مسابقةBEAMLINE FOR SCHOOLS 2019
بععد 5سعنوات معن العنجاح فعي بعرنعامعج  ،(BL4S (Beamline for Schoolsتع ّم فعتح العمسابعقة لعجولعة إضعافعيّة .وهعذه العمسابعقة العتي
صة فعي العبحث الععلمي ،هعي فعي العواقعع معسابعقة ععلميّة
تُعتيح هعذه لعطلّب العمرحعلة العثانعويّعة إجعراء تعجارب ععلميّة فعي معختبرات ُمعتخص ّ
ان حعوالعي 10،000طعالعب قعد تععلّموا فعي اطعارهعا فعيزيعاء الجعزيعئات السعاسعيّة  .وفعي سعنة،2019
معطلوبعة ععلى مسعتوى ععالعمي ،حعيث ّ
سعتبدأ فعي مسع ّرع ال ّجسعيمات العكبير فعي CERNحعملة صعيانعة وتحعديعث تسعتمر لعسنتيْن  .وفعي إطعار اتعفاق ال ّشعراكعة بعين CERNوبعين
مسعرّ ع ال ّجسعيمات فعي هعامعبورغ فعي العمانعيا والعذي يعدععى  ، DESYسعوف يعتم ّكن العطلب معن معتابععة بعرنعامعج BL4Sفعي العسنة العقادمعة
ايعضا ً .و DESY-هعو معركعز لمجعموععة معن المسع ّرععات العرّ ائعد فعي الععالعم ،وتععتبر معختبراتعها كعمختبرات قعومعيّة العمانعيّة لعدراسعة فعيزيعاء
الجسعيمات ،المسع ّرععات وععلم العفوتعونعات .ويعق ّدم هعذه العمركعز حُع َزم معن الجعزيعئات العتي يعتم اسعتخدامعها ومجعموععة معن التّجهعيزات العتي
تُعم ّكن معن إجعراء تعجارب فعيزيعائعيّة ععلى الجعزيعئات ،وتعطويعر كعاشعفات وععلوم معتع ّددة العمجالت .ولعمعلومعات اخعرى حعول هعذه
التّجهيزات والمكانيات التي تق ّدمها DESYيمكن ال ّدخول الى الرابط .http://cern.ch/bl4s :
وقعد تع ّم تعطويعر بعرنعامعج BL4Sلمجعموععات تعض ّم خعمسة طعلّب ثعانعوي ععلى القعل فعي سعن 16سعنة ومعا فعوق معع مععلّم معرافعق او معرشعد.
فع ّكروا فعي فعكرة بعحث بسعيطة ولعكنها ابعداععيّة ،واكعتبوهعا وابععثوا هعذا العمقترح معع ارفعاق معقطع فعيديعو يعصف هعذه العفكرة حعتى
. 31/3/2019والعفرق العنّاجعحة فعي العسنوات العماضعية قعد درسعت معبنى الهعرام ،درسعوا جعزيعئات العتي لعم يعتم معشاهعدتعها حعينئ ٍذ او انعهم
طوّ روا كاشف الجزيئات الخاص بهم .وماذا ستقترحون أنتم؟
•

ت ّموز -2018بداية التسجيل
سجّ لوا اسم مجموعتكم ،اسم الدولة ،طريقة التواصل مع مد ّربكم ومن ثم سوف تحصلون على أي جديد بواسطة البريد
اللكتروني.

•

 31/3/2019الموعد الخير لتقديم المقترح
اكتبوا ُمقترحكم في ملف ل يزيد عن 1000كلمة مع ارفاق مقطع فيديو بطول دقيقة (المقارح والفيديو باللغة النجليزيّة(
وقدموا حتى منتصف ليلة يوم الموعد ((31/3/2019

•

حزيران -2019العلن عن الفرق الناجحة
تُعلن مختبرات CERNو DESY-عن اسم الفريق الفائز ،والذي سوف يتم دعوته الى جانب 30-20مجموعة اخرى رائدة
لزيارة.DESY

•

ايلول /تشرين اول - 2019يُجري الفريق الفائز تجربته التي اقترحها في.DESY
سيت ّم نشر التواريخ الدقيقة بحسب خطة عمل مس ّرع الجسيمات والمختبرات.

لكل  BL4Sالجوائز :سعيحصل جعميع العمشاركعين ععلى شعهادة اشعتراك فعي العمسابعقة .المجعموععات العمتق ّدمعة سعوف تعحصل ععلى قعميص
وقعسم معن العطلّب سعيحظى بعدععوة لعزيعارة معختبرات ( (CosmicPiواحعد معن العمشاركعين .وسعيتم معنح العمدرسعة كعاشعف اشععة كعونعيّة
.في منطقة سكناه
وامعا العفرق العفائعزة ،تعسعة طعلّب ومعرشعد ْيعن معن كعل مجعموععة سعوف يعتلقون دععوة لعزيعارة معجانعيّة ل  DESY-لعمدة 12-10يعومعا ً
لجراء تجربتهم التي اقترحوها.

للتسجيلhttp://cern.ch/bl4s :
ئ ل ةا ضا ف ي ة:
ل س
في دول عديدة)بما في ذلك اسرائيل ( عرض علماء ذوي خبرة ومتخصّصين لمساعدة الفرق بلغة الم الخاصّة بهم :
https://cern.ch/bl4s/contact
لملحظات اخرى ،مقترحات ،او اسئلة تنظيميّة يمكن التوجّه مباشرة الى .bl4s.team@cern.ch :

