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 "فيزيا َآْون"األميرآية وقناة الجزيرة لألطفال تحتفالن بالبرنامج العلمي 

 
تحتفل آلية اآلداب والعلوم في الجامعة األميرآية في بيروت وقناة الجزيرة لألطفال بالتعاون المشترك 

أيار  20وذلك في احتفال يقام يوم الجمعة " ْونفيزيا َآ"العلمي ذ تجارب حّية ضمن البرنامج بينهما لتنفي
عند الواحدة بعد الظهر في قاعة سمير الزابري لمحاضرات العلوم في مبنى دائرة البيولوجيا في الحرم 

 .الجامعي السفلي
هو مجلة تلفزيونية علمية أنتجتها قناة الجزيرة لألطفال بالتعاون مع الهيئة العامة " فيزيا َآْون"وبرنامج  

حلقة مدة آل منها ربع ساعة يتم خاللها إجراء تجربة  26في ) إن اتش آي(اليابانية لإلذاعة والتلفزيون 
. علمية على نطاق واسع وبأسلوب يعتمد اإلثارة والتشويق مع المحافظة على الدقة واألمانة العلمية

الظواهر العلمية  ويهدف البرنامج الذي بدأ عرضه في شباط من هذا العام إلى تفسير العديد من
آما يهدف . والطبيعية مثل الطاقة الشمسية والجاذبية وسرعة الصوت بأسلوب ترفيهي مشّوق ومبّسط

   .إلى جعل الفيزياء مادة مسلّية
وُيعتبر . وقد تّم تصوير البرنامج في اليابان حيث صّورت التجارب واالختبارات التي عرضت فيه

نتاج التلفزيوني بمضمون علمي موّجه إلى األطفال وُأَسِرِهم، البرنامج نقلة نوعية نحو تطوير اإل
وقد . ومحاولة لتبسيط تلك الظواهر العلمية والطبيعية المعقدة وجعلها في متناول المشاهد حيثما آان

 .ساهمت الجامعة في عدة حلقات منه
ل برنامج تعليمي، على جائزة اليابان ألفض 2010في تشرين األول " فيزيا َآْون"وقد حصل برنامج  
آما حصل على الجائزة الفضية في مهرجان . لإلذاعة والتلفزيون في طوآيو" آبو" وجائزة مهرجان

الواقعية في نيسان من العام  - نيويورك العالمي للبرامج التلفزيونية واألفالم عن فئة البرامج التعليمية 
 .الجاري

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

 .الشاشة التلفزيونية وعلى اإلنترنت
 
    
  

 
 
 
 



  الليبرالي   األميرآي   يميوتعتمد النظام التعل   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   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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Maha Al-Azar, Media Relations Officer, ma110@aub.edu.lb, 01-353 228 
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