
مهـــرجان أيـــام العلـــوم في فلسطيـــن
ومهـــرجـــان األفـــالم العلميـــة



حول مهرجان العلوم

مهرجان »اأيام العل�م« للعام 2015 ه� اأكرب مهرجان علمي يف فل�سطني بتنظيم م�سرتك ما بني معهد غ�تة، م�ؤ�س�سة النيزك، م�ؤ�س�سة عبد املح�سن القطان ، واملعهد الفرن�سي، وبلدية 
رام اهلل، وجامعة بريزيت. يطبق املهرجان يف عدة م�اقع يف فل�سطني ندع�كم للتعرف عليها من خالل زيارة �سفحة املهرجان على الفي�سب�ك ScienceDaysPalestine، اأو حتميل 

الربنامج من م�اقع اأحد املنظمني.

ي�ست�سيف املهرجان مهرجان الأفالم العلمية حيث يتم عر�ض 21 فلمًا علميًا يف م��س�عات خمتلقة م�جهة لكل الأعمار يف مناطق املهرجان املختلفة. كما ي�سمل املهرجان فعاليات 
خمتلفة منها: »النقاري�ض العلمية« )جتارب علمية ب�سيطة وممتعة(،  وفعاليات بيت العل�م والتكن�ل�جيا  )اأول بيت للعل�م والتكن�ل�جيا يف فل�سطني( ومعر�ض العني والروؤية والأم�سيات 

العلمية واملقاهي العلمية )نقا�سات علمية( وج�لت املكتبة املتنقلة ومراقبات فلكية واملزيد من الفعاليات العلمية.
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موضوع المهرجان للعام 2015 

انتاب الكاتب ورجل الدولة الأملاين ف�لفجاجن ف�ن ج�ته على مدار حياته اإعجابًا عميقًا بالتاأثريات الطبيعية واملجازية لل�س�ء على الب�سر. من غروب ال�سم�ض اإىل ق��ض قزح وازرقاق 
ال�سماء واملحيط واإىل الطيف ال�ا�سع من األ�ان النباتات واحلي�انات، تاأتي خرباتنا الأوىل بال�س�ء والل�ن من خالل ما نراه يف العامل الطبيعي.

اإل اأن اأهمية ال�س�ء تتجاوز احلياة على ك�كب الأر�ض. عرب الكت�سافات العلمية الكربى والتقدم التكن�ل�جي، �ساعدنا ال�س�ء يف روؤية وفهم اأف�سل للك�ن. يعترب عام 2015 عامَا هامًا 
يف تاريخ الفيزياء، ففي ن�فمرب 1915، اأي قبل مائة عام، كتب األربت اأين�ستاين نظريته ال�سهرية امل�سماة بنظرية الن�سبية والتي تعر�ض من خالل �سل�سلة من التجارب ترتكز ح�ل مبداأ 

ال�س�ء كيف كان ال�س�ء يف مركز كل الهياكل املكانية والزمانية.

ي�ستخدم النا�ض يف كل اأنحاء الك�كب ال�س�ء لكت�ساف حل�ل لأكرث م�ساكل املجتمع اإحلاحًا. من الطباعة ثالثية الأبعاد وحتى و�سع حل�ل للطاقة من اأجل تنمية اأقاليم معينة، يعترب 
ال�س�ء اأ�سا�سيًا يف دفع القت�ساد وت�سجيع التنمية يف القرن ال�احد والع�سرين. اأدى ال�س�ء لث�رة يف الطب وت�سدر الت�سالت الدولية من خالل الإنرتنت ووا�سل اأهميته يف الربط بني 

اجل�انب الثقافية والقت�سادية وال�سيا�سية للمجتمع العاملي.

لهذه الأ�سباب وغريها الكثري، يتمح�ر مهرجان اأيام العل�م لهذا العام ح�ل عام ال�س�ء، العل�م يف جمالت الب�سريات والظالل وال�ستدامة واحلفاظ على البيئة، ولذلك اأي�سًا يدع� 
مهرجان الأفالم العلمية زواره يف عام 2015 ل�ستك�ساف الفرق بني الأدوار التي يلعبها ال�س�ء وتطبيقاته يف حياتنا الي�مية ويك�سف املزيد عن الطبيعة والك�ن عن طريق جمم�عة 

من الأفالم العاملية التي تعر�ض يف اأيام العل�م.
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أفالم مهرجان األفالم العلمية
 زينيوس: هل »LED« ضوء المستقبل؟

X:enius LED – das العن�ان الأ�سلي
Licht der Zukunft

جملة عل�مال�سيغة
26 دقيقةمدة العر�ض

اأملانياالدولة

 زينيوس: الحبار

زيني��ض: الحبارالعن�ان الأ�سلي
مجلة عل�مال�سيغة

26 دقيقةمدة العر�ض
األمانياالدولة

 سر لوحات النيون اإلعالنية

Das Geheimnis der العن�ان الأ�سلي
Neon-Reklame

ترفيه تعليميال�سيغة
10 دقائقمدة العر�ض

األمانياالدولة

 ساعة مكة – نظام اإلضاءة

Die Turmuhr zu العن�ان الأ�سلي
Mekka Lichtkonzept

وثائقي منفردال�سيغة
15 دقيقةمدة العر�ض

اأملانياالدولة

 ُمذهل

Knall Genialالعن�ان الأ�سلي

ترفيه تعليميال�سيغة
15 دقيقةمدة العر�ض

النم�ساالدولة

 زينيوس: العدسات، هل أفضل من عين اإلنسان؟

X:enius: Objektive – Besser العن�ان الأ�سلي
als das menschliche Auge

مجلة عل�مال�سيغة
26 دقيقةمدة العر�ض

األمانياالدولة
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 نيرد: النسخة الفضائية

نيرد: الن�سخة الف�سائيةالعن�ان الأ�سلي
ترفيه تعليميال�سيغة

23 دقيقةمدة العر�ض
الدانماركالدولة

 هل هناك خطر إشعاع من الهاتف الجوال؟

Handy – Strahlendes Risikoالعن�ان الأ�سلي

وثائقي منفردال�سيغة
52 دقائقمدة العر�ض

األمانياالدولة

 الكون الساحر – هل نحن وحيدون؟

 Faszination Universumالعن�ان الأ�سلي
Sind wir allein

مجلة عل�مال�سيغة
43 دقائقمدة العر�ض

األمانياالدولة

تسعة ونصف: ليلة المعة – كيف يلوث الضوء   
البيئة؟

العن�ان الأ�سلي
 neuneinhalb:

 Helle Nacht – Wie Licht die
Umwelt verschmutzt

وثائقي منفردال�سيغة
10 دقائقمدة العر�ض

األمانياالدولة

 كيف وصلنا إلى اآلن: الضوء

كيف و�سلنا اإلى الآن: ال�س�ءالعن�ان الأ�سلي
وثائقي منفردال�سيغة

54 دقائقمدة العر�ض
المملكة المتحدةالدولة

 من غرفة مظلمة لضوء النهار

من غرفة مظلمة ل�س�ء النهارالعن�ان الأ�سلي
وثائقي منفردال�سيغة

63 دقائقمدة العر�ض
ال�ليات المتحدة الأمريكيةالدولة
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 عرض مع الفأر: النقش على الزجاج

العن�ان الأ�سلي
 Glasinnengravur

Sachgeschichte aus 
der Sendung mit der Maus

حركة اأو فيلم ق�سريال�سيغة
8 دقائقمدة العر�ض

اأملانياالدولة

 بيت العلماء الصغار: المرآة

ترفيه تعليميال�سيغة
3 دقائقمدة العر�ض

تايالندالدولة

 أنت تعرف اآلن: 125 – كيف يحدث قوس قزح؟

اأنت تعرف الآن: 125 - كيف يحدث العن�ان الأ�سلي
ق��ض قزح؟

ترفيه تعليميال�سيغة
7 دقائقمدة العر�ض

كنداالدولة

 فيل الضوء

العن�ان الأ�سلي
Der Lichtelefant Sachge-

schichte aus der 
Sendung mit dem Elefanten

حركة اأو فيلم ق�سريال�سيغة
10 دقائقمدة العر�ض

اأملانياالدولة

 بيت العلماء الصغار: الفقاعات )حلقة كاملة( 

ترفيه تعليميال�سيغة
10 دقيقةمدة العر�ض

تايالندالدولة

 هاوكاي: علم الضوء

Matanglawin: Science of Lightالعن�ان الأ�سلي

ترفيه تعليميال�سيغة
28 دقيقةمدة العر�ض

الفلبينالدولة
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 تشيرب – 105 – الطيور الفلكية

ت�سريب - 105 - الطي�ر الفلكيةالعن�ان الأ�سلي
ترفيه تعليميال�سيغة

11 دقيقةمدة العر�ض
كنداالدولة

 الريبوتات – 108 – رفيق في الوسط

الريب�تات - 108 - رفيق يف ال��سطالعن�ان الأ�سلي
ترفيه تعليميال�سيغة

22 دقيقةمدة العر�ض
كنداالدولة

 الروبوتات – 107 – مخلفات المنام

الروب�تات – 107 – خملفات املنامالعن�ان الأ�سلي
ترفيه تعليميال�سيغة

22 دقيقةمدة العر�ض
كنداالدولة
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أنشطة مؤسسة عبد المحسن قطان

 زاوية الخداع البصري

يجرب�ن   �س�ف  الزوار  يبدو!  كما  �سهال  لي�ض  الأمر  املراآة؟  متاهة  خالل  طريقك  �ستجد  كيف 
ويتفاعل�ن مع العديد من حيل ال�هم الب�سري والألغاز، والتدريب العملي والتاأثريات الب�سرية 

التي من ال�سعب ت�سديقها. 

 مشاهدة األفالم العلمية ومناقشتها

يحظى  �س�ف  كما  علمي.   فيلم   25 اأكرث من  يتم عر�ض  �س�ف  الفل�سطينية  العل�م  اأيام  خالل 
الزائرون مبتعة  م�ساهدة الأفالم العلمية والنخراط يف مناق�سات علمية تفاعلية.

 الرسم بالضوء والرمل

الأطفال �س�ف ي�ستمتع�ن باإنتاج الل�حات والر�س�مات الفنية با�ستخدام طبقات الرمل والتحكم 
ب�سدة ال�س�ء.

 ُقمرة ابن الهيثم

ال�س�ر  حتمي�ض  عملية   يجرب�ن  و�س�ف  الت�س�ير   األة  تاريخ  على  يتعرف�ن  �س�ف  الأطفال 
التقليدية كما و�س�ف يلتقط�ن العديد من ال�س�ر.

 الضوء للصغار

خ�سائ�ض  بع�ض  اأهاليهم  مع  الأطفال  خاللها  من  ي�ستك�سف  م�سرتكة  تفاعلية  عمل  ور�سات 
ال�س�ء و�سل�كه عرب املرايا والعد�سات وحتلل ال�س�ء عرب املن�س�ر اإىل الأطياف ال�سبعة.

 أطفال جاليليو

يعرف�ن  و�س�ف  الفلكية،   الظ�اهر  على  بالتعرف  ي�ستمتع�ن  �س�ف  زاوية  جاليلي�  الأطفال يف 
الكثري من احلقائق ح�ل الك�اكب، والأقمار واملجرات والك�يكبات واملذنبات والتل�سك�ب.  كما 

اأنهم �س�ف يق�م�ن بر�سد  ال�سم�ض والنج�م  وبناء مناذج للنظام ال�سم�سي.
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 ورشات الضوء  االبداعية
الأطفال �س�ف ينخرط�ن يف ور�سات  عمل تفاعلية واإبداعية ي�ستك�سف�ن  فيها انك�سار وانحراف 
والنعكا�ض الداخلي لل�س�ء، التعرف على الألياف ال�س�ئية وتقنية اله�ل�جرام. و درا�سة �سعاع 

الليزر كاأ�سعة �س�ئية خا�سة من خالل التجارب احلّية. 
و�سيكت�سب الأطفال  خربة علمّية وعملية ح�ل املفاهيم العلمية اخلا�سة مب��س�عات الب�سريات.

 المعارض العلمية التفاعلية
هذا املعر�ض يت�ضمن الزوايا التالية: 

والتي  امللب��سة  التكن�ل�جيا  على  الأطفال  �سيتعرف  ج�جل:  امللب��سة-نظارة  التقنيات  	•
�ست�سبح واقع ل غنى عنه، حيث �سيتعرف الأطفال على نظارة ج�جل كمثال على الب�سريات 

التكن�ل�جية احلديثة واأمثلة على ا�ستخداماتها.
الروب�تات: �سيتعرف  الأطفال على عامل الروب�ت وكيفية ا�ستخدام  امل�ست�سعرات املتن�عة  	•
ومنها م�ست�سعرات ال�س�ء والأل�ان  للتفاعل يف البيئة املحيطة بها من خالل جمم�عة متن�عة 

من مناذج الروب�ت.

خالل   من  وا�ستخداماتها،  اله�ل�جرام  تقنية  على  الأطفال  �سيتعرف  للهل�جرام:  تطبيق  	•
من�ذج  معني  ي�ستخدم هذه التقنية.

ت�سميم اخلدع الب�سرية باحلا�س�ب �سيتعرف الأطفال على مفه�م  اخلدع الب�سرية  من  	•
خالل ت�سميم من�ذج التم�ساح -T Rex-  با�ستخدام احلا�س�ب  و كيفية تركيبة وعر�سه.

األعاب امل�ستقبل: �سيتعرف  الأطفال على جمم�عة متن�عة من األعاب الفيدي� التي ت�ستخدم  	•
تقنيات جديدة  يف الروؤيا  والتفاعل.

 خيمة الضوء
معر�ض للكتب العلمية  يزود الطفال مبعل�مات عن ال�س�ء ب�سكل عام مثل:  ال�س�ء، ابن الهيثم، 
الليزر، ال�س�ء والف�ساء، الثق�ب ال�س�داء. اإ�سافة اإىل زاوية رواية الق�سة التي �سي�ستخدم فيها 

تقنية م�سرح الظل.

 نقاريش علمية

اإىل  ُتنقُل  ثّم  ومن  ومعلم�هم،  الطالب  يط�رها  ال�ستق�ساء،  على  قائمة  علمية  جتارب  هي 
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املجتمعات املحلية، وبخا�سة العائالت، من خالل جتريب عملي تفاعلي.

 الفنون والعلوم

ه� دمج ما بني العل�م والفن�ن يف حماولة لتعزيز التعلم والإبداع والإنتاج لدى املتعلم، من خالل 
ا�ستعمال وخلق ح�ار وتفاعل ما بني اأدوات ومعارف املجالني، عرب فر�ض وت�سميمات ون�ساطات 

وجتارب خمتلفة فردية وجماعية.

 العرض العلمي

بطريقة  علمية  وحقائق  اأفكار  طرح  طريق  عن  اجلمه�ر،  ف�س�ل  اإثارة  اإىل  يهدف  عر�ض  ه� 
تفاعلّية، ي�ساهد فيها اجلمه�ر تاأثري العل�م يف حياتنا الي�مّية.

 مقاٍه علمّية

معل�مات  اإثراء  اإىل  تهدف  م��س�ع معني،  اللقاء ح�ل  ومقّدم  بني اجلمه�ر  تفاعلية  ور�ض  هي 
اجلمه�ر وطرح الأ�سئلة، ومناق�سة م�سائل اأخرى متعلقة مب��س�ع معنّي مثري لالهتمام.

 الكركشة

اأجل التعلم، فيها متعة، ويف ال�قت نف�سه تعلم جاد  قائمة على البناء والتفكيك والرتكيب من 
يالم�ض مبادئ علمية خمتلفة يف جمالت العل�م املختلفة، ويربط العل�م بالفن�ن والتكن�ل�جيا 

والهند�سة واحلياة، وتقدم فر�سًا للت�سميم والبناء �سمن بيئة ت�سجع الإبداع.

 ورشات عمل

ور�سات عمل تقدم من قبل خمت�سني وتهدف لتط�ير املعارف اأو املهارات للم�ساركني من طالب 
ومعلمني وجمه�ر لت�سهم يف تك�نهم املهني اأو املعريف اأو املهاراتي

 معارض

)ب��سرتات(  مل�سقات  كمعر�ض  عليها،  العام  اجلمه�ر  لطالع  خمتلفة  اأعمال  تقدمي  فر�ض 
لبحث معنّي، اأو عر�ض ل�حات، اأو اأي اأعمال اأخرى مرتبطة بن�ساطات اأو فعاليات.
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أنشطة مؤسسة النيزك للتعليم المساند واإلبداع العلمي 

طالب كليات العل�م بامل�ساركة يف تنفيذ هذه الفعاليات، و�سيتم فتح حلقات نقا�ض بعد ذلك عن 
م��س�ع الفيلم ي�سارك فيها اأ�ساتذة متخ�س�س�ن. 

 أمسيات علمية

اأم�سيات ترفيهية ب�سبغة علمية، يتم من خاللها دع�ة الأهايل، والأطفال وال�سباب ، اىل ق�ساء 
وقت مميز مع العل�م. وت�سمل م�سابقات علمية �سيقة ، مناف�سات وحتديات عقلية ، عر�ض افالم 

علمية ممتعة ، وغريها من الفعاليات التي تربط بني الرتفيه وبني العل�م.  

 برنامج »احكي علوم«

لبع�ض  اجلامعات  طالب  وعي  مدى  يعك�ض  الي�تي�ب  على  عر�سه  ليتم  برنامج  ت�س�ير  يتم 
جامعات  عدة  يف  الربنامج  �سينفذ  عليهم،  تطرح  وجتارب  اأ�سئلة  طريق  عن  العلمية  الظ�اهر 

فل�سطينية )ب�ليتكنك – بيت حلم – بريزيت- اخلليل–النجاح(.

 رصد فلكي

الأهايل،  يتم دع�ة طالب اجلامعات،  واأحداث فلكية. حيث  الفلكي لظ�اهر   الر�سد  فعاليات 
الفلكية  الحداث  هذه  لر�سد  فل�سطني،  مناطق خمتلفة يف  فلكي يف  ر�سد  لفعاليات  والأطفال 

بالإ�سافة اإىل ال�ستمتاع  مبجم�عة من الفعاليات والتجارب العلمية ال�سيقة. 

 عروض أافالم علمية، تجارب علمية

اعتمادًا على اعمار امل�ساركني، �س�ف يتم عر�ض جمم�عة من الأفالم العلمية ال�سيقة والتفاعلية 
اجلانب  ت��سح  التي  العلمية  التجارب  من  جمم�عة  الأفالم  هذه  ويتبع  الأماكن،  خمتلف  يف 

التطبيقي لهذه الأفالم. 

 ساعة علوم

العمرية  الفئة  ت�ستهدف  علمية  افالم  عر�ض  يتم  �س�ف  حيث   ، اجلامعات  طالب  ي�ستهدف 
ال�سابة، عر�ض الأفالم والتجارب �سيتم ب�سكل دوري داخل مرافق اجلامعات ، و�س�ف يق�م�ا 
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 معرض العين والرؤية

قائمة  تفاعلية  علمية  معرو�سات  من  يتك�ن  فل�سطني،  يف  ج�ال  تفاعلي  علمي  معر�ض  اأول 
وال�ستف�سار  والتفح�ض  اللعب  طريق  عن  فردي  ب�سكل  لال�ستك�ساف  الزوار  تدع�  ذاتها،  بحد 

واملالحظة تتحدث عن م�ا�سيع العني والروؤية وال�س�ء والعد�سات.

 مسار بيئي –مسار ضوئي

م�سار بيئي ملجم�عة من طلبة املدار�ض و اجلامعات، �سيتم من خالله تنفيذ جمم�عة فعاليات 
متعلقة بالبيئة وال�س�ء، اهمها كيفية ت�سرف العقارب مع ال�س�ء املركز على اج�سامها، ال�ان 

الفرا�سات وطبيعة تركيبها، احلياة الربية. 

 المسرح العلمي

رمبا يك�ن من غري ال�سائد اجلمع بني الكلمتني "م�سرح وعل�م" يف م�سطلح واحد، ولكن اإمياننا 
يف م�ؤ�س�سة النيزك اأن العل�م هي جزء من كل، واعتبارنا لها اأول الفن�ن التي ت�ؤثر وتتاأثر بباقي 
ك��سيلة  النيزك  يف  العلمي  امل�سرح  فكرة  نط�ر  جعلنا  الإن�سانية  للثقافة  املك�نة  الفن�ن  اأن�اع 
الإن�سانية وبني  والق�سة  والدراما  الفن  والتكن�ل�جيا، تدمج بني  للعل�م  اإ�سافية مرحة  تعليمية 

العل�م واملفاهيم التي ي�سعب اإي�سالها للمتعلم بالطرق التقليدية يف بع�ض الأحيان.  
لذا فنحن نتعامل مع العرو�ض امل�سرحية على اأنها و�سيلة تعليمية تفاعلية جتدل املتعة واملعرفة يف 
قالب واحد يحفز مبجمله على التفكري الناقد وحماولة ا�ستثارة امل�ساهد ليخرج مع اأكرب كم من 

الأ�سئلة التي تدفعه اإىل البحث والتط�ير.
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أنشطة المركز الثقافي األلماني بالتعاون مع مشجر جذور 

 السماء ليال 

دع�ة للعائالت، بالتعاون مع دائرة الفيزياء يف جامعة بريزيت، لالن�سمام اإلينا وال�ستمتاع مبحا�سرة ح�ل �سماء فل�سطني لياًل والأجرام ال�سماوية املت�اجدة فيها. �س�ف نق�م �س�يًا، بال�ستعانة 
باملناظري اليدوية وخرائط النج�م، با�ستك�ساف ال�س�ء يف ك�ننا من اأر�ض فل�سطني. للحجز: 0592495166 

أنشطة المركز الثقافي الفرنسي 

 المناخ 360 درجة

مبنا�سبة م�ؤمتر املناخ العاملي يف باري�ض والذي �سينطلق يف 30 ت�سرين الثاين 2015. �سيتطرق معر�ض”املناخ 360 درجة” جلميع الأ�سئلة املطروحة ح�ل تغري املناخ والناجم عن زيادة انبعاثات 
الغازات امل�سببة لالحتبا�ض احلراري املرتبط بالن�ساطات الب�سرية.

من خالل هذه التجربة الب�سرية والرقمية، ميكن للم�ساهد احل�س�ل على اأف�سل املفاهيم للنظام املناخي من خالل اآخر املالحظات وحتليل البيانات من قبل العلماء.
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فعاليات المهرجان

منطقة رام الله

الوقتالتاريخالمكانالمؤسسة المنظمةالفعالية

المركز الثقافي الألماني الفرن�سي ال�سماء ليال )فقط عن طريق الحجز(1
وم�سجر جذور

م�سجر جذور
17:15 الخمي�ض  15-10-2015)التجمع عند دوار �سقيرة(

بيت العل�م والتكن�ل�جيا -بيرزيت- م�ؤ�س�سة النيزك افالم و تجارب علمية2
11:30-14:00الحد  18-10-2015البلدة القديمة

11:00-14:00الثالثاء  20-10-2015قلعة خ�اجا -مركز المعّلمين -نعلينم�ؤ�س�سة القطانعر�ض افالم،  نقاري�ض علمّية، تجارب علمّية3

)12-26(-10-2015المحكمة العثمانية - رام اهلل التحتاالمركز الثقافي الفرن�سيالمناخ 360 درجة4

11:00-14:00الربعاء 21-10-2015قلعة خ�اجا -مركز المعّلمين -نعلينم�ؤ�س�سة القطانعر�ض افالم،  نقاري�ض علمّية،  تجارب علمّية5

11:00-14:00الخمي�ض 22-10-2015قلعة خ�اجا -مركز المعّلمين -نعلينم�ؤ�س�سة القطانعر�ض افالم و نقاري�ض علمّية6
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فيلم مركز المعل�مات، فيلم اندرويد 107، 7
بيت العل�م والتكن�ل�جيا -بيرزيت- م�ؤ�س�سة النيزك فعاليات ر�سد فلكي وام�سية علمية

17:00-20:00الحد 25-10-2015البلدة القديمة

8
فيلم بيت العلماء ال�سغار – فقاعات، فيلم 

بيت العلماء ال�سغار – مرايا، فيلم الآن اعرف 
-كيف يتك�ن ق��ض القزح؟، تجارب علمية

بيت العل�م والتكن�ل�جيا -بيرزيت- م�ؤ�س�سة النيزك 
12:00-14:00الحد  1-11-2015البلدة القديمة

9
فيلم برج ال�ساعة بمكة، فيلم الفيل الم�سيء، 

فيلم �سر الني�ن في لفتات العالنات، تجارب 
علمية

بيت العل�م والتكن�ل�جيا -بيرزيت- م�ؤ�س�سة النيزك 
11:00-14:00الحد  8-11-2015البلدة القديمة

الثالثاء  10-11-2015جامعة بيرزيت م�ؤ�س�سة النيزك ت�س�ير برنامج »احكي عل�م«10

�ساعة عل�م، ج�لة في بيت العل�م و التكت�ل�جيا، 11
بيت العل�م والتكن�ل�جيا -بيرزيت- م�ؤ�س�سة النيزك اأفالم علمية

14:00-17:00الحد  15-11-2015البلدة القديمة
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منطقة أريحا 

الوقتالتاريخالمكانالمؤسسة المنظمةالفعالية

18:30-21:00الثنين  12-10-2015بجانب المتحف الرو�سيم�ؤ�س�سة القطانافالم و تجارب علمية1

عمر بن الخطاب - منطقة الن�عمة م�ؤ�س�سة القطان افالم و تجارب علمية2
10:00-13:00الربعاء  14-10-2015الف�قة  مدر�سة

19:00-21:00ال�سبت  17-10-2015مركز الطفل - بلدية اريحام�ؤ�س�سة القطاننقاري�ض علمية 3

منطقة بيت لحم

بالإ�سافة للمدار�ض املدرجة يف اجلدول تنفذ فعاليات مهرجان العل�م يف املدار�ض التالية يف منطقة بيت حلم:
فعاليات موؤ�ض�ضة النيزك: مدر�ضة البطريكرية الالتينة للروم الكاثوليك – بيت �ضاحور، مدر�ضة حقل الرعاة الثانوية.

الفعالية
المؤسسة 

المنظمة
الوقتالتاريخالمكان

الثالثاء  13-10-2015جامعة بيت حلمم�ؤ�س�سة النيزكت�س�ير برنامج »احكي عل�م«1
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فيلم برج ال�ساعة مبكة، فيلم مركز املعل�مات، 2
11:00-14:00اخلمي�ض  2015/10/15جامعة بيت حلم - كلية العل�مم�ؤ�س�سة النيزك �ساعة عل�م، نقا�ض و جتارب عملية 

افالم، جتارب، نقاري�ض علمية، معار�ض، الب�سريات، 3
11:00-14:00ال�سبت  17-10-2015الفرير الثان�ّيةم�ؤ�س�سة القطانعلم الحياء – ما ل نراه

16:00-19:00ال�سبت  17-10-2015الفرير الثان�ّيةم�ؤ�س�سة القطان عرو�ض علمية وجتارب منتقاه4

11:00-15:00الثنني  19-10-2015الفرير الثان�ّيةم�ؤ�س�سة القطان اأفالم علمية وفن�ن وعل�م5

فيلم بناء امل�ستقبل، فيلم �س�ء LED، �ساعة عل�م ونقا�ض 6
11:00-14:00الثنني  19-10-2015جامعة بيت حلم - كلية العل�مم�ؤ�س�سة النيزك و جتارب عملية 

11:00-14:30الربعاء  1-10-2015مدر�سة بنات بتري )وكالة(م�ؤ�س�سة القطانافالم و جتارب و فن�ن و عل�م7

افالم، جتارب،نقاري�ض علمّية، معار�ض الب�سريات، 8
11:00-14:30اخلمي�ض  22-10-2015مدر�سة بنات بّتري )وكالة(م�ؤ�س�سة القطانالحياء – ما ل نراه

فيلم ك�ن رائع؟، فيلم ق�ة ال�س�ء وال�س�ت، �ساعة عل�م 9
11:00-14:00اخلمي�ض  22-10-2015جامعة بيت حلم - كلية العل�م م�ؤ�س�سة النيزك ونقا�ض و جتارب عملية 

20:00-22:00اخلمي�ض  22-10-2015جامعة بيت حلم - م�سرح اجلامعةم�ؤ�س�سة النيزك اأم�سية علمية و ر�سد فلكي10

9:00-14:00ال�سبت  24-10-2015املتحف البيئي بّتريم�ؤ�س�سة القطان ور�سة عمل عن ال�ستدامة و التعليم )�سمر قر�ض(11
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املقهى العلمي و تل�ث ال�س�ء مع د. مازن قم�سية 12
18:00-20:00ال�سبت  24-10-2015متحف فل�سطني التاريخ الطبيعي م�ؤ�س�سة القطان )احل�سرات و ال�س�ء(

11:00-15:00الثنني  26-10-2015مدر�سة ذك�ر بيت فّجارم�ؤ�س�سة القطان افالم و جتارب، نقاري�ض علمية، عر�ض علمي13

افالم و جتارب ،نقاري�ض علمية عر�ض علمي ، الب�سريات 14
11:00-14:30الثالثاء  27-10-2015مدر�سة ذك�ر بيت فّجار )الريف اجلن�بي(م�ؤ�س�سة القطانو علم الحياء معار�ض

8:00-12:00ال�سبت  31-10-2015متحف فل�سطني للتاريخ الطبيعي - بيت حلم م�ؤ�س�سة النيزكامل�سار البيئي )م�سار �س�ئي(15

اأفالم، جتارب، عر�ض علمي، الب�سريات وعلم الحياء 16
11:00-14:30الحد  1-11-2015مدر�سة بنات العبيدّية الثان�ّية )الريف ال�سرقي(م�ؤ�س�سة القطان)ما ل نراه( معار�ض

11:00-14:30الثنني 2-11-2015مدر�سة بنات العبيدّية الثان�ية )الريف ال�سرقي(م�ؤ�س�سة القطانافالم وجتارب ،نقاري�ض علمية ،معار�ض ،فن�ن وعل�م17
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منطقة الخليل

بالإ�سافة اإىل املدار�ض املدرجة يف اجلدول، تنفذ فعاليات املهرجان يف املدار�ض التالية يف منطقة اخلليل:
فعاليات م�ؤ�س�سة النيزك: بنات ال�سرة الثان�ية، ذك�ر ال�سرة الثان�ية، بنات كرزا الثان�ية، ذك�ر يا�سر عرفات الثان�ية، بنات دوما الثان�ية، ذك�ر كرم ال�سقر ال�سا�سية ، بنات عائ�سة ال�سا�سية، 
بنات �سهداء الظاهرية الثان�ية، بنات تلة ال�سم�د الثان�ية  ، بنات رقعة الأ�سا�سية، بنات النظامية الأ�سا�سية ، ذك�ر �سرار بن الأزور الأ�سا�سية، بيت امر ال�سا�سية للبنات، القاد�سية الثان�ية 

للبنات، بيت امر الأ�سا�سية للبنني، �سعري الأ�سا�سية/اأ للبنات، عمرو بن العا�ض الأ�سا�سية للبنني، �سفية الأ�سا�سية للبنات، عمر احمد التميمي الأ�سا�سية للبنني ب، �سالح الدين الأ�سا�سية للبنني.
فعاليات م�ؤ�س�سة القطان: مدر�سة الر�سيد ال�سا�سية ، بنات دوما الثان�ّية ، مدر�سة دوما ، مدر�سة وداد ن�سرالدين الثان�ية ، مدر�سة �سالح الدين ال�سا�سية .

الوقتالتاريخالمكانالمؤسسة المنظمةالفعالية

12:00-16:00اخلمي�ض  15-10-2015مدر�سة دوما – دورا م�ؤ�س�سة القطاناأفالم علمية، معر�ض، نقاري�ض علمية1

12:00-16:00اخلمي�ض  15-10-2015منتدى معلمي حلح�ل - حلح�لم�ؤ�س�سة القطان اأفالم علمية، معر�ض، نقاري�ض علمية2

14:00-17:00ال�سبت  17-10-2015حديقة ال�سالمم�ؤ�س�سة القطان عر�ض افالم و نقاري�ض علمية 3

12:00-13:00ال�سبت  17-10-2015نادي بيت الطفل الفل�سطيني -راأ�ض اجل�رةم�ؤ�س�سة النيزك افالم و جتارب علمية-فيلم ثقب الكامريا4

11:00-13:30الحد  18-10-2015مدر�سة وداد نا�سر الدين الثان�يةم�ؤ�س�سة القطانالفالم والتجارب5

ور�سات عمل )العل�م حكاية وفن والعل�م بنكهة 6
11:30-13:30الحد  18-10-2015منتدى املعلمني -دورام�ؤ�س�سة القطان الربتقال(
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الثالثاء  20-10-2015جامعة ب�ليتكنك فل�سطني م�ؤ�س�سة النيزك ت�س�ير برنامج »احكي عل�م«7

10:00-15:00الأربعاء  21-10-2015مدر�سة �سالح الدين ال�سا�سية- حلح�لم�ؤ�س�سة القطانفن�ن وعل�م ،عر�ض افالم ،نقاري�ض علمية8

11:30-13:30اخلمي�ض  22-10-2015بنات دوما الثان�ّية-دورام�ؤ�س�سة القطاننقاري�ض علمّية9

فيلم �سر الني�ن يف لفتات العالنات، فيلم الفيل 10
12:00-14:00ال�سبت  24-10-2015نادي بيت الطفل الفل�سطيني-راأ�ض اجل�رة م�ؤ�س�سة النيزك امل�سيء

15:00-17:00ال�سبت  24-10-2015منطقة وادي اجلن�ب الثري-دورا م�ؤ�س�سة القطان ا�ستك�ساف يف احافري الطبيعة11

فيلم بناء امل�ستقبل، فيلم مركز املعل�مات، �ساعة 12
11:00-14:00الثالثاء  27-10-2015جامعة ب�ليتكنك فل�سطني- كلية الهند�سةم�ؤ�س�سة النيزك عل�م، نقا�ض و جتارب علمية 

فيلم هل نحن ل�حدنا؟، فيلم ليلة م�سيئة، جتارب 13
11:00-14:00ال�سبت  31-10-2015نادي بيت الطفل الفل�سطيني-راأ�ض اجل�رة م�ؤ�س�سة النيزك علمية

الثالثاء  3-11-2015جامعة اخلليل م�ؤ�س�سة النيزك ت�س�ير برنامج »احكي عل�م«14

10:00-15:00الربعاء  4-11-2015مدر�سة الر�سيد ال�سا�سية-حلح�لم�ؤ�س�سة القطان معر�ض علمي، اأفالم علمية، نقاري�ض علمية15

9:00-18:00الحد  6-11-2015احرا�ض ن�با-حلح�ل م�ؤ�س�سة القطان رحلة علمية اىل احرا�ض ن�با16

فيلم برج ال�ساعة مبكة، فيلم �سباق امل�ستقبل، جتارب 17
11:00-14:00ال�سبت  7-11-2015نادي بيت الطفل الفل�سطيني-راأ�ض اجل�رة م�ؤ�س�سة النيزك علمية
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منطقة نابلس  

تنفذ فعاليات م�ؤ�س�سة النيزك يف املدار�ض التالية يف منطقة نابل�ض: بنات ع�رتا الثان�ية، ذك�ر ع�رتا الثان�ية، ذك�ر ع�ريف الثان�ية، بنات ع�ريف الثان�ية، ذك�ر ال�ساوية واللنب، بنات اللنب الثان�ية، 
ذك�ر بيتا الثان�ية، بنات بيتا الثان�ية، ذك�ر ب�رين الثان�ية، بنات عقاب مف�سي الثان�ية.

الوقتالتاريخالمكانالمؤسسة المنظمةالفعالية

15:30-17:00اخلمي�ض  15-10-2015م�ؤ�س�سة النيزك-و�سط البلد م�ؤ�س�سة النيزك فيلم برج ال�ساعة مبكة، جتارب علمية1

15:00-17:00الربعاء  21-10-2015مكتبة البلدية -�سارع �س�يرتةم�ؤ�س�سة النيزك فيلم برج ال�ساعة مبكة،  فيلم مركز املعل�مات، جتارب علمية 2

15:00-17:00اخلمي�ض  22-10-2015م�ؤ�س�سة النيزك-و�سط البلدم�ؤ�س�سة النيزك فيلم ق�ة ال�س�ء وال�س�ت، جتارب علمية3

الثالثاء  27-10-2015جامعة النجاح م�ؤ�س�سة النيزكت�س�ير برنامج »احكي عل�م«4

فيلم بيت العلماء ال�سغار-مرايا، فيلم بيت العلماء ال�سغار-5
15:30-17:00اخلمي�ض  29-10-2015م�ؤ�س�سة النيزك- و�سط البلدم�ؤ�س�سة النيزك فقاعات، جتارب علمية
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منطقة طولكرم 

تنفذ فعاليات م�ؤ�س�سة النيزك يف املدار�ض التالية يف منطقة ط�لكرم: مدر�سة الإ�سراء النم�ذجية الأ�سا�سية املختلطة، مدر�سة بنات فاطمة الزهراء

الوقتالتاريخالمكانالمؤسسة المنظمةالفعالية

11:00-14:00ال�سبت  17-10-2015املركز الثقايف لتنمية الطفل – احلي اجلن�بيم�ؤ�س�سة النيزك افالم علمية وجتارب علمية1

11:00-14:00ال�سبت  24-10-2015املركز الثقايف لتنمية الطفل –احلي اجلن�بيم�ؤ�س�سة النيزك افالم و جتارب علمية2

منطقة جنين 

بالإ�سافة للمدار�ض املدرجة يف اجلدول، تنفذ فعاليات املهرجان يف املدار�ض التالية يف منطقة جنني:
فعاليات موؤ�ض�ضة النيزك: مدر�ضة طمون للبنات 

الوقتالتاريخالمكانالمؤسسة المنظمةالفعالية

11:00-14:00الثالثاء  13-10-2015قاعة بلدية يعبدم�ؤ�س�سة القطان الأفالم والتجارب العلمية1

11:00-14:00الربعاء  14-10-2015قاعة مدر�سة ذك�ر ط�رةم�ؤ�س�سة القطان الأفالم والتجارب2

11:00-14:00اخلمي�ض  15-10-2015قاعة البا�سم- كفريتم�ؤ�س�سة القطان النقاري�ض العلمية3
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16:00-18:30اجلمعة  16-10-2015مدر�سة بنات يعبد الثان�ّيةم�ؤ�س�سة القطان العر�ض العلمي4

منطقة قلقيلية 

الوقتالتاريخالمكانالمؤسسة المنظمةالفعالية

الحد والإثنني والثالثاء مدر�سة بنات العمرية الثان�يةم�ؤ�س�سة القطان نقاري�ض علمية، عر�ض افالم تليها جتارب علمية1
2015/10/20-1814:00-10:00

منطقة القدس 

تنفذ فعاليات م�ؤ�س�سة النيزك يف املدار�ض التالية يف القد�ض: الفتاة اأ ، مدر�سة المة ال�سا�سية ، مدر�سة ريا�ض الق�سى ، مدر�سة الفتاة ال�ساملة ، مدر�سة الرو�سة ال�سالمية ، مدر�سة بنات عثمان 
بن عفان ، ذك�ر اب� عبيدة ، الفتاة الالجئة د ، ذك�ر بيت �س�ريك الثان�ية، بنات فاطمة الزهراء الثان�ية، بنات ال�س�احرة ال�سرقية الثان�ية،  بنات عناتا الثان�ية، مدر�سة بنات اجلديرة، ذك�ر 

اب�دي�ض ال�سا�سية العليا.

الوقتالتاريخالمكانالمؤسسة المنظمةالفعالية

الأربعاء  21-10-2015ع��ساق للفن�ن  م�ؤ�س�سة النيزك فيلم الفيل الم�سيء، تجارب علمية1
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الخمي�ض  22-10-2015جمعية برج اللقلق-البلدة القديمة-باب حطة م�ؤ�س�سة النيزك فيلم ق�ة ال�س�ء وال�س�ت، تجارب علمية2

15:30-17:00الخمي�ض  22-10-2015م�ؤ�س�سة النيزك- �سارع علي بن ابي طالب  م�ؤ�س�سة النيزك فيلم برج ال�ساعة بمكة، تجارب علمية3

جمعية ال�سابات الم�سيحية-واد الج�ز- �سارع م�ؤ�س�سة النيزك فيلم الفيل الم�سيئ، تجارب علمية4
11:00-12:00الجمعة  23-10-2015بن جبير

فيلم الفيل الم�سيئ، فيلم �سر الني�ن في لفتات 5
10:00-12:00ال�سبت  24-10-2015م�ؤ�س�سة المرتقى-بيت حنينام�ؤ�س�سة النيزك العالنات، تجارب علمية

11:00-13:30الثالثاء  27-10-2015الحك�اتي-�سارع اب� عبيدة بن جراحم�ؤ�س�سة القطاناأفالم وتجارب علمية6

16:00-18:00الثالثاء  27-10-2015الحك�اتي-�سارع اب� عبيدة بن جراحم�ؤ�س�سة القطانافالم وتجارب على الم�سرح مع نقاري�ض علمية7

12:00-14:00الربعاء  28-10-2015مركز ع��ساق للفن�نم�ؤ�س�سة النيزكفيلم ق�ة ال�س�ء وال�س�ت، تجارب علمية8

11:00-14:30الأربعاء  28-10-2015الحك�اتي-�سارع اب� عبيدة بن جراحم�ؤ�س�سة القطان اأفالم علمية وتجارب9

12:30-15:00الأربعاء  28-10-2015الحك�اتي-�سارع اب� عبيدة بن جراحم�ؤ�س�سة القطان ور�سة عل�م وفن�ن10

11:00-14:30الخمي�ض  29-10-2015الحك�اتي-�سارع اب� عبيدة بن جراحم�ؤ�س�سة القطان عر�ض اأفالم وتجارب11

14:00 – 16:00الخمي�ض  29-10-2015م�ؤ�س�سة النيزك- �سارع علي بن ابي طالب  م�ؤ�س�سة النيزك فيلم ق�ة ال�س�ء وال�س�ت، تجارب علمية12

11:00-13:30الخمي�ض  29-10-2015الحك�اتي-�سارع اب� عبيدة بن جراحم�ؤ�س�سة القطان ور�سة عل�م وفن�ن13
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15:00-17:00الخمي�ض  29-10-2015الحك�اتي-�سارع اب� عبيدة بن جراحم�ؤ�س�سة القطان نقاري�ض علمية14

فيلم بيت العلماء ال�سغار-فقاعات، فيلم بيت 15
11:00-14:00الجمعة  30-10-2015جمعية ال�سابات الم�سيحيات-واد الج�ز م�ؤ�س�سة النيزك العلماء ال�سغار-مرايا، تجارب علمية

11:00-15:00ال�سبت  31-10-2015-المعمل - البازار القديم – البلدة القديمةم�ؤ�س�سة القطان ور�سة كرك�سة،  معرو�سات �س�ء16

11:00-12:30الثالثاء  3-11-2015المعمل – البلدة القديمة – باب الجديدم�ؤ�س�سة القطان عر�ض اأفالم وتجارب17

12:00-15:00الثالثاء  3-11-2015المعمل – البلدة القديمة – باب الجديدم�ؤ�س�سة القطان ور�سات فن�ن وعل�م وتجارب18

11:00-12:30الربعاء  4-11-2015المعمل – البلدة القديمة – باب الجديدم�ؤ�س�سة القطان عر�ض اأفالم وتجارب19

12:00-15:00الربعاء  4-11-2015المعمل – البلدة القديمة – باب الجديدم�ؤ�س�سة القطان ور�سة فن�ن وعل�م وتجارب20

11:00-12:30الخمي�ض  5-11-2015المعمل – البلدة القديمة – باب الجديدم�ؤ�س�سة القطان عر�ض اأفالم وتجارب21

11:00-12:30الخمي�ض  5-11-2015المعمل – البلدة القديمة – باب الجديدم�ؤ�س�سة القطان ور�سة  ت�سنيع واإعادة تدوير22

12:00-13:30الخمي�ض  5-11-2015المعمل – البلدة القديمة – باب الجديدم�ؤ�س�سة القطان عر�ض اأفالم وتجارب23

فيلم برج ال�ساعة بمكة، فيلم مركز المعل�مات، 24
14:00 – 16:00الخمي�ض  5-11-2015م�ؤ�س�سة النيزك- �سارع علي بن ابي طالب  م�ؤ�س�سة النيزك وتجارب علمية

18:00الحد  8-11-2015نقابة المهند�سين –بيت حنينام�ؤ�س�سة النيزك افالم و تجارب علمية25
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9:00-11:30الثالثاء 10-11-2015ح��ض الفن – �سارع الزهراءم�ؤ�س�سة القطان ور�سة ت�سنيع واإعادة تدوير26

12:00-15:00الثالثاء  10-11-2015ح��ض الفن – �سارع الزهراءم�ؤ�س�سة القطان ور�سة عل�م وفن�ن للمعلمين27

11:30-14:00الربعاء  12-11-2015ح��ض الفن – �سارع الزهراءم�ؤ�س�سة القطان ور�سة فن�ن وعل�م28

18:00الحد  14-11-2015نقابة المهند�سين –بيت حنينام�ؤ�س�سة النيزك افالم و تجارب علمية29

منطقة حيفا 

الوقتالتاريخالمكانالمؤسسة المنظمةالفعالية

10:00-12:00اجلمعة  16-10-2015اجلمعية العربية للتنمية البديلة )ح�ار(م�ؤ�س�سة القطاناأفالم علمية، نقاري�ض علمية1

11:00-13:00الربعاء  21-10-2015اجلمعية العربية للتنمية البديلة )ح�ار( م�ؤ�س�سة النيزك فيلم ق�ة ال�س�ء وال�س�ت، جتارب علمية2
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منطقة عكا 

الوقتالتاريخالمكانالمؤسسة المنظمةالفعالية

10:00-13:00ال�سبت  17-10-2015رو�سات الأمل -جمعية الإثراء الرتب�ي-البعنةم�ؤ�س�سة القطان اأفالم علمية، نقاري�ض علمية1

10:00-12:00الحد  18-10-2015رو�سة البيت البديل- جمعية اأدمي -طمرةم�ؤ�س�سة القطان اأفالم علمية، نقاري�ض علمية2

منطقة الناصرة 

الوقتالتاريخالمكانالمؤسسة المنظمةالفعالية

10:00-12:00اخلمي�ض  15-10-2015مركز الطف�لةم�ؤ�س�سة القطان اأفالم علمية،  نقاري�ض علمية1

10:00-12:00الثنني  19-10-2015رو�سة النج�م- كفر مندام�ؤ�س�سة القطان اأفالم علمية،  نقاري�ض علمية2

10:00-12:00اجلمعة  23-10-2015رو�سة عدنم�ؤ�س�سة القطان اأفالم علمية،  نقاري�ض علمية3

10:00-12:00ال�سبت  24-10-2015مدر�سة يافة د –يافة النا�سرة م�ؤ�س�سة القطان اأفالم علمية،  نقاري�ض علمية4

10:00-12:00اخلمي�ض 29-10-2015رو�سة املبدع�ن ال�سغار- اك�سالم�ؤ�س�سة القطاناأفالم علمية،  نقاري�ض علمية5

10:00-12:00اجلمعة  30-10-2015مدر�سة م�سارم�ؤ�س�سة القطاناأفالم علمية،  نقاري�ض علمية6
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قطاع غزة 

بالإ�سافة للمدار�ض املدرجة يف اجلدول تنفذ م�ؤ�س�سة النيزك فعاليات وجتارب علمية وعر�ض اأفالم علمية يف املدرا�ض التالية يف قطاع غزة:
فعاليات موؤ�ض�ضة النيزك: بيت لهيا الأ�ضا�ضية للبنني، �ضهداء جباليا الأ�ضا�ضية للبنني، النزلة الأ�ضا�ضية للبنني، ن�ضيبة بنت كعب الأ�ضا�ضية اأ للبنات، ن�ضيبة بنت كعب الأ�ضا�ضية ب للبنات، 
عموا�ض الأ�ضا�ضية اأ للبنات، اأبو جعفر املن�ضور الأ�ضا�ضية للبنات، �ضعد بن اأبي وقا�ض الأ�ضا�ضية اأ للبنني، ذات ال�ضواري الثانوية للبنات، الق�ضطينة الثانوية للبنني، عيد الأغا الأ�ضا�ضية بنني، 
عبداهلل �ضيام الأ�ضا�ضية بنني، ال�ضهيد حممد الدرة  الأ�ضا�ضية للبنني، عيد الأغا الأ�ضا�ضية بنات، اأحالم احلرازين ال�ضا�ضية للبنات، القرارة الأ�ضا�ضية ب للبنني، عبد الكرمي الأ�ضا�ضية اأ 

للبنني، بني �ضهيال الأ�ضا�ضية للبنات، دالية الكرمل الأ�ضا�ضية اأ للبنات، عيلبون الأ�ضا�ضية امل�ضرتكة.

الوقتالتاريخالمكانالمؤسسة المنظمةالفعالية

09:00 – 11:00الثنني 12-10-2015مدر�سة بنات غزة الإعدادية ا/ بمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�ي اخلداع الب�سري1
16:00 – 13:00

09:00 – 11:00الثالثاء 13-10-2015 مدر�سة بنات غزة الإعدادية ا/ بمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�ي اخلداع الب�سري2
16:00 – 13:00

09:00 – 11:00الربعاء 14-10-2015مدر�سة بنات غزة الإعدادية ا/ بمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�ي اخلداع الب�سري3
16:00 – 13:00

14:30-16:00الربعاء 14-10-2015مدر�سة املاأم�نية البتدائية امل�سرتكة-�سرق غزةمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يعر�ض فيلم علمي ومناق�سة4
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14:30-16:00اخلمي�ض  15-10-2015مدر�سة املاأم�نية امل�سرتكة-�سرق غزةمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يعر�ض فيلم علمي ومناق�سة5

13:00-16:00اخلمي�ض  15-10-2015 مدر�سة بنات غزة الإعدادية ب –جن�ب غزةمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�ي عرو�ض اأفالم علمية 6

فيلم برج ال�ساعة مبكة، فيلم مركز 7
13:30-15:00اخلمي�ض  15-10-2015م�ؤ�س�سة النيزك -الرمالم�ؤ�س�سة النيزك املعل�مات، جتارب علمية

13:00-16:00ال�سبت  17-10-2015 مدر�سة بنات غزة الإعدادية ب –جن�ب غزةمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يعرو�ض اأفالم علمية8

13:00-16:00الحد  18-10-2015 مدر�سة بنات غزة الإعدادية ب –جن�ب غزةمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يعرو�ض اأفالم علمية9

�ساعة عل�م10
11:00-12:00الحد  18-10-2015جامعة الق�سى م�ؤ�س�سة النيزك فيلم ق�ة ال�س�ء وال�س�ت 

11
زوايا خداع ب�سري،  اأفالم علمية، 

اأن�سطة ال�س�ء والعل�م، زاوية العل�م 
والتكن�ل�جيا، �سغار جاليلي�

16:00 – 09:00الثنني  19-10-2015مركز القطان للطفلمركز القطان للطفل

12
�ساعة عل�م

فيلم برج ال�ساعة مبكة، فيلم مركز 
املعل�مات

12:00-14:00الثنني  19-10-2015جامعة الزهر – مبنى العل�م م�ؤ�س�سة النيزك 

15:00-16:30الثنني  19-10-2015مدر�سة بنات غزة الإعدادية ب  -جن�ب غزة مركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يفعالية ال�ساحر 13
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فيلم بناء امل�ستقبل، �ساعة عل�م، 14
11:00 – 14:00الثالثاء  20-10-2015جامعة الق�سى - غزةم�ؤ�س�سة النيزك جتارب علمية و نقا�ض

15
زوايا خداع ب�سري،  اأفالم علمية، 

اأن�سطة ال�س�ء والعل�م، زاوية العل�م 
والتكن�ل�جيا، �سغار جاليلي�

09:00 – 16:00الثالثاء  20-10-2015مركز القطان للطفلمركز القطان للطفل

16
زوايا خداع ب�سري،  اأفالم علمية، 

اأن�سطة ال�س�ء والعل�م، زاوية العل�م 
والتكن�ل�جيا، �سغار جاليلي�

09:00 – 16:00الربعاء  21-10-2015مركز القطان للطفلمركز القطان للطفل

15:00-16:30الربعاء  21-10-2015 مدر�سة بنات غزة الإعدادية ب-جن�ب غزةمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�ياأخ�سائي ب�سريات17

زاوية عر�ض الأفالم + الر�سم 18
جمعية تنمية املراأة الريفية-رفحمركز القطان للطفلبالرمال 

09:00 – 16:00اخلمي�ض  22-10-2015)م�سروع مناطق �سديقة للطفل(

09:00 – 16:00اخلمي�ض  22-10-2015مدر�سة حمم�د عبا�ض العقاد – رفحمركز القطان للطفلزاوية عر�ض الأفالم19

ور�سات ال�س�ء الإبداعية + ال�س�ء 20
09:00 – 16:00اخلمي�ض  22-10-2015مدر�سة الكرامة اأ – ال�سجاعية مركز القطان للطفللل�سغار

09:00 – 16:00اخلمي�ض  22-10-2015م�سروع با�ض املكتبة املتنقلة مركز القطان للطفلخيمة ال�س�ء + �سغار جالليل� 21
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09:00 – 16:00اخلمي�ض  22-10-2015اأطفال منطقة ال�سم�ين - الزيت�نمركز القطان للطفلور�سات ال�س�ء الإبداعية22

ور�سات ال�س�ء الإبداعية، زاوية 23
09:00 – 16:00اخلمي�ض  MCRS2015-10-22مركز القطان للطفلالعل�م والتكن�ل�جيا

فيلم ق�ة ال�س�ت وال�س�ء، جتارب 24
15:00-17:00اخلمي�ض  22-10-2015م�ؤ�س�سة النيزك-الرمالم�ؤ�س�سة النيزك علمية

09:00 – 11:00ال�سبت  24-10-2015 مدر�سة بنات غزة الإعدادية ا/ ب -جن�ب غزة  مركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�ياأ�سب�ع التجارب والنقاري�ض العلمية25
16:00 – 13:00

14:30-16:00ال�سبت  24-10-2015مدر�سة املاأم�نية البتدائية امل�سرتكة-�سرق غزةمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يجتارب علمية26

09:00 – 11:00الأحد  25-10-2015 مدر�سة بنات غزة الإعدادية ب  - جن�ب غزةمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�ياأ�سب�ع التجارب والنقاري�ض العلمية27
16:00 – 13:00

13:00-16:00الثنني  26-10-2015 مدر�سة الدرج امل�سرتكة ب  -جن�ب غزةمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�ياأ�سب�ع التجارب والنقاري�ض العلمية28

09:00 – 11:00الثالثاء  27-10-2015 مدر�سة بنات غزة الإعدادية ب  - جن�ب غزةمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�ياأ�سب�ع التجارب والنقاري�ض العلمية29
16:00 – 13:00
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09:00 – 11:00الربعاء  28-10-2015 مدر�سة بنات غزة الإعدادية ب  - جن�ب غزةمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�ياأ�سب�ع التجارب والنقاري�ض العلمية30
16:00 – 13:00

31
فيلم اندرويد 107، فيلم مركز 

املعل�مات، فيلم �س�ء LED، �ساعة 
عل�م،فعالية الر�سد الفلكي

11:00 – 14:00الربعاء  28-10-2015جامعة فل�سطني - غزةم�ؤ�س�سة النيزك

32
فيلم بيت العلماء ال�سغار-فقاعات، 

فيلم بيت العلماء ال�سغار-مرايا، 
جتارب علمية

13:30-15:00اخلمي�ض  29-10-2015م�ؤ�س�سة النيزك-الرمالم�ؤ�س�سة النيزك

33
فيلم بيت العلماء ال�سغار-فقاعات، 

فيلم بيت العلماء ال�سغار-مرايا، 
جتارب علمية 

10:00-12:00اخلمي�ض  29-10-2015جمعية ن�ى - دير البلح م�ؤ�س�سة النيزك

13:00-15:00اخلمي�ض  29-10-2015 مدر�سة بنات غزة الإعدادية ب-جن�ب غزة  مركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�ياأ�سب�ع التجارب والنقاري�ض العلمية34

14:30-16:00اخلمي�ض  29-10-2015ذكــ�ر غزة اجلديدة ج-�سرق غزةمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�ي جتارب علمية35

12:30-16:00الحد  1-11-2015 مدر�سة ال�ساطئ الإعدادية ج- غرب غزةمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�ي اأفالم علمية وجتارب36

32



12:30-16:30الحد  1-11-2015اأ�سماء الإعدادية ب-غرب غزة مركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يالنقاري�ض العلمية37

12:00-16:00الحد  1-11-2015ذكــ�ر غزة اجلديدة ج-�سرق غزة مركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يجدارية ابن الهيثم38

39
فيلم �سر الني�ن يف لفتات 

العالنات، فيلم الفيل الزرق، 
جتارب علمية

12:00-14:00الثنني  2-11-2015جمعية فل�سطني الغد - غزةم�ؤ�س�سة النيزك 

 ور�ض عمل )�سنع احلرب ال�سري 40
13:00-15:00الربعاء  4-11-2015 مدر�سة بنات غزة الإعدادية ب  -جن�ب غزةمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يوتلي�سك�ب وبروجيكت�ر قر�ض ني�تن(

09:00 – 11:00الربعاء  4-11-2015 مدر�سة ال�ساطئ الإعدادية ج-غرب غزةمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يجتارب علمية41
16:00 – 13:00

10:30-11:30الربعاء  4-11-2015 مدر�سة ال�ساطئ الإعدادية بمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يجتارب علمية42

10:15 – 11:45الربعاء  4-11-2015مدر�سة اأ�سماء الإعدادية امركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�ياأفالم علمية وجتارب43

15:00-16:00الربعاء  4-11-2015مدر�سة املاأم�نية البتدائية امل�سرتكة-�سرق غزةمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يعل�م وفن�ن44

12:00-16:00الربعاء  4-11-2015ذكــ�ر غزة اجلديدة ج-�سرق غزةمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يعل�م وفن�ن45
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فيلم اندرويد 107، فيلم اندرويد 46
14:00-15:00اخلمي�ض  5-11-2015جمعية التغريد –بيت حان�ن م�ؤ�س�سة النيزك 108، جتارب علمية

فيلم �سباق امل�ستقبل، فيلم بناء 47
13:00-15:00اخلمي�ض  5-11-2015م�ؤ�س�سة النيزك-الرمال م�ؤ�س�سة النيزك امل�ستقبل، جتارب علمية

 ور�ض عمل )�سنع احلرب ال�سري 48
09:00 – 11:00اخلمي�ض  5-11-2015 مدر�سة بنات غزة الإعدادية ا/ ب -جن�ب غزة  مركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يوتلي�سك�ب وبروجيكت�ر قر�ض ني�تن(

16:00 – 13:00

09:00 – 11:00اخلمي�ض  5-11-2015مدر�سة بنات ال�ساطئ الإعدادية امركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�ي النقاري�ض العلمية49

10:30 – 11:30ال�سبت  7-11-2015مدر�سة ال�ساطئ الإعدادية بمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يعل�م وفن�ن 50

8:00 – 11:00ال�سبت  7-11-2015مدر�سة ال�سجاعية امل�سرتكة امركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�ياأفالم وجتارب علمية51

08:00 – 710:00-11 حتى 09-11ذكــ�ر غزة اجلديدة دمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�ياخرتاعات �سغرية52

 عر�ض ل�سرية احل�سن ابن الهيثم 53
15:00 – 16:00الأحد  8-11-2015مدر�سة املاأم�نية البتدائية امل�سرتكةمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يواإجنازاته

10:15 – 11:45الأحد  8-11-2015مدر�سة اأ�سماء الإعدادية امركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يجتارب علمية54

15:15 – 16:00الأحد  8-11-2015اأ�سماء الإعدادية بمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يالأفالم العلمية55
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09:00 – 11:00الإثنني  9-11-2015مدر�سة بنات ال�ساطئ الإعدادية امركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يعرو�ض اأفالم 56

9:30 – 10:30الإثنني  9-11-2015مدر�سة ال�سجاعية امل�سرتكة امركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يالنقاري�ض العلمية57

13:00 – 16:00الثالثاء  10-11-2015  مدر�سة ال�ساطئ الإعدادية جمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�ي النقاري�ض العلمية58

07:00 – 19:10الأربعاء  11-11-2015مدر�سة اأ�سماء الإعدادية امركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يالنقاري�ض العلمية 59

09:30 – 10:30الأربعاء  11-11-2015مدر�سة بنات ال�ساطئ الإعدادية بمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يالنقاري�ض العلمية60

10:00 – 12:00اخلمي�ض  12-11-2015 مركز ه�لي�ستمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�ي م�سرحية ابن الهيثم61

09:30 – 10:30اجلمعة  12-11-2015مدر�سة ال�سجاعية امل�سرتكة امركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يجتارب واأفالم62

10:00 – 11:00 اخلمي�ض  12-11-2015مدر�سة بنات ال�ساطئ الإعدادية امركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�ي عرو�ض وجتارب63

10:30 – 11:30ال�سبت  14-11-2015مدر�سة بنات ال�ساطئ الإعدادية بمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�ي جتارب علمية64

15:15 – 16:40الأحد  15-11-2015اأ�سماء الإعدادية بمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يجتارب علمية65

14:45 – 16:00الأحد  15-11-2015  مدر�سة ال�ساطئ الإعدادية جمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�ي عل�م وفن�ن66

08:00 – 11:00الأحد  15-11-2015مدر�سة ال�سجاعية امل�سرتكة امركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يجتارب واأفالم 67
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جتارب علمية لل�س�ء والب�سريات 68
من 2015/10/12 ذكــــ�ر الرمــال الإعدادية مركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يتتعلق بتطبيقات وم�سكالت حياتية

11:00 – 14:00اإىل 2015/10/31

من 2015/11/01 ذكــــ�ر الرمــال الإعدادية مركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يعرو�ض اأفالم وجتارب علمية69
11:00 – 14:00اإىل 2015/11/15

من 2015/10/12 ذكــ�ر غزة اجلديدة جمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يعرو�ض اأفالم وجتارب علمية70
12:00 – 16:00اإىل 2015/10/26

من 2015/11/01 ذكــ�ر غزة اجلديدة جمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يجدارية ابن الهيثم71
12:00 – 16:00اإىل 2015/11/03

من 2015/11/07 ذكــ�ر غزة اجلديدة جمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يخمرتعات �سغرية72
14:00 – 16:00اإىل 2015/11/09

اخلمي�ض  5-11-2015مل يتم التفاق عليهمركز القطان للبحث والتط�ير الرتب�يمقهى علمي73
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