كلمة معايل وزير الثقافة
«أيام العلوم»؟!
شعار برا ّق جاذب!!! ان تتقدم جامعة ناشطة يف لبنان ،لنرش الثقافة والعلوم وتعميم املعرفة ،حدثٌ يستحق التشجيع والدعم.
منــذ العــام  2008تــدأب «لجنــة أيــام العلــوم» عــر مهرجــان ترويجــي للمعــارف ،يف ميــدان ســباق الخيــل ،بهــدف التواصــل بــن مؤسســات التعليــم العــايل
والجمعيــات واملجتمــع املــدين ،لتبــادل التجــارب وتقريــب االنجــازات العلميــة مــن الجمهــور الواســع يف مجــاالت البيئــة والتنــ ّوع البيولوجــي وتكنولوجيــا
املعلوماتيــة والصحــة وعلــم االحيــاء....
غني هذا التعاون بن «أيام العلوم» ومدينة جنيف – قلب اوروبا الحضارية -مبا يضفي عىل هذا الحدث العلمي ج ّدية ورصانة الجدوى .....
ٌّ
يتزامن هذا التوق املعريف يف لحظة مفصلية خطرية ،تتهاوى فيها القيم الروحية واالجتامعية تحت فؤوس الربرية املستحدثة!
عرفت الحضارة العربية واالسالمية ازمنة ازدهار علمي وتطور ،هائلة التأثري ،طالت اوروبا قبل مئات السنن!!! هل نسينا «بيت الحكمة» ،زمن املأمون؟؟؟
مرحلة تألق فيها علامء كبار :من ابن سينا اىل ابن رشد فالخوارزمي ،وكانت لهم فتوحات علمية طالت الطب والفلك والرياضيات وسواها من العلوم!!!
بحنن كبري نتطلع اىل تلك املرحلة الذهبية ،ونحن نشهد اليوم يف غري ساحة عربية مأساة انهيار القيم االنسانية والحضارية....
الجهل السبب االساس....
ُ
كل حضارات الشعوب ،ارتكزت عىل مبادئ املعرفة وطورتها العلوم ،وكل لحظات االنهيارات الكرى واالنحطاط ،كان
ُّ
أحيّي هذه البادرة ،وآمل ان تلقى الصدى الثقايف املرجو ،كام امث ّن جهود لجنة «أيام العلوم» وامتنى لها كل النجاح ........
روين عريجي
وزير الثقافة

كلمة «أيام العلوم»
ما العلوم؟ عندما تطرح كلمة العلوم غالبا ما يتخوف الناس من هذه العبارة التي توحي بالغموض والضباب.
ولكن حرشية اإلنسان لفهم ما يحيط به وملا يعتر له تفسري موضوعي جعل انه بدأ بالتفكري والتجارب والتحاليل حول اسباب وقائع بيئته.
ملاذا الشمس والقمر؟ ملاذا الليل والنهار؟ ما فوائد األعشاب واملاء والنباتات؟
كلام إكتشف شيئا جديدا او سببا جديدا ملا حواليه إزدادت حرشيته وع ّمق البحث وتسائل اسئلة اكرث عمقا وإكتشف املزيد يف الطبيعة.
فتوارثــت املعرفــة والعلــوم واإلكتشــافات واإلختبــارات مــن جيــل إىل آخــر حتــى اليــوم حيــث نســتخدم مــا نعتــره «طبيعــي» مثــل الســيارة او الطائــرة او الصواريخ
او العــامر الحجــري او الهواتــف املحمولــة او الحاســوىب او املــاء العذبــة يف املنــزل الــخ.
ولكننا حتى اآلن مل نعرف إال القليل يف شتّى املجاالت كالفيزياء ،والكيمياء ،والطب ،والبيولوجيا ،وعلم الفلك و...و...و.
هــذا مــا يســمى بالعلــوم :املنطــق العلمــي عــر طريقــة تعاملنــا مــع بيئتنــا املجــاورة .ان هــدف العلــوم ليــس فقــط املعرفــة محبــة باملعرفــة إمنــا تطبيــق هــذه
املعرفــة يف حياتنــا اليوميــة لإلســتفادة مــن هــذا املنطــق مــن اجــل التطــور والتقــدم.
كلنــا نعلــم ان تــرك النفايــات يف الشــارع يــؤدي إىل امـراض ولكــن مــن بيننــا يعلــم ان إعــادة تدويــر النفايــات ميكــن ان يصبــح مصــدرا للطاقــة؟ او مــواد ميكــن
إســتعاملها يف الصناعــة ،او تربــة تغــذي الزراعــة؟ وهــل نعــرف كيــف نحــول نفايــات وبقايــا اإلســتهالك اإلجتامعــي إىل فوائــد للمجتمــع؟
هــذا هــو الهــدف األســايس للعلــوم :التحســن املعيــي ،كيــف؟ هــذا مــا نعرضــه يف «أيــام العلــوم» للســنة الســابعة عــىل التــوايل يف حــرج بــريوت مــن  9إىل 11
ترشيــن األول . 2015
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خيمة االستقبال
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برامج توعية

Awareness Programs

ستقدم املديرية العامة لقوى االمن الداخيل نشاط توعوي حول:
 مركز الرشطة النموذجي يف فصيلة رأس بريوت الوقاية من املخدرات ومخاطرها تطبيق مبادىء السالمة املروريةاملديرية العامة لقوى االمن الداخيل
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General Directorate of Interior Security Forces

سحر الفيزياء يرضب مجددا ً

!Magic of Physics hits Again

مرشوع رائع يجمع بن العلم واإلثارة ،فيقدم املفهوم العلمي بطريقة سلسة ومشوقة بعيدة عن الرتابة والتقليد .فـ “سحر الفيزياء” هو عرض مرسحي يرافقه مؤثرات برصية وسمعية متتع الجمهور مع
إمكانية املشاركة بالتجارب ،وربح الجوائز العلمية مع نهاية كل عرض .يهدف العرض إىل ربط املفاهيم الفيزيائية بالحياة اليومية لتسهيل فهم الفيزياء واالستمتاع بها ،وذلك من خالل عرض مدته ساعة
واحدة ويتضمن عددا ً من التجارب تحت عنوان “التخييم  -الجزء الثاين” حيث سنكتشف أكرث عن ما ميكننا صنعه خالل أنشطة التخييم لنتعلم ونتسىل يف آن واحد بطريقة علمية مسلية.
يفتتح “سحر الفيزياء” أبوابه يف “أيام العلوم  ”2015لـ  6عروض يومياً فقط وملدة  3أيام لنستقبل أكرث من  400شخص يف كل عرض .فال ترتددوا يف زيارتنا لتنضموا إىل عائلتنا ،وشعارنا دوماً ودامئا “العلم
للجميع ،استمتع بالحياة مع الفيزياء”.
الدخول اىل هذه الخيمة مقابل  5000ل.ل .للشخص وأسعار خاصة للمدارس واملجموعات.
مواعيد العرض:
الجمعة  9والسبت  10ترشين االول
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محمد عبدالله – سحر الفيزياء
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االحد  11ترشين االول

تع ّرفوا عىل الوجه اآلخر للكيمياء

X

X

2

X

العروض
3

X

4

X

5

X

Mohammad Abdullah – Magic of Physics

Mind-Blowing Experiments with Chemistry

كثريون من الطالب يعانون من املواد العلمية بن فيزياء وكيمياء وبيولوجيا وما إليها ،إذ يعترونها صعبة وجافة .ومن األسباب األساسية التي تكمن وراء هذا االنطباع أو حتى الوضع املتفاقم هو غياب
املخترات واألساليب السهلة عن معظم مدارسنا ومعاهدنا.
يتلخص هذا النشاط بتقديم مشاريع غري معقدة تهدف إىل تعليم الكيمياء للحضور بطريقة سهلة .وتشمل املشاريع مجموعة من االختبارت :اختبار الحمض األسايس – اختبار خفض األكسدة – اختبار إطالق
الحرارة – اختبار رد الفعل الرسيع.
ال شك بأنكم ستفهمون الكيمياء متهيدًا ألن تحبوها يف مرحلة الحقة!
بإرشاف د .جهاد عطية ،د .سامر عواد ،بالل الخوري – جامعة البلمند ،كلية العلوم ،قسم الكيمياء

Under the supervision of Dr. Jihad Attieh, Dr. Samer Aouad, Bilal El Khoury – University of Balamand, Faculty of Sciences, Department of Chemistry

4.2

الرقّاصات (البندوالت) يف مت ّوجات رائعة

The Extraordinary Pendulum

يف بعض األحيان ،مجرد مشاهدة ظاهرة فيزيائية قد يلهم الطالب للبحث بعمق أكر يف أبعاد هذه الظاهرة وتحسن مهاراتهم يف التفكري النقدي.
يبن هذا املرشوع كيف أن فرتة تأرجح الرقاص (البندول) العادي يتغري حسب الطول .كام يظهر أيضً ا كيف أن االختالف الطفيف يف الفرتة الزمنية ميكن أن يؤدي إىل حركة متزامنة.
ّ
ميكن للزوار أن يتابعوا مجموعة “بنادل” غري مرتبطة وبأطوال مختلفة معلقة عىل عارضة خشبية ،يتم إفالتها يف وقت واحد لترتاقص وتتاميل وترتجح م ًعا ميي ًنا ويسا ًرا مولدة مختلف أنواع املوجات التي
ترتاوح بن املنتظمة والعشوائية ،يف مشاهد ممتعة للنظر!
بإرشاف د .جهاد عطية ،د .كارابت راستيكيان – جامعة البلمند ،كلية العلوم ،قسم الفيزياء

Under the supervision of Dr. Jihad Attieh, Dr. Karabet Rastikian – University of Balamand, Faculty of Sciences, Department of Physics

 4.3إعرف نفسك!

! Know Yourself

سلسلة من االختبارات املسلية التي تهدف إلعطاء بعض التفاصيل ،وال س ّيام البيولوجية منها ،حول أجسامنا؛ حيث تم تصميم بعض االختبارات ليك يتسنى لألشخاص املشاركن معرفة املزيد عن أنفسهم
بأساليب طريفة:
 لقطات مجهرية لخاليا الخد عر أخذ بعض الخاليا امليتة من الجانب الداخيل للخد واستخدام رشيحة ملونة وكامريا وج ّوال... استخالص الشيفرة الوراثية  DNAعر بروتوكول بسيط بأخذ عينة من لعاب املتطوع ووضعها يف أنبوب ثم إعطائه بصمته الوراثية. قياس ضغط الدم قبل النشاط البدين وبعده.بإشراف د .جهاد عطية ،د .اسبرانس دبس – جامعة البلمند ،كلية العلوم ،قسم العلوم الطبيعية
Under the supervision of Dr. Jihad Attieh, Dr. Esperance Debs – University of Balamand, Faculty of Sciences, Department of Biology

 4.4ل ّحن دون ان تكون ملحناً

Say it with Musical Notes

سيزداد إدراكنا ألهمية العلوم عندما نرى كيفية تحويل عبارة إىل سلسلة من النوتات املوسيقية التي ميكننا سامعها عىل الفور من خالل برنامج  .Mathematicaهنا ميكنك أن تل ّحن عباراتك بدون أن تكون
مل ّح ًنا!
ترجمة االسم (أو كلامت أخرى) اىل لحن قصري من خالل مناذج محددة يف الرياضيات.
بإشراف د .جهاد عطية ،د .عبدالرحمن عبد العزيز – جامعة البلمند ،كلية العلوم ،قسم الرياضيات
Under the supervision of Dr. Jihad Attieh, Dr. Abdulrahman Abdulaziz – University of Balamand, Faculty of Sciences, Department of Mathematics

.5

العلوم بالتسلية والرتفيه تكشف بعض األرسار

The Wonder of Science

إختبار الركان ،إحراق املال ،اختبار ساعة اليود ،الحر الرسي ،بطارية الفاكهة ...مجموعة اختبارات ميدانية مشوقة ومثرية تظهر الجانب املمتع واملسيل يف العلوم ،فضالً عن تفسري كل اختبار أمام الجمهور
املتعطش للعلم والتسلية م ًعا.
د .جوزف صعب – جامعة الروح القدس الكسليك ،كلية العلوم
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 6.1الكيمياء الخرضاء والطاقة املتج ّددة

Dr. Joseph Saab – Holy Spirit Kaslik University, Faculty of Science

Green Chemistry & Renewable Energy

قد ًميا قيل إن الحاجة أم االخرتاع؛ وقد ثبتت صحته دامئًا ،وهذا ما نراه من خالل إجابة معظم االخرتاعات واالبتكارات عىل حاجات الناس والبيئة واملجتمعات .هذه املرة املوضوع من بطولة املياه.
هنا سيندهش الزوار بتطورات خلق الهيدروجن من املياه كمصدر جديد للطاقة املتجددة ،وبتجارب تجميد النفايات بواسطة النيرتوجن السائل ،واستعراض نظرية صندوق القاممة الذيك ميدانيًا.
د .رامي عويني ،نور الغوش – جامعة بيروت العربية

 6.2قطار رسيع جدا ً بالقوة املغناطسية

Dr. Rami Oweini, Nour El Ghouch – Beirut Arab University

The Flying Train: Superconductivity Explained

هنا سيتم استعراض قطار ماغليف الرسيع الذي يُعتر أول ابتكار جوهري يف تقنية بناء السكك الحديدية منذ صناعة القطارات األوىل.
فهو قطار معلّق يعمل بقوة الرفع املغناطيسية ،وال يحتوي عىل أية محركات ميكانيكية وال يسري عىل القضبان بل يطفو يف الهواء معتمدًا عىل وسادة مغناطيسية .ومتتاز هذه القطارات برسعة تصل إىل 550
كلم يف الساعة (نظريًا ميكن أن تبلغ رسعته  1700كلم/س).
د .رمضان عواد ،هادي بسمة ،علي سرور ،مرام محمديّة – جامعة بيروت العربية
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 7.1ما معنى الضغط؟

Dr. Ramadan Awad, Hadi Basma, Ali Srour, Maram Mhamadieh – Beirut Arab University

!Relax! No Pressure

الضغط الجوي هو وزن ضغط الغالف الجوي عىل األرض ،ويقاس باستخدام الباروميرت .هل الحظت أنك عندما تصعد جبالً أو تقصد منطقة عالية ،ميكنك التنفّس بسهولة أكر؟ هذا ألن الضغط الجوي
التغريات يف الضغط الجوي .اختبارنا يظهر كيفية عمل الضغط وتصويره بسهولة.
ينخفض عىل املرتفعات .هل سافرت بالطائرة وشعرت بعدم االرتياح يف أذنيك؟ هذا عائد إىل ّ
ماجدة صالح ،نور فارس ،تيا حاج – ثانوية الروضة

 7.2القفل الذيك مفتاح األمان

Majida Saleh, Nour Fares, Tia Hajj – Rawda High School

Smart lock, Smart key

بعدما وىل الزمان الذي يصلح فيه القول“ :ناموا وأبواب بيوتكم مفتوحة ،الدنيا أمان” ،صارت املفاتيح املعدنية عبئًا عىل حامليها ألسباب عدة منها أنها “لبكة” يف حملها ويف نسيانها ويف فقدانها ويف رسقتها
ويف كرسها داخل القفل .هنا محاولة ذكية إلغالق الباب عىل هموم املفاتيح واألقفال من خالل ابتكار قفل ذيك بواسطة الرمجة ...وكل زمان وأنتم بأمان!
ماجدة صالح ،آدم هزيمة – ثانوية الروضة

 7.3هليكوبرت لتنفّس خال من التلوث

Majida Saleh, Adam Hazime – Rawda High School

Monitoring Air Quality with a Helicopter

 AQM-Copterهي مروحية رباعية تستخدم لرصد مستويات ثاين أكسيد الكربون والرطوبة ودرجات الحرارة .الغرض من هذا املرشوع هو أن تتمكنوا من قياس هذه املتغريات عىل مختلف االرتفاعات ويف
مختلف األجواء.
أحمد عالمة ،ماهر كزاز  -ثانوية الروضة
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 8.1البحث عن األقامر اإلصطناعية

Ahmad Alameh, Maher Kazaz – Rawda High School

Searching for the Satellite

القنوات الفضائية هي إحدى الخدمات األكرث انتشا ًرا هذه األيام ،وهي تتطلب اللتقاطها رسيفر ودش يجب توجيهه بدقة إىل أحد األقامر االصطناعية ،مام يستدعي االستعانة بأحد االختصاصين الذين ال
يكونون متوفرين غال ًبا إما لضيق الوقت أو بعد املسافة أو ألننا نريد التقاط البث خالل رحلة برية أو بحرية...
لتاليف هذه املسألة الصعبة كان مرشوع  SatFinderالذي يوفّر حالً ذكيًا للعثور عىل األقامر االصطناعية بسهولة من خالل بضع نقرات يف الجوال.
ميكنكم يف هذه املنصة االطالع عىل مختلف تفاصيل هذا االبتكار املفيد واملثري لالهتامم!

م .ميشال عويجان ،محمد االدهم ،وائل قميش ،محمد موسى – الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا ،كلية الهندسة ،قسم هندسة الكمبيوتر واالتصاالت
Eng. Michel Owayjan, Mohammad El Adham, Wael Kmesh, Mohammad Moussa – American University of Science and Technology, Faculty of Engineering, Department of Computer and Communications Engineering

 8.2الصندوق األسود للطائرات ،الصندوق األزرق للمركبات

Black Box for airplanes ,Blue Box for Vehicles

يف العقد املايض ،سجلت وفاة أكرث من مليون شخص سنويًا يف حوادث متعلقة بالنقل .نظام الصندوق األزرق (مس ّجل لبيانات الحوادث) يس ّجل جميع املعلومات مثل الرسعة ،أضواء اإلشارة ،دواسة الفرامل،
الفالرش ،املوقع ،وجود حزام األمان ...ويتم نقل البيانات إىل سريفر يف مركز الرشطة ،من اجل مساعدة الناس لحلول مشاكلهم مثل :األسباب الكامنة وراء وفاة العديد من الناس ،الرصاع بن عائلة الضحية
ورشكات التأمن ،التحقيقات التي تفتقر إىل األدلة املادية ...النظام مرمج أيضً ا لالتصال برقم مفضل عندما يقع الحادث .واألهم من ذلك أنه مرمج إلرسال رسالة إىل السائق تعلمه بتجاوز حدود الرسعة.
د .روجيه أشقر ،غابي أبو حيدر ،طاهر ّ
عزام ،علي بو حمدان – الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا ،كلية الهندسة ،قسم هندسة الكمبيوتر واالتصاالت
Dr. Roger Achkar, Gaby Abou Haidar, Taher Azzam, Ali Bou Hamdan – American University of Science and Technology, Faculty of Engineering, Department of Computer and Communications Engineering

 8.3الزراعة املائية بدون إهدار مجدية لالستثامر

Free Dirt Farming

التغريات املناخية.
الزراعة املائية هي عملية زرع املحاصيل بدون تربة .إنها تحل محل الزراعة التقليدية يف الكثري من األرايض نتيجة ألسباب عدة :استخدام املبيدات الحرشية ،استهالك كميات كبرية من املياه للريّ ،
يتكون هذا املرشوع من مجموعة حاويات ،يحتوي كل منها عىل مواد غذائية مختلفة .ويتم التحكم بالنظام عر تطبيق يتيح للمستخدم إدارته من أي مكان يف العامل .يكفي أن يُدخل املستخدم كمية املواد
الغذائية املطلوبة ،ليحمل النظام هذه الكمية من الحاوية إىل الخزان الرئيس؛ وبعد خلطها ،يقوم بتوزيعها عىل النباتات بدقة مام يوفّر اإلهدار ويجعل االستثامر أكرث جدوى.
د .جورج فريحة ،مارني خليل ،حسين شور – الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا ،كلية الهندسة ،قسم هندسة الكمبيوتر واالتصاالت
Dr. George Freiha, Marny Khalil, Hussein Chour – American University of Science and Technology, Faculty of Engineering, Department of Computer
and Communications Engineering

 8.4دقائق معدودة تكشف مواهب ال محدودة

Mental Math Secrets

إذا احتجت إىل عملية حسابية ملحة ومل تكن تحمل هاتفك الخليوي أو اآللة الحاسبة أو أي وسيلة رقمية أخرى أو قد تكون ساعيًا ملفاجأة املحيطن بك ،إليك العديد من التقنيات التي تجعلك متقد ًما
خطوات يف الرياضيات.
الهدف من املرشوع تطوير الحدس الريايض وتعليم الطالب التقنيات الذهنية وتخطي “خوف” الطالب من الرياضيات.
سيخضع الطالب المتحان معدل الذكاء  ،IQوينبغي عليهم أن يجيبوا عىل األسئلة بشكل فردي.
هبة عثمان ،ميراي قصير ،حسام نادر ،نيكول عيسى ،راميا مكمّل – الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا ،كلية الفنون والعلوم ،قسم الرياضيات
Hiba Othman, Mireille Kassir, Houssam Nader, Nicole Issa, Ramia Mokammal – American University of Science and Technology, Faculty of Arts and
Sciences, Department of Mathematics
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الرياضيات ،تفاعل وتسلية

Ready ! It’s Math Time

يهدف هذا املرشوع اىل زيادة دافع الطالب نحو تعلم الرياضيات ،وتنشيط التفاعل بينه وبن املادة ،وزيادة قدرات التفكري العلمي لديه ،وتشجيعه عىل االكتشافات الرياضية ،واملساعدة يف توجيهه نحو
العمل الجامعي ونحو العمل املستقل واالعتامد عىل النفس يف البحث عن املعلومة وحل املشكلة يف أسلوب التعلم الذايت ...وغريها الكثري من الفوائد.
سميح جابر ،أحمد الحسيني ،عبير حبيب ،يانا المولى – مؤسسة الهادي لإلعاقة السمعية والبصرية واضطرابات اللغة والتواصل ،جمعية المبرات
Samih Jaber, Ahmad El Husseini, Abir Habib, Yana Al Mawla - Al Hadi Institute for the Blind and Deaf
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الروبوتات والتفكري املنهجي

Robots and Methodical Thinking

عرض رائع لروبوتات “السومو” عىل حلبة خاصة حيث يشاهد الزوار مباراة بن الروبوتات ،ويشاركون بتصميم روبوت وتنفيذه بوجود أجهزة كمبيوتر للتعريف بكيفية برمجته ،مام يش ّجع الناس عىل
االنخراط بعلوم الروبوتات التي تؤكد الدراسات عىل أنها ستغزو العامل بحلول سنة .2020
يستهدف هذا النشاط إىل نرش ثقافة وعلوم تكنولوجيا الروبوت ،دمج املواد التعليمية لتحويلها من نظرية إىل عملية وإعداد جيل من الشباب يعتمد عىل منهجية التفكري العلمي يف ظل ما نشهده من
اضمحالل الستخدام العقل.
سميح جابر ،أحمد الحسيني – كلمات ،المركز اللبناني لتنمية القدرات
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11.1

Samih Jaber, Ahmad El Husseini – Kalimat, The Lebanese Center for Capability Development

التدوير....لعامل أفضل

Waste Management World

مرشوع طالب ثانوي عبارة عن ماكنة لحقن  PVCوبعض انواع البالستيك والنفايات واعادة تصنيعها باشكال حرفية مختلفة ما يؤدي اىل تأمن فرصة عمل واملساهمة يف تخفيف تلوث الطبيعة من بعض
انواع البالستيك اليسء و الذي يعتر مشكلة بسبب صعوبة تحلله ،وقد فاز يف مباراة العلوم 2015
اشراف رضوان شعيب ،علي جابر – وزارة التربية والتعليم العالي ،ثانوية ميفدون الرسمية
Supervision Radwan Choeib, Ali Jaber – Ministry of Education and Higher Education, Mayfadoun High School

 11.2إشارات السري

Improving Traffic Signs

نظام إشارات املرور مرمج بطريقة مبتكرة ومطبق عمليًا يف بلدة ضهور الشوير من إنتاج الطالب.
اشراف رضوان شعيب ،ربيع بعقليني – وزارة التربية والتعليم العالي ،ثانوية ضهور الشوير الرسمية
Supervision Radwan Choeib, Rabih Baakliny – Ministry of Education and Higher Education, Dhour Chweir High School

 11.3روبوت للمهام املختلفة

A Multi-Purpose Robot

روبوت مبني ومرمج وفق  VEX Roboticsمن طالب الثانوية وميكنه القيام مبهام مختلفة بحسب برمجته وتركيبه ،وقد فاز باملنافسة عىل املستوى الدويل.
اشراف رضوان شعيب ،ربيع بعقليني – وزارة التربية والتعليم العالي ،ثانوية ضهور الشوير الرسمية
Supervision Radwan Choeib, Rabih Baakliny – Ministry of Education and Higher Education, Dhour Chweir High School
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طائرة سويرسية عىل الطاقة الشمسية

!The Swiss Solar Impulse - World’s first solar powered aircraft

يف الوقت الذي نرى فيه مشاريع كثرية إلنتاج كل ما ميكن أن يعمل عىل الطاقة الشمسية نظ ًرا لفوائد ذلك من النواحي العلمية والبيئية واالقتصادية ،نتعرف عىل  Solar Impulseمرشوع رائد يف مجال
الطريان وهو فكرة إنتاج طائرة تعمل بقوة الدفع الشمسية التي ولدت يف سويرسا.
ال تكتفي املنصة بعرض فيلم عن الطائرة تقدم ايضا األنشطة السويرسية يف مجاالت االبتكار والعلم واملعلوماتية.
السفارة السويسرية في لبنان

Swiss Embassy in Lebanon
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 13.1الكوب الذيك يراقب ...بل يواكب

World premiere Smart Drinking Cup

مع أن عمل الكوب الذيك هو أن يراقب كمية املياه التي يرشبها الفرد يوميًا لتجنب التجفاف والسيّام عند كبار السن ،إال أن كلمة يراقب ليست بدقة يواكب يف هذا املجال.
هناك مؤرش ملستوى املياه مركّز عىل الكوب بحيث يقيس بشكل متواصل كمية املاء املتوفرة يف الكوب .جهاز تحكّم يو ّجه قياسات جهاز االستشعار إىل نظام الكمبيوتر عن طريق جهاز السليك .ويف نهاية
علام أن تشغيل الكوب بسيط جدًا ،وما عىل الشخص الذي نرعاه إال أن يرشب كام اعتاد أن يفعل.
اليوم ،يتم احتساب كمية املياه التي رشبت ،وإرسالها عن طريق مودم  GSMإىل الطبيب أو األقارب؛ ً
د .محمد عياش ،م .أحمد قبيسي ،محمد بو ملحم ،ليليان الحلبي – الجامعة اإلسالمية في لبنان ،كلية الهندسة ،قسم تقنيات الهندسة الطبية
Dr. Mohammad Ayache, Eng. Ahmad Koubeissi, Mohammad Bou Melhem, Lilian El Halabi – Islamic University of Lebanon, Faculty of Engineering,
Department of Biomedical

 13.2تنقية املاء لالستخدامات الطبية

Water purification Technology for Medical Applications

يف ظل مختلف األزمات الحياتية التي ال يعاين منها لبنان فحسب بل الكثري من دول العامل ،والسيّام يف موضوع املياه ،يرز هذا املرشوع الذي يهدف إىل بناء وحدة تناضح عكيس ( )Reverse Osmosisقادرة
عىل تنقية املياه وجعلها صالحة لالستعامالت الطبية ،عن طريق التحكم بالضغط ومعدل التدفق وملوحة املياه بواسطة الدوائر اإللكرتونية وجهاز تحكم.
تتسم الوحدة بسهولة حملها واستخدامها ،وكل ما عىل املستخدم القيام به هو تفعيل الجهاز وإدخال املياه لتتم تنقيتها .ستبدأ املياه النقية بالتدفق من الجهاز ،ونتائج امللوحة ومعدل التدفق والضغط
بالظهور عىل الشاشة.
جزيني ،حسين شحيتلي ،بالل ّ
د .علي شري ،م .علي ّ
جزيني – الجامعة اإلسالمية في لبنان ،كلية الهندسة ،قسم تقنيات الهندسة الطبية
Dr. Ali Cherry, Eng. Ali Jizzini, Houssein Shehaitly, Bilal Jizzini – Islamic University of Lebanon, Faculty of Engineering, Department of Biomedical

 13.3كريس يتحرك بإشارات العن

Wheelchair control using Eye Motion

مل تتوقف املحاوالت العلمية البتكار كريس متحرك يساعد مستخدميه عىل تحريكه بسهولة بعيدًا عن الطريقة التقليدية املعروفة أي دفع العجلتن بواسطة اليدين.
هذا املرشوع محاولة جديدة مفيدة فهو عبارة عن كريس متحرك للمصابن بالشلل ،ميكن التحكم به عر إشارات  EOGتولّدها عضالت العن.
سيتم تركيز إلكرتودات (أقطاب) حول عيني املصاب بالشلل بحيث يستطيع تسيري الكريس وإيقافه من خالل النظر يف اتجاهات محددة .وقد ز ّود الكريس بجهاز تحكم مسؤول عن إصدار أوامر للمح ّرك الذي
سيحرك الكريس وفقًا لنظرات املستخدم.
د .علي شري ،م .أحمد قبيسي ،علي حجازي – الجامعة اإلسالمية في لبنان ،كلية الهندسة ،قسم تقنيات الهندسة الطبية
Dr. Ali Cherry, Eng. Ahmad Koubeissi, Ali Hijazi – Islamic University of Lebanon, Faculty of Engineering, Department of Biomedical

 13.4تخطيط كهرباء القلب

!Monitor your Heart Anytime Anywhere

ينتج القلب نبضات كهربائية صغرية تنترش من خالل عضلته وتتسبب بحدوث انقباض ،وميكن الكشف عن تلك النبضات بواسطة جهاز التخطيط الكهربايئ للقلب .ويلجأ األطباء عادة إىل إجراء اختبار
التخطيط الكهربايئ ليساعدهم عىل معرفة السبب وراء بعض األعراض مثل الخفقان أو أمل الصدر ،ويف بعض األحيان يجرى هذا الكشف كجزء من الفحوصات الروتينية ،قبل إجراء عملية جراحية مثالً.
يهدف املرشوع إىل تصميم جهاز مع تطبيق يتيح مراقبة تخطيط كهرباء القلب عر أقطاب كهربائية ،حيث تعمل دوائر إلكرتونية معقدة عىل توليد إشارات عن كهرباء قلب املريض ،لرتسل إىل كمبيوتر عر
جهاز  Wi-Fiحيث يعرض التطبيق االشارات الـ 12املتعلقة بكهرباء القلب.
د .محمد عياش ،م .أحمد قبيسي ،أحمد مسلماني ،محمد هاشم – الجامعة اإلسالمية في لبنان ،كلية الهندسة ،قسم تقنيات الهندسة الطبية
Dr. Mohammad Ayache, Eng. Ahmad Koubeissi, Ahmad Missilmani, Mohammad Hachem – Islamic University of Lebanon, Faculty of Engineering,
Department of Biomedical

 13.5إدارة املعامل واملنازل الذكية

Control your World through Technology

الهدف من هذا املرشوع هو إدارة مجموعة من أجهزة االستشعار موزّعة عىل مناطق جغرافية واسعة ،وتسجيل البيانات املقاسة يف تطبيق إلكرتوين.
يعمل النظام عىل الطاقة الشمسية والبطاريات ،وهو يضم أنوا ًعا عدّة من أجهزة االستشعار (مثل درجة الحرارة والرطوبة وشدة الضوء) التي ترسل املعطيات إىل جهاز تحكم يؤطّرها ويحيلها بدوره إىل محطة
مركزية ملعالجتها عن طريق جهاز خاص لإلرسال واالستقبال .ويتميز عن البلوتوث بكونه يستهلك قد ًرا قليالً من الطاقة.

د .جمال حيدر ،مجتبى ريّا  ،ناديا جمّول – الجامعة اإلسالمية في لبنان ،كلية الهندسة ،قسم هندسة الكومبيوتر واالتصاالت
Dr. Jamal Haydar, Mojtaba Raya, Nadia Jammoul – Islamic University of Lebanon, Faculty of Engineering, Department of Computer and Communication

 13.6راقب اسطول سيارتك

Keep an Eye on your Car

الهدف من هذا املرشوع هو املراقبة يف الوقت الحقيقي للعديد من معطيات السيارة مثل رسعة دوران املحرك يف الدقيقة وعزم الدوران ومن ث ّم إرسال اإلشعارات عن طريق املودم.
خر يهم أصحاب الرشكات واملؤسسات التي متلك أساطيل سيارات عاملة عىل الطرقات ،والسيام رشكات تأجري السيارات بعد بدء تطبيق قانون السري الجديد حيث بإمكانك تتبع رسعة السيارة وقراءة دورات
محركها بشكل مستمر ،وكلام تجاوزت السقف املحدد مسبقًا ،تتلقى رسالة تحذيرية قصرية.

م .أحمد قبيسي ،علي فاضل ،محمد زعيتر – الجامعة اإلسالمية في لبنان ،كلية الهندسة ،قسم هندسة الكومبيوتر واالتصاالت
Eng. Ahmad Koubeissi, Ali Fadel, Mohammad Zeiter – Islamic University of Lebanon, Faculty of Engineering, Department of Computer and Communication

 13.7إنذار خاص عر البلوتوث

Personal Bluetooth Alarm

رصا بحاجة إىل الكثري من أجهزة اإلنذار الخاصة والعامة.
إننا نعيش ع ً
للمهتمن بهذا املجال إليكم هذا املرشوع الذي يستفيد من التطورات التكنولوجية من أجل تنفيذ جهاز إنذار خاص استنادًا إىل البلوتوث ،عىل أن تتم االستعانة بجهاز تحكّم ومح ّول بلوتوث ووحدة بلوتوث
ملعالجة األوامر املعطاة للنظام .ويتم إرسال أمر اإلدخال إىل جهاز التحكم عر وحدة البلوتوث بحيث ميكن تشغيل صفارة االنذار أو إيقافها.

د .وليد فحص ،محمد كوراني ،رضا مقداد – الجامعة اإلسالمية في لبنان ،كلية الهندسة ،قسم هندسة الكومبيوتر واالتصاالت
Dr. Walid Fahs, Mohammad Kourani, Reda Mokdad – Islamic University of Lebanon, Faculty of Engineering, Department of Computer and Communication

 13.8تحكّم مبنزلك عر هاتفك

Control your Home from Anywhere

يهدف هذا املرشوع إىل استخدام تكنولوجيا الـ NFCاملتوفرة يف الهواتف النقالة للتحكّم بالدخول اىل األماكن املستخدمة من أكرث من شخص.
نظام مناسب جدًا لتذوق طعم الراحة داخل املنزل أو املكتب والتحكم بأجوائه والسيّام يف الظروف املناخية القاسية.

د .جمال حيدر ،عبدالكريم ّ
جزيني ،محمد نقيب – الجامعة اإلسالمية في لبنان ،كلية الهندسة ،قسم هندسة الكومبيوتر واالتصاالت
Dr. Jamal Haydar, Abdelkarim Jizzini, Mohammad Nakib – Islamic University of Lebanon, Faculty of Engineering, Department of Computer and Communication
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املنزل الذيك للمريض

Home Automation for Sick People

يهدف هذا املرشوع إىل مساعدة العجائز واملصابن بالشلل عىل ضبط جو منزلهم بكبسة زر واحدة ،كام يتيح لهم إجراء مكاملة أو إرسال رسالة بسهولة.
ميثّل العمل املقرتح تصميم منوذج وتنفيذه مبا يساعد عىل سهولة التحكم ببيئة املنزل الداخلية عر نظام منخفض الكلفة نسب ًيا؛ ومع أن حاجة هؤالء املرىض أكيدة إىل مساعد ،إال أن كلفة التعاقد مع أشخاص
متمرسن باهظة جدًا.
هذا النظام الذي ط ّوره اثنان من طالب التقنيات الطبية  ،يوفّر أداة تساعد املريض عىل خدمة نفسه بنفسه حينام يكون وحيدًا ،إذ يحتوي عىل وظائف عدة مثل التحكم بالتلفزيون واإلضاءة واملكيّف ونظام
اإلنذار ،مع إمكانية االتصال باألهل .كام يتضمن نظا ًما لقراءة درجة حرارة الشخص وتحميلها عىل اإلنرتنت.
كبسة زر لراحة املريض وراحة بال أهله.
د .روي أبي زيد ضو ،طارق سعادة ،روني جهجه – الجامعة اللبنانية األلمانية
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Dr. Roy Abi Zeid Daou, Tarek Saade, Rony Jahjah – Lebanese German University

الت ّعلم التفاعيل لغة العرص

Interactive Education World Wide

إليكم أدوات جديدة لتقديم التعليم ضمن قالب تفاعيل ،وتنظيم إدارة الصفوف ،وزيادة تعاون املتلقّن ،والتواصل معهم لينخرطوا أكرث يف املواد التعليمية.
إنه صف تفاعيل سيناقش مختلف املواضيع العلمية :الفيزياء ،الكيمياء ،البيولوجيا ،الرياضيات ،والفلك ...عىل أن يتم عرض كل موضوع من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باستخدام أدوات جديدة،
برنامج إلدارة الصف ،تطبيقات الجوال ولوح تفاعيل.
كل ساعة سيتم عرض موضوع أمام الحضور مع مجموعة من األدوات التكنولوجية املتعلقة به ،فضالً عن العديد من األنشطة عىل اللوح التفاعيل .وبعد الصف ليس كقبله من ناحية التحفيز،املفاهيم ،األفكار،
زيادة التعاون واألدوات الجديدة.

الجمعة  9والسبت  10ترشين االول
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نهال تبشراني ،مصطفى داسوقي ،ميرا حاطوم ،مريم الشافعي ،ندى ابو رجيلي ،كلود سماحة – الفرص الرقمية  -دوت لبنان
Nahla Tebcherany, Mustafa Dasuki, Mira Hatoum, Mariam Al Shafie, Nada Abou Rjeily, Claude Samaha – Digital Opportunity Trust - Dot Lebanon
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خيمة أيام العلوم

.17

ما هي أرسار جسمك ؟

Unlock your body’s secrets

مسألة الذوق ،الجوع ،إزالة السموم من بيئتنا الداخلية ،الذاكرة ،الحمل ...أمثلة عىل املواضيع التي يتناولها هذا النشاط ،مستهدفًا تبادل املعرفة مع الجمهور حول قدرات أجسامنا عىل تلبية حاجاتنا بدقّة
وسالسة يف الظروف الطبيعية.
الهدف من ذلك هو فهم جسمنا والعناية به بشكل أفضل ،وتحفيز الجمهور عىل التفكري بوظائف الجسم عىل أن يتجاوب مع الزوار وأسئلتهم وتقديم النصائح لهم.
البروفسور نسيم فارس – جامعة القديس يوسف ،كلية الطب
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 18.1مستوى السكر يف الدم

Pr. Nassim Fares – Saint Joseph University, Faculty of Medicine

Blood Sugar Monitoring

يقوم املرشوع عىل رشح مبدأ قياس مستوى السكر يف الدم والحلول والعصائر املختلفة ،حيث سيطلع الزوار عىل املستويات من خالل عينات عشوائية ,ثم بعد األكل سيطلب من الزائر ملء استبيان صغري
يعطي فكرة عن صحته بشكل عام ،ثم سيتم تقدير مستوى السكر يف دمه .بعد ذلك يتناول لوح شوكوال أو عبوة مرشوبات غازية وينتظر قليالً ليقاس مستوى السكر مجددًا .بعدها يتم إحصائيًا تحليل
البيانات املقارنة بالنظر إىل الفئة العمرية والجنس ومجموعة الوزن والتاريخ العائيل ملرض السكري.

غادة خواجة ،هبة حسّان – جامعة بيروت العربية

 18.2تحديد والتعرف عىل الحمض النووي

Ghada Khawaja, Hiba Hassan – Beirut Arab University

World of DNA

عامل الحمض النووي ما يزال غامضً ا بالنسبة للكثري من الناس لكنه يساعد يف العديد من مجاالت علم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية.
الـ DNAاملنقّى مطلوب يف العديد من التطبيقات مثل دراسات الهندسة الوراثية أو االستنساخ الجيني .سيوضح هذا املرشوع للزوار من خالل اختبارات ميدانية ،بعض أساليب تنقية الحمض النووي الجيني
من الخاليا واألنسجة ،وتحديد تركيز الحمض النووي يف الحلول وفصله.
تعرف اكرث عىل ارسار ال “ DNAالنو الحيك مش متل الشوفة”!
غادة خواجة ،صونيا أبو نجم – جامعة بيروت العربية
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 19.1الدماغ ...املحرك األسايس للجسم

Ghada Khawaja, Sonia Abo Najm – Beirut Arab University

Brain: The Engine of the Body

يسري كل شاردة وواردة يف الجسم للتعبري عن األشياء عر العقل والقلب واألحاسيس...
الدماغ هو الذي ّ
يهدف املرشوع إىل تقديم فكرة عامة عن عمل الدماغ ،وأهم طرق ووسائل التقاط الحركة الدماغية ،والتعريف باألبحاث املتقدمة يف مجال الدماغ :التكنولوجيا التي تسمح للشخص أن يرسل أوامر مبارشة من
دماغه إىل الكمبيوتر وفهم عمله وكيفية تخزين املعلومات يف الذاكرة ،ومحاولة معرفة تأثري األمراض العصبية (مثل الباركنسون ،التو ّحد ،األلزهامير ،الرصع) عىل الدماغ وعالقة املناطق الدماغية ببعضها البعض.
آية كبارة ،د .محمد خليل ،د .وسيم الفلو ،أحمد محيش ,عالء ضاهر – الجامعة اللبنانية ،المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا
Aya Kabbara, Dr. Mohamad Khalil, Dr. Wassim El Falou, Ahmad Mouhaich, Alaa Daher – Lebanese University, Doctoral School of Sciences and Technologies

 19.2ذباب الفاكهة ’ خطر للزراعة

Drosophila : The Elegant Flier

ذبابة الفاكهة ( )Drosophileنوع من الذباب الذي يع ّد من أكرث األوبئة الزراعية رض ًرا.
مفصل عن تكوينه امام الجمهور.
يهدف هذا النشاط إىل إظهار أهمية ذبابة الفاكهة يف األبحاث ،والحديث عن أهم النتائج العلمية املرتبطة بها .عر تقديم إختبار ّ
د .داني عثمان ،ساندي الحايك ،هبا غيّة – الجامعة اللبنانية ،المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا
Dr. Dani Osman, Sandy El Hayek, Hiba Ghiyeh – Lebanese University, Doctoral School of Sciences and Technologies
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تعرف عىل السلوك الغذايئ الصحيح

How to Live and Eat Wisely

بفضل نشاطات التوعية املتالحقة التي قامت بها الجامعات والجمعيات واملنظامت املهتمة بالصحة والغذاء ،تعرض هذه املنصة أمامكم مواد وأنشطة تعليمية لنرش السلوكيات الغذائية الصحية ولتشجيع
عادات األكل الصحية واألنشطة البدنية والرياضية وللتخلص من املفاهيم الخاطئة ،ويقيّمون الحالة الغذائية للزوار الكبار والصغار مقدّمن املشورة الالزمة.
د .ماري كلير شامية ،د .لميس جمعة – الجامعة األميركية في بيروت ،كلية العلوم الزارعية ،قسم التغذية والعلوم الغذائية
Dr. Marie Claire Chamieh, Dr. Lamis Jomaa – American University of Beirut, Faculty of Agriculture and Food Sciences, Department of Nutrition and
Food Sciences
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إستشارات عيادية لتغذية صحية

We tell you What to Eat

االهتامم بغذائنا يكاد يتحول إىل وعي كبري بل إىل هاجس عند البعض ،نظ ًرا ملا تسببه التغذية الخاطئة من مشاكل صحية.
طالب ماجستري يف علوم التغذية يتناولون مختلف املواضيع املتعلقة مبجالهم بطريقة تفاعلية مثل قياس طول املشاركن ووزنهم ،ومنحنى النمو عند اليافعن ،وقياس نسبة الدهون عند البالغن؛ وعىل أساسها
يق ّيمون الحاجات الغذائية للمشاركن (استبيان غذايئ ،قياس املقاومة ،)...ثم يقدمون مشورتهم مع توصيات تتعلق بالغذاء والحمية املناسبة.
خصيصا مبا يناسب أعامرهم.
نشاط مدعوم بإطالع الزوار عىل أحدث التوصيات الغذائية من خالل الكتيبات العلمية واأللعاب التعليمية املصممة
ً
غنوى شعيا عبدالنور – جامعة الروح القدس الكسليك ،كلية العلوم الزراعية
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املطعم
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يك متأل املوسيقى األجواء...

Ghenwa Chaaya Abdelnour – Holy Spirit Kaslik University, Faculty of Agricultural Science

Let Music spread the World

تخيّلوا أن املوسيقى الراقية تتصاعد من الساحات واألماكن ،وبعدها تخيّلوا تأثريها اإليجايب عىل البيئة .هذا هو بالضبط موضوع النشاط الذي يقرتح أن تنترش املوسيقى يف كل مكان ،بحيث يلتقي الناس
بكبار املوسيقين ،ويفهمون أهمية العالج باملوسيقى الحرضية يف مفاصل البيئة.
هنا سيستمع الزوار إىل املوسيقى العربية والكالسيكية والجاز والشعبية يف إطار علم االجتامع والبعد الوطني( .ميكنم االطالع عىل الرنامج امام الخيمة).
د .لوال بيروتي – جامعة سيّدة اللويزة ،كليّة العمارة وال ّتصميم والفنون الجميلة ،قسم الموسيقى
Dr. Lola Beirouti – Notre Dame University, Faculty of Architecture, Art & Design, Department of Music
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املوسيقى الشعبية واألرشيف العاملي

Archive and Popular Music in the World

منصة غنية مثرية لالهتامم تظهر أن تط ّور علم املوسيقى اإلثني ،فضالً عن أنه تخصص علمي بحد ذاته ،يرتبط بتكوين أرشيف صويت وبتقنية تسجيل الصوت لحضارات مختلف الشعوب :تقديم قاعدة بيانات
األرشيف الصويت (أكرث من  16,000ساعة) من التسجيالت املوسيقية العاملية من القارات الخمس ،عرض تقنيات التسجيل األوىل ،تقديم مدخل إىل املحفوظات السمعية ،مرو ًرا باستعراض الخطوات الرئيسة
يف إعداد  CDوغريها.
بوريس واستيو ،مادلين لوكلير – متحف األتنوغرافيا في جنيف
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Boris Wastiau, Madeleine Leclair - Musée d’Ethnographie de Genève

 25.1الحقيبة املتنقلة

Follow me suitcase

مرة اخر تطل علينا مدرسة سيدة الجمهور من خالل املرشوع االول الذي يسمح للمسافر مراقبة ومالحقة حقيبة سفره يف األماكن العامة دون الحاجة إىل حملها.
إدارة صادق برق – مدرسة سيدة الجمهور

 25.2الدماغ يتحكم بالكريس الكهربايئ

Supervision Sadek Bark – College Notre Dame de Jamhour

Neural Kinetic wheelchair

أما املرشوع الثاين ملدرسة سيدة الجمهور فهو يعرض إخرتاع لكريس كهربايئ متحرك يتم التحكم به عن طريق الدماغ ،الغرض منه توفري حلول مناسبة ملساعدة املرىض املصابن بالشلل.
إدارة صادق برق – مدرسة سيدة الجمهور

Supervision Sadek Bark – College Notre Dame de Jamhour
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 26.1روبوت يتتبع الخط

Robot: The Line Follower

تعلم معنا كيف تبني وترمج روبوت ليسري عىل خطوط مستقيمة ومتعرجة  ،كيف مييز األلوان و من بعدها تسىل مبباراة ودية مع زميلك عر سباق الروبوت باستخدام الهاتف الذيك .
حنان كريكر ،أحمد جمعة ،علي محسن – مؤسسات أمل التربوية ،ثانوية الشهيد حسن قصير

Hanane Krayker, Ahmad Jomaa, Ali Mehsin – Hassan Kassir High School

 26.2االستخدام املزدوج للروبوت

Birobot: The Math Teacher

تعلم الرياضيات كام مل تتعلمه من قبل  ،استخدم الروبوت لرسم األشكال الهندسية من خالل تطبيقات الهواتف الذكية أو الرمجة اآللية  .ارسم مثلث  ،مربع أو أي شكل هنديس وطبق مفهوم علوم
الرياضيات يف علم الروبوت لتحديد واحتساب الدرجات واملساحات وتنمية مهارات “الحيز املكاين” . patial skills
محمد بيروتي ،أحمد مهدي ،جاد مهدي – مؤسسات أمل التربوية ،ثانوية الشهيد حسن قصير

Mohammad Beirouti, Ahmad Mahdy, Jad Mahdy – Hassan Kassir High School

احم بيئتك من بيتك
ِ 26.3

Danger! Toxins in our Homes

هل تعلم أنك توسخ بيتك عندما تنظفه  ،و توسخ بيئتك عندما تنظف بيتك  ،ألنك باستخدامك للمواد املنظفة األصيلة تزرع السموم يف الجو واألرض فكيف اذا كانت مزورة  ،فلام ال تنطلق معنا يف حملة
استخدام املواد واألعشاب الطبيعية كبديل عن استخدام تلك املواد امللوثة للبيئة واملرضة لصحة اوالدك .
مهى مبارك ،مصطفى ضيا ،ميسون اسماعيل ،زينب دمشق ،الرا دغمان – مؤسسات أمل التربوية ،ثانوية الشهيد حسن قصير
Maha Moubarak, Mostafa Dia, Maysoun Ismail, Zaynab Dimachk, Lara Daghman – Hassan Kassir High School
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درب أسايس لكل صف درايس

!A Trail to a Clean World, Let’s do it

يهدف املرشوع عىل تطوير السلوك البيئي والوعي اإليكولوجي عند الشباب ،مع الرتكيز عىل الطبيعة واملياه وعدم رمي النفايات ،فضالً عن إطالع الزوار عىل طبيعة نشاطات جمعية “درب الجبل اللبناين” و
اكتشاف الرتاث اللبناين الغني من حيث الطبيعة ،الثقافة و الطبخ يف الجبال والقرى الريفية.
يتألف املرشوع من سلسلة أنشطة وألعاب تفاعلية ستتكرر خالل أيام العلوم وفقًا لجدول زمني ثابت.

الجمعة  9والسبت  10ترشين االول

االحد  11ترشين االول

نشاط  1فيلم متحرك قصري

موضوع النفايات و اخذ مبادرات

مواعيد العرض19:15 ، 16:15 ، 13:15 :

مواعيد العرض18:30 ، 15:15 :

نشاط  2لعبة املاء

الحفاظ عىل مياه

مواعيد العرض18:00 ، 15:00 ، 12:00 :

مواعيد العرض17:00 ، 14:00 :

نشاط  3لعبة درب الجبل

التعرف عىل الرتاث اللبناين من خالل جبالنا مواعيد العرض17:15 ، 14:15 ، 11:15 :

مواعيد العرض16:15 ، 13:15 :

مايا كركور ،ستيفاني ميّاك ،سالم خليفة ،كريستيان جحا – درب الجبل اللبناني
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Maya Karkour, Stéphanie Mailhac, Salam Khalife, Christiane Jeha – Lebanon Mountain Trail

القافلة االيكولوجية

EcoTruck

تعمل الجمعية اللبنانية للطاقة الشمسية عىل توعية تالميذ املدارس العامة والخاصة عىل األرايض اللبنانية عر شاحنة تعمل بالوقود الحيوي النظيف ،وتحوي أمثلة عن أنظمة تعمل عىل الطاقات املتجددة
الشمسية والهوائية لتوليد الكهرباء.
كونها األوىل من نوعها يف لبنان ،هي مبثابة مكتبة علمية تفاعلية نقالة ،تروج لفكرة إستعامل الطاقات النظيفة البديلة وتشجع عىل إعتامد هذه الحلول عند الطالب وأهاليهم.
الجمعية اللبنانية للطاقة الشمسية

.29

العلم يف خدمة اإلنسانية

Lebanese Solar Energy Society

Science for the Benefit of Humanity

ومجسامت تجريبية وتوضيحية وفيديوهات تفاعلية ومراقبة فلكية ،كلها موضوعة بترصف الزوار بهدف رشح املسائل البيئية والبحث عن حلول علمية لها ،و استكشاف الكون بواسطة
ألواح تربوية وتعليمية
ّ
علم الفلك..
وخصوصا الشباب منهم.
وتثقيفهم،
املواطنن
وتوعية
البحث،
منهجية
ّم
ل
وتع
العلمي،
املنطق
تحسن
فهي
ق
ي
الش
املرشوع
هذا
أما أهداف
ً
ّ
انطوان تيّان ،جان -بيار صغبيني ،مارك بو زيد ،ريتا منصور – نادي العلوم ومهرجان الفلك الفلورنسي في لبنان

Antoine Tyan, Jean-Pierre Saghbini, Marc Bou Zeid, Rita Mansour – Club des Sciences et Festival d’Astronomie de Fleurance au Liban

.30

رحلة يف الكون والفضاء

A Trip through the universe

انضموا إىل منصة أول قبة فضائية يف لبنان ،وسافروا داخلها يف رحلة برصية إىل القمر حيث يتم استعراض كيفية تصميم رحلة إىل الكوكب امليضء عر عرض بانورامي مبهر .هذه القبة الكونية توفر لكم جولة
افرتاضية مذهلة لتشاهدوا السامء يف الليل كام مل تشاهدوها من قبل! سوف ترون النجوم والكواكب واملجرات واألبراج الـ 88وغريها من العنارص املدهشة.
هناك عرضان يف الساعة ،مدة كل منهام  20دقيقة تقريبًا.
الدخول اىل هذه الخيمة مقابل  5000ل.ل .للشخص.
الجمعة  9والسبت  10ترشين االول
العرض 1
العرض 2
العرض 3
العرض 4
العرض 5
العرض 6
العرض 7
العرض 8
العرض 9
العرض 10
العرض 11
العرض 12
العرض 13
العرض 14
العرض 15
العرض 16
العرض 17

12:00 – 11:30
12:30 – 12:00
13:00 – 12:30
13:30 – 13:00
14:00 – 13:30
14:30 – 14:00
15:00 – 14:30
15:30 – 15:00
16:00 – 15:30
16:30 – 16:00
17:00 – 16:30
17:30 – 17:00
18:00 – 17:30
18:30 – 18:00
19:00 – 18:30
19:30 – 19:00
20:00 – 19:30

االحد  11ترشين االول
العرض 1
العرض 2
العرض 3
العرض 4
العرض 5
العرض 6
العرض 7
العرض 8
العرض 9
العرض 10
العرض 11
العرض 12
العرض 13
العرض 14
العرض 15

د .محمد عباس – بالنيتاريوم

13:00 – 12:30
13:30 – 13:00
14:00 – 13:30
14:30 – 14:00
15:00 – 14:30
15:30 – 15:00
16:00 – 15:30
16:30 – 16:00
17:00 – 16:30
17:30 – 17:00
18:00 – 17:30
18:30 – 18:00
19:00 – 18:30
19:30 – 19:00
20:00 – 19:30
Dr. Mohamad Abbas – The Cosmic Dome, Planetarium

رقص يجمع الشعوب*

!Let’s Dance

مغامرة راقصة تعبيرية  ،وباستعراض ديناميكي الذي يجمع بين الرقص الكالسيكي والمعاصر.
يأخذنا غابور وجوزيف برحلة جديدة الى عالمنا الداخلي فننطلق الى رؤية انسانية مختلفة من الفرح والحزن فيرقصون باستخدام العصي الصغيرة واألقنعة والسياط
واألزياء المختلفة .
من رقص فلوكلوري الى كالسيكي معاصر وبالتالي والدة “مخلوق” جديد.
* سيتم هذا العرض لمرة واحدة نهار الجمعة  9تشرين االول  2015الساعة السادسة مساء” (بجانب الخيمة  – 16خيمة أيام العلوم)
السفارة السويسرية في لبنان ،Creature ،مهرجان بيروت لعروض الشارع

Beirut Street Festival, Creature, Swiss Embassy in Lebanon

