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    " فيزيا َآْون "المشترك     األميرآية وقناة الجزيرة لألطفال احتفال بنجاح برنامجهما العلمي

  
الجزيرة لألطفال بنجاح التعاون  بيروت مع قناة   الجامعة االميرآية في   احتفلت آلية اآلداب والعلوم في

  ، " فيزيا َآْون "  المشترك المخصص لألطفال   اج اختبارات لبرنامجهما العلميإنت   بين الجامعة والقناة في
والجاذبية وسرعة  الذي يهدف إلى تفسير العديد من الظواهر العلمية والطبيعية مثل الطاقة الشمسية 

وقد أنشئ هذا البرنامج بمساعدة  .  الناشئة مشّوق ومبّسط وجذاب لجمهور   الصوت بأسلوب ترفيهي
العامة  واحدة من محطات البث   وهي   ، ) ان اتش آيه (  لإلذاعة والتلفزيون وخبرة الهيئة العامة اليابانية

  . نوعي   علمي   تنتج محتوًى   العالم التي   في
 

الحرم    دائرة البيولوجيا في مبنى   لمحاضرات العلوم في   قاعة سمير الزابري   وقد أقيم االحتفال في
أجريت خاللها تجربة لتحديد    الحائزة على جائزة والتي وتضمن واحدة من الحلقات .  السفلي   الجامعي

لألطفال  آما منحت قناة الجزيرة .  وقت معين   تقطعها في   قياس المسافة التي سرعة الصوت من خالل
  . شاشة التلفزيونتعليم العلوم على    لمساهمتها في   بيروت منحة تقديرًا   الجامعة األميرآية في

 
  بيروت،   السياسية من الجامعة األميرآية في العلوم   الخريجة في   رانيا جمال، "  فيزيا َآون "  وآانت مقدِّمة

  . االحتفال هذا   حاضرة أيضا في 
 

ولى الحلقتين األ   ساهم آخبير في   وبعد تقديم من أستاذ الفيزياء ومساعد العميد الدآتور مالك طبال الذي
 التعاون بين الجامعة األميرآية : " غريفي   والعلوم الدآتور باتريك ماك قال عميد آلية اآلداب   والثانية،

األطفال لينتابهم الفضول حول العالم  يشّجع "  فيزيا َآون "  برنامج   بيروت وقناة الجزيرة لألطفال في   في
  ". أوساط الشباب   مام فيالعلمية واالهت ويوسع قاعدة المعرفة   من حولهم،

 
عادة عندما نفكر بالتلفزيون النفكر  ":  لقناة الجزيرة لألطفال   المدير العام التنفيذي   وقال محمود بوناب،

السبب  لهذا .  يحظى بشعبية ويقتصر على النخبة   العلم ال   العالم العربي،   في   لسوء الحظ، .  باألآاديميين
  ". أردنا جلب العلم لألطفال باللغة العربية

 
الواقع العديد من    منح في   الذي   بيروت بعدة حلقات من البرنامج،   وقد ساهمت الجامعة األميرآية في

  .  والدولية المهرجانات اإلقليمية   الجوائز في
 



قناة عربية تربوية ترفيهية    هي   2005   آانون األول   9   بدأت البث في   وقناة الجزيرة لألطفال التي
  وتخاطب جمهورًا   وإلى األسرة عمومًا   خمسة عشر عامًا موجهة إلى األطفال من سن سبعة أعوام إلى

  . الشاشة التلفزيونية وعلى اإلنترنت عبر   واسعًا 
 
 
 
    
  الليبرالي   األميرآي   م التعليميوتعتمد النظا   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   ًاالجامعة حالي
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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