
برعایة سیرن  2018اشتركوا بمسابقة " حزمھ للمدارس "   
من جمیع  النواة ) لطالب المدارس الثانویة األوروبي ألبحاث جلسیتوجھ معھد سیرن ( الم:  انشروا الكلمة
ھل ھنالك ویتیح لھم فرصة تصمیم واجراء تجربة علمیة في حزمة مسرع الجسیمات بسیرن . انحاء العالم 

	 تجرى المسابقةللتعلم عن الفیزیاء ؟ اآلن  طریقھ أفضلمن  	" حزمھ للمدارس " 	 على  الرابعة للسنة	
فما فوق ومرشد واحد على األقل  16رق تضم خمسة أشخاص على األقل من جیل التوالي وھي مفتوحھ  لف

 . فكروا بتجربةhttp://cern.ch/bl4s. لمعلومات اضافیھ یمكنكم الدخول للموقع على الرابط التالي 
.  2017حتى موعد أقصاه نھایة شھر آذار من العام  اتكم المكتوبةبداعیھ وبسیطھ وقدموا اقتراحا  

في مسار  كامیرات شبكھ وبلورات انتجت في غرفة الصف لقد قام الذین فازوا في سنوات سابقھ بفحص 
دراسة كیفیة انحالل الجسیمات وبحث اشعة جاما فائقة الطاقھ .ماذا جسیمات  وقام آخرون  بخط حزمة ال
ستعملون أنتم ؟  

 

. یفتتح التسجیل للمسابقة 2017تموز في  •  
ل مع المرشد كي یتسنى لكم تلقي المعلومات اسجلوا أسماء أعضاء الفریق وتفاصیل االتص

والتحدیثات عبر البرید االلكتروني .  
– 2018 آذار 31 • الموعد األخیر لتقدیم االقتراحات .  	

–قوموا بتقدیم اقتراحكم ب  تھ دقیقھ واحده حتى دكلمھ على األكثر وبمرافقة فیلم فیدیو م 1000 
.( االثنین باللغھ االنجلیزیھ ) منتصف اللیل  

– 2018حزیران  • اإلعالن عن الفائزین .   
بحیث یتم استدعاء فریق واحد منھم ( أو اثنین فریق  30الى  20 قائمھ مصغره من تعلن سیرن عن
) الى سیرن .  

– 2018 ایلول • یجري الفائزون تجربتھم في سیرن .  	
.یتم االتفاق على تاریخ محدد بالتشاور بین سیرن والفریق الفائز  

 على بلوزه التي بالقائمة المصغرةتحصل الفرق . یحصل كل المشتركون على مصادقة اشتراك : جوائز
BL4S ة مختبر فیزیاء لقسم منھم لزیار وتتاح الفرصة ,شعاع الكوني لكل مدرسھكاشف لال, لكل مشترك

لزیاره ممولھ منھم بمرافقة حتى مرشدین  فسیتم استدعاء تسعة أعضاء لفائزللفریق ا قریب .أما بالنسبة
-الى سیرن ولمدةبالكامل  .  الحزمة في خط ةأیام من أجل اجراء التجرب 10_12  

http://cern.ch/bl4s:  اشتراككم في الموقعسجلوا   

schools@cern.ch-4-line-beamلمعلومات اضافیھ :  

.)lDaniel.Lellouch@weizmann.ac.i( ألسئلھ بالعبریھ  


