مما أدى إىل فقدان القبة السماوية 
مبكتبة اإلسكندرية املرتبة التاسعة على العامل اليت احتلتها عند افتتاحها. وباعتبارها املضيفة 
للمؤمتر القادم للجمعية الدولية للقباب السماوية )IPS2010(، وهو أكرب وأهم حدث يف 
عامل القباب السماوية وال يقدم إال أحدث التقنيات يف هذا اجملال، لذلك فقد شرعت مكتبة 
اإلسكندرية يف حتديث القبة السماوية حتى ترقى إىل مستوى توقعات الزائرين القادمني من 

كل أحناء العامل للمشاركة يف املؤمتر.
الالزمة  املالية  املوارد  اإلسكندرية  ملكتبة  توفرت  فقد  املصرية،  السياحة  وزارة  وبفضل 
لتحقيق مسعاها. ومن الطبيعي أن تهتم وزارة السياحة اهتماًما كبرًيا بهذا املشروع الضخم، 
واملكلف، وذلك إلدراكها التام بوضع مكتبة اإلسكندرية كواحدة من أكثر املزارات جذًبا للسياح 

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

استكشاف الكون الغامض كما مل يفعلوا من قبل.
باإلضافة إىل كل ذلك، فسوف ميكِّن النظام اجلديد أخصائيي القبة السماوية مبكتبة 
اإلسكندرية؛ الذين قد جنحوا مسبًقا يف إنتاج أول عرض قبة مساوية مصري، وهو األول أيًضا 
يف منطقة الشرق األوسط بأكملها؛ من إنتاج املزيد من العروض باستخدام شاشة بسيطة تعمل 

باللمس متكِّنهم من رؤية ابتكاراتهم مباشرة على شاشة مسرح النجوم.
العاملية  مكانتها  إليها  اإلسكندرية  السماوية مبكتبة  القبة  مشروع حتديث  يعيد  وسوف 
باعتبارها منشأة على أقصى درجات التقدم، وسيسمح هلا أن تواصل سعيها ُقُدًما كمركز 
جذب تعليمي وترفيهي. وهكذا، تستطيع القبة السماوية مبكتبة اإلسكندرية أن تبهر زائريها 

مرًة أخرى برحالت ومغامرات تتجاوز اخليال؛ هذه املرة، عرب كون ثالثي األبعاد!
ولكن لألسف، سوف تستلزم عملية التطوير إغالق القبة السماوية أبوابها للجمهور يف 
صيف 2009. ملزيد من املعلومات عن القبة السماوية ومواعيد غلقها وافتتاحها مرة أخرى، 

www.bibalex.org برجاء زيارة موقعنا على اإلنرتنت
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رحلة في الزمن!
قياس  نظام  يف  عنصر  هو  الوقت  إن 
وقياس  األحداث  تسلسل  بتسجيل  خاص 
ما  ودائًما  بينها.  الزمنية  والفواصل  مدتها 
الديين،  الفكر  يف  كبرًيا  حيًزا  الوقت  شغل 
الوقت  تعريف  ولكن  والعلمي؛  والفلسفي، 
بشكل عملي جلميع فروع الدراسات وبصورة 
غري مثرية للجدل مل يكن باألمر السهل حتى 

بالنسبة ألعظم العلماء.
يف الفيزياء والعلوم األخرى، يعد الوقت 
فهو  األساسية؛  الرياضية  الكميات  أحد 
كالسرعة  أخرى  كميات  لقياس  يستخدم 
وغريها. وللوقت أهمية اجتماعية بارزة فله 

قيمة شخصية واقتصادية كبرية.
منذ أكثر من مخسة آالف عام، بدأت 
األوسط  الشرق  يف  الكربى  احلضارات 
لتدعيم  الساعات  بتصنيع  إفريقيا  ومشال 
وجدت  بها حيث  اخلاصة  التقاويم  وتطوير 
ة لتنظيم الوقت  تلك احلضارات حاجة ماسَّ

بطريقة أكثر فعالية.
وكانت حركة الشمس عرب السماء خالل 
البندول،  وتأرجح  القمر،  وأوجه  النهار، 
وكذلك حساب ضربات القلب، هي من أوائل 

احملاوالت لقياس الوقت:
الساعة الشمسية

كانت  اآللية،  الساعات  اخرتاع  قبل 
الساعات تعمل بأنظمة قياسية بسيطة ومنها 

استخدام حركة الشمس لتتبع الوقت. وتعترب 
الساعة الشمسية هي األقدم واألكثر شهرة 
من بني الساعات البدائية، وال تزال تصنع 

كزينة للحدائق.
على  الشمسية  الساعة  فكرة  وتقوم 
إىل  جهة  من  األجسام  ظل  حترك  حقيقة 
من  الشمس  »حركة«  مع  هلا  املقابلة  اجلهة 
الشرق للغرب خالل ساعات النهار. وتتكون 
يكون  عمودية  دعامة  من  الشمسية  الساعة 
طول ظلها هو املؤشر الدال على الوقت أثناء 
اليوم. وترجع الساعة الشمسية إىل احلضارة 
املصرية القدمية، 1500 ق.م. تقريًبا؛ كما مت 
استخدامها يف احلضارة اليونانية والرومانية 
اآللة  الشمسية هي  الساعة  وكانت  القدمية. 
وسط  يف  الوقت  لتحديد  استخداًما  األكثر 
أوروبا، حتى بعد تطوير الساعة اآللية، وذلك 
التاسع  القرن  الرابع عشر وحتى  القرن  من 

عشر. 
وأشكال  أحجام  الشمسية  وللساعة 
عدة، من الساعات الشمسية ذات األقراص 
اجليب،  يف  محلها  ميكن  اليت  الصغرية 
يف  الضخمة  األقراص  ذات  الساعات  إىل 

املراصد وامليادين.
الساعة املائية 

مصر  يف  املائية  الساعات  اخرتاع  مت 
عام 1400 ق.م. تقريًبا. وتعترب هذه الساعة 

أفضل من الساعة الشمسية وذلك لقدرتها 
على قياس الوقت خالل النهار والليل سواء، 
وقد  الوقت.  حتديد  يف  دقة  أكثر  أنها  كما 
أنها  إال  معقدة،  املائية  الساعات  أن  ُيعتقد 
ليست كذلك يف الواقع؛ فهي تتكون من حامل 
وقاعدته،  قمته  مثبتني يف كل من  ووعاءين 
احلامل  قمة  عند  املوجود  الوعاء  ويكون 
الوعاء  ملء  فيتم  جوانبه؛  أحد  من  مثقوًبا 
العلوي باملاء ليتدفق منه إىل الوعاء السفلي. 
وعندما ميتلئ الوعاء باملاء إىل حد معني، 
ميثل ذلك وقًتا حمدًدا خالل اليوم. وعيب 
ملئها  وجوب  هو  الوحيد  املائية  الساعات 

باملاء باستمرار.
الساعة الشمعية

لتحديد  أخرى  قياسية  أنظمة  وهناك 
أنواع ميكن استخدامها  الوقت؛ منها أربعة 
النظر  بغضِّ  املنزل،  داخل  الوقت  لقياس 
أحد  اليوم؛  أثناء  الوقت  أو  الطقس  عن 
هذه األنواع هي الساعة الشمعية. والساعة 
عليها  مرسوم  مشعة  عن  عبارة  الشمعية 
معينة  وحدة  منها  كل  ميثل  خطوط  عدة 
ساعة  تكون  ما  غالًبا  الزمن،  وحدات  من 
من الزمن؛ ومبالحظة طول اجلزء احملرتق 
من الشمعة املصنوعة من نفس املادة خالل 
اليت  اخلطوط  رسم  يتم  الواحدة،  الساعة 
من  النوع  هذا  عيب  ولكن  الساعات.  متثل 

فتيل  على  تطرأ  تغريات  أية  أن  الساعات 
نفسه ميكنها  الشمع  أو على خامة  الشمعة 

التأثري على خواص االحرتاق.
 الساعة الرملية

والرومان  اإلغريق  قدماء  استخدم 
من  زوج  من  تتكون  وهي  الرملية؛  الساعة 
املصابيح الزجاجية توضع واحدة فوق األخرى 
ويتم توصيلهما بواسطة أنبوبة رفيعة. وغالًبا 
ما يتم ملء املصباح العلوي بالرمال الناعمة 
اليت تتدفق بقدر حمدد من خالل األنبوب 
الرفيع إىل املصباح السفلي؛ وعندما تصبح 
الرمال بأكملها يف املصباح السفلي، يتم قلب 
الساعة الحتساب مدة زمنية أخرى. ويتأثر 
حبجم  الرملية  بالساعة  احملتسب  الوقت 
وزاوية املصابيح وسعتهما، وكذلك  الرمال، 

اتساع عنق األنبوبة، ونوع الرمال وجودتها.
الساعات البندولية

تعمل  اليت  الساعات  اخرتاع  قبل 
أملانيا  من  هينلني  بيرت  قام  بالبندول، 
بالزنربك يف حوالي  تعمل  باخرتاع ساعات 
عام 1510، ولكنها مل تكن دقيقة يف احتساب 
أول ساعة ذات عقرب  الوقت. ومت اخرتاع 
للدقائق يف عام 1577 علي يد جوست برجي، 
لكنها مل ختل من املشاكل أيًضا. ثم ظهرت 
تشغيلها  يتم  عملية  ساعة  أول  ذلك  بعد 
كريستيان  يد  على  تطويرها  ومت  بالبندول، 

هيجينز يف عام 1656.
وكلما  ويساًرا،  مييًنا  البندول  يتأرجح 
تلف  بدورها  اليت  الرتوس  تدور  تأرجح 
العجلة الدوارة اليت حترك عقربي الساعات 
والدقائق. يف البداية، كان البندول يتأرجح 
صناعة  تطور  مع  ولكن  درجة،   50 بزاوية 
أصبح  بالبندول،  تعمل  اليت  الساعات 
ال  السابق  من  أقل  بزاوية  يتأرجح  البندول 

تتعدى 15 درجة.
لكن عيب هذا النوع من الساعات أنها 
وجيب  معينة  فرتة  بعد  العمل  عن  تتوقف 
اخرتاع  مت   ،1840 عام  يف  تشغيلها.  إعادة 
أول ساعة بندولية تعمل ببطاريات خارجية، 
البطاريات  وضع  مت   ،1906 عام  وحبلول 

داخل الساعة.
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قاعة االستكشاف

 

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

16:45 عصًرا اجلمعة:   
- 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 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
15:00 عصرًا - 16:00 عصرًا اجلمعة:   

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: جنيًها واحًدا
غري الطلبة: جنيهان

)3D( عروض ثالثية األبعاد
الطلبة: جنيهان

غري الطلبة: 4 جنيهات
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ورشـــة العمــل قاعة االستكشاف

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

مسلي، وحتفيزهم على االستطالع.
ويف ورش عمل هذا املوسم، سوف يتعرف الطالب الكثري عن جماالت علمية خمتلفة؛ فسوف 
يتعرفون مثاًل على بعض من عجائب النجوم واجملموعة الشمسية، وبعض من أسرار عامل الكائنات 
وعالقتها  الرياضة  أهمية  وكذلك  النووي،  احلمض  وطبيعة  احلفريات،  وتاريخ  الدقيقة،  العضوية 
بالصحة. وسوف يتعلم الطالب أيًضا بعض احلقائق املثرية عن تكون الفقاعات، وكيفية عمل احملركات، 
وأهمية الطاقة يف حياتنا. باإلضافة إىل ذلك، سيكتسب الطلبة بعض املهارات العقلية من خالل ورشة 
عمل ألعاب التفكري، وكذلك مهارات التواصل مع  العامل اخلارجي، ومهارات فنية وتصميمية ابتكاريه.

وكما هو احلال دائًما، حنن نفعل كل ما هو باستطاعتنا لنضمن أن يستمتع الطالب بتجربتهم معنا 
وليقوموا بزيارتنا كل موسم جديد ليتعرفوا على األنواع اجلديدة من ورش العمل املثرية لالهتمام.

النجــــــــوم 
النجم هو كرة ضخمة من البالزما، مضيئة وغامضة، تتماسك بفعل جاذبيتها اخلاصة. والشمس 
هي أقرب جنم إىل كوكب األرض وهي مصدر معظم الطاقة املوجودة عليها. ويف الليل، تظهر باقي 
النجوم يف السماء يف غياب ضوء الشمس الذي يطغى عليهم أثناء النهار.ويف ورشة العمل هذه، يكتشف 
الطالب أمساء النجوم وخصائصها وتصنيفاتها، باإلضافة إىل العديد من احلقائق املثرية األخرى 

عن النجوم.
-املرحلة السنية: 6-12 سنة

ألعاب التفكري
العقل ليس جمرد متلق� سليب للمعلومات؛ فمن أجل التعرف على معلومات جديدة، يتوجب أن يكون لدى 
العقل القدرة على الرتكيز يف اإلشارات اهلامة وحفظها يف الذاكرة قصرية املدى. وهدف ورشة العمل هذه هو 
مساعدة الطالب على اختبار وتدريب عقوهلم من خالل األلغاز وألعاب املنطق واأللعاب االسرتاتيجية، وذلك 

لتنمية قدرتهم على التفكري النقدي ومهاراتهم حلل املشاكل.
-املرحلة السنية: 6-12 سنة

داخل الفقاعة
ما هو األمر الساحر للغاية يف ظاهرة الفقاعات؟ أهو الشكل الكروي الدقيق؛ أم الطبيعة اهلشة 
املذهلة لطبقة الصابون الرقيقة جدًّا؛ أم األلوان اجلميلة اليت تدور وتلمع داخل الفقاعات؛ أم هو 
مزيج من كل هذا؟ وملاذا تشكل الفقاعات شكل كرة وليس مكعب، أو شكل رباعي األسطح، أو أي شكل 
هندسي أخر؟ يف هذه الورشة، سيتعرف الطالب على القوى اليت تشكل الفقاعات، وسوف حياولون 
عمل فقاعات ذات ألوان خمتلفة. وتهدف الورشة إىل استكشاف عامل الفقاعات، من الناحية الفيزيائية 

إىل الناحية احليوية، ومن املالحظات املفاجئة إىل األنشطة التفاعلية الشيقة.
-املرحلة السنية: 6-12 سنة

الطاقة
خُتزَّن مجيع أشكال الطاقة بطرق خمتلفة يف مصادر الطاقة املتنوعة اليت نستخدمها كل يوم. 
وتنقسم هذه املصادر إىل مصادر متجددة تضم الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة احلرارية 
األرضية، والكتلة احليوية، والطاقة املائية، إىل آخره؛ ومصادر غري متجددة تضم الوقود احلجري 
للطاقة،  املختلفة  األشكال  تشرح  »الطاقة«  ورشة عمل  والفحم.  الطبيعي  والغاز  البرتول  املتمثل يف 
وكذلك  آخر،  إىل  من شكل  الطاقة  كيفية حتول  توضح  تفاعلية ممتعة  بضعة جتارب  وباستخدام 

خصائصها واستخداماتها املختلفة يف احلياة اليومية.
-املرحلة السنية: 6-12 سنة

احلفريات
احلفريات هي بقايا الكائنات احلية اليت عاشت منذ زمن سحيق يف العصور اجليولوجية القدمية 
اليت اختلفت أوضاعها اختالًفا هائاًل عن العصر اجلديد الذي نعيش فيه حاليًّا؛ ومتثل احلفريات 
الدليل القاطع على تطور الكائنات احلية فنستطيع من خالهلا تعقب الكائنات العضوية اليت عاشت يف 
املاضي. ولكن هناك شروط هامة جيب توافرها إلمتام عملية التحفر وكذلك عوامل قد متنع حدوث 
هذه العملية. فما هي احلفريات، وما أنواعها وأهميتها؟ سيكتشف الطالب يف ورشة العمل هذه كل هذه 

الشروط والعوامل واألسرار.
-املرحلة السنية: 6-12 سنة

تواصل مع العامل
»التواصل« هو عملية إرسال معلومٍة ما من ِقبل راسل إىل متلق� ما باستخدام وسٍط ما؛ ولكن 
هذه العملية تستلزم أن يكون جلميع األطراف جمال تواصلي مشرتك. وتهدف ورشة العمل هذه إىل 
مساعدة الطالب على فهم معنى التواصل وأدواته وصوره املختلفة. كما تضم ورشة العمل جمموعة من 
األنشطة تدور حول نظام »شفرة مورس«، وهو أحد أنظمة التشفري املستخدمة لنقل املعلومات تلغرافيًّا 

باستخدام اإليقاع، والسيمافور، والتلغراف.
-املرحلة السنية: 6-12 سنة

أكثر من جمرد رياضة )اجلزء األول والثاني(
الرياضة هي أنشطة حيكمها جمموعة من القواعد أو العادات حتدد نتيجتها القدرات اجلسمانية 
للمتنافس سواء كانت الفوز أو اخلسارة. ومن املهم أن يعرف الشخص الرياضة املناسبة له؛ وستظهر 
ورشة العمل هذه للطالب أهمية الرياضة وتأثريها على جسم اإلنسان، وسيتعلم الطالب أيًضا كيفية 
التغذية الصحية لبناء جسم سليم. وتنقسم ورشة العمل إىل جزأين يضم كل منها جمموعة من 

النشاطات تشمل جتارب وألعاب وأفالم.
-املرحلة السنية: 6-12 سنة
اجملموعة الشمسية

تتكون اجملموعة الشمسية من الشمس واألجرام السماوية املرتبطة بها بفعل اجلاذبية. ولكن 
اجلنس البشري مل يالحظ آلالف السنني وجود اجملموعة الشمسية؛ فلقد اعتقد اإلنسان يف أن األرض 
هي مركز الكون وأنها خمتلفة متاًما عن باقي األجسام املوجودة يف الفضاء، وكان نيكوالس كوبرنكس 
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هو أول من طور نظام تكهين رياضي مشسي املركز. ومع تطور فهم العلماء للفيزياء زاد تدرجييًّا تقبل 
فكرة أن األرض تدور حول الشمس وأن القوانني الفيزيائية اليت حتكم األرض هي نفس القوانني اليت 

حتكم باقي الكواكب. وتدور ورشة العمل هذه حول كواكب اجملموعة الشمسية املختلفة.
-املرحلة السنية: 6-12 سنة

الكائنات العضوية الدقيقة
الكائنات العضوية الدقيقة هي كائنات ميكروسكوبية صغرية جدًّا فال ُترى بالعني اجملردة؛ ويطلق 
على علم دراسة الكائنات العضوية الدقيقة علم اجلراثيم. وتتنوع الكائنات العضوية الدقيقة حيث تضم 
البكترييا، والفطريات، والنباتات امليكروسكوبية كالطحالب اخلضراء، وكذلك احليوانات امليكروسكوبية 
كاألميبة. وهناك أيًضا كائنات عضوية دقيقة غري حية مثل الفريوسات. ويستغل البشر امليكروبات يف 
التكنولوجيا احليوية. ولكن، ما هو امليكروب؟ وما هو الفريوس؟ وما هي أنواع امليكروبات املفيدة وما 

هي األنواع الضارة؟ يف ورشة العمل هذه سيتعرف الطالب على إجابات هذه األسئلة واملزيد.
-املرحلة السنية: 6-12 سنة

احملركات
هل قمت يوًما بفتح غطاء حمرك سيارة وتساءلت عما حيدث هناك؟ قد يبدو حمرك السيارة 
ككومة غري مفهومة من احلديد واألنابيب واألسالك؛ ولكن يف ورشة عمل »احملركات« سُتناقش الفكرة 
الرئيسية للمحركات وسيتعلم الطالب كيف تتوافق كل هذه القطع؛ كذلك تتطَّرق الورشة إىل األعطال 

اليت ميكن أن حتدث للمحركات وكيفية حتسني أدائها.
-املرحلة السنية: 12-16 سنة

التصميم واإلبداع
تدور ورشة عمل »التصميم واإلبداع« حول استكشاف علم اهلندسة باملشاركة يف أنشطة تصميم 
تفاعلية وعملية، حيث توفر احمليط املالئم لتطبيق مفاهيم ومهارات العلوم واهلندسة بطريقة مفيدة 
للطالب. ويشارك الطالب من خالل ورشة العمل يف جمموعة من األنشطة اليت تعمل على تكوين 
فهمهم بطريقة تتابعيه، حيث يتعرفون ويصممون حلول ملشكالت هامة موجودة يف حياتهم؛ وتتطلب 

أنشطة التصميم أن يطوِّر الطالب من املفاهيم واملبادئ املستوحاة مما يواجهوه يف عاملهم اخلاص.
-املرحلة السنية: 12-16 سنة

احلمض النووي
احلمض النووي هو املادة اجلينية املوجودة يف نواة كل خلية حية، ويضم احلمض النووي اإلرشادات 
اجلينية املستخدمة يف تطور وعمل مجيع أشكال الكائنات العضوية احلية. وهنالك تركيب كيميائي  
واحد للحمض النووي لدى اجلميع؛ ويكمن االختالف الوحيد بني البشر يف ترتيب أزواج القاعدة حيث 
يوجد العديد من أزواج القاعدة يف احلمض النووي ولكل شخص فيمكن التعرف على أي شخص من 
خالل تسلسل أزواج القاعدة اخلاص به. يف ورشة عمل »احلمض النووي« يتم اإلجابة على العديد من 

األسئلة فيتمكن الطالب من احلصول على نظرة أقرب لشفرة احلياة.
-املرحلة السنية: 12-16 سنة

القياس
القياس هو عملية ختصيص رقم لنسبة أو ظاهرة طبًقا لقاعدة أو جمموعة من القواعد؛ كما 
ميكن استخدام هذا التعبري لإلشارة إىل النتيجة اليت يتم حتصيلها بعد تنفيذ هذه العملية. ويف 
ورشة عمل »القياس« سوف يطَّلع الطالب على قياس االرتفاعات، وعلى طرق ابتكاريه جديدة لقياس 

املؤشرات املختلفة، وكذلك على مقدمة ألنظمة القياس املختلفة.
-املرحلة السنية: 12-16 سنة

التقرب من البيئة
يضم مصطلح البيئة مجيع األشكال احلية وغري احلية املوجودة على سطح األرض؛ وميكن تقسيم 
مفهوم البيئة الطبيعية إىل بضعة مكونات أساسية مثل الوحدات البيئية اليت تعمل كأنظمة طبيعية تعمل 
بدون تدخل بشري كبري واليت تضم مجيع النباتات، واحليوانات، والكائنات العضوية الدقيقة، والرتبة، 
والصخور، واحمليط اجلوي والظواهر الطبيعية. هذا باإلضافة إىل املصادر الطبيعية العاملية والظواهر 
واإلشعاعات،  والطاقة،  واملناخ،  واملياه،  كاهلواء،  واضحة  فاصلة  حدود  حتدها  ال  اليت  الفيزيائية 
والشحنات الكهربية. يف ورشة عمل »التقرب من البيئة« ستتاح للطالب فرصة التعرف علي األنظمة 

البيئية، واملشكالت البيئية، وأشكال التدهور البيئي املختلفة، وكذلك طرح حلول هلذه املشكالت.
-املرحلة السنية: 12-16 سنة

قاعة االستكشاف

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

وقدراتهم التحليلية.
- املرحلة السنية: 8-15 سنة

- مدة الدورة الواحدة من الربنامج: 3 أشهر
- عدد اللقاءات يف األسبوع الواحد: مرتان 

- مدة اللقاء الواحد: ساعتان
- موعد بدء الدورة: 21 يونية

- موعد بدء التسجيل يف هذه الدورة: 1 يونية
- أقصى عدد للمشاركني بالدورة: 20 مشرتًكا

- الرسوم )تدفع بعد اللقاء الشخصي(: 150 جنيًها
- ملزيد من املعلومات والتسجيل، يرجى االتصال 

بإداري مركز القبة السماوية العلمي
عرض عجائب العلوم

األنشطة  من  جمموعة  العرض  هذا  يقدم 
األطفال  يشرتك  حيث  التحفيز؛  عالية  التفاعلية 
يف جتارب علمية مثرية للحماس للعلوم كالفيزياء، 
لألطفال  العرض  ويسمح  والكيمياء.  واألحياء، 
باستخدام جمموعة متنوعة من اخلامات كالبالونات 
والكرات القفازة ولَوحات التوازن واملياه والنيرتوجني 

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

- مدة العرض: 90 دقيقة
- أقصى عدد للمشاركني بالعرض: 50 طالًبا

- رسوم العرض داخل املكتبة: 150 جنيًها
- رسوم العرض خارج املكتبة: 300 جنيه

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

املرح مع العلم
السماوية  القبة  مركز  ينظمه  برنامج  هو 
العلمي بالتعاون مع مكتبة الطفل والنشء مبكتبة 
من  سلسلة  على  الربنامج  ويعتمد  اإلسكندرية، 
القصص اخليالية اليت حتتوي على رسائل هادفة 

متنح األطفال قاعدة علمية ومتكنهم من تطبيق 
املعرفة العلمية كأداة خالقة. واحملور الرئيسي 
للربنامج هو التعريف بفكرة ''تفكري األنظمة''، 
حيث يتعلم األطفال من خالله أن كل ما يف الكون 
ويقوم  وثيًقا.  ارتباًطا  البعض  ببعضه  مرتبط 
القصص  على سرد  الربنامج  من  األول  اجلزء 
بينما يعنى اجلزء الثاني من الربنامج باألنشطة 

العلمية التفاعلية.
- املرحلة السنية: 6-12 سنة

- مدة الدورة الواحدة من الربنامج: 3 أشهر
- عدد اللقاءات يف األسبوع الواحد: مرتان 

- مدة اللقاء الواحد: ساعتان
- عدد املشاركني يف كل جمموعة:20-25 طالًبا

- موعد بدء الدورة: 21 يونية
- موعد بدء التسجيل يف هذه الدورة: 1 يونية

- رسوم االشرتاك يف ورشة العمل مبركز القبة 
السماوية العلمي جنيهان للطالب الواحد

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

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

برنامج الطريان
هذا الربنامج منظَّم بالتعاون مع نادي الطريان 
باإلسكندرية؛ ويهدف إىل تعريف الصغار بالطائرات 
البتكار  الفرصة  هلم  يتيح  كما  تصميمها،  وكيفية 
يكملها  اليت  والتصميمات  بهم.  تصميمات خاصة 
املشاركون بالربنامج تعرض يف احتفالية يوم الطريان 

املقامة مبكتبة اإلسكندرية يف 9 أغسطس 2009.
- املرحلة السنية: 8-16 سنة

- أقصى عدد للمشاركني بالربنامج: 15 مشرتًكا
- رسوم االشرتاك: 150 جنيًها

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

تكنوكيدز
موثوق  ناشر  ''تكنوكيدز'' هي  شركة  إن 
وبرامج  التكنولوجيا؛  ومناهج  لربامج 
لتعليم  يومًيا  تستخدم  ''تكنوكيدز''  كمبيوتر 
إلعدادهم  الالزمة  املهارات  الطلبة  آالف 
ملرتادي  ''تكنوكيدز''  وتقدم  الرقمي.  للعامل 
من  جمموعة  العلمي  السماوية  القبة  مركز 
السنية  للمراحل  خصيًصا  املعدة  براجمهم 

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

-  ختتلف رسوم االشرتاك حسب الربنامج املطلوب
- ملزيد من املعلومات والتسجيل، يرجى االتصال 

بإداري مركز القبة السماوية العلمي
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مسابقة قاعة االستكشاف 
خمتلف  من  الطالب  املسابقة  هذه  تساعد 
يتعلق  فيما  معلوماتهم  اختبار  على  األعمار 
املسابقات  وتتيح  أساسية.  علمية  مبوضوعات 
واختبار  أنفسهم  لتحدي  للطالب  الفرصة 
كما  املعرفة،  عامل  الستكشاف  العقلية  قدراتهم 
العلم  توصيل  جمال  يف  اخلوض  على  تشجعهم 
إىل  املسابقة  وتنقسم  املعرفة.  يف  واملشاركة 
جمموعة اختبارات يف موضوعات خمتلفة: جسم 
الدوري،  واجلدول  الكمبيوتر،  وألعاب  اإلنسان، 

واخلط الزمين.
- املرحلة السنية: 12-16 سنة
- مدة املسابقة: ساعة واحدة

- أقصى عدد للمشاركني باملسابقة: 30 مشرتًكا
- يف املوسم الصيفي، املسابقة متاحة يف إطار برنامج 
الصيف فقط؛ رسوم االشرتاك يف الربنامج 100 جنيه

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

مسابقة متحف تاريخ العلوم 
يتميز متحف تاريخ العلوم بأنه يفوق فكرة 
املتحف التقليدي كمعرض ثابت، فيقدم لزواره 
املعلومات عن الرتاث العلمي الوطين واإلقليمي 
من خالل األنشطة التفاعلية املمتعة؛ ومن هذه 
األنشطة تلك املسابقة اليت تتكون من جمموعة 

من األلعاب واالختبارات املسلية.
- املرحلة السنية: 12-16 سنة
- مدة املسابقة: ساعة واحدة

- أقصى عدد للمشاركني باملسابقة: 30 مشرتًكا
- يف املوسم الصيفي، املسابقة متاحة يف إطار برنامج 
الصيف فقط؛ رسوم االشرتاك يف الربنامج 100 جنيه

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

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

املشكالت والتفكري التحليلي واإلبداع.
يف شهر سبتمرب من كل عام، يتم الكشف 
على  ليجو  فريست-  لفرق  جديد  حتد�  عن 
مثانية  خالل  الفرق،  تقوم  العامل.  مستوى 
وبرجمة  وبناء  وتصميم  بتخطيط  أسابيع، 
واختبار وتعديل إنسان آلي ذاتي التشغيل قادر 
العملية،  املطلوبة. ويف إطار  املهمات  أداء  على 
تقوم الفرق أيًضا بالبحث يف شبكات اإلنرتنت، 
وعمل  املكتبات،  وزيارة  العلماء،  والتحدث إىل 
املشاكل       أحد  حول  مذهلة  تقدميية  عروض 

أو الفرص اليت يواجهها عاملنا اليوم.
- املرحلة السنية: 9- 14 سنة

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

تكنولوجيا الفضاء 
ملواجهة  ضروري  ألمر  الفضاء  فهم  إن 
التغيري  مثل  والعشرين  الواحد  القرن  حتديات 
املناخي والكوارث الطبيعية واألمن واالتصاالت 
واملعلومات والتطور العلمي عموًما. هذا الربنامج 
يوضح هذا اجملال للطلبة من خالل جمموعة من 
األنشطة: احملاضرات، وورش العمل، والرحالت 

امليدانية، واملشروعات البحثية.
- املرحلة السنية: 15-21 سنة

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

أحباث متحف تاريخ العلوم
)أحد أنشطة برنامج الصيف(

سيواجه املشاركون يف الربنامج الصيفي هذا 
العام حتدًيا جديًدا سيقومون من خالله بعمل حبث 
عن أحد العلماء البارزين املذكورين يف متحف تاريخ 
العلوم. ويهدف الربنامج إىل اختبار قدرة األطفال 
جانب  إىل  البحوث،  وعرض  العلمي  البحث  على 

التعرف على بعض علماء اإلسكندرية القدماء.
- املرحلة السنية: 12-16 سنة

- رسوم االشرتاك يف برنامج الصيف 100 جنيه
اخترب قدرتك على البحث العلمي 

)أحد أنشطة برنامج الصيف(
سوف خيترب املشاركون يف الربنامج الصيفي 
هذا العام قدرتهم على البحث العلمي، ومن خالل 
ثالثة  كل مشرتك  الربنامج سوف حيضر  هذا 
القيام  مهارات  حول  يدور  منها  األول  لقاءات؛ 
بالبحث العلمي وعرض البحوث، وفيه خيتار كل 
للبحث  أربعة جماالت  من  طالب جماالً حمدًدا 
فيه؛ أما اللقاء الثاني فهو عبارة عن جولة حرة 
داخل مركز القبة السماوية العلمي ومنطقة القراءة 
مبكتبة اإلسكندرية وذلك لتحديد املصادر اليت 
سوف يستند كل طالب إليها عند القيام ببحثه؛ ويف 
الدورة األخرية سيقوم الطالب بعرض أحباثهم 

ومناقشتها بتعمق مع أحد املتخصصني.
- املرحلة السنية: 12-16 سنة

- رسوم االشرتاك يف برنامج الصيف 100 جنيه
اللوحة اإللكرتونية 

)أحد أنشطة برنامج الصيف(
الصيفي  الربنامج  يف  املشاركون  سيتعلم 
هلذا العام كيفية استخدام العناصر اإللكرتونية 
والدوائر  اللوحات  لتصنيع  ذلك  تطبيق  وكيفية 

اإللكرتونية بأنفسهم.
- املرحلة السنية: 12-16 سنة

- رسوم االشرتاك يف برنامج الصيف 100 جنيه
حماضرات بالبث املباشر 
)أحد أنشطة برنامج الصيف(

العلمي،  السماوية  القبة  مركز  ينظم 
ومؤسسات  الفضائية  ناسا  وكالة  مع  بالتعاون 
الفلك، جمموعة من  أخرى متخصصة يف علم 
احملاضرات بالبث املباشر عرب األقمار الصناعية 
واجلامعات،  املدارس  أساًسا طالب  وتستهدف 

وذلك ضمن أنشطة العام الدولي لعلوم الفلك.
- املرحلة السنية: 12-16 سنة

- رسوم االشرتاك يف برنامج الصيف 100 جنيه

معسكرات اكتشف بيئتك 
)أحد أنشطة برنامج الصيف(

يف      بدأ  الذي  الربنامج  هذا  خالل  من 
شتاء 2008، ينظم مركز القبة السماوية العلمي 
إىل  البيئية  املعسكرات  من  متنوعة  جمموعة 
تعريف  بهدف  وذلك  مصر،  يف  خمتلفة  مواقع 
املصرية  الصحراء  بيئة  على  الصغار  الطالب 
ويساعد  معها.  للتفاعل  هلم  الفرصة  وإتاحة 
هذا الربنامج الطالب على التعرف على أمناط 
البيولوجي يف  التنوع  عن  الربية، فضاًل  احلياة 
املنطقة، باإلضافة إىل تقديم جمموعة متنوعة 
من األنشطة الفلكية. ويتضمن برنامج معسكرات 
اكتشف بيئتك الواحات البحرية، وسيوة، وسانت 

كاترين، وغريها من األماكن.
- املرحلة السنية: 10-16 سنة

رحالت ميدانية 
)أحد أنشطة برنامج الصيف(

ينظم مركز القبة السماوية العلمي رحالت 
ميدانية تعليمية بصورة منتظمة. وهذه الرحالت 
خمتلفة  مواقع  اكتشاف  على  الطالب  تساعد 
مبراكز  جديدة  تكنولوجيا  ورصد  مصر،  يف 
البحوث، باإلضافة إىل عمل أحباث عن طريق 
مجع العينات والبيانات من املواقع اليت يقومون 
العرب،  برج  املواقع  تلك  وتتضمن  بزيارتها. 
واملتحف  حلوان،  ومرصد  مبارك،  ومدينة 
الُعميِّد  وحممية  دجلة،  ووادي  اجليولوجي، 

الطبيعية، وأجرو-تك، وغريها.
- املرحلة السنية: 6-16 سنة

نادي العلوم 
)برنامج مستمر(

برنامج نادي العلوم هو بادرة طموحة من 
إلدخال  تهدف  العلمي  السماوية  القبة  مركز 
العلوم  دراسة  يف  التفاعلية  األنشطة  مبدأ 
إطار  من  أساسيًّا  جزًءا  لتصبح  باملدارس 
التعليم الرمسي. ويهدف الربنامج إىل إنشاء 
وتدريب  املدارس،  خمتلف  يف  للعلوم  أركان 
مبتكرة  تواصل  استخدام طرق  على  املدرسني 
من خالل ورش العمل واألحباث؛ وذلك إلثارة 
اهتمامهم  وتنشيط  الطالب  لدى  الفضول 
قدراتهم  تقوية  وكذلك  بالعلم،  واستمتاعهم 

التجريبية وتنمية مهاراتهم االستكشافية.
- املرحلة السنية: 12-15 سنة

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

ال تفوِّتوا هذا احلدث!
اليوم العاملي للفلك 

)7 مايو 2009(
أحد أنشطة العام الدولي للفلك 2009
اليوم العاملي للفلك هو احتفال سنوي يهدف 
واخللفيات  األعمار  مجيع  من  اجلماهري  جلمع 
الثقافية للمشاركة واالستمتاع بعلم الفلك، وذلك 
حتت شعار ''الفلك للجميع''. ويف هذا اليوم، سوف 
ما  أحدث  على  التعرف  بفرصة  اجلميع  حيظى 
توصل إليه علماء الفلك؛ ففي هذه املناسبة تقدم 

أندية الفلك ومتاحف العلوم واملراصد واجلامعات 
واملراكز  واملكتبات  واملعامل  السماوية  والقباب 
تعريف  إىل  تهدف  متنوعة  أنشطة  الطبيعية 

الزائرين باملصادر واملنشآت الفلكية احمللية.
- املرحلة السنية: 6-12 سنة

- عدد املشاركني: 50 مشرتًكا
- رسوم االشرتاك: 25 جنيًها

-ملزيد من املعلومات والتسجيل، يرجى االتصال 
بإداري مركز القبة السماوية االعلمي

يوم البيئة العاملي 
)18 يونية 2009(

العاملي يف شهر  البيئة  بيوم  االحتفال  يتم 
من  االحتفال  هذا  ويعد  عام؛  كل  من  يونية 
األنشطة األساسية اليت تقوم األمم املتحدة من 
االهتمام  وتعزيز  البيئي  الوعي  بنشر  خالهلا 
بهذا  السياسي  واملوقف  البيئة  على  باحملافظة 
العلمي  السماوية  القبة  مركز  وحيتفل  الشأن. 
وذلك  اإلسكندرية،  العاملي مبكتبة  البيئة  بيوم 

بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون البيئة.
- املرحلة السنية: 6-16 سنة

- االشرتاك جماني
-ملزيد من املعلومات والتسجيل، يرجى االتصال 

بإداري مركز القبة السماوية العلمي
إيراتوستينس 2009 
)20-21 يونية 2009(

نوعه؛  من  فريًدا  عاملًا  إيراتوستينس  كان 
العلوم  معظم  يف  متعددة  مؤلفات  له  فكانت 
ملكتبة  الثالث  الرئيس  أيًضا  وكان  القدمية، 
السنوي  االحتفال  يدور  القدمية.  اإلسكندرية 
الفذ حول قياس حميط  العامل اإلغريقي  بهذا 
الكرة األرضية باستخدام الطريقة اليت توصل 
إليها إيراتوستينس منذ ألفَي عام تقريًبا، وذلك 
من خالل جهد متبادل بني طالب املدارس يف 
أسوان واإلسكندرية؛ ويقام هذا النشاط يف يوم 

االنقالب الصيفي.
- املرحلة السنية: 12-17 سنة

- عدد املشاركني: 300-500 مشرتك
- االشرتاك جماني

-ملزيد من املعلومات والتسجيل، يرجى االتصال 
بإداري مركز القبة السماوية العلمي
احتفالية يوم الطريان 

)9 أغسطس 2009(
طائرة  أول  تصنيع  مت  قرن  من  أقل  منذ 
اهلواء  يف  حلقت  وقد  الكهربية،  بالقوة  تعمل 
تستطيع  واآلن،  فقط.  دقيقة  عشرة  الثنيت 
الطائرات الطريان بسرعة تفوق سرعة الصوت، 
وتستطيع طائرات اهلليكوبرت التحليق يف اهلواء 
الطائرات  تستطيع  كيف  ولكن  حركة.  بدون 
املزيد  بها؟ ملعرفة  التحكم  يتم  الطريان وكيف 
عن الطريان وللمشاركة يف االحتفال باملشرتكني 
الصغار يف برنامج الطريان، ندعوكم لالنضمام 
اإلسكندرية  الطريان مبكتبة  يوم  احتفالية  إىل 

بالتعاون مع نادي الطريان باإلسكندرية.
- املرحلة السنية: مجيع األعمار
- عدد املشاركني: 700 مشرتك

- االشرتاك جماني
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سارة ويسر الشعراوي وأمحد حسن الفائزون باملركز األول يف مسابقة معرض اإلسكندرية األول للعلوم 
واهلندسة عن مشروعهم يف الكيمياء احليوية ''املعاجلة البيولوجية لغاز ثاني أكسيد الكربون''

مسابقات أوليمبياد الفلك، أحد أنشطة العام الدولي للفلك 2009

التدريب إستعداًدا ألوليمبياد الفلك، أحد أنشطة العام الدولي للفلك 2009

فريق ''تريبل ليجند'' أو ''األسطورة الثالثية'' 
الفائز باملركز األول يف مسابقة فريست-ليجو يف مصر الرابعة 

مركز القبة السماوية العلمي
السنة الثانية
العدد الثالث

صيف 2009

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

ختام برنامج الصيف
)29 أغسطس 2009(

الصيف  برنامج  أنشطة  باستكمال  احتفاالً 
احتفالية  العلمي  السماوية  القبة  مركز  ينظم 
الصيفية.  األنشطة  يف  املشاركني  مجيع  تضم 
وتضم االحتفالية حماضرات، وعروًضا علمية، 
وملخًصا عن األنشطة ونتائجها يقدمه الطالب 
بأنفسهم؛ كما يتم توزيع شهادات التقدير على 
الطلبة املتميزين وكذلك املتطوعني مبركز القبة 

السماوية العلمي.
 

املعـــــارض
القطب الشمالي-القطب اجلنوبي

 )22 مايو – 18 يونية 2009(
هذا املعرض الفوتوغرايف هو أحد فعاليات 
مبكتبة  العلمي  السماوية  القبة  مركز  احتفال 
للعلوم  اإليطالي  املصري  بالعام  اإلسكندرية 
العلمية  األحباث  نتاج  هو  واملعرض  2009؛ 
اإليطالية يف القطبني، وتستضيفه املكتبة يف قاعة 
املعارض الغربية يف الفرتة من 22 مايو إىل 18 يونية. 
واملعرض يقوم برتوجيه املتحف الوطين اإليطالي 
الوطين  الربنامج  بالتعاون مع  للقطب اجلنوبي 
اجلغرايف  واملركز  اجلنوبي  القطب  يف  للبحث 

القطيب.
أنتاركتيكا، الصحراء اجلليدية

يأخذنا  للقطب،  الدولي  العام  مبناسبة 
هذا املعرض الفوتوغرايف إىل املناظر الطبيعية 
املبهرة يف القطب اجلنوبي، حيث توجد العديد 
الثلجية  األلواح  الرائعة مدفونة بني  الكنوز  من 
الصور  وتساعدنا  القارة.  تغطي  اليت  الضخمة 
القارة،  هذه  مميزات  فهم  على  املعروضة 
وتارخيها، واحلياة القاسية فيها، باإلضافة إىل 

عرض نبذة عن اجلهود اإليطالية هناك.
وسوف يعرض املعرض يف مكتبة اإلسكندرية 
يف الفرتة من 31 مارس إىل 6 إبريل ثم ينتقل 
املعرض إىل أسوان، و األقصر، وقنا، وسوهاج، 
واجلونة،  سويف،  وبين  واملنيا،  وأسيوط، 
يعود  ثم  والقاهرة،  وبورسعيد،  واإلمساعيلية، 
ليعرض مبكتبة اإلسكندرية يف يوم البيئة العاملي، 

18 يونية 2009.


