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 مقدمة

غير هادفة للربح معنية بإنتاج المعرفة ونشرها، وبأن تصبح  ؤسسةإن مكتبة اإلسكندرية م
، أنشأت مكتبة اإلسكندرية م2002ففي عام . ا للحوار والتعلم والتفاهم بين الثقافات والشعوبمكاًن

، وهو صرح للتدريب العملي تم تصميمه للتحفيز على الخيال واإلبداع مرآز القبة السماوية العلمي
ي تم رصدها لعام فقد أظهرت اإلحصائيات الت .تقنية وعلمية على التدريب العمليمن خالل أنشطة 

لمرآز  زائر 12,000، من بينهم نحو مليون زائر 1,4أن زوار المكتبة قد تجاوز عددهم م 2009
 .القبة السماوية العلمي

بين الطالب والعامة مرآز القبة السماوية العلمي الترويج للعلوم والتكنولوجيا إن رسالة 
. ة من ناحية أخرى، والحياة اليوميين العلوم والتكنولوجيا من ناحيةبشكٍل عام، وتوضيح العالقة ب

أحدث نشطة متنوعة تتماشى مع أ، يقوم مرآز القبة السماوية العلمي بتنظيم ولتحقيق رسالته
 .الموضوعات الدولية

ن وباإلضافة إلى ذلك، يهدف مرآز القبة السماوية العلمي لتصميم برامج من شأنها أن تكّو
 .وتنفيذها الخلفية العلمية للطالب المصريين

 مرآز القبة السماوية العلمي

 :مرآز القبة السماوية العلمي، آما يليب الموجودةيوجد أدناه الثالثة أقسام 

حتى اآلن في أنظمة  تم إبداعهأحدث ما يحتوي المسرح التابع لمرآز القبة السماوية على  )1
وعلى . من معالم اإلسكندرية الترفيهية والتعليمية اواحًدمسرح هذا الويعد . اإلسقاط

الرغم من الدور الهام الذي تلعبه القباب السماوية في نشر المعرفة بين القطاعات 
 .في الوطن العربيفقط المجتمعية، فال يزيد عدد القباب السماوية عن عشر قباب 

في  اية ونظام اإلسقاط الخاص به آليًّوقد تم تجديد مسرح القبة السماو )2
وحدة إنتاج ستمكن  اام اإلسقاط الذي تم إدخاله حديًثويتضمن نظ. م2009 عام سبتمبر

الذين تم تدريبهم في الواليات -االختصاصيين داخل القبة السماوية بمكتبة اإلسكندرية
ويعد هذا التعزيز طفرة في مجال . على إنتاج العروض الخاصة بهم-المتحدة األمريكية

بعض الدول  ا، وهو مجال آانت تهيمن عليه دوًمقبة السماويةإنتاج العروض بال



وض بالقبة السماوية وقد بدأ مرآز القبة السماوية العلمي بالفعل في إنتاج عر. المتقدمة
 .م2008في عام 

نسخ للروائع األصلية لإلسهامات العلمية عدة ويحتوي متحف تاريخ العلوم على  )3
في مصر خالل  للمسيرة العلميةويغطي المتحف المعالم التاريخية . الرئيسية في مصر

معالم العصر الذهبي للعالم العربي  ، باإلضافة إلىلعصر الفرعوني والعصر الهيلينستيا
الحديث، آما  قسم رابع يغطي العصروتخطط مكتبة اإلسكندرية إلى إضافة . اإلسالمي

 .فاعليةستقوم المكتبة بتجديد شامل للمتحف حتى يكون أآثر 

مساحة د ال، مما زوَّم2010وقد استكملت آخر عملية تجديد لقاعة االستكشاف في مارس عام 
ا معرًض 58 ووتشمل تلك المساحة نح. اا مكعًبمتًر 785لتصل إلى  اا مكعًبمتًر 558الكلية للمرفق من 

 .اداخليًّ

 الفعاليات السنوية

العامة،  للفت انتباهمن الفعاليات الدولية والمحلية  امرآز القبة السماوية العلمي عدًدينظم 
 .همية جعل العلوم متاحة لكل الناس من خالل التعليم غير الرسميألصناع القرار،  باإلضافة إلى

 احتفالية العلوم

لزيادة فهم العامة للعلوم والتكنولوجيا احتفالية العلوم هي مهرجان علمي سنوي تم تصميمه 
فالهدف الرئيسي من احتفالية العلوم إشراك المجتمع في الفعاليات التي ترتبط بالعلوم . بطريقة ترفيهية
 .من ثقافتنا االتي تشكل جزًء

من إبريل ، يقوم مرآز القبة السماوية العلمي بتنظيم احتفالية العلوم في شهر م2006فمنذ عام 
ويعتمد . االمحلية والدولية األآثر إلحاًح للقضايا العلمية اومعالًج موضوع محدد وشاملتحت آل عام 

 .نجاح احتفالية العلوم على تضافر الجهود بين القطاعات التعليمية والخاصة والحكومية

فتحتوي القرية على مقصورات حيث تجرى . وتعتبر قرية العلوم النقطة المحورية لالحتفالية
، ولمدة يوم )ساحة مفتوحة(مكتبة لل الخارجية ساحةالن في ية لمدة يوممفالقرية مفتوحة للعا .التجارب

من قبل قاعات وأماآن أخرى  إبريلخالل شهر  اويتم استضافة االحتفالية أيًض. ةواحد في حديقة عام
المدارس والمراآز الثقافية والحدائق العامة، آما تستضيفه : في جميع أنحاء مدينة اإلسكندرية، مثل

 .ظات أخرىفمحا

 يوم البيئة العالمي

 ذي حظيللتحفيز على الوعي البيئي وال م1972يوم البيئة العالمي عام  أطلقت األمم المتحدة
من آل عام في  ةيوني 5ويتم االحتفال بهذه الفعالية العالمية في . ادة العمل العامباالهتمام السياسي وزي

 .المدن التي يتم اختيارها آمدن مضيفةمن عدد 

 افي األنشطة ويحتفلو ايشارآولويسافر الناس من جميع أنحاء العالم إلى المدن المضيفة 
على الدول المضيفة وحدها، فتقام  ،على الرغم من ذلك ،وال تقتصر الفعاليات. ببيئتنا اسنويًّ

 .في جميع أنحاء العالم في نفس الوقتاالحتفاالت 

بيوم البيئة العالمي في شهر يونيو من آل عام، منذ  احتفاًال وينظم مرآز القبة السماوية العلمي
. نالنشر المعرفة عن دور الفرد في الحفاظ على البيئة من خالل تغيير سلوآياتنا وعادات م2007عام 
. للمكتبة الخارجيةساحة التقام في ونشر الوعي ل صديقة للبيئة ليوم في قريةاألساسية لنشطة األ قامُتو

باألنشطة التفاعلية والمعارض  ايستمتعون أيًضإنهم في األلعاب والمسابقات، ف المشارآةباإلضافة إلى 
 .والعروض التقديمية والتقنيات الصديقة للبيئة

، سيحتفل مرآز القبة السماوية العلمي بيوم البيئة العربي، الذي سيقام م2011من عام  اوبدًء
 .في شهر نوفمبر من آل عام وسيشمل نفس األنشطة التي تقام خالل يوم البيئة العالمي



 إيراتوستينس احتفالية

ذلك العالم الجليل فيها ، يكرم م2003إيراتوستينس فعالية سنوية تقام منذ عام  احتفاليةإن 
وخالل الفعالية، يقوم طلبة المدارس الثانوية . كونه ثالث مدير لمكتبة اإلسكندرية القديمةل إضافة

ه واإلعدادية بإجراء تجربة إيراتوستينس لقياس محيط األرض باستخدام نفس المنهج الذي استخدم
 .تمض عام 2000إيراتوستينس منذ 

عندما تكون الشمس شبه و، الصيف لفصلالفعلية بداية ال، وهو ةمن شهر يوني 21ففي يوم 
، يقوم طالب المدارس في )صعيد مصر(بمصر العليا  التي تقعا على مدينة أسوان عمودية تقريًب

الساحة الخارجية  يفباستخدام نفس منهجه  القرن الحادي والعشرين بإجراء تجربة إيراتوستينس
المسائل  فياألطفال على التفكير  لتشجيعآما تقام أنشطة أخرى . في مدينة أسوانآذلك للمكتبة و

ويتم تنظيم مؤتمر يبث بالفيديو لينقل فعاليات األنشطة التي تقام في أماآن أخرى في . الرياضية وحلها
من جميع أنحاء لمشارآة نتائجهم مع مجموعات الطالب جميع أنحاء العالم مما يتيح للطالب الفرصة 

 .العالم

 القبة السماوية العلميالمسابقات العلمية في مرآز 

آثيرة من المسابقات العلمية تستهدف  اآز القبة السماوية العلمي أنواًعفي آل عام، ينظم مر
 .مجاالت مختلفة من العلوم وفئات عمرية متنوعة

 :ويتم تنظيم المسابقات العلمية التالية تحت موضوع رعاية المواهب

 .مكتبة اإلسكندرية للعلوم والهندسة إنتلمعرض  )1
 .وليجلدوري  )2
 .أولمبياد العلوم )3
 .دعم مشروعات التخرج )4

 معرض إنتل مكتبة اإلسكندرية للعلوم والهندسة

مكتبة اإلسكندرية  إنتلمعرض ينظم مرآز القبة السماوية العلمي بالتعاون مع شرآة إنتل 
بإعداد الطالب الذين ويقوم هذا الحدث . للعلوم والهندسة في مرآز المؤتمرات بمكتبة اإلسكندرية

. لمشارآة والتنافس والفوز بالجائزة الدوليةلسنة من جميع أنحاء مصر  18-14تتراوح أعمارهم بين 
عرض إنتل مكتبة اإلسكندرية للعلوم والهندسة لتمثيل مفائزة في ال األولى ثالثةالمشروعات الافر وتس

عام في مكاٍن مختلف في الواليات  مصر في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة الذي ُينظم آل
الذي يعتبر أآبر مسابقة علمية ودولية ومعرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة،  ُيَعدُّ. المتحدة األمريكية

طالب بالمرحلة الثانوية  1500منتدى سنوي ألآثر من وهو ، في المرحلة ما قبل الجامعيةللطالب 
ويتنافس . المشروعات العلمية المتطورة ناألفكار ويعرضو نيتشارآو .دولة 50من أآثر من 

من  علمية ومنح دراسية تبلغ ماليين لحصول على رحالت ومعداتل االطالب المشارآون أيًض
ويرحب معرض إنتل مكتبة اإلسكندرية للعلوم والهندسة بمشارآة الطالب القادرين على . الدوالرات

وُيطلب من هؤالء . خالقة في أي مجال للعلوم أو الهندسة رر بشكل إبداعي وممن لديهم أفكاالتفكي
الطالب أن يقوموا بعمل بحث عن موضوع ما من اختيارهم وله عالقة بالمشروع الذي سيعملون 

وبعد اختيار . اا علميًّموضوًع 13مجموعة تضم بين من ويمكن للطالب أن يختاروا . عليه
يحتوي على البيانات،  ايعدوا وثيقة بحث، وآتيًبرآين أن ب المشاالموضوع، سُيطلب من الطال

وتتم ). اختياري(غير آتابي  اا تقديميًّا، وفكرة تجريدية وعرًض، وعرًض)اختياري( اا مبدئيًّونموذًج
خصصة منقطة، مع وجود نقاط  100ن عملية التقييم للجائزة الكبرى بناًء على مقياس مكون م

 .واألهداف الهندسية والدقة والمهارات والوضوحللقدرات اإلبداعية والتفكير العلمي 

 بدء المسابقة



الب أن يشارك بمسابقة معرض إنتل مكتبة اإلسكندرية للعلوم والهندسة؟ طآيف يمكن ألي 
 :يمكن ألي طالب أن يّتبع الخطوات التالية

 اختيار فتشكل عملية . وقد تكون هذه الخطوة أصعب جزء في المسابقة :ااختر موضوًع
فقد تنشأ األفكار من أي مجال من . عما يريد الطالب أن يدرس أو يتعلم تعبيًرا الموضوع
 .قد تؤدي الهواية إلى موضوع جيدو. االهتمامات

 مكتبة أو تصفح المواقع اإللكترونية على شبكة الاذهب إلى  :ابحث في الموضوع
على النتائج غير  اعيًن وابِق. اإلنترنت لتعرف المزيد عن الموضوع الذي قمت باختياره

 .المتوقعة أو غير المبررة
 ِّقم بتنظيم البيانات المتعلقة بالموضوع ورآز على فكرة محددة :منظ. 
 فينبغي أن يتم . ليةاعلكي تدير وقتك بف اجدوًال زمنيًّحدد  :قم بإعداد جدول زمني

 لجمع البيانات، باإلضافة إلىآذلك تخصيص وقت إلجراء البحوث والتجارب و
 .تخصيص وقت لكتابة الوثائق وإلعداد لوحات العرض

 فكر بعناية في التصميم التجريبي، الذي ينبغي أن يشرح  :قم بالتخطيط إلجراء التجربة
ا للتصميم وينبغي أيًض. التجارب ويحدد بالضبط ما ستحويه التجارب إجراء يةآيف

وبمجرد أن يتم االنتهاء من . جراء التجربةإلالتجريبي أن يضم الئحة بالمواد الالزمة 
 ، ُيطلب من الطالب أن يقوموا بمأل)ويسمى باإلجراء الثاني(التصميم التجريبي 

 .االستمارات الالزمة للتقديم للمشارآة في المسابقة
 فُيطلب من الطالب أن يناقشوا خطط البحوث الخاصة  :من الراشدين قم باستشارة بعض

 .بهم مع شخص راشد وأن يحصلوا على توقيع شخص راشد بالموافقة على بحثهم
 ربة الخاصة به، يقوم بتدوين بينما يقوم الطالب بإجراء التج :قم بإجراء التجربة

انتباهه في مالحظة تلفت أو قياس يجريه أو ات مفّصلة عن آل خطوة يقوم بها ظمالح
 .آتيب خاص بالبيانات

 وقد يتم تحليل النتائج من خالل الرسوم البيانية أو النماذج، وينبغي أن  :قم بتحليل النتائج
فستؤآد . القياسية التي تم الحصول عليها قبل إجراء التجربةتتم مطابقة النتائج بالبيانات 

 .تجربةالمقارنة أو تدحض االفتراض الذي قد تم عمله في بداية ال

، ستكون عملية تحديد األخطاء والعيوب التي تظهر خالل التجربة مفيدة عند التخطيط اوأيًض
 .لتجارب الحقة

 مشارآة المجتمع

أعضاء المجتمع  بعض وخالل معرض إنتل مكتبة اإلسكندرية للعلوم والهندسة، قد يشارك
 :بطريقة أو بأخرى في المعرض

 اآلباء واألمهات. 
 المتطوعون. 
 الحكام ولجان المراجعة. 
 الرعاة. 
 المرشدون. 

 دور المعلمين

للغاية خالل المراحل المتنوعة لمسابقة معرض إنتل الدولي للعلوم  اا هامًّيلعب المعلمون دوًر
فيبدأ دورهم داخل غرف التدريس، حيث يساعد المعلمون الطالب على تطوير بحوثهم . والهندسة

وروح العمل الجماعي لديهم، باإلضافة إلى تنمية مهارات القيام بالعروض  وتنمية مواهبهم اإلبداعية
 .التقديمية لديهم

وخالل المنافسة، فقد يقوم المعلمون بإرشاد طالبهم وتوجيههم مع تقدم المشروعات، 
 .الطالب صوب االتجاه الصحيح ويوجهوا



 مبادرة نوادي العلوم

. ي غير رسمي يستمر طوال ثالثة أعوام أآاديميةعلم إن مبادرة نوادي العلوم برنامج تعليمي
يقة عملية داخل رلتقديم تساؤل مبني على تعليم العلوم بط م2007وقد تم إطالق المشروع عام 

وتوفر مبادرة نوادي العلوم برامج ومرافق عملية في المدارس اإلعدادية واإلبتدائية التي . المدارس
لتشجيع الطالب على شغل وظائف في مجالي التكنولوجيا والعلوم ولتعزيز فهمهم  يتم اختيارها

 .وتقديرهم للعلوم

لورش العمل التي  تابعةوتعتبر المناطق المخصصة لمبادرة نوادي العلوم داخل المدارس 
ها ويوفر مرآز القبة السماوية العلمي المدارس التي توجد ب. تقام في مرآز القبة السماوية العلمي

جراء التجارب العلمية إلمبادرة نوادي العلوم بالمواد وأجهزة الحاسب اآللي والمعدات الالزمة 
 .البسيطة

ن بالمدارس التي يوجد بها ي، يمد مرآز القبة السماوية العلمي المعلمين العامليءوقبل آل ش
نهم من إجراء لتمكي هارات التدريس الالزمةمولتزويدهم بالموارد  ،مبادرة نوادي العلوم بالتدريب

من  مدربينويتم إجراء البرامج التدريبية بواسطة . دون االقتصار على المناهج الدراسية ،ورش عمل
دوليين من خالل  مدربينذوي الخبرة الذين يعملون بمرآز القبة السماوية العلمي، باإلضافة إلى 

لذين تم تدريبهم بدورهم أن يدربوا وُيطلب من المدرسين ا. اون مع مرآز القبة السماوية العلميعالت
وترتبط المدارس . للمبادرة التنمية الدائمةالمعلمين اآلخرين العاملين في نفس المدرسة لضمان حدوث 

. التي يوجد بها مبادرة نوادي العلوم مباشرًة بمرآز القبة السماوية العلمي من أجل المتابعة المستمرة
 وضماًنالنقل المبادرة للمدارس المجاورة في نفس الحي  اًزآل مدرسة بها ناٍد للعلوم مرآ وتمثل

 .الستدامة المبادرة وتوسعها في اإلسكندرية وفي المحافظات األخرى

 وجليدوري ال

و في الواليات المتحدة األمريكية من ِقبل مؤسسة لإللهام والتعرف على جبدأ أول دوري للي
وقد تطور دوري الليغو على الصعيدين المحلي . م1998ة في عام جالعلوم والتكنولوجيا وشرآة لي
بعد أن آان عدد األطفال المشارآين  م2010طفل في عام  130000والدولي ليشمل ما يقرب من 

ويشمل دوري الليغو مشارآين من األمريكتين وأوروبا وآسيا وجزر . م1998طفل في عام  1600
وية العلمي بمكتبة اإلسكندرية هذا الحدث السنوي فقد أطلق مرآز القبة السما. فريقياإالمحيط الهادئ و

) دوري الليغو في مصر(لتعزيز قدرة األطفال على اإلبداع على المستوى المحلي  م2006عام 
و جالمهرجان العالمي لدوري اللي(ولتعريفهم بعجائب العلوم والتكنولوجيا على المستوى العالمي 

 ).فتوحة التي تقام في اليابانبالواليات المتحدة والمسابقة اآلسيوية الم

وتقوم المسابقة المحلية لدوري الليغو بتوصيل رسالة للعامة على نطاق آبير مفادها أن 
فسيعتمد . ة للغايةطوباستخدام معدات بسي اعاًم 16-9ي سن مبكرة تبدأ من اإلبداع التكنولوجي يبدأ ف

على مهارات تقديم العروض والتفكير  الباحثون والعلماء في القرن الحادي والعشرين بشكٍل رئيسي
فيرسخ دوري الليغو آل هذه المهارات . ة وقيم العمل الجماعيلميالعلمي الخاص بهم وعلى القيم الع

باإلضافة إلى مهارات أخرى من خالل إيجاد حل التحدي السنوي، وبالتالي يتم إنتاج مؤسسات الفكر 
 .مي بمصروالرأي التي تشكل الحجر األساسي للمجتمع العل

 ستراتيجية وخطة التنميةاال

سنة في الواليات  14-9و برنامج عالمي لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين جإن دوري اللي
و جفيجمع دوري اللي. سنة في أي دولة أخرى 16-9المتحدة وآندا وهؤالء الذين تتراوح أعمارهم بين 

وث من ناحية حالعروض التقديمية عن البوبين برنامج الروبوتات التفاعلي والعملي، من ناحية، 
أعضاء وترآز على بناء  10صل إلى تيمكن أن حتى وتتألف الفرق . أخرى من خالل جو رياضي

روح الفريق وحل المشكالت والحث على اإلبداع والتفكير التحليلي، باإلضافة إلى تقدم العلوم لحل 
 .وجتحدي دوري اللي



زويد فرق دوري الليغو بالتحدي السنوي الذي يبنى على ففي شهر سبتمبر من آل عام، يتم ت
لعبة اإلنسان : ويتكون التحدي من جزئين. مجموعة من المشكالت التي تواجه العلماء في عالم الواقع

ففي لعبة اإلنسان اآللي، تقوم الفرق بتصميم روبوتات مستقلة بذاتها وتقوم ببنائها . اآللي ومشروع
وفي . ب أن تقوم هذه الروبوتات بتأدية مجموعة من المهام أو الواجباتوبرمجتها واختبارها، ويج

لجانب من جوانب التحدي،  اا أو تكنولوجيًّهندسيًّ الفرق بإجراء البحوث وتبتكر حالًّ المشروع، تقوم
 .وتقوم بعرض ذلك الحل

األطفال ويقوموا بإجراء التجارب، فهم يتعايشون مع العملية الكلية البتكار  يرتقيعندما 
أينما آانوا  ويوجه دوري الليجو العالمي لألطفال. األفكار وحل المشكالت والحد من العقبات

فنؤمن بأن اإلبداع والفضول الطبيعي لدى . ويساعدهم على تكوين فهم إيجابي عن العلوم والتكنولوجيا
ت التكنولوجيا سمات مهمة لتصور اإلمكانيات وتطوير الحلول الخالقة للفرص ومشكال األطفال
 .لدى األطفال للتعلم بطرق جديدة بالدوافع الغريزيةلتعزيز الشعور  افنسعى إًذ. الصعبة

 التأثير المتوقع

و، يهدف مرآز القبة السماوية العلمي إلى تحويل المصاعب السلوآية جومن خالل دوري اللي
امة عن وباإلضافة إلى ذلك، فإن الحدث مصمم ليغير مفهوم الع. للمجتمع مع العلوم إلى تقدير له

و إلى القضاء على جويهدف دوري اللي. مفهومهم عن الكائنات الفضائية االعلماء الذي يشبه تقريًب
وإذا . يال الجديدةمقاومة الشباب لتعلم العلوم أمًال في خلق حشد آبير من الباحثين والمبتكرين في األج

من مجرد سوق مستهلكة ومستوردة إلى سوق  اآذلك، فسيتحول السوق المصري تدريجيًّ آان األمر
 .مصدرة ومنتجة للعلوم والتكنولوجيا

ويقاس الناتج من المبادرة بشكٍل آمي عن طريق مراقبة أعداد الطالب والمعلمين الذين 
وتتم مراقبة مشارآة الطالب والمعلم في . و المحلية والدوليةجيشارآون في بطوالت دوري اللي

داخل المعاهد  تعامل الروبوممراقبة عدد األطفال الذين يشارآون في أنشطة البطولة عن طريق 
ويقاس التقدم . والمدارس، وعدد المعلمين والمدربين الذين يدربهم مرآز القبة السماوية العلمي

وتقوم . والمشارآين وفرق نادي الليغو المؤسسينالنوعي من خالل االستبيانات التي توزع على 
للمشارآة في  ان يتأهلوالروبو حتى يمكن لتالميذهم أالمعاهد والمدارس بشكل متزايد بتقديم معامل 

محاوالتها لتلبية  بطوالت دوري الليغو، ولكن القيود االقتصادية تعوق مرآز القبة السماوية العلمي في
 .مطالب الطالب

 مبياد العلومأول

سنة، وتهدف  13-10مبياد العلوم مسابقة تستهدف الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين إن أول
فرصة ممتازة لتطبيق أساسيات  يفه. واالهتمام بالمجاالت العلمية المختلفةإلى التحفيز على الحماس 

فمن . دراسات االجتماعية واللغة لحل تحديات المسابقةالعلوم والرياضيات، باإلضافة إلى تطبيق ال
خالل المالحظات والبحوث واألنشطة العملية، يظهر الطالب قدراتهم اإلبداعية، باإلضافة إلى 

 .الجماعي وحل المشكالت لديهم مهارات العمل

وتنقسم المسابقة إلى عدد من . وتتألف الفرق المشارآة في المنافسة من خمسة طالب ومعلم
إتمام مهمة ما  لىعليتنافسوا  يقين خالل آل دورة ببعضهما البعضالجوالت، حيث يختلط آل فر

بر عدد من النقاط بالمرآز وسيفوز الفريق الذي يجمع أآ. إتمام آل مهمة ندوالحصول على نقاط ع
 .األول

أماآن مجانية في المخيمات االستكشافية في وسيربح الفائزون بالمرآزين الثاني والثالث 
فتشجع تلك المخيمات التعليمية الطالب على مالحظة العلوم المختلفة والبحث فيها، . صحاري مصر

 .ة وتبعث على البهجةالجيولوجيا والفلك وعلم النباتات والتاريخ بطريقة شيق: لمث

 برنامج دعم مشروعات التخرج



لقد بدأ برنامج دعم مشروعات التخرج التابع لقاعة االستكشاف آمبادرة من قبل مرآز القبة 
. على تنفيذ أفكارهم باستخدام تطبيقات عمليةالسماوية العلمي لتشجيع المهندسين من الشباب 

تقدم مشروعات الطالب الذين لم يتخرجوا بعد في آليات الهندسة على البرنامج مصمم لمساعدة ف
وبسبب القيود االقتصادية، يقوم . ، من خالل توفير الدعم التقني والماليوتحديثهاالتخرج الخاصة بهم 

وتتم عملية . العروض التي تم تقديمهامرآز القبة السماوية العلمي باختيار ثالثة مشروعات من بين 
واسطة لجنة من برنامج دعم مشروعات التخرج التي تقوم بتقييم العروض المقدمة وفقًا االختيارب

 .للمعايير المحددة

 العالمات التي يحددها برنامج دعم مشروعات التخرج

المبدئي المجرد للمشروع، باإلضافة إلى السيرات الذاتية  على الفرق أن ترسل العرض
 .مشروعات التخرجلجنة برنامج دعم ألعضاء الفريق إلى 

 :للمعايير التالية ويتم تقييم المشروعات وفًقا

 .عن المشروع يقوم به أعضاء الفريقعرض تقديمي  )1
 .تحليل للميزانية التي تم تقديرها )2
 .الجدول الزمني للمشروع )3
 .القيمة المضافة للمشروع )4
 .إظهار لمهارات روح العمل الجماعي من خالل توزيع المهام والمسئوليات )5
 .وعرض رسم بياني للمشروعوصف  )6

دعم مالي رمزي، باإلضافة إلى الدعم التقني على وتحصل المشروعات التي تم اختيارها 
لعالم األعمال  وباإلضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن يتم تقديم تلك المشروعات المختارة. السخي

 .ة بمجرد إتمامهايالتجارية والصناع

 الختام

من المؤسسات المصرية الرائدة في مجال التعليم  العلمي واحًدا رآز القبة السماويةيعتبر م
فقد نّفذ المرآز العديد من المشروعات في مجال التعليم، فيقوم بذلك بدعم مبادرات . غير الرسمي

ولمزيد من المعلومات عن أنشطة مرآز القبة السماوية العلمي، قم بزيارة . إصالح التعليم في مصر
 .www.bibalex.org/psc: لتاليالموقع اإللكتروني ا


