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  :لتعليم الطالب متعة االآتشاف العلمي 

  السنوي الثامن عشر للعلوم والرياضيات والتكنولوجيا هاعرضاألميرآية أقامت م
  

المرآز التربوي للعلوم والرياضيات في دائرة التربية في الجامعة األميرآية في بيروت مع   أقام
السنوي الثامن عشر للعلوم والرياضيات والتكنولوجيا، معرضه الجامعة جمعية طالب التربية في 

من مؤسسات تعليمية في آل أرجاء طالب ضم المعرض مشاريع أعّدها و .في مبنى وست هول
وهدف إلى ابراز عمل الطالب وتعريفهم على اختراعات بعضهم البعض وإلى حّثهم على . لبنان

آما هدف إلى . اتهم، مع التحّلي بروح الفريق والتعاون المثمرالعمل الجاد والدؤوب لتنفيذ اختراع
دعم جهود المدارس لتنمية قابلية الطالب إلجراء األبحاث العلمية وأبحاث الرياضيات والتمتع 

إلى إطالق روح اإلبداع والمبادرة لدى الطالب وتشجيع مساهمة األهل ، وبالقدرة التحليلية العلمية
سعى المعرض إلى جعل عملية التعّلم تنطلق خارج بيئة آما . عات وأساتذتهاواألساتذة وطالب الجام

  . الصف التقليدية

مدرسة في المعرض  31شارآت : "جمعية طالب التربيةوقال البروفسور ربيع المحّير، مستشار 
هذه السنة، وأريد خصوصًا أن أشكر آل المعلمين الذين ساعدوا طالبهم على تصميم مشاريعهم 

  ".ها واالشتراك في المعرضوتنفيذ

مشروعَا مقّدمًا خضع آل مشروع منها للتحكيم مرتين، بمساعدة لجنة تحكيم  180ضّم المعرض 
وارتكز تقييم آل مشروع  على تلبيته لالحتياجات، . مرحلة 360شخصا في عملية شملت  75من 

انعكاس الجهد االفرادي واالبداع، والمنطق، والوضوح، والفعالية في التعريف بالمشروع، ومقدار 
  .والجماعي فيه

وقسمت . االبتدائية والمتوسطة والثانويةوالحضانة  :وُقسمت المدارس المشارآة الى عدة فئات
نماذج واختبارات علمية، وأبحاث علمية، ونماذج واقعية وتجارب : المشاريع أيضُا إلى فئات مختلفة

  .ونماذج واختبارات تكنولوجية، واختلراعاتفي الرياضيات، ومسائل رياضية واقعية أو مجردة، 



اضطررنا الختيار مشاريع فائزة في المراآز األولى والثانية والثالثة، : "وأردف البروفسور المحّير
وهذا . وعسى أن يكونوا استمتعوا بتحويل أفكارهم الى واقع. ولكن آل الذين شارآوا يستحقون الفوز

  ".االآتشاف العلميتعليم الطالب متعة : هو هدفنا العام

 وفازت بالمراآز األولى. وقد ُأعلنت أسماء الفائزين في اليوم الثاني من المعرض في أسمبلي هول
مدارس األمجاد واإليمان، وروضة اإليمان، والكوثر، ومونتانا الدولية، ومرآز صالح الدين 

التربوي، والحريري الثالثة، وسي تي آي، واالنجيلية الوطنية، والحكمة، ويونيفرسال آولدج عاليه، 
 ومرآز األبرار التربوي، واألهلية الظهران للبنات، وآي سي رأس بيروت، وآي سي عين عار،

وقامت السيدة ساره جاين غريزي، رئيسة .وااليمان النموذجية، وبرمانا هاي سكول، والظهران
  .، بتوزيع جوائز خاصة على المشارآينجمعية طالب التربية

 مؤسسة من بمنحة 1969 أيار في ُأنِشىء قد الجامعة في العلوم والرياضيات تعليم مرآز وآان
 بإقامة وبعد ثالث سنوات بدأ 1994 العام في السنوي لعلوممعرض  ا بإقامة المرآز بدأ وقد. فورد
والتكنولوجيا  الرياضيات مادتا أضيفت 2001 العام في. والرياضيات العلوم لمعلمي سنوي مؤتمر

 المغلقة الرياضية القاعة إلى انتقل ثم هول وست بداياته في إلى معرض العلوم الذي آان أقيم في
 .هول وست إلى وديع أن قبل األخضر الملعب قرب

 
    
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    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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