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مهرجان ُعمان للعلوم 2022
دليل الورش والفعاليات





حضرة صاحب الجاللة 
 السلطان هيثم بن طارق المعظم

-حفظه الله ورعاه-

المغفور له جاللة 
 السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور

-طيب الله ثراه-





مهرجــان عمــان للعلــوم فــي نســخته الثالثــة، المنبــر األمثــل لالبتــكار.. للشــغف.. 
والتطلعــات  الحديثــة  للتوجهــات  والتجديــد..  لإللهــام  للتأمــل..  للتجربــة.. 
المســتقبلية نحــو اإلبــداع. هــو مــرآة تعكــس الطمــوح فــي توجهــات رؤيــة عمــان 
20٤0 واالســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار، لتكــون ســلطنة ُعمــان الوجهــة األفضــل 
مــن بيــن 20 دولــة فــي مؤشــر االبتــكار بحلــول عــام 20٤0م.  فالعلــوم واالبتــكارات 
والتقنيــات الحديثــة المتطــورة تشــكل ملحمــة يصــاغ منهــا المجتمــع المعرفــي، 
وُتعــّزز فيهــا القــدرات الوطنيــة فــي تكامليــة تســعى إليهــا الحكومــة مــع القطــاع 
علــى  الوطنــي  االقتصــاد  وتعزيــز منظومــة  لدعــم  بأســره  والمجتمــع  الخــاص 
ســاحة واحــدة ولهــدف واحــد، فُتحــال الفكــرة مــن صــورة ذهنيــة إلــى تجربــة 

ــواقع يخــدم اإلنســانية.  فـ
وبعــد نســختين ناجحتيــن نظمتهمــا وزارة التربيــة والتعليــم فــي 2017 و 2019، 
تأتــي النســخة الثالثــة مــن مهرجــان عمــان للعلــوم 2022م، مكملــة للنســختين 
الســابقتين واضعــة الطلبــة محــل االهتمــام دائًمــا، والعلــوم بتقنياتهــا المتســارعة 
والتــي ترتكــز عليهــا جميــع ممارســات اإلنســان فــي مختلــف المهــن والممارســات 
الحياتيــة األخــرى محــل اهتمــام آخــر، مســلطة الضــوء علــى قــدرة اإلنســان علــى 
ــه  ــرة وفــي حقول ــه الكبي ــم وإمكانات ــات التــي يواجههــا بفضــل العل تجــاوز التحدي
المختلفــة، وتكبــر مــع هــذه النســخة المســاحات وزوايــا الفعاليــات ألن الحــدث 
بــكل بســاطة يكبــر مكاًنــا وزماًنــا، فــي بيئــة تعلــم تتســم بالتنــوع المعرفــي الكبيــر، 

وليســتوعب المهرجــان حاجــات واهتمامــات الجميــع. 

األهداف:
إيصال العلوم إلى الطلبة   

وأفراد المجتمع بوسيلة سهلة 
وبطريقة تفاعلية محفزة للتفكير 

اإلبداعي.
خلق اتجاه إيجابي نحو العلوم   

واالبتكار والبحث العلمي.
تشجيع الطلبة على إدراك   

أهمية العلوم في الحياة وحثهم 
على االبتكار.

مواكبة التوجهات العالمية   
القائمة على نشر العلوم 

والتكنلوجيا والتغيرات 
والتطورات المستقبلية 

المتوقعة.
تعزيز مهارات الطلبة لالندماج   

في االقتصاد القائم على 
المعرفة.

تشجيع النشء على مواصلة   
التعلم في التخصصات العلمية.

المستهدفون والشركاء:
طلبة المدارس   

طلبة مؤسسات التعليم العالي   
التربويون وأولياء األمور  

الوزارات والمؤسسات الحكومية   
المدنية والعسكرية

مؤسسات المجمع المدني  
القطاع الخاص  

العلماء والباحثون والمختصون   
واألكاديميون

المهتمون بالعلوم من مختلف   
الدول

فعاليات المهرجان:
الورش العلمية التفاعلية  

معرض االبتكارات العلمية   
الجلسات النقاشية العلمية   

المسابقات العلمية   
المسرح العلمي   

المقدمة
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متحف التاريخ الطبيعي
NATURAL HISTORY MUSEUM

مـركـز العلوم والتكنولوجيا
بمـحافـظة الــداخـلية

مختبر تطوير الروبوت والذكاء اإلصطناعي
Robotics & Artificial Intelligence Development

الكـلـيـة الـوطـنـيـة لـتـقـنـيـة الــســـيـارات
National College of Automotive Technology

المؤسسات المشاركة
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الفضاء وعلوم الطيران

 العمرالوصفالجهة المنفذةاسم الفعالية
سنة

 الزمن
دقيقة

الجمعية الفلكية رحلة إلى الفضاء
العمانية

يقـــوم الزائـــر من خـــالل  تقنية الواقـــع المعزز برحلـــة افتراضية إلـــى عالم الفضـــاء ليتعرف على 
كواكب المجموعة الشمســـية والنجـــوم واألقمار.

25-530

استكشف عالم 
الفضاء

الجمعية الفلكية 
العمانية

تعـــرف عن قرب على األجرام الســـماوية باســـتخدام لعبة البطاقات، حيـــث يتم ربطها بتطبيق 
فـــي األجهـــزة اللوحيـــة لألطفـــال، ويســـتعرض الجهـــاز الكوكـــب أو الجـــرم الســـماوي بكافـــة 
خصائصـــه ومميزاتـــه ومعلومـــات شـــاملة عنـــه، بعضهـــا مدعومـــة بالصـــوت. يتعلـــم الزائر من 

خاللهـــا علـــى مكونات الفضـــاء الخارجي بشـــكل أوســـع محـــاكاة لواقعنا .

12- 630

شمسنا الحارقة عن 
قرب

الجمعية الفلكية 
العمانية 

يقـــدم للزائـــر فرصـــة حية لمشـــاهدة الشـــمس عـــن قـــرب بتوهجاتهـــا ذات األطـــوال الموجية 
واأللـــوان المختلفـــة وذلـــك خـــالل الفتـــرة النهاريـــة ، في حيـــن يتم مشـــاهدة محطـــة الفضاء 

الدوليـــة فـــي الفتـــرة المســـائية وذلـــك باســـتخدام الربـــط المباشـــر على شاشـــة العرض.
٤0-105

 محطة الفضاء 
3D Factory الدولية

يتاح للزائر فرصة مشـــاهدة مجســـم لمحطة الفضاء الدولية التي تـــم تصنيعها بتقنية الطباعة 
ثالثيـــة األبعاد. يهدف وجود المجســـم إلى تعريـــف الزوار بالمحطة وكيف تخـــدم علم الفضاء 
مـــن ناحيـــة األبحـــاث في بيئـــة الفضاء و انعـــدام الجاذبيـــة، حيث تعـــد محطة الفضـــاء الدولية 
المكان المناســـب الختبـــار أنظمة المركبـــات الفضائية والمعـــدات الالزمة للبعثـــات المحتملة 

طويلـــة األمد في المســـتقبل إلى القمـــر والمريخ. 

50-55

3D Factory النظام القمري 
يتيح النموذج محاكاة لحركة األرض والقمر حول الشـــمس، حيث يهدف المجســـم إلى تعريف 

الزوار بالفصول األربعة والليل والنهار وكذلك أشـــكال القمر وظاهرة الكســـوف والخســـوف. 
5جميع الفئات 

مؤسسة مواهب خفايا الفضاء
تتيـــح الفعاليـــة للزائر فرصة صناعة مجســـم لمركبة فضائية صغيرة من أدوات بســـيطة متاحة، 
كمـــا يتـــم تعزيـــز أساســـيات علـــم الفضاء للطفـــل وتعريفـــه بمكونات محطـــة الفضـــاء الدولية 

وكيف يعيـــش رائد الفضـــاء داخلها.
12-530

استكشف المالحة 
الجوية

المديرية  العامة 
للمالحة الجوية - 

هيئة الطيران المدني

عـــــرض لحركــة المالحــة الجويــة فــي المجــال الجــوي العمانــي ومطــارات الســلطنة وعمليـات 
التواصـل بيـن الطائـرات ومركـز إدارة الحركــة الجويــة.

٤0 -710

حلق في الفضاء
المديرية العامة 

للمالحة الجوية - 
هيئة الطيران المدني

تتيـــح الفعاليـــة للزائر فرصـــة تجربة الطيران من خـــالل جهاز محاكاة ذكي والتعـــرف على مهارة 
الهبوط والتحليـــق أثناء الطيران.

٤0 -710

شركة تنمية نفط الكواكب عن قرب
عمان

يقـــوم الزائـــر برؤيـــة كواكـــب المجموعـــة الشمســـية عـــن قـــرب والتعـــرف علـــى خصائصهـــا 
الذكيـــة.  التطبيقـــات  باســـتخدام  وتضاريســـها 

15-1030

ما وزنك على 
الكواكب؟

شركة تنمية نفط 
عمان

هـــل تســـاءلت يومـــا عن مقـــدار وزنك علـــى الكواكـــب األخرى كالزهـــرة والمشـــتري؟ بإمكانك 
االســـتمتاع بتجربـــة جهـــاز قياس الـــوزن لمعرفـــة وزنك على كواكـــب المجموعة الشمســـية.

5جميع الفئات 

شركة تنمية نفط ستيالريوم
عمان

يتيـــح تطبيـــق القبـــة الســـماوية رؤية خارطة الســـماء، حيـــث ُيظهر بالضبـــط ما تراه عنـــد النظر 
إلـــى النجـــوم. يمكن للزائر تحّديـــد النجوم، واألبـــراج، والكواكب، والمذنبـــات، والتوابع الصنعية 
)مثـــل محطـــة الفضـــاء الدوليـــة( ، وغيرها من األجســـام فـــي أعماق الســـماء في بضـــع ثوان، 

فقـــط عـــن طريق توجيـــه الهاتف إلى الســـماء!

15-510

شركة تنمية نفط رائد الفضاء
عمان

يتـــم تعريـــف الزائرعلـــى مجســـم رائد الفضاء الـــذي تم صناعتـــه بتقنية الطباعة ثالثيـــة األبعاد، 
كمـــا يتـــاح لـــه فرصـــة التقـــاط صـــورة تذكارية فـــي عالـــم الفضـــاء بجانب مجســـم رائـــد الفضاء 

ومحطـــة الفضـــاء الدوليـــة المعلقة.
5جميع الفئات 

فريق الظاهرة للهواةاصنع طائرتك بنفسك 
اســـتمتع بصنـــع طائرتـــك الخاصـــة وذلـــك مـــن خـــالل التســـجيل فـــي ورشـــة صناعـــة الطائرات 
الالســـلكية حيث ســـيتم تعريف المشـــاركين بأجزاء الطائرات الشـــراعية والالســـلكية وتدريبهم 

على أســـس و مهـــارات الطيـــران وصيانـــة الطائرات.
25-1230

فريق الظاهرة للهواةحلق بالطائرة
يســـتطيع الزائـــر مـــن خالل جهـــاز المحـــاكاة التعـــرف علـــى قوانين ومهـــارات الطيـــران وخوض 

فرصـــة التحليـــق في الســـماء.
25-1230

Stargazers Omanرحلة في سماء عمان 

يتعـــرف الزائـــر على األجهزة المســـتخدمة لرصـــد األجرام الســـماوية مثل الشـــمس والكواكب 
والتقنيـــات المســـتخدمة لتقليـــل التلـــوث الضوئي، كما ســـيتم تســـليط الضوء على  الســـياحة 
الفلكيـــة التـــي تهـــدف إلى التعـــرف على أفضـــل المواقع لعمليـــة الرصد الفلكـــي و المعدات 
والخطـــوات المطلوبـــة إلنتـــاج وإخـــراج الصـــور الفلكيـــة مـــع اســـتعراض مجموعـــة مـــن الصور 

الملتقطـــة بواســـطة المصوريـــن العمانيين.

30-1830
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 العمرالوصفالجهة المنفذةاسم الفعالية
سنة

 الزمن
دقيقة

قمرة القيادة 
االفتراضية

أكاديمية عمان 
للطيران

اســـتمتع بالقيـــادة والتحكـــم فـــي قمـــرة القيـــادة الكهربائية من خـــالل محاكاة الطيـــران الذي 
يحـــاول أن ينســـخ، أو يحاكـــي، تجربـــة الطيـــران بالطائـــرة. إنها واقعية قـــدر اإلمكان. 

16-1310

أكاديمية عمان مقصورة الطائرة
للطيران

اســـتمتع بارتـــداء نظـــارات الواقـــع االفتراضي لتنقلـــك إلى مقصـــورة الطائرة ، رحلـــة افتراضية 
يتعـــرف فيهـــا الزائـــر علـــى مكونات القيـــادة في الطائـــرة وبرنامـــج تدريب الطياريـــن واألدوات 

واألجهـــزة المســـتخدمة في التحليـــق واإلقالع.
16-1310

فريق عمان للطيران معرض الطيران
يتيـــح المعـــرض للزائـــر فرصـــة التعـــرف علـــى أنـــواع الطيـــران الشـــراعي والالســـلكي والبرمائي 

ومكوناتهـــا وطـــرق صيانتها.
 50 - 1010

فريق عمان للطيران الطيار الصغير 
يتاح للزوار الصغار المشـــاركة في ورشـــة صنع الطائرات الخفيفة بالمحركات البســـيطة لغرس 
ثقافـــة قطـــاع الطيران وتوســـيع مداركهم في هذا القطاع، يتطلب من المتســـابق التســـجيل 

المســـبق للورشـــة وعند الختام يتم منح الخريجين شـــهادة مشـــاركة من الفريق المنظم.
 18 - 1030

فريق عمان للطيران التقنية والطيران 

 يتيـــح التطبيـــق للزائـــر خـــوض تجربـــة الطيـــران عن طريـــق توفير عدد مـــن األجهـــزة اإللكترونية 
التـــي تحتـــوي علـــى برامـــج تطبيقية للطيـــران تحاكي الواقـــع ، وتأتـــي هذه المحـــاكاة إلعطاء 
الفرصـــة للجمهـــور تجربـــة الطيـــران وأيضـــا لمعرفـــة أفضل الممارســـين لهـــذه التقنية ، ســـيتم 

توفيـــر أحدث النســـخ من المحـــاكاة .

18-1010

فريق عمان للطيران كابتن حواء

الفعالية متاحة للنســـاء فقط حيث ســـيتم تعريفهن بأول فريق نســـائي في الشـــرق األوســـط 
معتـــرف به مـــن االتحاد الدولـــي للطيران ، ســـتكون الفرصة متاحـــة لتعلم أساســـيات الطيران 
للهـــواة مـــن النســـاء والمشـــاركة فـــي الورشـــة التدريبيـــة و المســـابقات و كذلك فـــي تجارب 

المحـــاكاة والقيادة. 

50-1030

الرصد الفلكي
وزارة األوقاف 

والشؤون الدينية- 
دائرة الشؤون الفلكية

يتم شـــرح التطبيقـــات الفلكية المســـتخدمة في الهواتف الذكيـــة للزائر، والتعريـــف بالمناظير 
الفلكيـــة المســـتخدمة فـــي رصد األهلة، وســـتتاح للجمهـــور فرصة رصد الكواكـــب والقمر. 

60-530

سبر الفضاء
وزارة األوقاف 

والشؤون الدينية- 
دائرة الشؤون الفلكية

يقـــوم الزائـــر برحلـــة افتراضيـــة إلـــى الفضـــاء لســـبر أغـــواره وأســـراره مـــن خـــالل تقنيـــة الواقـــع 
االفتراضـــي التـــي توفـــر لـــه تجربـــة أقـــرب الـــى الحقيقة.

60-53

مركز ابن فرناس ابن فرناس
للطائرات المسيرة

يتـــم عـــرض تطبيقـــات تكنولوجيـــا الطائـــرات بدون طيـــار والتقنيـــات المصاحبة لها، كما ســـيتم 
عـــرض نمـــوذج محـــاكاة للقيادة وأيضـــا التصوير باســـتخدام طائـــرات الدرون. 

17 -1030

الكون من حولك 
فاستكشفه

جامعة السلطان 
قابوس-كلية العلوم

يتـــم التعريـــف ببعـــض المواضيـــع الفلكيـــة مثـــل النظام الشمســـي ومـــا يحتويه مـــن كواكب، 
وشـــرح مبســـط لحياة النجـــوم  والتصادمات الكونية باســـتخدام التطبيقـــات التعليمية الذكية 
وتطبيقـــات المحـــاكاة الممتعـــة الخاصة بالفلـــك والمتوفرة على األجهزة اللوحية، كما ســـيتم 
أخـــذ الزائـــر لرحلـــة استكشـــافية افتراضيـــة للتعـــرف علـــى أســـرار الكـــون مـــن حوله باســـتخدام 

بطاقـــات الواقـــع المعزز.

1٤ - 820

استوديو النشرة 
الجوية

المديرية  العامة 
لألرصاد الجوية - هيئة 

الطيران المدني

اســـتوديو مصغـــر لتصويـــر النشـــرة الجوية يمنـــح الزائر تجربـــة تقديم النشـــرة الجويـــة والتعرف 
على طرق مبســـطة لتصميم مســـاحة تصوير خاصة واســـتخدام تقنيات ســـهلة ومتاحة لتنفيذ 

االســـتوديو باإلضافـــة إلى التعرف علـــى المصطلحـــات الخاصة بالطقس.
5جميع الفئات 

محطة الرصد الجوي
المديرية  العامة 

لألرصاد الجوية - هيئة 
الطيران المدني

يتعـــرف الزائـــر فـــي محطـــة الرصـــد الجـــوي علـــى أهـــم أدوات الرصـــد الجـــوي المســـتخدمة 
باإلضافـــة إلى اســـتخدام صور األقمـــار االصطناعية وتطبيقاتها والتعـــرف على بالون الطقس 

وكيفيـــة دمـــج المعلومـــات للحصـــول علـــى فهم لحالـــة الطقـــس المتوقعة.
15جميع الفئات 

الراصد الصغير
المديرية  العامة 

لألرصاد الجوية - هيئة 
الطيران المدني

يتعـــرف  الزائـــر مـــن خالل تجـــارب علمية مبســـطة علـــى المفاهيـــم الخاصة بالطقـــس وكيفية 
أخـــذ القـــراءات المختلفـــة مـــن أجهـــزة الرصد ومن صـــور األقمـــار  االصطناعية

12 -620

التقنية الفلكية فلك وفضاء
للتجارة

ســـتوفر الفعاليـــة فرصـــة للزائـــر لفهم وتجريـــب كيفية عمل التلســـكوب الفلكي، ســـيتم عرض 
أنـــواع مختلفة مـــن التلســـكوبات الفلكية وكيفية عملها واســـتخدامها، ســـيعزز العرض بمادة 
مرئية مع عرض حي لكيفية اســـتخدام العدة الفلكية، ســـتوفر الفعالية أيضا فرصة اســـتخدام 

التلســـكوبات لرصد األجـــرام الفلكية والتعريف بعلـــم الفلك والفضاء.

50-  1015

أكاديمية الخليج 
CoPilot Omanللطيران- اليونان

يســـتطيع الزائـــر ألكاديميـــة الخليـــج للطيـــران تجربـــة التحليـــق بنفـــس القواعـــد واألساســـيات 
للطائـــرة الحقيقيـــة باســـتخدام جهـــاز محاكـــي الطيـــران، كمـــا ســـيتم تعريـــف الزائـــر بالمـــواد 
الدراســـية والمهـــارات التـــي يدرســـها الطيـــار المتـــدرب فـــي األكاديمية وســـيتم عـــرض نماذج 

مصغـــرة ألنـــواع مختلفـــة مـــن الطائرات.

٤0-1515
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+ 968 24730000
soharinternational.com

ملتزمون بأن نجعل

#الفوز_بين_يديك

مع صيرفتنا الرقمية

 انجز معامالتك أينما تكون

تحّكم كامل          معامالت مصرفية فورية         سهولة وراحة        خدمات مصرفية على مدار الساعة

الخدمات المصرفية الرقمية
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الصحة 

 العمرالوصفالجهة المنفذةاسم الفعالية
سنة

 الزمن
دقيقة

جامعة البريميعالم البصريات
تقديـــم أهـــم الفحوصـــات الطبية للنظر وســـالمة العين لعامـــة الزوار مع تنفيذ ورشـــة توعوية 

بعنوان وعملية 
)How to take care of your cosmetic contact lenses(

30-1530

اإلنعاش القلبي 
الرئوي 

CPR

الجمعية الطبية 
العمانية

)الرابطة العمانية 
لإلنعاش القلبي 

الرئوي(

ورشة عملية لإلنعاش القلبي الرئوي   
أحـــد األســـاليب المنقـــذة للحيـــاة التـــي تفيد فـــي العديـــد مـــن الحـــاالت الطارئة، مثـــل النوبة 

القلبيـــة أو شـــبه الغـــرق، التـــي يتوقـــف فيهـــا تنفـــس المصـــاب أو نبضه.
35-915

التقنيات الحديثة 
لمراقبة مستويات 
السكر بالدم وحقن 

اإلنسولين

الجمعية العمانية 
لمرض السكري

تقنيـــات تقلـــل مـــن الحاجـــة للوخـــز المتكـــرر منها جهـــاز مراقبة الســـكري المســـتمر عـــن طريق 
مستشـــعر يثبـــت علـــى الجلـــد ويســـجل قـــراءات الســـكر كل دقيقـــة مـــع إمكانيـــة مراقبتهـــا 
الكترونيـــا، كمـــا يوجـــد تقنيـــات لضـــخ األنســـولين على مـــدار الســـاعة، حالًيـــا يوجـــد نوعين من 
وســـائل حقـــن اإلنســـولين يمكن أن تعـــرض جنبا إلى جنب حيـــث أن أحد هـــذه التقنيات ال زالت 

.)Omnipod( غيـــر منتشـــرة االســـتعمال لمرضـــى الســـكري بالســـلطنة

1020 فأكثر

تقنيات التثقيف 
الصحي التفاعلية 
)التحكم بالسكري 

- التغذية الصحية - 
تحديات السمنة(

المركز الوطني لعالج 
أمراض السكري 
والغدد الصماء

عـــروض تطبيقيـــة تفاعليـــة لمـــا قد يتعـــرض له مرضى الســـكري خـــالل حياتهـــم ويطلب منهم 
اختيـــار التصـــرف الصحيـــح حيالهـــا، ايـــض الغـــذاء وأثره على مســـتويات الســـكر والكوليســـترول 
ونشـــاط البنكرياس، كما ســـيتم اســـتعراض أثر الســـمنة على وظائف الجســـم مـــن خالل تجربة 

حيـــة وعـــرض مؤشـــرات تأثيراتها على نبـــض القلب وضغـــط الدم.

730 فأكثر

التعريف بأسباب مرض 
السرطان بشكل عام 
وكيف يحدث الخلل 

الجيني

مركز السلطان 
قابوس المتكامل 

لعالج وبحوث أمراض 
السرطان

اســـتخدام طـــرق تفاعليـــة في شـــرح كيفيـــة حدوث الخلـــل الجيني المســـبب لمرض الســـرطان 
وأهميـــة التحليـــل الجينـــي في التشـــخيص وتحديـــد العالج المناســـب للمرض.

جميع الفئات 
5العمرية

الوقاية من مرض 
السرطان

مركز السلطان 
قابوس المتكامل 

لعالج وبحوث أمراض 
السرطان

اختبـــار علمـــي تفاعلـــي، يقـــوم فيـــه الزائـــر بحـــل أســـئلة تفاعليـــة ويتم ربـــط اإلجابات بمجســـم 
الحمـــض النـــووي. يتم توضيـــح الخيارات غير الصحيـــة التي تؤثر على الحمض النووي وتتســـبب 

فـــي حـــدوث طفـــرات جينية ويتم ربـــط ذلـــك بإمكانية اإلصابـــة بالمرض.

جميع الفئات 
5العمرية

رحلة المريض
مركز السلطان 

قابوس المتكامل 
لعالج وبحوث أمراض 

السرطان

تقنيـــة باســـتخدام  المركـــز  فـــي  العمـــل  تفاصيـــل  تبيـــن  غامـــرة  تعليميـــة  تجربـــة   خـــوض 
3D الـ

جميع الفئات 
10العمرية

تجربة تعقيم اليدين

مركز السلطان 
قابوس المتكامل 

لعالج وبحوث أمراض 
السرطان

تجربـــة الكشـــف عـــن مـــدى نظافـــة اليديـــن قبل وبعـــد اســـتخدام المعقـــم من خـــالل تنظيف 
اليديـــن بالمعقـــم بالطريقـــة الصحيحـــة ووضعهـــا فـــي جهـــاز يكشـــف مســـتوى النظافـــة مـــع 

الزوار. مشـــاركة 

جميع الفئات 
5العمرية

تشخيص اإلصابة بأخذ 
الخزعة بجهاز التصوير 

بالموجات فوق 
الصوتية

مركز السلطان 
قابوس المتكامل 

لعالج وبحوث أمراض 
السرطان

توضيـــح آليـــة أخـــذ الخزعـــة من المريـــض المحتمـــل إصابتـــه بمرض الســـرطان باســـتخدام بعض 
التفاعلية. الطـــرق 

جميع الفئات 
5العمرية

تشخيص الورم 
السرطاني في المختبر

مركز السلطان 
قابوس المتكامل 

لعالج وبحوث أمراض 
السرطان

أنشـــطة تفاعليـــة للكشـــف عـــن الخاليـــا الســـرطانية باســـتخدام المجهـــر وتنفيذ ورشـــة تلوين 
لألطفـــال للتمييـــز بيـــن الخاليـــا الطبيعيـــة والخاليا الســـرطانية.

جميع الفئات 
10العمرية

رحلة الدواء داخل 
جسم اإلنسان

مركز السلطان 
قابوس المتكامل 

لعالج وبحوث أمراض 
السرطان

مجســـم تفاعلـــي يحاكـــي رحلـــة الـــدواء داخـــل الخاليـــا الســـرطانية عبـــر األنابيب الشـــفافة في 
لمجسم. ا

جميع الفئات 
10العمرية

تجربة تعليمية 
لمحاكاة جهاز التحضير 

اآللي

مركز السلطان 
قابوس المتكامل 

لعالج وبحوث أمراض 
السرطان

محـــاكاة أحـــدث األجهزة المســـتخدمة لتحضيـــر األدوية الوريديـــة في مركز الســـلطان قابوس 
لعـــالج وبحوث أمراض الســـرطان.

جميع الفئات 
10العمرية

أجهزة العالج 
اإلشعاعي

مركز السلطان 
قابوس المتكامل 

لعالج وبحوث أمراض 
السرطان

مجســـم   3D لتوضيـــح آليـــة عـــالج أمـــراض الســـرطان باســـتخدام أجهـــزة العـــالج اإلشـــعاعي 
CyberKnife منهـــا  الحديـــث 

جميع الفئات 
5العمرية

خاليا سرطانية بعد 
العالج

مركز السلطان 
قابوس المتكامل 

لعالج وبحوث أمراض 
السرطان

مشـــاهدة واقعيـــة ألنســـجة خاليا ســـرطانية بعد تعريضها لمســـتويات مختلفة مـــن العالجات 
اإلشعاعية.

جميع الفئات 
5العمرية

+ 968 24730000
soharinternational.com

ملتزمون بأن نجعل

#الفوز_بين_يديك

مع صيرفتنا الرقمية

 انجز معامالتك أينما تكون

تحّكم كامل          معامالت مصرفية فورية         سهولة وراحة        خدمات مصرفية على مدار الساعة

الخدمات المصرفية الرقمية
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 العمرالوصفالجهة المنفذةاسم الفعالية
سنة

 الزمن
دقيقة

أنواع العالج التأهيلي 
لمرضى السرطان

مركز السلطان 
قابوس المتكامل 

لعالج وبحوث أمراض 
السرطان

عـــرض أجهـــزة وأدوات مســـتخدمة فـــي إعـــادة تأهيـــل المرضى الذيـــن لديهم مشـــاكل حركية، 
إدراكيـــة، ذهنيـــة، وظيفيـــة، حســـية، لغويـــة وغيرها. مـــن خالل تنفيذ أنشـــطة ذهنية وحســـية 
مثل األلغاز ومعرفة األشـــكال واأللوان والمالمس الحســـية المختلفة، باإلضافة الى أنشـــطة 
حركيـــة وتقويـــة العضالت، وأنشـــطة لغوية: مثـــل البطاقات المســـتخدمة فـــي تعليم النطق 

واللغة.

جميع الفئات 
10العمرية

تجربـــة التعـــرف علـــى أشـــكال وألوان خاليـــا الدم الحمـــراء والبيضـــاء من خالل ســـحب عينة دم جامعة الشرقيةتجارب صحية
بالمجهر. صغيرة وفحصهـــا 

18-1515

نادي عمان لطلبة أسنانك والتكنولوجيا 
طب األسنان

عرض تفاعلي ألحدث التقنيات المستخدمة في عالج وصحة األسنان 
 .Dental ceramic machine ، Water floss، digital dental scan 

30-1020

طريقك للوزن المثالي 
يبدأ من هنا 

وزارة الصحة 
)دائرة الصحة 

المدرسية والجامعية 
– دائرة التغذية 

– دائرة المبادرات 
المجتمعية(

تقديم الخدمات التالية بطريقة تفاعلية:
قياس مؤشر كتلة الجسم.  

تحليل مستوى الدهون.  
استشارة تغذية من قبل فنية التغذية.    

مختلف 
الفئات 
العمرية

20

الجامعة الوطنية مّتع عقلك
للعلوم و التكنولوجيا

مجموعـــة مـــن األلعـــاب الهادفـــة لقياس نتيجـــة الزائر فـــي اختبار الـــذكاء، مع عـــرض مجموعة 
مـــن تطبيقـــات الهاتف لتمريـــن العقل والصحة النفســـية.

615 فأكثر

الجامعة الوطنية منصتي النفسية
للعلوم والتكنولوجيا

منصـــة افتراضيـــة تتيـــح للزائـــر تجربة خدمة االستشـــارة النفســـية عـــن ُبعد، يليـــه مجموعة من 
االختبـــارات النفســـية اإللكترونيـــة التي تخـــص الحالة النفســـية للزائر وبعد التقييم إرشـــاد الزائر 

إلـــى مجموعة مـــن التقنيات النفســـية كتمارين التنفس واالســـترخاء.
710 فأكثر

الجامعة الوطنية لون شخصيتك
للعلوم و التكنولوجيا

تحليـــل شـــخصية الزائر بطريقة تفاعليـــة وافتراضية، يحتـــوي على لعبتين بمســـتويين مختلفين 
والمتوسط. البسيط 

715 فأكثر

التمريض والتكنولوجيا 
الحديثة

جامعة السلطان 
قابوس )كلية 

التمريض(

محـــاكاة بيئـــة عمـــل الممـــرض واألجهـــزة التي يســـتعملها، وأيضـــًا تقديـــم نماذج علـــى أجهزة 
صنعـــت نتيجـــة لتطـــور التكنولوجيـــا والعلـــوم في مجـــال الصحة.

60-1215

عرض نماذج ثالثية 
األبعاد

المجلس العماني 
لالختصاصات الطبية

عـــرض نمـــاذج ثالثيـــة األبعـــاد تـــم طباعتهـــا بواســـطة طابعـــة 3D ألغـــراض التدريب فـــي مركز 
المحـــاكاة واالبتـــكار الطبـــي. حيـــث ســـيتم شـــرح المراحـــل التـــي يمـــر بهـــا انتـــاج النمـــوذج بدءًا 
بمرحلـــة التصميـــم والطباعـــة واإلنتاج والتشـــطيب النهائي للنموذج كما ســـيتم شـــرح المواد 
الخـــام المســـتخدمة وآليـــة عمـــل الطابعـــة عـــن طريق عـــرض فيديـــو مرئي للـــزوار يوضـــح آلية 

لعمل. ا

جميع الفئات 
20العمرية

نظارات الواقع 
االفتراضي

المجلس العماني 
لالختصاصات الطبية

 اســـتخدام نظـــارات الواقـــع االفتراضـــي التـــي ُتَمكـــن الـــزوار من التعـــرف عن كثـــب على هذه 
التقنيـــة والتـــي تســـتخدم في مختبـــر الواقـــع المعزز ألغـــراض التدريـــب الطبي.

جميع الفئات 
15العمرية

المجلس العماني منصة تبيان
لالختصاصات الطبية

منصـــة وطنيـــة للتعلـــم اإللكترونـــي للصحـــة وآليـــة عملهـــا والبرامـــج التـــي يتـــم تقديمها في 
المنصـــة وغيرهـــا مـــن الميـــزات األخرى.

جميع الفئات 
30العمرية

أساسيات اإلسعافات 
األولية

المجلس العماني 
ورشة عمل مبسطة في أساسيات اإلسعافات األوليةلالختصاصات الطبية

جميع الفئات 
20العمرية

التدابير الوقائية 
التي تختّص بانتقال 

األمراض

كلية عمان للعلوم 
الصحية ) برنامج 

التمريض(
ورشة تدريبية حول كيفية اختيار اإلجراءات الوقائية حسب طرق انتقال المرض.

جميع الفئات 
15العمرية

اإلسعافات األولية
كلية عمان للعلوم 
الصحية ) برنامج 

التمريض(

ورشـــة عملية باســـتخدام خمســـة حقائب لإلســـعافات األولية، ســـيتم تدريب المشاركين فيها 
علـــى كيفيـــة التعامل مع إصابات الجروح، االختناق، الحساســـية المفرطة، دخول جســـم غريب 

الجلد. في 
25-715

الصحة النفسية
كلية عمان للعلوم 
الصحية ) برنامج 

التمريض(

باســـتخدام المجســـمات التعليميـــة يتـــم شـــرح آليـــة عمـــل الدمـــاغ والجســـم فـــي حالـــة التوتر 
والقلـــق ومقارنتـــه مـــع مجســـم فـــي حالة طبيعيـــة، مع االســـتعانة ببعـــض الوســـائل المعينة 
علـــى بعـــث الطمأنينـــة واالســـترخاء مثـــل العطـــور الفواحـــة والشـــموع والخلفيـــات الملونـــة 

الطبيعيـــة.  والمســـتخلصات 

جميع الفئات 
15العمرية

المقارنة بين الفيروس 
والبكتيريا وطرق 
العدوى واالنتشار

وزارة الصحة )دائرة 
مختبرات الصحة 
العامة المركزية(

عـــروض مجهريـــة لمجموعـــة كبيـــرة مـــن العينـــات البكتيريـــة للتعرف على أشـــكال المســـببات 
المرضية، مع مجســـمات توضيحية للفرق بين الشـــكل الخارجي والداخلي للفيروس والبكتيريا.

جميع الفئات 
10العمرية

مجسم تعليمي 
النتشار األمراض 

الرئوية

وزارة الصحة )دائرة 
مختبرات الصحة 
العامة المركزية(

المجتمـــع خصوصـــا  بيـــن فئـــات  المنتشـــرة  الرئويـــة  التنفســـية  مجســـم تشـــريحي لألمـــراض 
الموســـمية مثـــل مـــرض اإلنفلونـــزا، الســـل، كوفيـــد 19  وشـــرح طـــرق العـــدوى بيـــن الفئـــات 

والحمايـــة منهـــا.

جميع الفئات 
10العمرية

مجسم اللبس 
الوقائي

وزارة الصحة )دائرة 
مختبرات الصحة 
العامة المركزية(

باســـتخدام مجســـم بشـــري يتـــم تقديم التوعية حـــول إجراءات األمـــن والســـالمة المهنية عند 
التعامـــل مع مســـببات العدوى الخطيرة بارتـــداء اللبس الوقائي الذي يرتديـــه الطاقم الطبي.

جميع الفئات 
5العمرية
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 العمرالوصفالجهة المنفذةاسم الفعالية
سنة

 الزمن
دقيقة

كائنات حية محيطة بنا 
ثالثية األبعاد

وزارة الصحة )دائرة 
مختبرات الصحة 
العامة المركزية(

يستكشـــف الـــزوار عن قرب مجموعة من األحيـــاء الدقيقة المحيطة بهم والتي تســـبب الكثير 
المجتمعية.  األمراض  من 

جميع الفئات 
5العمرية

المختبر بعدسة مقربة
وزارة الصحة )دائرة 

مختبرات الصحة 
العامة المركزية(

عـــرض أدوات مخبريـــة مختلفـــة تســـتخدم في أخذ عينـــات المرضى، مثل التيـــوب الذي يحتوي 
علـــى الـــدم والبالزمـــا والســـيرم، وكيفيـــة تغليفه، ونقلـــه إلى المختبـــر لفحصـــه، باإلضافة إلى 

مجموعـــة أدوات مخبريـــة تخـــص مختبرات عـــدة مثل فحوصـــات المياه والغـــذاء والبكتيريا.

جميع الفئات 
10العمرية

المناعة المجتمعية 
وزارة الصحة )دائرة 

مختبرات الصحة 
العامة المركزية(

لعبـــة دومينـــوز لشـــرح المناعـــة المجتمعية عنـــد الفئات المحصنـــة  وغير المحصنـــة ألي مرض 
تســـببه عـــدوى، حيث يقوم الزائـــر بتركيب وتمثيل فئات المجتمع حســـب التعليمات الموضحة 
وانتظـــار النتيجـــة للتعـــرف علـــى الفرق عنـــد التحصين باللقـــاح وعنـــد تركه،،،ليقرر أيـــن األفضل 

؟ للمجتمع

جميع الفئات 
5العمرية

لعبة التحدي 
التسلسلية

وزارة الصحة )دائرة 
مختبرات الصحة 
العامة المركزية(

برنامـــج SOFTWARE  لتصميـــم اللقـــاح، حيـــث يتوجب على المشـــترك دخول تحـــدي للحصول 
علـــى النســـخة الصحيحة لعمـــل اللقاح وســـيحصل الفائز على جائـــزة تذكارية.

جميع الفئات 
25العمرية

مختبرات الجين األمراض الوراثية
للخدمات الطبية

  DNA الــــ  بمجســـمات  االســـتعانة  طريـــق  عـــن  الوراثيـــة  األمـــراض  لبعـــض  تفاعلـــي  شـــرح 
والكروموســـومات فـــي شـــرح أنـــواع المتالزمـــات المعروفـــة، وتقديـــم التوعية بأمـــراض الدم 

الوراثيـــة المنتشـــرة بكثـــرة )نقـــص الـــدم المنجلـــي، التالســـيميا( وطـــرق الوقايـــة منهـــا.

جميع الفئات 
15العمرية 

معرض طبي في 
صحة العيون واألسنان

مركز الترتيل للخدمات 
الطبية واالستثمار

فحـــص العيـــون والبصريـــات للجمهـــور مع تقديـــم االستشـــارات الطبية المباشـــرة فـــي مجال 
طـــب العيـــون واألســـنان والطب العام - إرشـــاد المرضـــى المحتاجين للعناية الطبيـــة الضرورية 

والتكميلية.

جميع الفئات 
20العمرية

تطبيق شفاء
وزارة الصحة

)المديرية العامة 
لتقنية المعلومات(

تطبيـــق طبـــي يقدم خدمـــات للمواطنين والمقيميـــن ممن لديهم ملف طبي مســـجل بالرقم 
المدنـــي للوصـــول إلى ســـجالتهم الطبية: التاريـــخ الطبي، أفـــراد العائلة، األدويـــة، الفحوصات 
المخبريـــة، التحصينات، تقاريـــر اإلجراءات، العالمات الحيوية، عمـــل المواعيد وجدولة المواعيد  

الجديدة.

جميع الفئات 
10العمرية

افحص لتطمئن 
وزارة الصحة )دائرة 
مكافحة األمراض 

المعدية(

بهـــا وتقديـــم  الخاصـــة  الطبيـــة  المعديـــة والفحوصـــات  لبعـــض األمـــراض  التفاعلـــي  الشـــرح 
االستشـــارة الطبيـــة الالزمة حـــول األمراض المنقولة جنســـيا منها العوز المناعـــي وااللتهابات 

لكبدية. ا
1530فأكثر

رحلة في عالم 
األمراض التنفسية

وزارة الصحة )دائرة 
مكافحة األمراض 

المعدية(
جميع الفئات عرض مجسم للبكتيريا المسببة للسل وأعراضه وعالجه و كل ما يختص به.

15العمرية

مرض المالريا
وزارة الصحة )دائرة 
مكافحة األمراض 

المعدية(

عـــرض عينـــات لمجموعة من البعوض المنتشـــر في الســـلطنة واألمراض التي تســـببها وطرق 
منها. الوقاية 

جميع الفئات 
10العمرية

التطعيمات
وزارة الصحة )دائرة 
مكافحة األمراض 

المعدية(
جميع الفئات التوعية حول التطعيمات باستخدام المجسمات والنماذج.

10العمرية

طب السفر
وزارة الصحة )دائرة 
مكافحة األمراض 

المعدية(
جميع الفئات عرض تفاعلي لبعض األمراض التي تستوجب ضرورة متابعتها قبل السفر وبعد العودة.

10العمرية

امرح وكن صحيا

دائرة اإلرشاد 
والتوعية بوزارة التربية 

والتعليم )قسم 
التوعية الصحية( + 
جامعة السلطان 

قابوس )كلية العلوم 
الزراعية والبحرية(

تجـــارب عمليـــة ممتعـــة وأنشـــطة تفاعلية ومحـــاكاة علمية تهـــدف جميعها إلى تعريـــف الزائر 
جميع الفئات بالنمـــط الصحي.

10العمرية

 مستشفى جامعة التأهيل باللعب
السلطان قابوس

عـــرض تفاعلـــي مع أخصائيـــي التأهيل باســـتخدام مجموعة من األلعاب المبتكـــرة لتأدية بعض 
٤10-60التماريـــن المختلفـــة التي تنمي المهارات الحســـية والحركيـــة واللغوية لدى األطفال.

ما بين المختبر 
والجسد البشري

كلية عمان للعلوم 
الصحية - برنامج 
المختبرات الطبية

ســـيتمكن الزائر مـــن التعرف -بطرق تفاعلية- علـــى التقنيات المختلفة فـــي المختبرات الطبية 
في تشـــخيص مختلف األمراض التي تصيب جســـم االنســـان

60-1510
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التجارة واالقتصاد

 العمرالوصفالجهة المنفذةاسم الفعالية
سنة

 الزمن
دقيقة

ليجو منتج
جامعة التقنية 

والعلوم التطبيقية 
بالمصنعة

تدريـــب المســـتهدفين علـــى مهارات وأســـس االبتـــكار وريادة األعمـــال من حيث القيـــام بتوزيع 
رأس المـــال وحصـــر االحتياجـــات لصنـــع المنتج، وتحديـــد التكلفـــة اإلجمالية، بعد تحديـــد الفكرة 
والمنتـــج يذهـــب الزائر للدكان لشـــراء القطع ومن ثم صنـــع المنتج بقطع الليجـــو وبعدها يقوم 

الزائر بتســـويق المنتج.

9-530

خط إنتاج صناعة 
مدرسة األمل للصمالصابون

ســـيقوم الزائـــر بتحضيـــر المواد المســـتخدمة فـــي عملية صناعـــة الصابون ومن ثـــم تقطيع خام 
الصابـــون وتذويبـــه، وبعدهـــا يتـــم إضافـــة األلـــوان والروائح العطريـــة وصبها فـــي القوالب حتى 

تجـــف ومن ثـــم تغليف المنتج للتســـويق.
12-730

التفاوض التجاري
معهد اإلبداع 

واالبتكار العربي 
للتدريب

مـــن خـــالل هـــذه الورشـــة ســـيتعرف الزائرعلـــى الطـــرق التطبيقيـــة في عمليـــة إتقـــان التفاوض 
التجـــاري حيـــث يقـــوم باختيـــار منتـــج مـــن المنتجـــات المعروضـــة لبـــدء المفاوضة لتلك الســـلعة 

والطـــرق المتبعـــة فـــي حالـــة وجود أي نـــزاع بيـــن البائع والمشـــتري.
12-830

تكنولوجيا المحاسبة
جامعة التقنية 

والعلوم التطبيقية 
بعبري

تطبيـــق عملـــي لكيفيـــة اســـتخدام أنظمـــة المحاســـبة وإدارة المخـــازن والمحـــالت باســـتخدام 
التطبيقـــات والتكنولوجيـــا الحديثـــة وطريقـــة إنشـــاء جـــداول البيانـــات لمشـــروع معيـــن.

25-1020

التاجر الصغير
متحف الطفل )وزارة 

الثقافة والرياضة 
والشباب(

ســـيتعلم الزائـــر ريـــادة األعمـــال وتعزيز الـــذكاء الصناعي في ســـت مراحـــل )التســـجيل-التمويل-
إلـــى تصميـــم  باإلضافـــة  إلكترونيـــة،  تقنيـــات  باســـتخدام  التخطيط-التصنيع-الهوية-التســـعير( 

الهويـــة التجاريـــة وتعلـــم التســـعير وكيفيـــة اســـتخدام ماكينـــة الصـــراف اآللي.
1٤-825

الكلية المهنية الرائد الصغير
بالسيب

ســـيتعلم الزائـــر كيفيـــة إدارة المـــوارد الماليـــة في المشـــاريع، وكيفيـــة توفير منتجات تتناســـب 
مـــع طلـــب الزبون )خدمـــات الزبائن(، وكيفية صناعـــة منتج بطريقة مبتكرة وبيعها في الســـوق.

12-920

كلية الدراسات الثقافة المالية
المصرفية والمالية

ورشـــة تفاعليـــة لفهـــم وتعلم طرق كســـب األمـــوال وإنفاقهـــا وتوفيرهـــا عن طريق اكتســـاب 
المهـــارات والطـــرق المؤهلـــة لمعرفة كيفيـــة اســـتخدام المـــوارد المالية التخـــاذ القرارات.

16-1115

كلية الدراسات التقنيات المالية
المصرفية والمالية

ورشـــة تفاعلية عن التقنيات الجديدة التي تســـعى إلى تحســـين جودة تقديـــم الخدمات المالية 
واســـتخدامها، وســـيقوم الزائـــر باســـتخدام البرامـــج والخوارزميـــات المتخصصـــة فـــي التقنيـــات 

المالية بطريقـــة عملية.
16-1115

 Across Borders
"logisticsجامعة ظفار

مســـابقة تفاعلية ومشـــوقة وتطبيق عملي لقضايا قطاع لوجســـتيات النقل العالمي وتاريخه. 
وســـيقوم الزائر بصناعة وتركيب مجســـمات من الواقع للوجســـتيات النقل العالمي.

2٤-1025

عالم التسويق 
اإللكتروني

الكلية المهنية 
بالسيب

يتعلـــم الزائـــر كيفيـــة عمـــل حملـــة ترويجيـــة باســـتخدام التســـويق الرقمـــي عبـــر برامـــج التواصل 
االجتماعـــي وخاصيـــة الحمالت الترويجية عليه لزيـــادة التعريف عن الحســـابات وزيادة المتابعين 

واســـتهدافهم بطريقة مبتكـــرة وممتعة.
15-930

خط إنتاج الطين 
األبيض

جامعة التقنية 
والعلوم التطبيقية 

بنزوى

ســـيقوم المســـتهدفون مـــن الورشـــة بخلـــط مكونـــات الطيـــن األبيـــض )الكاوليـــن( ثم تشـــكيل 
الطيـــن بأشـــكال إبداعيـــة وتجفيفـــه ثـــم تلوينـــه للوصول إلـــى الشـــكل النهائـــي للمنتج.

12-530

مصنع عبد الله بن خط إنتاج صناعة الفخار
حمدان العدوي للفخار

يقـــوم الزائـــر بصناعـــة الطين من خالل خلـــط بعض المواد ومـــن ثم يقوم بعجـــن الطين وبعدها 
يقـــوم بتشـــكيل الطين فـــي الدواليب ومن ثم حـــرق الطين وتخزين المنتج وتســـويقه.

12-530

جامعة البريميكيدزانيا
تهدف الورشـــة إلى إكســـاب الـــزوار المهارات األساســـية للوظائـــف في البنـــك بطريقة ممتعة 
فـــي بيئة عملية تعليمية، حيث ســـيتم التعرف على األقســـام والوظائـــف والمهام داخل البنك 
)خدمة العمالء- قســـم العمليات المصرفية - قســـم الخزنة-قســـم االئتمان - القسم اإلداري(.

1٤-٤30
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 العمرالوصفالجهة المنفذةاسم الفعالية
سنة

 الزمن
دقيقة

المنتج من الصفر

جامعة السلطان 
قابوس

)كلية االقتصاد 
والعلوم السياسية(

ســـيتعرف الزائـــر علـــى سالســـل التوريـــد وكيفيـــة تصنيـــع المنتجـــات ســـواًء كانت مخبـــوزات، أو 
أجهـــزة إلكترونيـــة وغيرهـــا ابتـــداء مـــن المـــواد الخـــام وصـــواًل إلى المســـتهلك وتطبيـــق عملي 
ممتـــع فيمـــا يتعلق بكل مرحلـــة "التصنيع، اإلنتـــاج، التجميع…الخ" وخوض مســـابقة في صناعة 

سالســـل توريـــد ذات جـــودة عالية.

20-1015

االقتصاد التطبيقي

جامعة السلطان 
قابوس

)كلية االقتصاد 
والعلوم السياسية(

مســـابقات وتطبيقـــات ذكيـــة تقـــدم  بطريقـــة تفاعليـــة فـــي االســـتثماروالفنتك والبدجتنـــج 
الماليـــة. والرافعـــة  والرأســـمالية  والكـــردت 

20-1515

المسوق المبدع

جامعة السلطان 
قابوس

)كلية االقتصاد 
والعلوم السياسية(

يقـــوم الزائـــر بتدويـــر عجلة تحتوي على عدة منتجات وخدمات لمشـــاريع يمكـــن للطالب تطبيقها 
عمليـــًا، ثـــم تســـويق المنتج حســـب قواعد التســـويق للمنتجات وفـــي نفس الوقت يتـــم التفاعل 

مـــع أحد التجـــار العمانيين الصغـــار في مجال التســـويق ونجاحاتهم.
13-830

المستثمر الصغير
صحار الدولي 

)أكاديمية صحار 
الدولي(

مـــن خـــالل هـــذه الفعاليـــة يدخل الزائـــر إلى عالم االســـتثمار بجميـــع مراحله حيث يقوم بســـحب 
بطاقـــة مكتـــوب عليها أحد المواضيع االســـتثمارية  ومناقشـــة الموضوع الذي قامـــوا باختياره 

عشـــوائيًا مـــع إتاحة الوقـــت الكافي لهم للنقـــاش وعرض اســـئلة باالســـتعانة ببرنامج كاهوت.
20- 1030

حاضنة كلية الخليج دكان األفكار
التجارية والرقمية

فـــي هـــذا الدكان تقام ورشـــة رواد األعمـــال للصغار )من الفكرة إلى التســـويق( حيـــث يمر الزائر 
بمجموعـــة مـــن المراحل :المرحلة األولـــى )فكرة المشـــروع(، المرحلة الثانية )المـــواد واألدوات 
المســـتخدمة فـــي المشـــروع(، المرحلـــة الثالثـــة )شـــراء المـــواد واألدوات من الـــدكان(، المرحلة 
الثالثـــة )تنفيـــذ الفكـــرة (، المرحلـــة الرابعـــة )صنـــع المنتـــج( ،المرحلة الخامســـة )بيـــع المنتج في 

المعرض(.

13 - 830

كلية مجان الجامعيةتحدي السوق الرقمي

ورشـــة تفاعليـــة وعلميـــة تعطي تجربة واقعية عـــن كيفية إعدادخطة تســـويق ناجحة عن طريق 
لعبـــة المحـــاكاة وتحـــدي ثـــالث شـــركات لتحقيـــق أعلى االربـــاح في ســـوق رقمي يمثـــل واقع 
ســـوق االعمـــال. فـــي هـــذه الورشـــة ســـيتم تعييـــن الزائر كموظـــف في أحـــد الشـــركات الثالث 
بحيـــث تكـــون وظيفتـــه صـــرف المبلـــغ المخصـــص بالطريقـــة المثلـــى لتحقيـــق أعلى نمـــو ربحي 

لشـــركته. فهل تقبـــل التحدي؟

25-1330
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األمن الغذائي

 العمرالوصفالجهة المنفذةاسم الفعالية
سنة

 الزمن
دقيقة

تصنيع التمور والزراعة 
النسيجية

شركة تنمية نخيل 
عمان

المشـــاركة بنمـــاذج علميـــة حـــول آلية عمـــل المختبـــرات والمـــزارع باإلضافـــة الى التصنيـــع وأبرز 
1030-60األجهـــزة الحديثـــة المســـتخدمة فـــي التصنيع

الجراثيم في الماء 
والغذاء

وزارة الثروة الزراعية 
والسمكية وموارد 

المياه

استكشـــاف فســـاد األغذيـــة والتســـممات الغذائيـــة وتلـــوث الميـــاه باســـتخدام أنـــواع جراثيـــم 
1510-60مختلفة

تعلم عد المستعمرات 
البكتيرية

وزارة الثروة الزراعية 
والسمكية وموارد 

المياه

كيفيـــة حســـاب معدل النمـــو البكتيـــري الطبيعي فـــي الغذاء والمـــاء بطريقة علميـــة من خالل 
75-18مجموعـــة مـــن األطبـــاق التي تحتوي علـــى بكتيريـــا غير ضارة

األلوان الصناعية في 
حلويات األطفال

وزارة الثروة الزراعية 
والسمكية وموارد 

المياه

 paper فصـــل األلـــوان الصناعيـــة الداخلـــة في تصنيـــع حلويـــات األطفـــال المختلفة بإســـتخدام
chromatography18-1٤10

مسابقات األطفال 
التفاعلية

وزارة الثروة الزراعية 
والسمكية وموارد 

المياه

مســـابقات متنوعـــة لألطفـــال مـــن خـــالل إجـــراء تحاليـــل مخبريـــة ألغذيـــة متنوعـــة لتصنيفهـــا 
810-15وتوضيـــح مـــدى ســـالمتها

كيف اتأكد من سالمة 
البيض ؟

وزارة الثروة الزراعية 
والسمكية وموارد 

المياه
طرق عملية لكيفية الكشف عن مدى سالمة البيض لالستهالك اآلدمي قبل الطبخ 

جميع 
الفئات 
العمرية

5

 أهمية الزراعة بدون 
تربة

وزارة الثروة الزراعية 
والسمكية وموارد 

المياه
615-70تصميم مجسم للزراعة المائية يعمل بطاقة األلواح الشمسية

طرق التطعيم 
وتركيب وإكثار النباتات

شبكة مزرعتي 
للشؤون الزراعية

1030-٤0استكشاف الطرق التقنية إلكثار النباتات ووقايتها من اآلفات الزراعية

الصناعات الزراعية
وزارة الثروة الزراعية 
والسمكية وموارد 

المياه

استكشـــاف الصناعـــات التحويليـــة فـــي المحاصيـــل الزراعيـــة مثـــل التمـــور ومنتجاتهـــا المختلفة 
1130-50كالدبـــس والكحـــول والمربى

الركن البيطري وصحة 
الحيوان

وزارة الثروة الزراعية 
والسمكية وموارد 

المياه

التعـــرف علـــى صحة الحيـــوان من خـــالل 3 فعاليات متمثلة فـــي الحيوان واالعتناء بـــه وتغذيته، 
515-18والعيـــادة البيطريـــة، ومجموعة من األلعـــاب التفاعلية المرحـــة لصحة الحيوان

شركة مزون لأللبانخط إنتاج الحليب
استكشـــاف خـــط إنتـــاج الحليب بشـــركة مـــزون وتوضيـــح آليـــة العمل من خـــالل أجهـــزة محاكاة 

1010 - 18للمعاملـــة الحراريـــة للحليـــب ومجانســـته وفحص جودته وســـالمته

تعرف على االستزراع 
آي الب مارينالسمكي

استكشـــاف تجربـــة االســـتزراع الســـمكي بشـــكل حـــي واالســـتفادة منها فـــي الزراعـــة الخضرية 
وكيفيـــة تدويـــر مياه الحـــوض ألغـــراض أخرى

12 فما 
15فوق

يوم في حياة مربي 
الماشية 

وزارة الثروة الزراعية 
والسمكية وموارد 

المياه - مركز بحوث 
االنتاج الحيواني

محـــاكاة لحظيـــرة ماشـــية نموذجية لتوضيح كيفية تحســـين اإلنتـــاج الحيواني من خـــالل التلقيح 
الصناعـــي لتجويد الســـالالت المحلية

5 سنوات 
30فاكثر

االستزراع السمكي: - 
االستزراع األحيومائي

- االستزراع في 
األقفاص العائمة
 - االستزراع في 
النظام المغلق

وزارة الثروة الزراعية 
والسمكية وموارد 

المياه

محاكاة نظام االستزراع األحيومائي ومستلزماته والفوائد المشرقة من استخدامه
  -محاكاة  لالستزراع السمكي في األقفاص العائمة بالنظام المفتوح في البحر

 -استكشـــاف االســـتزراع الســـمكي المغلـــق في األقفـــاص المغلقـــة ومراحل تطور األســـماك 
إلى تســـويقها

50-520

طبيب النباتات 
وزارة الثروة الزراعية 
والسمكية وموارد 

المياه

نمـــوذج مصغر لمشـــتل زراعـــي للتعرف على األمـــراض المختلفة التي تصيـــب النباتات وأعراضها 
520-30والكائنات الفطريـــة التي تهاجمها

نحل العسل 
وزارة الثروة الزراعية 
والسمكية وموارد 

المياه

ســـبر أغـــوار عالم النحل العجيـــب من خالل دورة حياتـــه وتطوراته واآلفات التي تصيبه وكشـــف 
جودة العســـل المنتج

جميع 
10األعمار

التقنية الحيوية
وزارة الثروة الزراعية 
والسمكية وموارد 

المياه

استكشـــاف عالـــم التقنيـــات الحيويـــة مـــن خـــالل طريقة اســـتخالص الحمـــض النـــووي وتفاعل 
1510 فأعلىالبلمـــرة المتسلســـل والزراعة النســـيجية

الزراعة الحديثة 
للزعفران

شؤون البالط 
السلطاني

تقديـــم نمـــوذج وشـــرح لمنظومـــة تجربـــة زراعـــة الزعفـــران وعـــرض وحـــدة مصغـــرة مـــن الزراعة 
ئية. لما 115-18ا

شؤون البالط استخالص زيت الزيتون
السلطاني

1٤5-30تقديم عرض عن طرق استخالص وأنواع زيت الزيتون.

شؤون البالط الصناعات الغذائية
السلطاني

عـــرض تفاعلـــي للصناعـــات التحويليـــة مـــن المنتجـــات الزراعيـــة وطـــرق إنتـــاج العصائـــر والمربى 
لمخلل. 1210-30وا
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انظر للعالم بعين طفل، وحّول الخيال إلى واقع.
مع تقنية المعلومات واالتصاالت انتقل الى المستقبل مع حلول مبتكرة العمالك التجارية 
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البيئة

 العمرالوصفالجهة المنفذةاسم الفعالية
سنة

 الزمن
دقيقة

األمن والسالمة في 
جامعة نزوىالمختبرات

ســـيتعرف الزائـــرون لهـــذه الفعاليـــة على أهـــم األدوات والمواد الـــالزم توفرها فـــي المختبرات، 
710 - 20وإتاحـــة الفرصـــة للطلبـــة لتجربة هـــذه المالبـــس واألدوات وعيش تجربـــة العمل بها.

فصل المركبات 
الحيوية من النباتات 

الطبية
جامعة نزوى

ســـيتاح للزائريـــن التعـــرف علـــى الخطـــوات الـــالزم اتباعهـــا فـــي  فصـــل المركبـــات الحيويـــة مـــن 
النباتـــات الطبية وأهم األجهزة التحليلية المســـتخدمة، وســـيقومون بإجـــراء بعض التجارب الحية 

ومشـــاهدة عمليـــات الفصـــل والتعرف علـــى المركبـــات الحيوية.
20 - 730

استخالص الزيوت 
جامعة نزوىالعطرية

سيكتشـــف الزائـــرون طرق اســـتخالص الزيوت مـــن الموارد الطبيعية وشـــرح كفـــاءة كل طريقة، 
ســـيقوم الـــزوار بإجـــراء عمليـــات اســـتخالص الزيوت من بعـــض النباتـــات العطرية كاللبـــان والورد 

والريحـــان ...إلخ.
20 - 730

استكشاف الكائنات 
الحية وحيوانات 

التجارب
جامعة نزوى

ســـيلتقي الزائـــرون هنـــا ببعـــض الحيوانـــات والزواحـــف والحشـــرات التي تعيـــش بيننا فـــي بيئتنا، 
ودورها في الحفاظ على التوازن البيئي، كما ســـيتم اســـتعراض بعض الحيوانات التي تســـتخدم 

فـــي األبحاث والتجـــارب العلمية.
20 - 730

متحف التاريخ البحث عن األحافير
الطبيعي

ســـيعيش األطفـــال عبرهـــا تجربة البحـــث والتنقيب عـــن األحافيـــر والصخور وبقايـــا العظام تحت 
الرمـــال، ليتعرفوا عليها بمســـاعدة مشـــرف الورشـــة، بحيـــث يعطى الطفل ورقة بهـــا بيانات عن 
كل قطعـــة، فيحـــدد ماهيـــة تلـــك القطعـــة حســـب الوصـــف المكتـــوب ويضـــع عالمـــة صح في 

المربع المناســـب.

18 - 1115

تلوين الصخور وعمل 
لوحات فنية باستخدام 

أوراق األشجار

متحف التاريخ 
الطبيعي

ســـيقوم األطفـــال بالرســـم والتلويـــن علـــى أحجـــام مختلفة مـــن الصخـــور بألوان مخصصـــة، كما 
ســـيقومون بعمـــل لوحات فنية ألشـــكال مختلفة، حيث ســـيقومون بلصق أوراق األشـــجار على 
الورقـــة لصنـــع لوحـــات فنية، مـــن أجل ربـــط وعيهم بأهميـــة إعادة التدويـــر للحفاظ علـــى البيئة، 
ومســـاعدة الطفـــل علـــى خلـــق خيال واســـع لتوليـــد األفكار باســـتخدام خامـــات البيئـــة بطريقة 

إيجابية.

12 - 520

متحف التاريخ شجرة وحشرة
الطبيعي

باســـتخدام المجهـــر ســـيقوم الطلبـــة بمشـــاهدة مجموعة مـــن عينـــات المتحف من الحشـــرات 
والنباتـــات، وربـــط معلوماتهـــم بأهمية عالقة الحشـــرات بالنباتـــات في التغذية وانتشـــار الغطاء 

النباتـــي والتـــوازن البيئي.
18 - 75

الجمعية الجيولوجية تكوين طبقات األرض
العمانية

ســـيتعرف الطلبـــة علـــى دورة الصخـــور فـــي مجســـم زجاجـــي يوضـــح اختـــالف البيئـــات وتنـــوع 
الطبقـــات الصخريـــة، ليبـــدأوا بعدهـــا فـــي تجربـــة ترســـيب الطبقات باســـتخدام الرمـــل المختلف 
واألصـــداف مـــن خـــالل علـــب زجاجيـــة تمكنهـــم مـــن مالحظة اختـــالف الطبقـــات، ما سيســـهل 
عليهـــم فهـــم تنـــوع الصخور بالبيئـــة، وذلك بتنـــوع المواد المترســـبة خالل فتـــرات زمنية طويلة.

1٤ – 810

معرض كنوز عمان 
والواقع االفتراضي

مركز موارد - وزارة 
التعليم العالي 

والبحث العلمي 
واالبتكار

ســـيجد الزائـــرون عرضـــًا للتنـــوع األحيائـــي والمـــوارد الوراثيـــة ســـواء فـــي األوســـاط األكاديميـــة 
كقطاعـــات التصنيـــع واألغذيـــة والزراعـــة والصناعـــة كما ســـتقام ورش لطـــرق العنايـــة بالحيوان 

فـــي بيئاتـــه المختلفة.
16 - 530

الوحدة التوعوية 
المتنقلية "أبطال 

البيئة"

الشركة العمانية 
القابضة لخدمات 

البيئة "بيئة"

بانتظـــار الطلبـــة مقطـــورة تحتـــوي على عدد مـــن المـــواد البيئيـــة التوعوية، تعرفهـــم بمفاهيم 
االســـتدامة واالقتصـــاد الدائـــري وإدارة النفايـــات، حيـــث تتكـــون مـــن: الســـينما البيئيـــة، والتـــي 
يشـــاهد األطفـــال بهـــا عـــددًا مـــن الفيديوهـــات التفاعليـــة، واأللعـــاب البيئيـــة التفاعليـــة: التـــي 
تنقلهـــم إلـــى المرحلـــة الثانيـــة مـــن رحلتهم فـــي الوحدة مـــن خـــالل التفاعل واللعـــب بمجموعة 
مـــن األلعاب اإللكترونية، كما ســـيتلقون شـــرحًا عن مســـار النفايات طوال العقـــود الماضية إلى 

يومنـــا الحالي.

12 - 630

المشاركة في المسرح 
المرافق للمهرجان

الشركة العمانية 
القابضة لخدمات 

البيئة "بيئة"

هـــي عبـــارة عـــن مســـابقة توعويـــة بيـــن مجموعتيـــن مـــن خـــالل المســـح علـــى رمـــز االســـتجابة 
الســـريعة علـــى الشاشـــة، والتـــي تتنـــاول دور الفـــرد فـــي تحقيـــق أقصـــى اســـتفادة ممكنة من 
المـــواد الخـــام فـــي بيئته والحفـــاظ علـــى المنتجات والمـــوارد المســـتخدمة، وإعـــادة تصميمها 

بصـــورة تتيـــح إعـــادة اســـتخدامها مـــن جديد.

1٤ - 730

ألعاب بيئية تفاعلية 
في أرجاء المهرجان

الشركة العمانية 
القابضة لخدمات 

البيئة "بيئة"

مجموعـــة مـــن األلعـــاب التفاعليـــة، يتـــم تنفيذها فـــي أرجـــاء المهرجـــان دون الحاجة إلـــى مكان 
830 - 15محـــدد، حيـــث تهدف إلـــى غـــرس مفاهيـــم االســـتدامة واالقتصـــاد الدائري لـــدى الطلبة.

خاليا النحل 
ومشتقاتها

شبكة مزرعتي 
للشؤون الزراعية

سيكتشـــف الطلبـــة هنـــا طـــرق تربيـــة النحـــل وإدارتهـــا وطـــرق االهتمـــام بهـــا وأيضـــا األدوات 
الطبيعيـــة  العضويـــة  المنتجـــات  بعـــض  الممكنـــه عملهـــا كصناعـــة  المســـتخدمة والصناعـــات 

للصحـــة كالصابـــون والفازليـــن وغيرهـــا. والمفيـــدة 
٤0 - 1030
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اآلفات الزراعية
وزارة الثروة الزراعية 
والسمكية وموارد 

المياه

سيكتشـــف الزائـــرون أنـــواع اآلفـــات الزراعية التي تنتشـــر في المحيـــط الذي نعيش فيـــه، ومنها 
حشـــرة سوســـة النخيـــل الحمراء، وحشـــرة دوباس النخيل، وحشـــرة الحميـــرة، التي تســـبب أضرارًا 
جســـيمة لنخيـــل التمر، وسيشـــمل العـــرض دورة حياته، والتعرف علـــى األضرار التي يســـببها من 
خـــالل فســـيلة مصابـــة بالدوبـــاس، والتعـــرف علـــى دورة حياة سوســـة النخيـــل الحمـــراء وآثارها، 

وكذلـــك ذبابـــة الفاكهة وكيـــف تتكاثر.

60 - 525

عالم البحار 
والمحيطات

وزارة الثروة الزراعية 
والسمكية وموارد 

المياه

البحريـــة الدقيقـــة  الكائنـــات  البحـــار والمحيطـــات، والتعـــرف علـــى  اكتشـــاف مكنونـــات عالـــم 
710 - 12باســـتخدام المجاهر، ومعرفة عمر األســـماك بحســـاب عدد حلقات عظمة األذن وغيرها عمليًا.

تحاليل التربة والمياه 
واألسمدة

وزارة الثروة الزراعية 
والسمكية وموارد 

المياه

  pH ســـيقوم الطلبـــة والزائرون بقيـــاس عملي لملوحـــة التربة والمياه باســـتخدام أجهـــزة قياس
65 - ٤0وتقنيـــات تحاليـــل التربة والمياه واألســـمدة المســـتخدمة فـــي مختبر بحوث التربـــة والمياه.

مختبر علوم 
المحيطات )عرض 
أسرار األعماق( 

الغوص االفتراضي

 iLab - آي الب مارين
Marine

بهـــذه الورشـــة ســـيتم عـــرض أســـرار المحيطـــات واألعمـــاق، والتـــي تتضمـــن الكائنـــات الحيـــة 
المدهشـــة، وتنـــوع البيئـــات الحيويـــة للمحيطـــات )الحيـــود المرجانية، الشـــواطئ، غابـــات القرم، 
غابـــات الطحالـــب، ... إلـــخ(، وتجربة رؤية األشـــياء في أعمـــاق المحيط، وعرض تحديـــات المحيط 

)ملوحـــة، حـــرارة، حموضـــة، ...إلـــخ(، وذلـــك عن طريـــق نظـــارات الواقـــع االفتراضي.
35 - 55

مختبر علوم 
المحيطات )ورشة 
صناعة الروبوتات 

البحرية(

 iLab - آي الب مارين
Marine

ســـيتمكن الزائـــرون في هذه الورشـــة مـــن بناء روبوتات بحريـــة )غواصة مصغرة( بمـــواد وخامات 
بيئيـــة، وســـيحظون بتجربة اســـتخدام الغواصة في حـــوض حقيقي داخل الركن، كما ســـيتعلمون 

طـــرق حركة الغواصات، وأشـــكالها، ومكوناتها، وآلية عملها، ضمن ورشـــة مســـلية.
18 - 1230

البيئة والخدمات 
البيطرية

المديرية العامة 
للخدمات البيطريه، 

بشؤون البالط 
السلطاني

ســـيدخل الزائـــرون هنا عيـــادة بيطرية، وحديقة حيوانات مصغرة، وورشـــة عمـــل لعملية التحنيط 
مـــع العـــرض لبعـــض الحيوانـــات والطيـــور المحنطة، إضافـــة لمختبر مصغـــر لبعض التجـــارب على 

الحيوانات.
15 - 530

أهمية حماية 
هيئة البيئةالسالحف البحرية

ســـيتعرف الطلبة على أهمية الســـالحف البحرية باعتبارها إرثًا مهمًا لســـلطنة عمان، وذلك من 
خـــالل أنشـــطة تفاعليـــة عن األعمال التي تســـاعد علـــى إنقاذهـــا، والتصرفات التي يجـــب القيام 
بهـــا عنـــد التواجـــد بمحمية الســـالحف، كما ســـيطلعون علـــى صغار الســـالحف الخضـــراء بداخل 
أحـــواض مائية، كما سيعيشـــون تجربة الوجود بمحمية الســـالحف بوضع رمـــال باألرضية وأماكن 
تشـــبه حفـــر تعشـــيش الســـالحف وبيض وغيرهـــا من األفـــكار المدهشـــة للطلبة والتي تســـاعد 

علـــى نقل المعرفة بالمشـــاهدة البصريـــة والتفاعلية.

17 - 1210

تصميم وتنفيذ 
الحدائق

المديرية العامة 
للحدائق والمزارع 

السلطانية - شؤون 
البالط السلطاني

ســـيتعرف الطلبـــة والزائـــرون هنا على طـــرق إكثـــار النباتات واألنـــواع المالئمة لـــكل موقع، مع 
تقديـــم برنامج تفاعلـــي لتصميم حديقة منزلية مبســـطة، وكذلك تجربة عملية لزراعة الشـــتالت 

وطـــرق العناية بها.
30 - 1015

المكافحة الحيوية 
والمنتجات العضوية

المديرية العامة 
للحدائق والمزارع 

السلطانية - شؤون 
البالط السلطاني

ســـيدرك الزائـــرون هنـــا أهميـــة االتـــزان البيئـــي عبـــر اتبـــاع نظـــم الزراعـــة العضويـــة واســـتخدام 
المكافحـــة الحيويـــة، حيـــث ســـيتم عرض طـــرق إكثـــار الحشـــرات النافعـــة )المفترســـات الحيوية( 

وعـــرض الحشـــرات الضـــارة والنافعـــة وعينـــات مـــن المنتجـــات العضويـــة.
30 - 1015

تصنيع األسمدة 
العضوية

المديرية العامة 
للحدائق والمزارع 

السلطانية - شؤون 
البالط السلطاني

ســـيتعلم الزائـــرون هنـــا علـــى أهميـــة وطرق تدويـــر المخلفـــات المنزليـــة وذلك بتصنيع أســـمدة 
عضويـــة منهـــا وذلـــك مـــن خـــالل التجربـــة العمليـــة للتصنيـــع مع عـــرض لنمـــاذج من األســـمدة 

العضويـــة المنتجـــة مـــن مصنع األســـمدة.
30 - 1015
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ما هي الطباعة 
3D Factory Labالثالثية األبعاد

بالطباعـــة ثالثيـــة األبعـــاد؟ ومراحلهـــا وتطبيقاتهـــا  للتعريـــف  عـــدة ورش تفاعليـــة  ســـتنفذ 
واســـتخداماتها وكيفيـــة اســـتعمالها فـــي قطـــاع التعليـــم والتجـــارة المنزليـــة بطريقـــة مثريـــة 

ومســـلية.
11+15

3D Factory Labصمم - قطع - اطبع

هـــي منطقة تفاعليـــة للطباعة ثالثيـــة األبعاد تهدف لتوضيـــح مراحل الطباعـــة ثالثية األبعاد 
بشـــكل عملـــي وكذلـــك لنشـــر ثقافـــة الطباعـــة ثالثيـــة األبعـــاد فـــي المجتمـــع بشـــكل أكبـــر. 
فكـــرة الفعاليـــة هي أن يقوم الزائر بتشـــغيلها بنفســـه وذلـــك بتجهيزات مســـبقة من الطاقم 
بحيـــث يمـــر الزائـــر علـــى كل مراحل الطباعـــة )التصميـــم -  التقطيـــع - الطباعة( بشـــكل عملي 

ليســـتوعبها بطريقـــة عمليـــة من خـــالل تصميـــم ميدالية تحمل اســـمه.

11+15

كيف أتعامل مع 
الطابعة الثالثية 

األبعاد؟
3D Factory Lab

تهـــدف الفعاليـــة لغـــرس فكـــرة االبتـــكار واإلبـــداع لدى الناشـــئة )6-11 ســـنة( وذلـــك بخوض 
تجربـــة عمليـــة للطباعـــة ثالثيـــة األبعـــاد باســـتخدام طابعـــات ToyBox وهـــي طابعـــات ثالثية 
األبعـــاد موجهة لألطفال تمكنهم بســـهولة تامـــة من التصميم والطباعة مـــن خالل الهواتف 
الذكيـــة أو األجهـــزة اللوحية وذلـــك بالولوج إلى التطبيـــق المرتبط مع الطابعـــة والذي يحوي 

علـــى الكثير مـــن التصاميـــم الجاهزة.

11-615

3D Factory Labمزرعة الطابعات

تهـــدف هـــذه الفعاليـــة إلى اســـتعراض إمكانيـــات الطابعـــات الثالثيـــة األبعاد، وتعريـــف الزوار 
بكيفيـــة الطباعـــة، وقـــدرة مزارع الطابعـــات على الطباعـــة بكميات كبيرة ومجســـمات ضخمة 
وذلـــك مـــن خالل تجزئة تصاميم المجســـمات الضخمـــة إلى قطع تتالئم مع حجـــم الطابعات، 
ومـــن ثـــم تجميـــع هذه القطـــع مع بعضها البعـــض لتكوين المجســـمات الضحمـــة ، حيث توفر 

هـــذه المزارع حلول فـــي الوقت والحجم والشـــحن.

11+5

استهالل في عالم 
العبادي للتطويرالطباعة ثالثية األبعاد.

الفعاليـــة تتكـــون مـــن 3 محـــاور رئيســـية تبـــدأ بمقدمة بســـيطة فـــي الطباعـــة ثالثيـــة األبعاد 
وبرنامـــج التصميـــم ثالثـــي األبعـــاد تنكـــر كاد، ثـــم تطبيـــق عملـــي بســـيط فـــي التصميـــم على 
برنامـــج تنكـــر كاد، وينتهـــي البرنامج بتطبيـــق عملي في التعامـــل مع الطابعة ثالثيـــة األبعاد.

35-15٤

كيف ُتصور األفالم 
الثالثية األبعاد؟

جامعة التقنية 
والعلوم التطبيقية - 

مسقط

تبـــدأ هـــذه الفعاليـــة بشـــرح صناعـــة المحتـــوى ثالثـــي األبعـــاد، ومن ثـــم تجربـــة األدوات مثل 
غرفـــة الواقـــع االفتراضي، والشاشـــات ذات األبعـــاد المختلفـــة، وغيرها مـــن األدوات وصواًل 
الـــى أحـــدث التقنيـــات في هذا المجـــال، وبالتالي خلـــق التجربـــة الكاملة لدى الزائـــر في مجال 
هـــذه الصناعـــة وفتح اآلفاق أمامهم إليجـــاد صناعات أخرى أو تطوير الصناعـــة ثالثية األبعاد.

18-1015

كنز المستقبل
جامعة التقنية 

والعلوم التطبيقية - 
مسقط

تهـــدف الفعاليـــة إلـــى التعريـــف بالبيانـــات الضخمـــة وكيفية التعامـــل معها وكيفيـــة صناعتها 
وتطبيقاتهـــا، ســـيعرض الركـــن عـــدًدا مـــن التطبيقـــات التحليليـــة البســـيطة في مجـــال صناعة 
البيانات الضخمة، وســـيقوم المشـــاركين في الركن بعرض عدد من المســـائل والتي سيتطلب 

حلها وقـــت ومهارة.
٤0-1215

كيف تعمل 
المستشعرات في 

السيارات؟
جامعة السلطان 

قابوس

تهـــدف هـــذه الفعاليـــة إلى تعريـــف الزوار علـــى أنواع حساســـات الروبوت وكيفيـــة عملها في 
الســـيارات؛ كحساســـات المســـافة المســـتخدمة في أنظمة الرادار في الســـيارات، وحساسات 

األلـــوان التي تستشـــعر ألوان إشـــارات المرور.
16-610

جامعة السلطان تحليل المشاعر
قابوس

فـــي هـــذه الفعالية ســـيجرب الزائر كتابـــة نص أو تغريدة وســـيقوم نظام معد مســـبًقا بتحليل 
المحتـــوى المكتـــوب وتقديـــم المشـــاعر المتضمنـــة فـــي هذا النـــص وذلك عن طريـــق تنقيب 
البيانـــات أو تحليـــل المشـــاعر وذلك للتأكيد علـــى أن المحتوى ليس عبارة عـــن أرقام فقط، بل 

تعتبـــر الكلمـــات و الصـــور و الفيديوهات بيانات يمكـــن تحليلها واســـتخراج النتائج منها.
50-18٤

لعبة الواقع 
سي جونيالاالفتراضي

ســـيجرب الزائـــر ألعـــاب الواقـــع االفتراضـــي والتي توفـــر بيئة اصطناعيـــة ثالثية األبعـــاد وذلك 
مـــن خـــالل برامج متطـــورة ُتقـــّدم للمســـتخدم بطريقة ُتشـــبه وتحاكـــي بيئة العالـــم الواقعي 

مع إضافـــة بعـــض المؤثرات.
25-1120

اكتشف عالم التقنيات 
سيركتالحديثة

فـــي هذه الفعالية ســـيجرب الزائر مشـــاريع علمية تفاعليـــة في مجال الثـــورة الصناعية الرابعة 
وانترنـــت األشـــياء وذلـــك مـــن خالل مـــروره بمســـار  يعبر مـــن خالله  بمشـــاريع مختلفـــة مثل: 
طريقـــة حركـــة الروبوتـــات وكيفيـــة صنعهـــا مـــن الصفـــر، وكيفيـــة ربـــط المتحكمـــات الصغيـــرة 
بالمنـــزل والتحكـــم بهـــا عـــن طريـــق الهاتـــف وصنع حساســـات تقـــي مخاطـــر المنـــازل، وألعاب 
تفاعليـــة تفتـــح آفاق الزائـــر لعالم الثـــورة الصناعية الرابعة واســـتخدامات متحكمـــة األردوينو، 
وبالنهايـــة ســـوف يمـــر بتجـــارب علميـــة تفاعليـــة يقـــوم مـــن خاللهـــا ببعـــض التوصيـــالت مـــع 

اإلرشـــادات لكي يحقـــق مغـــزى الدائـــرة االلكترونية.

25-76
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 العمرالوصفالجهة المنفذةاسم الفعالية
سنة

 الزمن
دقيقة

تعلم بالتقنيات 
التفاعلية

شبكة مصادر 
التكنولوجيا

ســـيعيش الزائر تجربة منهجية STEM من خالل اســـتخدام الشاشـــات التفاعلية مع الطابعات 
الثالثيـــة األبعـــاد وبرمجـــة الروبوتـــات تمهيـــًدا الســـتخدامها فـــي ســـباق الروبوتـــات، وتنفيـــذ 

مجموعـــة مـــن التجـــارب العلمية مـــن خالل هـــذه الشاشـــات التفاعلية.
12-615

شركة التقنيات تقنيات المنازل الذكية
الهندسية الذكية

تقـــدم هـــذه الفعاليـــة نموذجـــا للمنـــزل الذكـــي مـــن خـــالل تقديـــم حلـــول إنترنـــت األشـــياء 
وتطبيقاتهـــا والـــذكاء المنزلـــي وأنظمة المراقبـــة واألمان وكذلـــك الطاقة المتجـــددة وذلك 

لتأكيـــد بـــأن المنـــازل الذكيـــة صديقـــة للبيئـــة وآمنـــة ومريحـــة وموفـــرة للمال.
60-166

مستقبل الروبوت 
شركة نظرة اإلبداعوالذكاء االصطناعي

ســـيتعرف الزائـــر علـــى الروبـــوت مـــن خـــالل الرســـومات والعـــروض المرئيـــة، مـــع اســـتعراض 
التجـــارب األوليـــة ومراحـــل تطورها، مرورًا ببعـــض التطبيقات الصناعية وانتهـــاًء ببعض النماذج 
والتطبيقـــات النهائيـــة للروبـــوت مع توضيح إســـهامات الذكاء االصطناعي في تحســـين مهام 

الروبوت. ووظائـــف 

2٤-98

فضاء التقنيةمبتكرون مبدعون

ســـتركز هـــذه الفعاليـــة على تعليـــم البرمجة والهندســـة بأســـاليب تقنية مختلفة وباســـتخدام 
األدوات العمليـــة والتقنيـــات الحديثـــة كالواقـــع المعزز وبنـــاء الروبوتات وبرمجتهـــا، من خالل 
تقديـــم ورشـــة تعلـــم البرمجـــة مـــع ســـكوتي، ومقدمـــة في تعلـــم برمجـــة ســـموذي، وتعلم 

البرمجـــة باســـتخدام روبوتـــات مختلفـــة تفاعلية وبناء األشـــكال الهندســـية وبنـــاء الروبوتات.

12-712

مركز اإلبداع للثقافة 
واالبتكار

مركز اإلبداع للثقافة 
واالبتكار

ســـيجرب الزوار بعض المشـــاريع العلمية التفاعلية البســـيطة مثل المايكروبت ولوح األردوينو، 
وبعـــد التجربة ســـيوضح للزائر إمكانـــات وقدرات هذه األلواح وكيفية عملهـــا وبرمجتها وكيف 

يمكن أن تســـتخدم في انترنت األشياء.
6+12

برمجة شريحة 
المايكرو بت 

والطائرات بدون طيار

مركز العلوم 
والتكنولوجيا 

بمحافظة الداخلية

ســـيجرب الزائر اســـتخدام وبرمجة شـــريحة المايكروبـــت Microbit وتوصيل بعض الحساســـات 
بهـــا لتطبيـــق بعض المشـــاريع واقترانهـــا باألجهـــزة اللوحية لنقـــل البرمجة إليها ثم تشـــغيلها، 
وكذلـــك التعـــرف علـــى الطائرات بدون طيـــار من نوع تيلـــو التعليميـــة Tello المنتجة من قبل 
شـــركة DJI كنـــوع من أنواع الروبوتات حيث ســـيقومون ببرمجتها بواســـطة األجهـــزة اللوحية 

.Tello edu مـــن خـــالل التطبيقات الخاصة بهـــا

16-610

AI-TECHOMتحدى روبوت تيمي

ســـيوفر روبـــوت تيمـــي تجربـــة رائعة فـــي التحاور والمناقشـــة وســـيطرح نوع من المســـابقات 
التفاعليـــة لألطفـــال واليافعين عن طريق سلســـلة من األســـئلة واألجوبة، كما ســـيجرب الزوار 
تقنيـــات الـــذكاء االصطناعـــي والميـــزات المضمنـــة مثـــل االتصـــال عبـــر اإلنترنـــت والحضور عن 
ُبعـــد، والمالحـــة، ويتميـــز بقابليـــة تخصيصه من خالل تطبيقات تســـتخدم حزمـــة أدوات تطوير 

البرمجيات.

18-98

مراسالرياضيات والروبوتات

ســـيطبق الزائـــر بعـــض قوانيـــن الرياضيـــات في برمجـــة الروبوتات وذلك لحســـاب عـــدد دورات 
المحـــركات وعـــدد دورات العجـــالت والعالقـــة بينهـــم، والتـــي تتطلـــب حســـاب طـــول محيط 
العجـــالت باســـتخدام أنصـــاف األقطار للوصـــول إلى تحديد المســـافة التي يقطعهـــا الروبوت 

عنـــد دوران المحركـــة 10 دورات مثاًل.

15-69

االتصال عن طريق 
األقمار االصطناعية

تقنيات االتصاالت 
الفضائية

ســـيتعرف الزائـــر فـــي هـــذه الفعاليـــة علـــى طـــرق توفيـــر االنترنـــت عبـــر األقمـــار االصطناعية 
باســـتخدام مجســـمات تحاكـــي األشـــكال الواقعيـــة، والـــدور الفعـــال لألقمـــار االصطناعيـــة 
فـــي تســـهيل االتصـــاالت فـــي المناطـــق والتضاريـــس المختلفة والتـــي قد تشـــكل عائق في 

الحصـــول علـــى خدمـــات مســـتقرة و اتصـــال ثابت. 
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كلية العلوم - جامعة عالم مخفي
السلطان قابوس

تقـــوم فكـــرة الورشـــة علـــى معاينة أنـــواع الكائنـــات الحية الدقيقـــة من خالل المجهـــر، و طرح 
تســـاؤالت  للزائريـــن عن توقعاتهم عن اســـم الكائـــن الدقيق ومكان تواجده وإثـــراء  معارفهم 
بمعلومـــات ُمبســـطة عنـــه، كمـــا ســـتتضمن الورشـــة مشـــاهدة الزائـــر ألنســـجة حيوية أســـفل 

المجهـــر وإثـــارة تســـاؤله عن النســـيج  والذي يعـــود في األصـــل لتركيبة الكائـــن الحي.

8 سنوات 
15فأعلى

تجهيز العينات 
التعليمية

كلية العلوم - جامعة 
السلطان قابوس

يتعـــرف الزائـــر علـــى طريقة حفظ الكائنات الميتة أو التي تم تشـــريحها بطرق آمنة، كما ســـيتم 
تنفيـــذ خطـــوات عمـــل صنع شـــرائح تعليميـــة  كالخاليـــا النباتيـــة والحيوانيـــة، والتي تســـتخدم  

المختلفة. التعليميـــة  لألغراض 

6 سنوات 
30فأعلى

استخالص DNA  من 
الفاكهة 

كلية العلوم الزراعية 
والبحرية -جامعة 
السلطان قابوس

يتعـــرف الزائـــر علـــى طريقة اســـتخالص الحمـــض النووي بأبســـط طريقـــة ممكنة فـــي المنزل، 
كمـــا ســـيتعرف على أحـــدث التقنيـــات واألجهزة المســـتخدمة فـــي المختبرات الســـتخالصه.

13 سنة 
20فأعلى

كلية العلوم - جامعة تطبيقات النانو
السلطان قابوس

شـــرح مبســـط لتقنيـــة النانـــو وخاصة في مجـــال التصنيـــع، مع تقديم عـــدة تطبيقـــات تفاعلية 
لتقنيـــة النانـــو مثـــل النيتروجين الســـائل، والقماش الطارد للمـــاء، واألســـالك النانونية وغيرها.

15 سنة 
20فأعلى

ألعاب تعليمية 
إلكترونية لألطفال

كلية العلوم - جامعة 
السلطان قابوس

عبـــارة عـــن متاهـــة يتنافـــس فيهـــا العبـــان للوصـــول للنهايـــة عـــن طريـــق حـــل أســـئلة متعلقة 
بالرياضيـــات و العلـــوم المختلفة كالســـؤال عن المجموعة الشمســـية و أجزاء جســـم اإلنســـان 
ومالحظـــة األنمـــاط فـــي الصـــور أو إيجـــاد الفروقـــات للحركة و البحـــث عن المخـــرج عن طريق 

التحـــرك داخـــل المتاهة ثالثيـــة األبعـــاد عبر لوحـــة المفاتيح.

8 سنوات 
10فأعلى

كيدسيتيالهندسة اإللكترونية

تنفيـــذ تجـــارب الهندســـة الكهربائيـــة بهـــدف تعريـــف الطلبـــة بالدوائـــر الكهربائيـــة وطريقـــة 
توصيلهـــا باســـتخدام البطاريـــة واألســـالك لتشـــغيل أجهزة مختلفـــة مثل المصبـــاح والمروحة 
واألجهـــزة الصوتيـــة. وتبســـط التجـــارب المنفـــذة بالورشـــة فكـــرة الكهربـــاء المســـتخدمة في 

المنـــازل والمنشـــآت وتوضـــح األخطـــاء التـــي تـــؤدي إلـــى تلـــف التوصيـــالت الكهربائية.

٤15-1٤ سنة

العلوم الفعالة
جامعة التقنية 

والعلوم التطبيقية - 
المصنعة

تنفيـــذ تجـــارب علميـــة ذات طابـــع ترفيهـــي يســـتطيع مـــن خاللهـــا الزائـــر اكتشـــاف المعلومة 
العلميـــة، كتجارب الكشـــف عن نوع المعادن الموجـــودة في المواد الكيميائيـــة، وتجارب تغير 
األلـــوان، و تجارب توضح  األســـاس العلمـــي أو المبدأ القائم لبعض األلعـــاب النارية. باإلضافة 
إلـــى عـــرض مرئـــي لصناعة بعض المـــواد من خامـــات البيئة الطبيعـــة كصناعة الـــورق والحديد 

واأللومنيوم والبالســـتيك والزجاج.

13 سنة 
20فأعلى

فيزياء الحركة مع 
مركز األطفال العالميفيشرتكنيك

ورشـــة تجريبيـــة تفاعلية للتعـــرف على فيزياء الحركة باســـتخدام نماذج فيشـــرتكنيك األلمانية. 
خـــالل الورشـــة ســـيتعرف المســـتهدفون علـــى مبـــادئ فيزيـــاء الحركـــة كالطاقـــة الحركيـــة 
والكامنـــة، والمقاومـــة، والجاذبية، وقوة الطرد المركزية، والســـرعة، والتســـارع، وتأثير تغيرها 

علـــى حركة األجســـام.

12 سنة 
30فأعلى

فيزياء السيارات مع 
مركز األطفال العالميفيشرتكنيك

ورشـــة تجريبيـــة تفاعليـــة للتعرف علـــى فيزياء الســـيارات، وطاقـــة تحريك المركبـــات المختلفة 
باســـتخدام نمـــاذج فيشـــرتكنيك األلمانيـــة. خالل الورشـــة ســـيتعرف الزائر على مبـــادئ فيزياء 
الســـيارات كالطاقة، واالنســـيابية، والمقاومة، والجاذبية، والســـرعة، والتســـارع، وتأثير تغيرها 
علـــى حركة األجســـام مـــع توضيح أهميـــة ماصـــات الصدمات، وأثـــر التصميم واألســـطح على 

تســـارع األجســـام، وأنواع العجالت واســـتخداماتها.

8 سنوات 
30فأعلى

تعرف على أعضاء 
مركز األطفال العالميالكائنات الحية

ورشـــة علميـــة للتعـــرف علـــى أعضـــاء الكائنـــات الحيـــة مـــن خـــالل لعبـــة تركيـــب أعضاء جســـم 
اإلنســـان والحيوانـــات باســـتخدام مجســـمات علميـــة معتمـــدة.

12 سنة 
30فأعلى

علوم الروبوتات 
وإنترنت األشياء مع 

فيشرتكنيك
مركز األطفال العالمي

ورشـــة تجريبيـــة تفاعليـــة للتعرف علـــى علـــوم الروبوتـــات وإنترنت األشـــياء باســـتخدام نماذج 
برمجـــة  كيفيـــة  بالورشـــة  المســـتهدفون  ســـيتعلم  الورشـــة  خـــالل  األلمانيـــة.  فيشـــرتكنيك 
الروبوتـــات المختلفـــة، وكذلك تطبيقات على إنترنت األشـــياء وكيفية اســـتخدامها ومميزاتها.

6 سنوات 
30فأعلى

البرمجة لألطفال مع 
Matatalabمركز األطفال العالمي

ورشـــة تجريبيـــة تفاعليـــة للتعـــرف علـــى علـــوم الروبوتـــات وبرمجتهـــا بـــدون اســـتخدام لغات 
البرمجـــة أو الحاســـوب مـــن خـــالل حقيبـــة ماتاتـــاالب.

10 سنوات 
30فأعلى

 Dr.Electron &
 Dr.Science &

TOSS

جامعة السلطان 
قابوس

هـــي ورشـــة تفاعليـــة تهدف إلى إكســـاب الزوار المعلومـــات العلمية من خـــالل اللعب؛ وذلك 
باســـتخدام 3 تطبيقـــات هاتفيـــة مبتكرة،وهـــيDr.Science ، Dr.Electron و TOSS. كمـــا 
ســـيتم تجســـيد تطبيقـــي Dr.Science ، Dr.Electron بشـــخصيتين كرتونيتيـــن للتفاعـــل مـــع 

الزوار وســـهولة تنزيـــل التطبيقات.

10 سنوات 
10فأعلى

ثنائية نصير الدين
مركز تاريخ العلوم-
الجامعة األلمانية 

للتكنولوجيا في ُعمان

تهـــدف الورشـــة إلـــى إتاحـــة الفرصـــة للـــزوار لتركيـــب المزدوجة ومعرفـــة طريقـــة عملها وهي 
تصويـــر حركـــة الكواكـــب فـــي الفضاء  حول الشـــمس.

10 سنوات 
20فأعلى

المحرك البخاري
مركز تاريخ العلوم-
الجامعة األلمانية 

للتكنولوجيا في ُعمان

مـــن خـــالل هـــذه الورشـــة ســـيتم اســـتعراض المحـــرك البخـــاري الـــذي صممـــه تقـــي الدين بن 
معـــروف، و يتعـــرف مـــن خاللـــه الزائر علـــى  آليه اســـتخدام قـــوة البخـــار لتدوير العجلـــة، حيث 
يصـــور المجســـم المعـــروض عمـــل اآللة البخاريـــة التي أحدثت ثـــورة في مجـــال الميكانيكا، مع 

تجربـــة  اآللة والتعـــرف على اســـتخدماتها.

10 سنوات 
20فأعلى
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 العمرالوصفالجهة المنفذةاسم الفعالية
سنة

 الزمن
دقيقة

إديسون ُعمانيمختبر العلوم
تنفيـــذ تجـــارب وتحديـــات علميـــة علـــى شـــكل مجموعـــات، بحيـــث تقـــوم المجموعـــة بإجـــراء 
التجارب حســـب التوجيهات وفق تسلســـل معيـــن، للوصول إلى النتائج، مـــع التأكد من معايير 

األمـــن والســـالمة أثنـــاء إجراء هـــذه التجارب.
730-10 سنوات

الكلية الوطنية لتقنية مدخل لعالم السيارات
السيارات

تتضمـــن ورشـــة مدخـــل لعالم الســـيارات الجوانـــب النظرية والعمليـــة للحصول علـــى الكفايات 
مـــن المعـــارف و المهـــارات الالزمـــة، كمتطلبـــات إجـــراء الصيانـــة الدوريـــة للمركبـــات الخفيفة 
وطريقـــة عملهـــا، حســـب دليـــل المســـتخدم للمركبـــة، واألجـــزاء دائمـــة الفحـــص باســـتخدام 
األدوات والمعـــدات المناســـبة، واســـتخدام جهـــاز فحـــص األعطـــال وفحـــص بعـــض الدوائـــر 
وتعليمـــات  إجـــراءات  وتطبيـــق  الخاصـــة،  الفحـــص  أدوات  باســـتخدام  البســـيطة  الكهربائيـــة 

الســـالمة والصحـــة المهنيـــة.

10 سنوات 
15فأعلى

مختبر الواقع 
االفتراضي  الغامر

 Immersive Virtual
Reality Lab

جامعة السلطان 
قابوس

اســـتخدام نظـــارات الواقـــع االفتراضي )VR( ألداء التجـــارب العملية في بيئة إفتراضية بشـــكل 
وجاذب. 620-9 سنواتمشوق 

أكاديمية أساس مختبر الجنائيات
المعرفة

تهـــدف الورشـــة إلـــى اســـتخدام الكيميـــاء للتعرف علـــى منفـــذ الجريمـــة وطريقة جمـــع األدلة، 
وتحليـــل األدلـــة الكيميائيـــة للتعـــرف علـــى فصيلـــة الدم ونـــوع البصمات. تنقســـم الورشـــة إلى 
ثـــالث مراحـــل وهـــي األساســـيات ، ثـــم المهـــارات وأخيـــرًا التطبيـــق. ويتضمـــن محتوى الورشـــة 
ســـيناريو الجريمـــة وجمـــع األدلـــة، واكتشـــاف األدلـــة التـــي تـــم إخفاؤهـــا باســـتخدام المـــواد 
الكيميائيـــة، وتجربـــة البصمـــات وعينـــات الـــدم، وتحديـــد فصيلـــة دم المشـــتبه بـــه، والبحث عن 

مرتكـــب الجريمـــة المشـــتبه بـــه، والتفريـــق بيـــن الشـــعر واأللياف .

12 سنة 
30فأعلى

فريق مراستجارب العلوم المرحة

تضـــم تجـــارب العلـــوم ثالث أقســـام رئيســـية وهـــي: قســـم التجـــارب الكيميائية الذي ســـيتيح 
للمشـــاركين فرصـــة تجربة دمـــج بعض المـــواد الكيميائيـــة، ومالحظة التغير الذي ســـيطرأ مع 
تقديـــم التفســـير العلمـــي للتجربـــة، كتجـــارب انفجـــار األلـــوان، Lava Lamp، واختفـــاء الفليـــن، 
والبركان، وقســـم التجارب المائية والذي يقدم تجارب مشـــوقة لشـــرح خصائص موجات الماء 
كاالنتشـــار، واالنعكاس، واالنكســـار وغيرها من الخصائص، وقســـم تجـــارب المغناطيس الذي 
ســـيوظف المجـــال المغناطيســـي الســـتعراض كيفيـــة تحـــول الطاقة من شـــكل إلـــى آخر، من 
خـــالل تجـــارب المحرك الكهربائـــي، وطفو األجســـام، ودوران المســـمار،  وغيرها مـــن التجارب.

530-15 سنة

شركة نظرة اإلبداعمهارات من المستقبل

تعريـــف النـــشء بالجوانـــب التطبيقيـــة فـــي مجـــال اإللكترونيـــات وبرمجـــة األردوينـــو، وبرمجة 
الروبـــوت وإنترنـــت األشـــياء والمـــدن الذكيـــة.  من خـــالل تنفيذ بعـــض التجارب البســـيطة مثل 
توصيـــل دائـــرة كهربائية بســـيطة، وكيفية تشـــغيل مصباح بإســـتخدام لوح األردوينـــو، وبرمجة 
الروبـــوت وتطبيـــق تجربـــة فـــي مجال إنترنت األشـــياء مـــن خالل تجربـــة التحكـــم بالمصباح عن 

.blynk طريق برنامـــج

7 سنوات 
15فأعلى

بين مشرط ومقص
جامعة التقنية 

والعلوم التطبيقية - 
مسقط

يتعـــرف الزائر على أساســـيات التشـــريح وكيفية إجراء عملية التشـــريح من خـــالل عدة محطات 
وهـــي:  تشـــريح الفـــأر المختبـــري، حيـــث يتعرف الزائـــر علـــى الطريقـــة الصحيحة لتشـــريح الفأر، 
مـــع االلتـــزام بجميـــع تدابير الســـالمة، ويتعـــرف على أجزاء الفـــأر و ترتيبها مع شـــرح عن كيفية 
عملهـــا وأوجـــه االختـــالف و التشـــابه بيـــن أعضـــاء جســـم اإلنســـان و أعضـــاء الفأر. ثـــم محطة 
تشـــريح القلـــب التي ستســـتعرض تشـــريح القلب فـــي لوحة ثالثيـــة األبعاد للتعـــرف على أجزاء 
القلـــب و مســـار الـــدم مع عـــرض لحركة الدم عن طريق اســـتخدام الماء. وســـتصاحب الورشـــة 
تنفيـــذ مســـابقات علميـــة بصـــورة مبســـطة وسلســـة، مـــن خـــالل مســـابقات لعبـــة التوصيل، 

ومســـابقة  X /O، ولعبـــة األونـــو العلمية.

10 سنوات 
25فأعلى

Golden Rain ABQ مجموعة
التعليمية

تقـــدم هذه الورشـــة عرضًا كيميائيـــًا رائعًا، لتفاعل هطـــول األمطار متبوًعا بإعـــادة التبلور. عند 
إعـــادة التبلـــور تظهـــر جزيئات يوديد الرصاص على شـــكل لمعـــة ذهبية، ويتكون راســـب يوديد 
الرصـــاص عنـــد خلط محلـــول نترات الرصاص مـــع محلول يوديـــد البوتاســـيوم.  إن قابلية ذوبان 
يوديـــد الرصاص محـــدودة في الماء البارد ولكنها تذوب بشـــكل كبيرفي الماء الســـاخن، وعند 
التســـخين يـــذوب يوديـــد الرصاص في الماء الدافـــئ الذي يظهر مرة أخرى على شـــكل بلورات 

جميلة المعـــة عند التبريد

12 سنة 
15فأعلى

كيف تؤثر أشعة 
الميكروويف على 
الحمض النووي 

للخميرة

 ABQ مجموعة
التعليمية

تظهـــر ورشـــة العمل هذه أن الميكروويـــف يمكنه تغيير بنية الحمض النـــووي للخميرة، وذلك 
مـــن خالل تجربة علمية بســـيطة يســـتنتج من خاللهـــا الزائر أن الخميرة ال يمكنهـــا التنفس بعد 

تغييـــر الحمض النووي.

7 سنوات 
15فأعلى

مجموعة ABQ المياه كمصدر متجدد
التعليمية

تهـــدف الورشـــة إلى تعريـــف الزائـــر بكيفية االســـتفادة من طاقـــة المياه الســـاقطة، وطريقة 
االســـتفادة مـــن الطاقـــة الحركية للمياه على شـــكل طاقـــة دورانية للعجلة المتصلـــة بدينامو 
)"محـــرك عكســـي"(، بحيث يتم تحويـــل هذه الطاقـــة الدورانية )الحركية( إلى طاقـــة كهربائية.

12 سنة 
15فأعلى

ABQ من أجل 
االستدامة

 ABQ مجموعة
التعليمية

تتضمـــن ورشـــة العمل تقديـــم جانب توعـــوي للزائر فـــي جوانب االســـتدامة البيئية، باســـتخدام 
أداوت مصنوعـــة مـــن مـــواد معاد تدويرها )كالقنينات البالســـتيكية والخشـــب(، ونظـــام الزراعة 
المائيـــة، مـــع توضيـــح آليـــة إعـــادة التدويـــر والمزايا، كما ســـيتم صنـــع منتجات باســـتخدام الورق 
البالســـتيكي المعـــاد تدويـــره والزجاجات البالســـتيكية والبدائـــل الطبيعية للملوثـــات الكيميائية  

مـــن خالل محطـــات  متتاليـــة لتنفيذ هـــذه المهام.

11سنة 
15فأعلى

بوابة نحو العلوم 
فريق Plus Ultraوالمتعة

مجموعـــة من التطبيقـــات التفاعلية للواقع االفتراضي والتقنيـــات المرتبطة بها عبر توظيفها 
فـــي المجـــال العلمي والتعليمـــي للعلوم المرحة، وذلك من خالل اســـتخدام تقنيات المحاكاة 

ثالثيـــة األبعـــاد والواقع المعزز والرحالت االفتراضيـــة وغيرها من التطبيقات .

6 سنوات 
30فأعلى
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الحث الكهرومغناطيسي
جامعة التقنية 

والعلوم التطبيقية 
بالرستاق

يتـــم في هذه الورشـــة إنتـــاج الطاقـــة الكهربائية بواســـطة ظاهرة الحث الكهرومغناطيســـي 
وآليـــة تطويـــر الصناعـــة من هذه الظاهرة، واســـتبدال الحركـــة اليدوية بحركة الريـــاح أو بحركة 
المـــاء بحيـــث تكون طاقة متجددة، كذلك عـــرض بعض األجهزة التي تعمل بواســـطة ظاهرة 

الكهرومغناطيسي. الحث 
20-515

أول روبوت عماني 
صناعي لتنظيف الخاليا 

الشمسية
RAID رائد

تطبيـــق عملـــي آلليـــة حـــل مشـــكلة تكـــدس األتربـــة علـــى الخاليـــا الشمســـية لرفـــع كفاءتها 
وذلـــك بواســـطة التحكـــم بالروبـــوت الخـــاص بتنظيـــف الخاليـــا الشمســـية ويتـــم بواســـطته 

تنظيـــف الخاليـــا الشمســـية.
جميع 
5األعمار

مقدمة في الهندسة 
الميكانيكية

الكلية العالمية 
للهندسة والتكنولوجيا

ســـيكون هنـــاك مجموعـــة عـــروض مرئيـــة وعمليـــة تشـــرح التطبيقـــات المختلفـــة للهندســـة 
الميكانيكيـــة وكيفيـــة عملهـــا مثل الليـــزر، والســـيارات الكهربائيـــة، والطاقـــة الضوئية، وغرف 

الحقـــن والمضخـــات، والطابعـــات ثالثيـــة األبعاد
30-1530

إنتاج الطاقة باستخدام 
نظام مشترك )الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح (

جامعة التقنية 
والعلوم التطبيقية 

بشناص

فـــي هذه الورشـــة ســـيتم توليد الطاقـــة بطريقتيـــن :الطاقة الشمســـية والطاقـــة الهوائية، 
1730-25وســـيتم توضيـــح طريقـــة التوصيـــل للكابـــالت والموصـــالت واألجهزة التـــي تعمل بها.

اإلمتصاص األقصى 
ألشعة الشمس بإستخدام 
نظام ثنائي المحور لتعقب 

حركة الشمس
الكلية المهنية بصحم

الورشـــة عبـــارة عـــن تطبيـــق عملـــي لرفـــع كفـــاءة األلـــواح الشمســـية وذلـــك بواســـط تتبـــع 
الشـــمس باســـتخدام برمجة األردوينو و تركيب محركات و حساســـات للضـــوء تمكن من تتبع 

الشـــمس خـــالل فترات النهـــار لالســـتفادة القصوى من أشـــعة الشـــمس.
60-1٤5

شبكة مصادر الطاقة المتجددة
التكنولوجيا

التجربـــة عبـــارة عـــن شـــرح لكيفيـــة تحويل المـــاء إلـــى هيدروجين وأكســـجين واالســـتفادة من 
الهيدروجيـــن لتوليـــد الطاقة واســـتخدامها في تشـــغيل بعـــض األجهزة، وكذلـــك عمل بعض 

المجســـمات الصغيـــرة عـــن طريق بطاريـــات تعمـــل بالهيدروجين.
20-1020

أكاديمية أساس وقود المستقبل
المعرفة

ســـتقدم فـــي هذه الورشـــة تجربـــة صنع خليـــة تحليل كهربائـــي والتعرف على مصـــادر جديدة 
للطاقـــة، كذلك ســـيتم ربـــط مفاهيم الطاقـــة العامة بمفاهيـــم الطاقة الكيميائية، وســـيتم 
التعـــرف علـــى الصناعـــات التحويليـــة مـــن منطلـــق هندســـي، والتعـــرف علـــى عمليـــة إنتـــاج 
الهيدروجيـــن األخضـــر، وتركيب بعض األجهزة التـــي تعمل بطاقة الرياح والطاقة الشمســـية.

18-1230

مؤسسة وصلة  الطاقة البديلة
للتدريب

ورشـــة لتعلـــم أساســـيات الطاقـــة البديلـــة والتركيز على تجـــارب الخاليـــا الشمســـية وتحوالتها، و 
فحص الطاقة واســـتغاللها لتشـــغيل أجهـــزة مثل المصابيـــح والمروحة وشـــحن الهاتف واألجهزة 
األخـــرى، والتعـــرف علـــى أنـــواع الطاقـــات البديلـــة الموجـــودة وتصنيفها حســـب الكفـــاءة، كذلك 

تقديـــم مقطـــع فيديو يوضـــح كيفية صنـــع الخاليا الشمســـية.
16-920

الطاقة المتجددة
مركز العلوم 
والتكنولوجيا 

لمحافظة الداخلية

الورشـــة عبـــارة عن تجارب ومعلومات علمية عن الطاقـــات المتجددة مثل طاقة الهيدروجين 
والطاقة الشمسية والطاقة الحيوية، 

والتركيـــز علـــى كيفيـــة عمـــل األلـــواح الشمســـية وكيفيـــة ربطهـــا مع عـــرض لبعـــض األجهزة 
الكهربائيـــة التـــي تعمـــل بالطاقـــة الشمســـية المباشـــرة، والفـــرق بيـــن التيـــار المتـــردد والتيار 
المســـتمر، كذلك عرض بعـــض التجارب العملية لطاقة الهيدروجيـــن وبعض المعلومات عنها 

ومـــدى االســـتفادة منها. 

12-920

الجامعة األلمانية طاقة الهيدروجين
للتكنولوجيا

ســـيتعرف الزائـــر علـــى طاقـــة الهيدروجيـــن وأنواعهـــا ومراحل اإلنتـــاج والتخزين واالســـتخدام 
بصـــورة تفاعليـــة، مع إجـــراء تجربة علمية للمحلـــل الكهربائي ومعرفة الجهاز المســـتخدم في 
استكشـــاف الهيدروجيـــن فـــي باطـــن األرض، وبعدهـــا يخوض الزائر مســـابقة علميـــة تفاعلية 

المتجددة. الطاقـــة  عن 
16-920

مؤسسة الكون ومضة المستقبل
األخضر

مـــن خالل هذه الفعالية ســـيتعرف الزائر علـــى الطاقات الموجوة في البيـــت الذكي، وكيفية 
التحكـــم بأزرار التشـــغيل  والتحكـــم بزاوية اللوح الشمســـي بطريقة عملية تفاعلية مشـــوقة، 
وســـيتعرف علـــى الطاقـــة الخضراء الموجودة في ســـلطنة عمـــان من خالل خريطـــة تفاعلية 

تحـــدد أماكن وجـــود الطاقة الخضراء عـــن طريق اللمس.
17-1315

المجتمع األخضر 
 Sustainable المستدام

Green Community
الكلية العالمية 

للهندسة والتكنولوجيا

ســـيتم تقديـــم نمـــوذج تفاعلـــي للزائـــر لمحـــاكاة تجربـــة حقيقيـــة لمجتمـــع أخضـــر مســـتدام. 
ســـيتفاعل الزائـــر فـــي نقل بعض األنشـــطة لمعرفة مـــا إذا كان ذلك ســـيخلق نظاًمـــا متوازًنا 
مـــن إمكانيـــة الوصـــول العاليـــة والراحـــة والســـالمة للســـكان فـــي المجتمـــع ، ومعرفة كيف 
يمكـــن لأللـــواح الشمســـية وتوربينـــات الرياح أن توفـــر طاقة خضـــراء للمدينة )تشـــغيل أضواء 

الشـــوارع علـــى ســـبيل المثال(. 

20-1320

كلية الخليج تقنية النانو 
في هذه الورشـــة ســـوف يتم شـــرح كيفية تعلم تقنيـــة النانو وطرق اســـتخدامها في تطوير 
منتجـــات اســـتهالكية ومن أهمها عـــرض مزايا تصميم المنتجـــات لتكون فعاليتهـــا عالية في 

اإلنـــارة والتدفئـــة وتخزين الكهرباء ونقـــص التلوث الناتج عن اســـتخدام الطاقة.
 17-8 30

أنظمة الطاقة الشمسية 
جامعة صحارالكهروضوئية

تهـــدف هـــذه التجربـــة إلـــى اختبـــار األداء الكهربائـــي للوحـــدات الكهروضوئيـــة المختلفـــة، مع 
1015-25مراعـــاة تأثيـــر الغبار اليومـــي المتراكـــم عليها.

Elctro- labData academy

تعريـــف المشـــاركين بماهية الطاقـــة الكهربائية ومن أين تنشـــأ، والتطرق إلـــى المخاطر الناتجة 
عـــن اســـتخدام الطاقـــة بشـــكل خاطـــئ وطـــرق تجنـــب اإلصابـــات الكهربائيـــة، كمـــا ســـيتعرف 
المشـــاركين علـــى الدوائـــر الكهربائيـــة وأساســـيات التوصيـــل الكهربائـــي مع التطبيـــق العملي، 

وعلـــى الطاقـــة المتجـــددة وأشـــكالها وعرض بعـــض التطبيقـــات عليها.
1٤-730

تجارب علمية على الطاقة 
منصة إثراء التعليميةالمتجددة

يتـــم مـــن خـــالل التجربة عـــرض تطبيقـــات عملية للطاقـــة المتجـــددة مثل الطاقة الشمســـية 
عـــن طريـــق االلكترونيـــات الناشـــئة وأخـــرى علـــى الطاقـــة المغناطيســـية وكيـــف يمكننا من 

خاللهـــا انشـــاء محرك بســـيط وانشـــاء مروحة.
20-75
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اإلبداع في الرياضيات 
مركز قمة اإلبداع- والحساب الذهني

ورشـــة اإلبـــداع في الرياضيـــات يتم فيهـــا التطرق لمهارات إيجـــاد حل جداول الضـــرب، وألعاب 
تعليميـــة تحفيزيـــة لتعلـــم الرياضيـــات )الفرديـــة والجماعيـــة(، وســـيتم كذلـــك تنـــاول موضـــوع 
األلغـــاز الرياضيـــة لمـــا لهـــا مـــن أهميـــة فـــي تحويـــل المعـــارف والمعلومـــات والقواعـــد فـــي 
الرياضيـــات إلـــى تحـــدي وإثـــارة تســـهل من إيصـــال الفكـــرة للطالب وتنمـــي لدية القـــدرة على 

التحليـــل والتفكيـــر المنطقي.

18-1015

تطبيق إلكتروني 
)خطواتي( في مادة 
الرياضيات، وعرض 

تقنية الواقع المعزز 
في تدريس العلوم 

مدرسة السيب 
للتعليم األساسي 

)٤-1(

يتمثـــل فـــي تقديـــم تطبيق إلكترونـــي تعليمي يقدمانه الشـــخصيتان ســـالم وأمـــل وهو عبارة 
عـــن ألعـــاب لـــدروس رياضيـــات منهـــج كامبردج مـــن الصـــف األول إلى الصـــف الرابـــع لمعظم 
دروس الرياضيـــات كـــدرس األوزان، واألطوال، ولوحة المئة، وخط األعـــداد، والقيمة المكانية، 
والســـاعة، واألشـــكال الهندســـية، ودرجـــات الحرارة. وتتـــدرج األلعاب من الســـهل إلى الصعب 
وأســـئلة متنوعـــة، وتقـــوم الشـــخصيات بقـــراءة األســـئلة للطلبـــة وتقديـــم تغذيـــة راجعة لهم 

وتحفيزهـــم. كما ســـيتم عـــرض تقنية الواقـــع المعزز فـــي تدريس مـــادة العلوم.

15-1220

تصميم األنفوجرافيك 
عبر برنامج 

PowerPoint

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي 

واالبتكار-  المديرية 
العامة للتدريب 

المهني

عبـــارة عـــن ورشـــة تهـــدف إلـــى االســـتفادة مـــن جميـــع إمكانيـــات ال PowerPoint بطريقـــة 
 ،PowerPoint اســـتثنائية؛ حيث ســـيتعلم الزائر كيفية إنشـــاء وصناعة أفالم اإلنفوجرافيك عبر
واســـتخدام المصـــادر المتاحة بداخلـــه دون أي مصادر خارجية )صور، فيديو، أيقونات(، وأســـس 

اختيـــار األلـــوان الصحيحة للعرض.

35-1830

طرق جذب انتباه 
المتعلم ورفع رغبته 
في التعلم/ صناعة 

وتطوير القائد

معهد اإلبداع 
واالبتكار العربي 

للتدريب

فـــي هـــذه الفعاليـــة يقوم المدرب بشـــرح الطـــرق الالزمة واألســـاليب التـــي يتميز بهـــا القائد 
الناجـــح، كمـــا ســـتتضمن تطبيـــق عملـــي مـــن خـــالل طـــرح األســـئلة علـــى المتدربيـــن لتحديـــد 
الصفـــات التـــي تميـــز الطالب وكيفية تحســـين الصفـــات األخرى لتعزيـــز مهارات القيـــادة لديه.

17-730

تصميم الدوائر 
اإللكترونية بواسطة 

األجهزة الذكية 
)التابلت(

القرية الهندسية

ســـاحة تفاعليـــة بيـــن الطلبـــة والمـــدرب بحيـــث تكـــون هنـــاك أجهـــزة لوحيـــة أمـــام كل طالـــب 
وشاشـــة كبيـــرة للمدرب يســـتعرض فيها التجـــارب العملية ليقوم الطلبة بتطبيقها، وســـيقوم 
الطلبـــة بتعلم تركيب الدوائر اإللكترونية بشـــكل تفاعلي على الجهاز اللوحي، كما ســـيتعرفون 
علـــى أنـــواع الطاقـــة المتجـــددة والقطـــع اإللكترونيـــة وكيفية توظيفهـــا، وأنـــواع المقاومات 

والمفاتيـــح والمصابيح والمحـــركات وغيرها.

17-125

الجامعة األلمانية الرسم الرقمي 
للتكنولوجيا في عمان

الورشـــة عبـــارة عن مســـابقات ُتنفـــذ بطريقة تفاعليـــة مبتكرة باســـتخدام الرســـم الرقمي بعد 
عـــرض مقاطع فيديـــو قصيرة.

17-105

لعبة اكتشاف الطريق 
األقصر باستخدام 
خريطة السلطنة/ 
لعبة معرفة نوع 
 curve( المنحنى

)graph

جامعة التقنية 
والعلوم التطبيقية 

بالمصنعة

الفعاليـــة عبـــارة عـــن اســـتخدام طريقـــة الحســـاب )dijistra algrorithm(، لحســـاب الطريـــق 
األقصـــر بيـــن نقطتيـــن، حيث تتضمـــن عرض خريطـــة ورقية للســـلطنة بحيـــث ُيطلب مـــن الزائر 
حســـاب الطريـــق األقصـــر بيـــن نقطتيـــن محددتيـــن فـــي الخريطـــة في مـــدة زمنية محـــدودة، 
 curve( الفعاليـــة تســـتهدف مهـــارة الحســـاب والرياضيـــات للزائريـــن ومعرفـــة نـــوع المنحنـــى

.)graph

18-125

ميتافيرس جسم 
اإلنسان التعليمي

شبكة مصادر 
التكنولوجيا

نظـــام يعـــرض أعضاء جســـم اإلنســـان عن طريـــق تكنولوجيا الواقـــع االفتراضـــي) VR( والواقع 
المعزز )AR(، حيث يقدم معلومات عن جســـم اإلنســـان بصورة مترابطة بين المدرســـة والبيت 
والمعمـــل، ويكـــون الجـــزء األول للنظام هي المدرســـة عن طريـــق المنصة التعليميـــة، والجزء 
الثانـــي مـــن النظام يســـتخدمه الطالب في المنزل ويقـــوم على تحويل الكتب المدرســـية إلى 
نظـــام تفاعلـــي عـــن طريـــق الهاتف الذكـــي والجهـــاز اللوحـــي )التابلـــت( باســـتخدام تكنولوجيا 

المعزز. الواقع 

18-610

تعديل السلوك 
لألطفال باستخدام 

الواقع المعزز + 
مقاييس الكتشاف 

مواهب وذكاء 
األطفال

مركز أْنسنة 
لالستشارات التربوية 

والتعليمية

ســـيتم اســـتخدم بعض المقاييس واختبـــارات الموهوبين المشـــاركين، وتوضيح آلية اكتشـــاف 
الطالب الموهوب، كما ســـيتم اســـتخدام تقنيـــة الواقع المعزز في تعديل الســـلوك من خالل 
عـــرض موقـــف معين )مشـــكلة( علـــى الزائـــر وإعطائه وقت محـــدد إليجاد الحل ثم مشـــاهدة 

حـــل الموقـــف من خالل رمـــز موضوع في مـــكان معين.

18-525

اإلرشاد اإللكتروني/
تحديد المهن 

المستقبلية للطلبة

منصة المرشد المهني 
اإللكترونية

فكـــرة الفعاليـــة قائمـــة على تنظيم جلســـات إرشـــادية  فرديـــة أو جماعية للزوار لمســـاعدتهم 
علـــى تحديـــد المســـتقبل المهنـــي باســـتخدام التطبيقـــات التفاعليـــة والمواقـــع اإللكترونيـــة 
وتحويـــل الفكـــر من ارتبـــاط التعليم بالوظيفـــة إلى ارتبـــاط التعليم بتنمية واكتســـاب المهارات 

الالزمـــة لخلـــق مواطـــن فاعل في عالـــم ريـــادة األعمال وســـوق العمل.

17-1٤15
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الصياد والبحر
وزارة الثروة الزراعية 
والسمكية وموارد 

المياه

تتلخـــص فكرة الورشـــة في التعرف على طـــرق ومعدات الصيد التقليديـــة والحديثة من خالل 
عـــرض الشـــباك واألقفـــاص المســـتخدمة فـــي صيـــد األســـماك باإلضافة إلـــى أنواع الســـفن، 

وتعليـــم الـــزوار كيفيـــة ربط العقـــد المختلفة المســـتخدمة في الصيـــد واإلبحار.
30-710

كلية التربية - جامعة منهج الكيدز فونكس
السلطان قابوس

تتلخـــص فكـــرة الورشـــة فـــي تعلـــم منهـــج الجولي فونكـــس وأخذ محتـــوى واقعـــي ملموس 
للتطبيـــق عـــن طريـــق منهـــج الكيدز فونكـــس الذي قدمتـــه إحـــدى المعلمات في الســـلطنة، 
وستســـتخدم تقنيـــة الطباعة الثالثية لتكون العمليـــة التعليمية أكثر فاعليـــة، وتصميم موقع 
إلكترونـــي يجمـــع الطالـــب وولـــي األمـــر والمعلـــم والمربـــي علـــى حـــدٍّ ســـواء، بـــه كل الطرق 

والوســـائل التـــي تعينهـــم علـــى تدريس هـــذا المنهج بطريقة ميســـرة.

12-915

بين النبات
كلية العلوم الزراعية 

والبحرية - جامعة 
السلطان قابوس

ســـيتعرف الزائـــر على أجزاء الزهـــرة، ووظائف كل جزء ومـــا أهمية الزهرة ف حياتنا بشـــكٍل عام 
مـــن خالل مجســـم زهـــرة كبير، باإلضافـــة إلى لعبة إلكترونية على شـــكل مجســـم زهـــرة )بازل( 

يقـــوم الزائر بتركيـــب الجزء الصحيـــح ف مكانه الصحيح.
15-630

جامعة الشرقيةمن عمق البحار

يتـــم توضيـــح أبـــرز أنـــواع األســـماك الفريـــدة فـــي البحـــار بلعبـــة puzzle، وتوضيـــح مفهـــوم 
القراصنـــة ومـــن هـــم وكيـــف كانـــت طريقـــه عملهم عـــن طريـــق قصص مســـرحية مرســـومة، 
ومـــاذا يقـــدم العالـــم مـــن أجـــل البحـــار ومن أجـــل البحاريـــن لتســـهيل عمليـــة التنقل فـــي البحر 
عبـــر مالييـــن الســـنين، باإلضافة إلـــى أجهزة المالحة وذلك عـــن طريق بوســـترات وألواح ذكية.

18-1015

أفكار من عالم 
حديقة النخلةالنباتات

تتلخـــص الفكـــرة فـــي تعريـــف الزائر علـــى مجموعة مـــن المعلومـــات والمعارف عـــن النباتات،  
مـــن أهمهـــا النباتات التي تتحســـس باللمس واكتشـــاف تفاصيـــل أوراقها، ونبـــات الصبار الذي 
يلتهـــم البعـــوض، وتمييـــز البـــذرة الميتة مـــن الحيـــة للزراعـــة، ودورة حيـــاة الحلزونـــات وبيئتها، 

وطـــرق الزراعـــة فـــي أصـــص صغيرة من مـــواد معـــاد تدويرها.

16-815

تكوين المركبات 
الكيميائية ثالثية 

األبعاد
جامعة الشرقية

هي عبارة عن مســـابقة علمية تعليمية تســـتهدف طلبة الصف العاشـــر والحادي عشر تهدف 
إلـــى توســـيع مداركهـــم وتصوراتهم حـــول المركبات الكيميائيـــة وكيفية تكونها بصـــورة ثالثية 
األبعـــاد؛ حيث ســـيطلب من  الطالب تشـــكيل مركبات محددة باالســـتعانة بالجدول الدوري .

17-1520

الواقع المعزز في 
العملية التعليمية

قسم تكنولوجيا 
التعليم والتعلم - 
جامعة السلطان 

قابوس

ســـيتم إقامـــة ورشـــه تدريبية تفاعليـــة لكيفية تصميـــم وتطوير تطبيقـــات الواقـــع المعزز في 
العمليـــة التعليميـــة مـــع التطبيـــق العملـــي والتفاعلـــي مـــع الزائـــر. كمـــا ســـيتعرف الزائر على 

كيفيـــة اســـتخدام التطبيقـــات المفتوحـــة المصـــدر لتصميم ألعـــاب تعليمية.
٤0-1530

مشاريع تكنولوجيا 
التعليم والتعلم

قسم تكنولوجيا 
التعليم والتعلم - 
جامعة السلطان 

قابوس

يجـــد الزائـــر في هـــذه الفعاليـــة مجموعة مـــن محتويـــات ومشـــاريع تكنولوجيا التعليـــم، حيث 
ســـيتعرف الزائـــر علـــى أحـــدث البرامج فـــي تكنولوجيـــا التعليـــم، وســـيقوم بالتطبيـــق العملي 

البرامج. لهـــذه 
٤0-1530

بوابة المركز الوطني 
لإلحصاء والمعلومات 
ودورها في العملية 

التعليمية

المركز الوطني 
لإلحصاء والمعلومات

ســـيتعرف الزائـــرون علـــى البرامـــج التفاعليـــة التـــي تزخر بهـــا بوابة المركـــز اإللكترونيـــة وكيفية 
توظيفهـــا فـــي العمليـــة التعليمية والتربوية، وترســـيخ مبدأ اســـتقصاء المعلومـــات المتعلقة 
بســـلطنة عمـــان مـــن عدد الســـكان والخارطـــة الوطنية من خـــالل الموقع، حيث ســـيتم تعليم 
الـــزوار مـــن الطلبـــة وأوليـــاء األمـــور كيفيـــة اســـتخراج المعلومـــات والبيانـــات مـــن الموقـــع. 
وسيشـــمل الركن جوانب تفاعلية تحفيزية للزوار وذلك من خالل إقامة عدد من المســـابقات.

50-615

٢٠
٢٢

م 
لو

لع
ن ل

ما
 ُع

ان
رج

مه

27



ـن
كـــ

ر

البرمجة

 العمرالوصفالجهة المنفذةاسم الفعالية
سنة

 الزمن
دقيقة

إنترنت األشياء
  )Internet of 
Things - IoT(

معهد اإلبداع 
واالبتكار العربي

فـــي هـــذه الفعاليـــة ســـيتعرف الـــزوار علـــى الشـــكل الجديـــد إلنترنـــت األشـــياء وهـــو قيـــام 
"األشـــياء" المختلفـــة بالتفاهـــم مع بعضها باســـتخدام بروتوكـــول اإلنترنت، وســـيتمكنون من 
تجهيـــز النمـــوذج الفعلي للتحكم فـــي األجهزة من خالل اإلنترنت باإلضافـــة إلى تجربة النماذج 

عملًيـــا والتطبيـــق علـــى األجهـــزة مـــن خالل التعـــرف علـــى كيفية ربـــط األجهزة فيمـــا بينها.

20-1230

ورش تدريبية لتعلم
#cلغة ال

سالح الجو السلطاني 
العماني

فـــي هـــذه الورشـــة ســـيتم تقديم نبـــذة تعريفيـــة عن مفهـــوم البرمجة بشـــكل عـــام، ومن ثم 
تعلـــم أساســـيات البرمجـــة بلغـــة #C واســـتخدام الخوارزميـــات الخاصـــة بهـــا، كمـــا ســـيتم أيضا 
التعريف ببرنامج visual studio وكيفية اســـتخدامه وعالقته بلغة البرمجة  #C  والتطبيقات 

العمليـــة عليـــه، أيضا ســـيقوم الـــزوار بتطبيـــق ما تم التدريـــب عليه إلخـــراج نموذج.

21-1830

Sequence
جامعة التقنية 

والعلوم التطبيقية - 
شناص

هـــي لعبـــة تعتمـــد علـــى الخبرات الســـابقة فـــي البرمجـــة للمتســـابقين ومهاراتهم فـــي قراءة 
األوامـــر البرمجيـــة وفهمهـــا ،واســـتخراج الــــ output الصحيح مـــن البرنامج.

18-530

لعبة البطاقات 
البرمجية

جامعة التقنية 
والعلوم التطبيقية - 

شناص

تهـــدف اللعبـــة إلـــى تمكيـــن الطلبة )الصغـــار( من بنـــاء برنامـــج فْعـــال بإســـتخدام المعلومات 
البســـيطة التـــي يملكونهـــا وتعلم أساســـيات البرمجة بشـــكل مبســـط.

18-530

المبرمج الصغير فى 
العالم االفتراضي

جامعة التقنية 
والعلوم التطبيقية - 

شناص

هـــي مجموعـــة مـــن الـــورش  تقـــدم لألطفال لزيـــادة الحصيلـــة المعرفيـــة في مجـــاالت تقنية 
المعلومـــات منهـــا تصميـــم لعبـــة فـــي برنامـــج scratch وكذالـــك تصميـــم مواقـــع إلكترونية 
لألطفـــال، كمـــا ســـيتم تقديـــم ورشـــة فـــي تصميـــم الشـــبكات المنزليـــة وكيفية التحكـــم بها 
وكذلـــك ســـيكون هناك فرصة تعليميـــة عملية لتجربة هذه التصاميم علـــى األجهزة، ومن بين 
هـــذه الـــورش ورشـــة في تصميـــم الصور التـــي تواكب عصـــر التســـويق الرقمي، حيث تســـعى 
هـــذه الورش إلـــى زيادة خبرات األطفـــال وتلبية احتياجاتهم المســـتقبلية في مهـــارات تقنيات 

المعلومات.

18-530

الجامعة األلمانيةالثورة الصناعية الرابعة
 )DOBOT MAGICIAN( ورشـــة تعليميـــة لتعريف وتعليـــم الزائرين عـــن طريقة عمـــل الروبـــوت
وهـــو ذراع آلـــي متعـــدد الوظائف لســـطح المكتب لتعليـــم التدريب العملي ويمكـــن للروبوت 

تحقيـــق وظائـــف متعددة أبرزهـــا الطباعة ثالثيـــة األبعاد والنقـــش بالليزر والكتابة والرســـم.
17 - 1010

مؤسسة وصلة روبوت الثيميو
للتدريب

 ECAL بالتعاون مع ، EPFL الثيميـــو هـــو روبوت تعليمي مفتوح المصـــدر صممه باحثون مـــن
، وأنتجتـــه Mobsya ، ويمكن برمجتـــه بخمس لغات مختلفة.

16 - 830

مؤسسة وصلة برمجة المايكروبت
للتدريب

مســـاحته المصـــدر  مفتـــوح  للبرمجـــة  قابـــل  إلكترونـــي  لـــوح  هـــو   Micro bit  المايكروبـــت 
٤×5 ســـم، ويتضمـــن قطـــع إلكترونيـــة ومستشـــعرات للحركـــة، تـــم تصميمـــه مـــن قبـــل هيئة 
اإلذاعـــة والتلفزيـــون البريطانيـــة BBC بالتعـــاون مـــع عـــدة جهـــات "ومؤخـــرًا انضـــم للجهة غير 

الربحيـــة فـــي بريطانيا.

16 - 930

البيانات الضخمة 
وعلم البيانات

كلية الدراسات 
المصرفية

فـــي هـــذه الورشـــة يتـــم تقديـــم تعريـــف البيانـــات وكيفيـــة إدارتهـــا والتفاعـــل مـــع الجمهـــور 
باســـتخدام العصـــف الذهني معهم لمناقشـــة مدى معرفتهـــم بهذه التقنيـــة وكيفية إدارتها 

وإعطاؤهـــم أفضـــل الحلـــول فـــي إدارة بياناتهم.
20 - 1110

جامعة السلطان مسابقة البرمجة
قابوس

يتـــم فـــي هذه المســـابقة تدريـــب الطلبة علـــى البرمجة بطريقة مشـــوقة ، و ذلـــك عن طريق 
إعطائهـــم رمـــوز ) كودات( و إدخالها في البرنامج وعلى الطلبة ترتيب هذه الكودات لتشـــغيل 

البرنامج ، و القســـم اآلخر من هذه المســـابقة يقوم على حل المســـائل باســـتخدام البرنامج.
18 - 910

عالم البرمجة للصغار 
جامعة البريميعن قرب

يتـــم فيهـــا تعليـــم الطلبة مبـــادئ البرمجة بصورة مبســـطة بتطبيـــق بعض من أفـــكار البرمجة 
الســـهلة والمتضمنة فـــي لغات البرمجة المشـــهورة.

16 - 730

أكاديمية البرمجةتحدي البرمجة

فـــي هـــذه الفعاليـــة يتـــم توفيـــر بطاقـــات، حيـــث يوجـــد فـــي كل بطاقة تحـــدي برمجـــي بلغة 
محـــددة، ويتـــم وضـــع البطاقـــات فـــي عدة أوعيـــة كل وعـــاء بلغة برمجيـــة محددة، ثـــم يقوم 
المتســـابق بكتابـــة الكـــود المطلـــوب منـــه فـــي البطاقة علـــى جهاز الحاســـوب، بعدهـــا يقوم 
منفـــذ الفعالية بســـؤال المتســـابق عن لغـــة البرمجة التي يتقنهـــا أو يفَضلها إلتمـــام التحدي، 

ويأخـــذ بطاقـــة من الوعـــاء المحدد ويبـــدأ مشـــوار التحدي.

30 - 1030

مسابقة القندس 
أكاديمية البرمجةالعالمية

المســـابقة عبـــارة عـــن مجموعة من المراحل في مهارات التفكير وحل المشـــكالت تســـتهدف 
جميـــع الـــزوار وخاصـــة طلبـــة المـــدارس. هـــي عبارة عـــن مســـائل ذكاء مصـــورة يتـــم إعطاؤها 

للمشـــاركين عـــن طريـــق الحاســـوب بحيث ينتقل المشـــاركين من مســـألة إلـــى أخرى.
20- 730
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االبــتــكــــــــــــار
مـن أجــــل الكـفـــــــــــاءة

 من خالل استحداث مفاهيم التكنولوجيا الذكية, قامت الشركة العمانية للغاز
يد الغاز الطبيعي المسال بأتمتة عمليات اإلنتاج ورفع كفاءتها في سلسلة تور

 وتساهم تقنياتنا الحديثة ذات القيمة العالية في استغالل كافة الفرص
 و استخدام المصادر النادرة بالشكل الصحيح لضمان وصولها إلى آفاق جديدة

وتحسين خدماتنا لكافة العمالء حول العالم

.

.
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التقنيات العسكرية

 العمرالوصفالجهة المنفذةاسم الفعالية
سنة

 الزمن
دقيقة

المجال الهيدروغرافي 
وأجهزته

المكتب الهيدروغرافي 
الوطني العماني- 
البحرية السلطانية 

العمانية

ورشـــة تعـــرف الزائـــر بالمجـــال الهيدروغرافي وأهميتـــه واســـتخداماته، عبر اســـتخدام الطائرة 
المســـيرة لمـــكان الحدث لتحديـــد المواقع، وكذلك قياس ســـرعة الصوت فـــي الماء، وقياس 
التيـــارات المائيـــة واألعمـــاق، ورصـــد حركـــة المـــد والجـــزر عبـــر أجهزة خاصـــة، كما ســـيتم عرض 
مجســـم لســـفينة الماخـــرة ، باإلضافة لعرض مرئي مشـــوق يوضح مختلف األعمـــال والبيانات 

الهيدروغرافية.

60-530

جولة حول ركن مكتب 
الهيدروغرافيا

المكتب الهيدروغرافي 
الوطني العماني- 
البحرية السلطانية 

العمانية

ورشـــة تعريفيـــة للزائـــر مـــن خـــالل عـــرض معلومـــات عـــن موقـــع المكتـــب الهيدروغرافـــي، 
 3Dوالخدمـــات ذات الصلـــة بالمكتب، والتعرف على شـــخصية الهيدروغرافي الصغير )مجســـم
تاريـــخ  علـــى  واالطـــالع  بالهيدروغرافيـــا،  لالهتمـــام  الصغيـــرة  العمريـــة  الفئـــة  لتشـــجيع   )

الهيدروغرافيـــا ، وقـــراءة الخريطـــة البحريـــة.

60-520

الواقع المعزز في 
المجال الهيدروغرافي

المكتب الهيدروغرافي 
الوطني العماني- 
البحرية السلطانية 

العمانية

 AR Sandbox  ورشـــة يتعرف من خاللها الزائر على تضاريس و أعماق البحار باســـتخدام تقنية
وشـــرحها بصـــورة شـــيقة، باإلضافة إلى عـــرض تطبيق خاص لكيفيـــة تصميم الخريطـــة البحرية 

بتقنية الواقع المعزز، ومســـابقات خاصـــة بالمعلومات البحرية.
25-520

مجسم المسح البحري 
3D

المكتب الهيدروغرافي 
الوطني العماني- 
البحرية السلطانية 

العمانية

ورشـــة تعريفية للزائر يتم فيها  شـــرح المجســـم من قبل الطاقم، و يوضح هذا المجســـم آلية 
 3D المســـح البحـــري الـــذي يقوم به المكتـــب الهيدروغرافي من خالل عمل تصميم ومجســـم

مطبوع بتقنية طابعـــة ثالثية األبعاد.
25-510

استخدام الخرائط 
اإللكترونية والخرائط 

البحرية ومعاييرها

المكتب الهيدروغرافي 
الوطني العماني- 
البحرية السلطانية 

العمانية

ورشـــة تدريبيـــة تعرف الزائر بكيفية عـــرض الخرائط اإللكترونية، وكيفية قـــراءة الخريطة البحرية 
وأهميـــة االســـتفادة منهـــا لألفـــراد أو المؤسســـات، باإلضافـــة للتعـــرف على معاييـــر الخرائط 

اإللكترونيـــة في المجـــال البحري.
30-1030

األدوات المالحية 
والفلكية ورسم 
الخرائط البحرية

المكتب الهيدروغرافي 
الوطني العماني- 
البحرية السلطانية 

العمانية

ورشـــة يتمكـــن الزائـــر مـــن خاللهـــا التعـــرف علـــى األدوات المالحيـــة والفلكيـــة وأدوات رســـم 
الخرائـــط البحريـــة مع عرض بعض النماذج لألدوات والمراجع المســـتخدمة ونســـخ من الخرائط 
البحريـــة، باإلضافـــة إلى تحديد مواقع الســـفن، وقياس المســـافات في البحـــار وذلك بالطرق 
الحديثـــة ومقارنتهـــا بالطـــرق القديمـــة مـــن حيـــث اســـتخدام النجـــوم والكواكـــب، والحاســـبة 

لفلكية. ا

60-1515

طب األعماق والعالج 
باألكسجين

البحرية السلطانية 
العمانية

ورشـــة تعريفية لجهاز العالج باألكســـجين المضغوط  والمســـتخدم لعالج اإلصابات المرتبطة 
بالغـــوص الترفيهـــي والغـــوص العلمـــي والغـــوص العســـكري ، وأهميـــة هـــذه التقنيـــة فـــي 
الدراســـات والبحوث التي تركز على إســـتخدام األكســـجين الطبي، كذلك ســـيتم عرض نموذج 
لألحيـــاء البحريـــة التي تعيـــش في المنطقـــة البحرية والتي قد تؤثـــر على البحـــارة والغواصين، 

وعـــرض طريقـــة صنع بعـــض المعقمات اليدويـــة التي تســـتخدم في الوقاية الشـــخصية.

٤5-1820

جهاز مكافحة الفيضان 
في السفن آليًا

البحرية السلطانية 
العمانية

ورشـــة تعريفيـــة تمكـــن الزائـــر مـــن التعرف علـــى ابتكار علمـــي في كيفيـــة  مكافحـــة الفيضان 
آليًا. الســـفن  1515-٤5في 

معدات الخيالة 
بالجيش السلطاني 

العماني

الجيش السلطاني 
العماني

ورشـــة تعريفيـــة تمكـــن الزائر مـــن معرفة المعـــدات المســـتخدمة بخيالـــة الجيش الســـلطاني 
العمانـــي بمدرعـــات ســـلطان عمـــان، وعـــرض فيديـــو توضيحـــي يظهر أعمـــال ومهـــام الخيالة 
بالجيش الســـلطاني العماني ستشـــمل المعدات ) اللبس الخاص - معدات األمن و الســـالمة 

- معـــدات الركوب (.

50-520

معدات القفز المظلي 
الحر

الجيش السلطاني 
العماني

ورشـــة تعريفيـــة تمكـــن الزائـــر مـــن معرفـــة  معـــدات القفـــز المظلـــي الحـــر المســـتخدمة في 
مظـــالت ســـلطان عمان بالجيش الســـلطاني العماني ) مظالت القفز-المالبس المســـتخدمة 

المســـاعدة(. المعدات   -
50-520

معدات المغامرة 
وتسلق الجبال

الجيش السلطاني 
العماني

ورشـــة تعريفيـــة تمكـــن الزائر مـــن معرفة معـــدات المغامرة وتســـلق الجبال وكيفيـــة التعامل 
520-50مـــع المواقف بصـــورة صحيحة طبيعيـــة علمية.

الجيش السلطاني فريق تسلق األبراج
العماني

ورشـــة تعريفيـــة تمكـــن الزائـــر من معرفـــة فريق تســـلق األبـــراج ، وشـــرح المعـــدات واألجهزة 
520-50الخاصـــة فـــي تســـلق األبراج.

عربة مجهزة بالطاقة 
البديلة

الجيش السلطاني 
العماني

ورشـــة تعريفيـــة تمكـــن الزائـــر مـــن معرفـــة عربـــة مجهـــزة بتقنيـــات الطاقـــة البديلـــة ) الطاقة 
520-50الشمســـية - طاقـــة الريـــاح (

معدات الفحص 
والتدريب لكهرباء 

اآلليات

الجيش السلطاني 
العماني

ورشـــة تعريفيـــة تمكـــن الزائـــر مـــن معرفـــة المعـــدات المســـتخدمة للتدريـــب وفحـــص نظـــام 
1510-50اإللكترونيـــات والكهربـــاء فـــي آليـــات الجيـــش الســـلطاني العمانـــي.

معدات هندسة قوات 
السلطان المسلحة

الجيش السلطاني 
1020-50ورشة تعريفية تمكن الزائر من معرفة بعض معدات هندسة قوات السلطان المسلحة.العماني

سالح الجو السلطاني مراقبة البرج الجوي
العماني

ورشـــة تعريفية تمكن الزائر من معرفة مشـــبه برج مراقبة جوي مصغر،ومشـــبه طيران، ورادار 
510-60اقتراب.

سالح الجو السلطاني أجهزة الطيران والطيار
العماني

ورشـــة تعريفيـــة تمكن الزائر مـــن معرفة خوذة الطيار، وســـترة النجاة، وجهـــاز البحث واإلنقاذ، 
510-60وحقيبة إنقاذ شـــخصية.
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 العمرالوصفالجهة المنفذةاسم الفعالية
سنة

 الزمن
دقيقة

النظام الهيدروليكي 
األساسي للطيران

سالح الجو السلطاني 
العماني

ورشـــة تعريفيـــة تمكن الزائر مـــن معرفة النظام الهيدروليكي األساســـي، والكرســـي القاذف، 
510-60ونظام التحكـــم بالطائرة.

سالح الجو السلطاني الدفاع الجوي
العماني

ورشـــة تعريفيـــة تمكـــن الزائر من معرفـــة مهمات الوقايـــة الفردية لألطقم الجويـــة واألرضية، 
المصابيـــن،  بنقـــل  الخـــاص  اإلســـعاف  وكيـــس  واإلشـــعاعي،  الكيميائـــي  الكشـــف  وأجهـــزة 

ومجســـمات مهمـــات الوقايـــة الفردية.
60-510

سالح الجو السلطاني األمن والدفاع األرضي
العماني

ورشـــة تعريفيـــة تمكـــن الزائر مـــن معرفة معـــدات القفـــز المظلي ومعـــدات اإلطفـــاء بصورة 
510-60مشوقة.

الصناعات التقليدية 
والحديثة

الحرس السلطاني 
العماني

ورشـــة تعريفيـــة تمكـــن الزائـــر من معرفـــة كيفية العمـــل في الـــورش الهندســـية بطريقة آمنة 
1030-18وماهـــي األدوات الالزمـــة لفعل ذلك. 

الحرس السلطاني الطباعة ثالثية األبعاد
العماني

ورشـــة تعليميـــة تمكـــن الزائر مـــن تعلم  برامج الرســـم الهندســـية عن طريق برامـــج التصميم ، 
وتصميـــم القطـــع الهندســـة بنمـــاذج ثنائيـــة وثالثية األبعاد، وســـيعمل الطالب علـــى محاكاة 
طـــرق التصنيـــع فـــي هذه البرامـــج ، وطباعـــة النماذج المصممـــة على طابعات ثالثيـــة األبعاد 

بعد التعـــرف عليها وعلـــى خصائصها.

18-1030

شرطة عمان أجهزة ضبط السرعة
السلطانية

ورشـــة تعريفيـــة تمكن الزائـــر من معرفة اســـتخدام التقانـــة العلمية في أجهزة ضبط الســـرعة 
1015-50)الثابت والمتحـــرك والمتنقل(.

شرطة عمان مركبة التحرك السريع
السلطانية

ورشـــة تعريفيـــة تمكـــن الزائر من استكشـــاف مركبة مجهـــزة بأجهزة ومعـــدات إبطال مفعول 
1015-50المتفجرات.

عربة األبطال 
الريفولف

شرطة عمان 
السلطانية

ورشـــة تعريفيـــة تمكـــن الزائـــر من التعامل مع األجســـام المشـــتبه بهـــا عن طريـــق التحكم عن 
1015-50بعد، وباســـتخدام المعـــدات والتقنيـــات الحديثة المـــزودة في العربة

شرطة عمان عربة األبطال الجارديان
السلطانية

ورشـــة تعريفيـــة تمكـــن الزائـــر مـــن التعـــرف علـــى عربـــة الكشـــف عـــن المتفجـــرات والمعـــادن 
1015-50باســـتخدام التقنيـــات العلميـــة الحديثـــة.

شرطة عمان جهاز كيربر
السلطانية

ورشـــة تعريفيـــة تمكـــن الزائرمـــن التعرف على جهاز كاشـــف المتفجـــرات والمخـــدرات والمواد 
1015-50الكيميائيـــة والمبـــدأ العلمي المســـتخدم فيه.

 X-Rays شرطة عمان جهاز األشعة
السلطانية

ورشـــة تعريفيـــة تمكـــن الزائـــر من معرفة جهـــاز تصوير األجســـام المشـــتبه بهـــا والتعرف على 
1015-50محتوياتهـــا وطريقـــة عمله.

شرطة عمان حبال السحب
السلطانية

ورشـــة تعريفيـــة تمكـــن الزائـــر مـــن معرفـــة اســـتخدام معـــدات مســـاعدة فـــي نقل األجســـام 
1015-50المشـــتبه بهـــا مـــن مـــكان إلـــى آخـــر بالطـــرق الصحيحة.

شرطة عمان لبسة الخبير
السلطانية

ورشـــة تعريفيـــة تمكـــن الزائر مـــن معرفة لبـــاس واقـــي االنفجارمع الخـــوذة والمبـــدأ العلمي 
1015-50المســـتخدم به.

شرطة عمان القوس األمني
السلطانية

ورشـــة تعريفيـــة تمكـــن الزائـــر من معرفـــة اســـتخدام القوس األمنـــي في تفتيش األشـــخاص 
1015-50للكشـــف عن األشـــياء المعدنيـــة والممنوعة.

شرطة عمان الروبوت التوعوي 
السلطانية

ورشـــة تعريفيـــة تمكن الزائر مـــن معرفة مهام الروبـــوت والبرمجة العلمية المســـتخدمة فيه، 
1015-50باإلضافـــة إلى توعية  عـــن ظاهرة المخدارت وأضرارها وســـلبياتها.

Piranha  الكلية العسكرية مركبة
1015-50معدة وآلية حمل جنود يستمتع الزائر بركوبها والتعرف على مكوناتها وطرق استخدامها.التقنية

الكلية العسكرية مركبة الند كروزر
التقنية

عربة )ســـيارة( يمكن للزائر من خاللها مشـــاهدة عمل الســـيارة واألنظمة العلمية المستخدمة 
1015-50بها من حيث التشـــغيل واألمان.

جهاز تدريب على حقن 
الوقود اإللكتروني

الكلية العسكرية 
التقنية

ورشـــة تعريفيـــة تمكـــن الزائـــر من معرفـــة كيفية عمل نظـــام جهـــاز تدريب على حقـــن الوقود 
1015-50اإللكتروني.

لوحة تدريب كهربائية 
للسيارات

الكلية العسكرية 
1015-50ورشة تدريبية تمكن الزائر من معرفة استخدام لوحة تدريب كهربائية للسيارات وأهميتها.التقنية

 )MB( نظام اإلضاءة
لوحة تدريب

الكلية العسكرية 
1015-50ورشة تعريفية تمكن الزائر من معرفة كيفية استخدام نظام اإلضاءة )MB( كلوحة تدريب.التقنية

محرك الطائرات 
كوتاواي

الكلية العسكرية 
التقنية

ورشـــة تعريفيـــة تمكـــن الزائرمـــن معرفـــة عمـــل نظـــام محـــرك الطائـــرات كوتـــاواي والمبـــدأ 
به. 1015-50العلمـــي 

مدرب إلكترونيات 
الطيران

الكلية العسكرية 
1015-50ورشة تدريبية تمكن الزائر من معرفة نظام مدرب إلكترونيات الطيران.التقنية

الكلية العسكرية مدرب طيار آلي
1015-50ورشة تعريفية تمكن الزائر من معرفة عمل مدرب الطيار اآللي.التقنية

مجمع األسالك 
وإلكترونيات الطيران

الكلية العسكرية 
1015-50ورشة تعريفية تمكن الزائر من معرفة مجمع األسالك وإلكترونيات الطيران وأهميته.التقنية
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 الزمن
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مسابقة التقط العلم
دائرة أمن المعلومات 

اإللكترونية - وزارة 
التربية والتعليم

عبـــارة عن مســـابقة تحاكـــي بيئة تقنيـــة حقيقية ويتنافس فيهـــا األفراد ضـــد بعضهم البعض. 
وتحتـــوي المســـابقة على تحديات بمســـتويات مختلفـــة تحت مواضيع مختلفة مثل التشـــفير، 
الهندســـة العكســـية، اختـــراق الويـــب والشـــبكات، والبرمجـــة، بمســـتويات مختلفـــة، ويقـــوم 
المشـــاركون بحـــل تحديات تتمثل في اســـتغالل الثغرات األمنية، أو تعـــدي أنظمة الحماية، أو 
صـــد هجمات ســـيبرانية، أو فك معلومات مشـــفرة، الحـــل الصحيح ألحد التحديـــات يؤدي إلى 
الحصـــول علـــى "علـــم"، وكل علـــم يحمل عـــدًدا مـــن النقاط حســـب نوعية التحـــدي وصعوبته. 

الشـــخص الـــذي يجمع أكبـــر عدد من النقـــاط يفوز في المســـابقة

 18 -1130

التجارة اإللكترونية 
اآلمنة

دائرة أمن المعلومات 
اإللكترونية - وزارة 

التربية والتعليم

ُيعـــد أمـــان التجـــارة اإللكترونيـــة أمـــًرا ضرورًيـــا، خاصـــة وأن منصـــات التجـــارة تتعـــرض باســـتمرار 
إلـــى هجـــوم جـــراء البرامج الضـــارة وعمليات االحتيـــال والســـرقة، ولذلك تهدف هذه الورشـــة 
التفاعليـــة إلـــى تعليـــم الطلبـــة أهـــم البروتوكـــوالت األمنيـــة المســـتخدمة وإجـــراءات األمـــان 

والحفـــاظ علـــى ســـالمة البطاقـــات االئتمانيـــة والتأكـــد مـــن أن موقع الشـــراء غيـــر مزيف.

 18-1030

اصنع مسارك 
األكاديمي في األمن 

السيبراني

دائرة أمن المعلومات 
اإللكترونية - وزارة 

التربية والتعليم

عبـــارة عـــن ورشـــة لـــكل الطلبـــة المهتميـــن بالدخـــول فـــي عالـــم أمـــن المعلومـــات واألمـــن 
الســـيبراني، ســـتكون هـــذه الورشـــة مخصصـــة لهـــم لإلجابـــة علـــى تســـاؤالتهم والخيـــارات 
المتاحةضمـــن هـــذا العالم واســـتعراض لتجارب ناجحة قـــد تلهم الطلبة لتحديـــد التخصص بعد 

التخـــرج من المدرســـة.

18-1520

التعامل اآلمن مع 
العمالت الرقمية 

دائرة أمن المعلومات 
اإللكترونية - وزارة 

التربية والتعليم

مـــع تزايـــد إقبـــال الطلبـــة للتعامـــل والتعلم في عالـــم العمـــالت الرقمية البد مـــن أن يتعملوا 
أن عمليـــة شـــراء عملة مشـــفرة عملية ســـهلة إلى حد مـــا، إال أن عملية تخزينهـــا بأمان يتطلب 
معرفـــة ومهـــارات مختلفـــة . لذا فـــإن هناك حاجة ماســـة للوعي بالمهارات التي تســـاعد على 

الحفـــاظ على أمن وســـالمة العمالت المشـــفرة.

18-1020

التصفح اآلمن 
لالنترنت والتصدي 
لهجمات التصيد 

واالحتيال اإللكتروني

دائرة أمن المعلومات 
اإللكترونية - وزارة 

التربية والتعليم

إن الجيـــل الحالـــي مـــن األطفـــال هـــو أول جيـــل يبـــدأ اســـتخدام مختلـــف وســـائل التكنولوجيا 
منـــذ أولـــى مراحـــل النمـــو، ســـواء فـــي المدرســـة أو المنـــزل أو مـــن خـــالل مـــا يتوفـــر لهم من 
أجهـــزة إلكترونية، لذلك تســـتعرض الورشـــة أهم أساســـيات التصفح اآلمـــن والتعامل بحذر مع 
تبـــادل المعلومات الشـــخصية وتجنـــب الوقوع ضحية لعمليـــات االحتيال والســـرقة، وعمليات 
التحقـــق مـــن ســـالمة الروابط التي غالًبا مـــا تكون روابط وهميـــة ملغمة بالبرمجيـــات الخبيثة.

18-720

عرض مشاريع طالبية 
في مجال األمن 

السيبراني  

دائرة أمن المعلومات 
اإللكترونية - وزارة 

التربية والتعليم

عـــرض مشـــاريع علميـــة في مجـــال األمـــن المعلوماتي من طلبـــة الجامعات والكليات تشـــمل 
تصميـــم مواقع محاكاة الختـــراق وتصميم أنظمة التعامل مع األحـــداث المعلوماتية وغيرها. 

الهـــدف أن يتعـــرف جمهـــور المهرجان على مشـــاريع واعدة في مجال األمن الســـيبراني
18-1030

 العمرالوصفالجهة المنفذةاسم الفعالية
سنة

 الزمن
دقيقة

الكلية العسكرية مقعد الطرد
التقنية

ورشـــة تعريفيـــة تمكـــن الزائر مـــن معرفة مبـــدأ عمل مقعد الطـــرد للطيار وكيفية اســـتخدامه 
1015-50حســـب المبدأ العلمي.

بوصلة السفينة / 
الدوران

الكلية العسكرية 
التقنية

ورشـــة تعريفيـــة تمكـــن الزائـــر مـــن معرفـــة بوصلـــة الســـفينة / الـــدوران ومعرفـــة االتجاهـــات 
بدقة. 1015-50وتحديدهـــا 

الكلية العسكرية هندسة الجيوماتكس
التقنية

الزائـــر مـــن معرفـــة الهندســـة الجيوماتكـــس وتطبيقاتهـــا العلميـــة  ورشـــة تعريفيـــة تمكـــن 
1015-50وأهميتهـــا

الكلية العسكرية هندسة بحرية
1015-50ورشة تعريفية تمكن الزائر من معرفة الهندسة البحرية وتطبيقاتها العلمية وأهميتهاالتقنية

الواقع المعزز 
واالفتراضي

الكلية العسكرية 
التقنية

ورشـــة تعريفيـــة تمكن الزائـــر من معرفة قســـم الواقع المعـــزز واالفتراضـــي )VLE ( والتعرف 
1015-50به واســـتخداماته في المجـــال البحري.

الكلية العسكرية الترويج والتسويق
1015-50ورشة تعريفية تمكن الزائر من معرفة الترويج والتسويق بما تقدمه الكلية العسكرية التقنية.التقنية

٢٠
٢٢

م 
لو

لع
ن ل

ما
 ُع

ان
رج

مه

32



نستثـمر

للُمستقبل

www.ithca.om @ITHCAgroup



ـن
كـــ

ر

العلوم النووية السلمية

 العمرالوصفالجهة المنفذةاسم الفعالية
سنة

 الزمن
دقيقة

الكشف عن 
اإلشعاعات النووية 

في البيئة

فريق عمل مشروع 
العلوم والتقنية 
النووية السلمية

يتعـــرف الزائـــر أوال علـــى الجهـــاز مـــن حيـــث التركيـــب وآليـــة عملـــه حيث يتـــم تزويد المشـــارك 
ببعـــض المعلومات عن الجهاز مع توضيح الطريقة الصحيحة الســـتخدامه لقياس االشـــعاعات 

النووية.

7 سنوات 
30فأعلى

تقنية البعوضة 
العقيمة

فريق عمل مشروع 
العلوم والتقنية 
النووية السلمية

تعتمـــد هـــذه التقنيـــة علـــى فصل ذكـــور البعوض عن اإلنـــاث، حيث يتـــم اختيار ذكـــور البعوض 
وتعقيمهـــا باإلشـــعاعات النوويـــة. ســـيتم إتاحـــة الفرصـــة للحضـــور لمحاولة فصـــل الذكور عن 
إالنـــاث مـــن خـــالل إعطائهم عينة مختلطـــة من الذكور واإلنـــاث موضوعة في أطبـــاق زجاجية 

وبعـــد أن يتـــم توضيح الفـــرق بينها من خالل الشـــكل.

7 سنوات 
30فأعلى

توظيف تطبيقات 
الثورة الصناعية 

الرابعة )الطباعة ثالثية 
األبعاد( في العلوم 

النووية

فريق عمل مشروع 
العلوم والتقنية 
النووية السلمية

توظيـــف تقنيـــة الطباعـــة ثالثيـــة األبعاد فـــي تصميم وطباعـــة نمـــاذج ثالثية األبعـــاد للذرات 
واألنويـــة ورموز العناصر المشـــعة وبعض األجهزة المســـتخدمة في العلـــوم النووية وعرضها 

وتوزيعهـــا على المســـتفيدين مـــن زوار المهرجان.

7 سنوات 
30فأعلى

الغرفة السحابية
فريق عمل مشروع 

العلوم والتقنية 
النووية السلمية

عـــرض لتجربـــة الغرفـــة الســـحابية تعتمـــد علـــى صنع الكاشـــف بطريقة غيـــر تقليديـــة بحيث  ال 
تعتمـــد علـــى الثلـــج الجاف. يمكن للجهاز الكشـــف عن اإلشـــعاعات النووية فـــي الجو المحيط 

دون الحاجـــة إلى مصدر مشـــع.

7 سنوات 
15فأعلى

Binding blocks
فريق عمل مشروع 

العلوم والتقنية 
النووية السلمية

بنـــاء قائمـــة النظائـــر النوويـــة علـــى هيئـــة ثالثيـــة األبعـــاد من قبـــل الجمهـــور بواســـطة قطع 
الليجـــو. قبـــل البنـــاء يتم شـــرح المقصـــود بالقائمة ومـــكان وجـــود النظائر المســـتقرة. وكذلك 

التعريـــف باألجـــزاء المختلفـــة للجســـم وعلى مـــاذا يـــدل االرتفـــاع واالنخفاض.

7 سنوات 
15فأعلى

قياس أعمار الحفريات
فريق عمل مشروع 

العلوم والتقنية 
النووية السلمية

يتـــم عـــرض مجموعـــة مـــن الحفريـــات وشـــرح كيـــف يتـــم معرفـــة أعمارهـــا المقـــدرة بمالييـــن 
الســـنوات. قبل العرض يتم اســـتعراض شـــرح مبســـط ألساســـيات االشـــعاع وكيفية الكشـــف 

عنـــه بواســـطة عـــرض باوربوينت.
1230 فأعلى

محاكاة تشغيل 
مفاعل نووي

فريق عمل مشروع 
العلوم والتقنية 
النووية السلمية

محـــاكاة لتشـــغيل المفاعل النووي باســـتخدام موقع تابـــع لجامعة مانشســـتر البريطانية. يتم 
مـــن خاللـــه الســـيطرة علـــى المفاعل باســـتخدام قضبـــان التحكم للتحكـــم في كميـــة الكهرباء 

المطلوبة خـــالل اليوم.
1215 فأعلى

مشاهدة فيديو 
عن السينكروتون 

VR األسترالي بتقنية

فريق عمل مشروع 
العلوم والتقنية 
النووية السلمية

.VR 1٤15 فأعلىيقوم الزائر بمشاهدة فيديو عن السينكروتون باستخدام تقنية الواقع المعزز الــ

الجدول الدوري 
للعناصر بالواقع 
AR االفتراضي

فريق عمل مشروع 
العلوم والتقنية 
النووية السلمية

يتـــم مـــن خـــالل هـــذه المحـــاكاة معرفـــة خصائـــص عناصـــر الجـــدول الـــدوري بتقنيـــة الواقـــع 
االفتراضـــي AR حيـــث يتـــم اســـتخدام خريطـــة مصممـــة خصيصـــا عـــن الجـــدول الـــدوري.

16-1310

البحث عن خصائص 
النظير

فريق عمل مشروع 
العلوم والتقنية 
النووية السلمية

وضـــع نظائـــر فـــي صنـــدوق وتطبيقاتهـــا فـــي صنـــدوق آخـــر ثـــم يتـــم عـــرض فيديـــو للنظائـــر 
وخصائصهـــا، وبعـــد مشـــاهدة الفيديـــو يتم اختيـــار نظير والبحث عـــن خصائصه مـــن الصندوق 

اآلخر
12-820

الصيدلية اإلشعاعية
فريق عمل مشروع 

العلوم والتقنية 
النووية السلمية

وضـــع صيدليـــة بها نمـــاذج ألدوية طبية تســـتخدم النظائر والعناصر المشـــعة مع وجود قائمة 
بهـــا تفاصيل عن نمـــاذج األدوية المعروضة

510 فأعلى

أدوات الوقاية من 
مخاطر اإلشعاع

كلية العلوم -جامعة 
السلطان قابوس

اســـتعراض أدوات الوقايـــة من مخاطر األشـــعة المتوفـــرة بمختبر الجامعة مثـــل: الالب كوت، 
النظـــارات، بطاقـــة )TLD( مع تقديم نبذ مبســـطة عنها.

1530 فأعلى

المشاريع الفائزة في 
مسابقة الملصق

فريق عمل مشروع 
العلوم والتقنية 
النووية السلمية

اســـتعراض للمشـــاريع الطالبيـــة الفائـــزة بمســـابقة أفضـــل ملصق في مجـــال العلـــوم النووية 
لسلمية ا

715 فأعلى

المشاريع الفائزة في 
مسابقة الوسيلة 

التعليمية

فريق عمل مشروع 
العلوم والتقنية 
النووية السلمية

عـــرض ألبـــرز المشـــاريع المشـــاركة فـــي مســـابقة الوســـيلة التعليميـــة للمعلميـــن فـــي مجال 
العلـــوم النوويـــة الســـلمية بمـــا يخـــدم التعليـــم والتعلم

720 فأعلى

استخدام النظائر في 
التصوير االشعاعي 

الصناعي

الفلكي للجودة 
والمعايرة

اســـتعراض بعضًا من أهم األدوات واألجهزة التي تســـتخدم ظاهرة اإلشـــعاع النووي للكشف 
عـــن عيـــوب األنابيب في حقـــول النفط. يمكـــن للزائر االطـــالع على نماذج عمليـــة على كيفية 

قراءة بيانـــات األجهزة وتحليلها.
60 - 1320
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خطــة التـوفيـر
الخدمات الشخصية
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تنافسية
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المسابقات 

 العمرالمسابقات
سنة

 الزمن
دقيقة

ستقام هذه المسابقات طوال أيام المهرجان حسب جدول زمني معين ، ويمكن للطلبة الراغبين في دخول هذه المسابقات التسجيل في الروابط التي ستكون متاحة قبل 
انطالق المهرجان، وهي: 

مسابقة الطائرات 
بدون طيار 

هي عبارة عن تنفيذ تحديات عن طريق برمجة طائرات بال طيار تعليمية لتنفيذ مهام العبور خالل حلقات بارتفاعات 
واتجاهات مختلفة، وفي كل مرحلة يتم تغيير ارتفاعات واتجاهات هذه الحلقات، والفريق الفائز هو الذي يعبر هذه 

الحلقات في أسرع زمن.
طوال اليوم18-12

هي عبارة عن ثالث مسابقات )الجري – المطاردة –السومو( تتنافس فيها الفرق للحصول على أعلى النقاط في كل مسابقات الروبوت
طوال اليوم12-18مسابقة، والفريق الفائز هو الفريق الذي يجمع عدد النقاط األكبر في هذه المسابقات.

مسابقة التطبيقات 
الذكية

سيخضع الطلبة المسجلين في المسابقة لبرنامج تدريبي سريع لتهيئتهم للمسابقة، وفي يوم المسابقة سيطرح 
طوال اليوم12-18عليهم تحدي وُيطلب من المتنافسين بناء تطبيق لحل هذا التحدي.

ـن
كـــ

ر

المهارات

 العمرالوصفالجهة المنفذةاسم الفعالية
سنة

 الزمن
دقيقة

تجربة قيادة سيارة 
سباق

الجمعية العمانية 
للسيارات

ســـتوفر هـــذه التجربـــة للـــزوار قيـــادة ســـيارات الســـباق عـــن طريـــق أجهـــزة محـــاكاة مجهـــزة 
ومخصصـــة لهـــذا الغـــرض

50-1320

الجمعية العمانية تغير إطار مركبة
للسيارات

يواجـــه العديـــد مـــن الشـــباب تحدي فـــي تغيير إطارات الســـيارة عندمـــا تفرغ من الهـــواء، ومن 
خـــالل هـــذه التجربـــة ســـيتعرف الزائر على خطوات وأساســـيات تغير إطار الســـيارات وســـيقوم 

بتطبيـــق مـــا تعلمه وذلك بتغييـــر إطار مركبـــة مخصصة لغـــرض التجربة.
50-1830

التدريب على اإلنقاذ 
في حوادث السيارات

الجمعية العمانية 
للسيارات

تجربـــة عملية إلنقاذ مصاب في حادث ســـيارة ســـباق باســـتخدام هيكل ســـيارة ســـباق معدد 
خصيصـــا للتدريب على عمليـــات اإلنقاذ

50-1830
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التحديات

سباق عمان للبرمجة )األولمبياد العماني للمعلوماتية(

 الزمن التحديات
دقيقة

تتمثــل فكــرة الركــن فــي تنفيــذ مســابقات ابتكاريــة لمــدة يــوم واحــد أو يوميــن  للعمــل علــى تطويــر الحلــول واألفــكار لمشــاريع مبتكــرة باســتخدام تقنيــات الثــورة 
الصناعيــة الرابعــة فــي مســارات محــددة كالتحديــات المرتبطــة بأهــداف التنميــة المســتدامة 2030، وتحديــات توظيــف تقنيــات الطباعــة ثالثيــة األبعــاد فــي خدمــة 
ــات  ــد الفــرق المشــاركة بالبيان ــم تزوي ــي، بحيــث يت ــم العال ــة المــدارس و مؤسســات التعلي ــات فــرق مــن طلب ــة وغيرهــا ، ويمكــن أن يشــارك فــي هــذه التحدي البيئ

واألدوات والتدريــب للمنافســة علــى إيجــاد حلــول بطريقــة عمليــة ومنظمــة تتســم بالمتعــة واإلبــداع.

طوال اليوم

 العمرالوصفالجهة المنفذةاسم الفعالية
سنة

 الزمن
دقيقة

سباق عمان للبرمجة 
)األولمبياد العماني 

للمعلوماتية(

وزارة النقل 
واالتصاالت

وزارة التربية والتعليم
الشركة العمانية 

لالتصاالت )عمانتل(
أكاديمية البرمجة

هـــي عبـــارة عـــن منافســـات فـــي مجـــال البرمجـــة تحاكـــي مـــا يتـــم فـــي األولمبيـــاد العالمـــي 
للمعلوماتيـــة، وتهـــدف إلـــى خلق جيل قادر على المنافســـة فـــي المســـابقات واألولمبيادات 
اإلقليميـــة والعالميـــة فـــي مجـــال البرمجـــة، كمـــا وتهـــدف إلـــى تحفيـــز الناشـــئة باالهتمـــام 

بتخصصـــات علـــوم الحاســـب اآللـــي وتكنولوجيـــا المعلومـــات فيمـــا بينهـــم.

5 ساعات12 - 18
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هيئة تنظيم الخدمات العامة

 العمرالوصفالجهة المنفذةاسم الفعالية
سنة

 الزمن
دقيقة

األجهزة الموفرة 
للطاقة

هيئة تنظيم الخدمات 
العامة

ركـــن خـــاص بقيـــاس الطاقـــة المســـتهلكة اللحظيـــة، حيـــث يقـــوم الزائر بالمشـــاركة فـــي تركيب 
المصابيـــح LED الموفـــرة للطاقـــة في المقبس الكهربائي وذلك بعد فصـــل الكهرباء وذلك من 
أجـــل الحماية، وســـتكون المصابيح المســـتخدمة تعمل علـــى 12 فولت لحمايـــة إضافية للطالب 
وســـوف تظهـــر القـــراءة علـــى شاشـــة عمالقـــة. بعدهـــا يقـــوم الزائـــر بتركيـــب مصابيح مـــن نوع 
آخـــر مســـتهلكة للطاقـــة وســـوف يالحظ على الشاشـــة الفـــرق في االســـتهالك، وهنـــاك أيضا 
معلومـــة حـــول الفاتورة الشـــهرية المتوقعة في حالة اســـتخدامه. يهدف هـــذا الركن إلى إيصال 
معلومـــة أنـــه مـــن المهـــم اختيـــار اإلضـــاءة المناســـبة الصحيحـــة وذلـــك للتقليل من اســـتهالك 
الطاقـــة. فـــي الجانـــب اآلخـــر هنـــاك شاشـــة توضـــح حجـــم التلـــوث البيئـــي الناتج من اســـتهالك 
الطاقـــة بمعنـــى أنه عند تركيب  مصابيح LED يظهر الدخان على الشاشـــة بشـــكل خفيف وعند 
تغيير المصابيح يظهر الدخان بشـــكل مكثف وهكذا كنوع من التفاعل بين األشـــياء الملموســـة 

مـــع المعلومات في الشاشـــة.

18 - 65

 لعبة صمم منزلك
بطريقة ذكية

هيئة تنظيم الخدمات 
العامة

لعبـــة تفاعليـــة تعـــرض على شاشـــة قابلة للمـــس، حيث يقـــوم الطالب بتصميـــم منزله الخاص 
مـــن اختيـــار الطابـــوق واتجـــاه المنـــزل وحجم النوافـــذ، واختيـــار أجهـــزة التكييف، وفـــي النهاية 
يضغط على زر التحليل حيث تظهر النتيجة الشـــهرية والســـنوية وانعكاســـها إيجابيًا على نســـبة 

نجـــاح عمليـــة تخطيـــط المنزل وحجـــم توفير الطاقة علـــى البيئة.

18 - 65

هيئة تنظيم الخدمات ُعمان المستقبل
العامة

شاشـــة تفاعليـــة تظهـــر فيهـــا تفاصيـــل حقـــول الطاقـــة المتجـــددة فـــي عمـــان، حيـــث يمكـــن 
65 - 18للطالـــب الضغـــط علـــى الموقـــع ورؤيـــة بعـــض الصـــور للموقـــع باإلضافـــة إلـــى التفاصيـــل.

نبني منصة معرفية مستدامة
عبر ترسيخ مهارات التعليم المستقبلي.

ستيمازون هي منصة متطورة مصممة الكتشاف 

إمكانيات فريدة للتعلم بهدف تعزيز مهارات طالب الجيل 

الحديث. من خالل الدمج بين ورش العمل الحضورية وتجارب 

التعلم االفتراضي التي تم التأكيد عليها في منهج 

"ستيم" (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون 

والرياضيات)، نسعى لغرس التوجهات العلمية لدى 

الشباب العماني. ومن خالل هذا النهج ذو التخصصات 

المتعددة، ُعمان دوًما ستكون مستعدة لالستكشاف 

واإلبداع واالبتكار عبر إعداد مجتمع جاهز للمستقبل.

لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة
www.stemazoneoman.om

البرمجة واألمن السيبراني | علم الروبوتات
تصاميم ثالثية األبعاد | الواقع االفتراضي

الذكاء االصطناعي |  التصميم والتطوير

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والرياضة والشباب
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ر

ستيمازون

 العمرالوصفالجهة المنفذةاسم الفعالية
سنة

 الزمن
دقيقة

ستيمازونأبعاد ستيمازون

خـــوض تجربـــة مختلفـــة لعالـــم STEAM ، مـــن خـــالل الدخول في جولـــة لمختلف أقســـام ركن 
ســـتيمازون، والتـــي ســـتكون عبارة عن تجربـــة فريدة من نوعها بحيث ســـيمر الزائـــر خالل أربعة 
أبعـــاد، وســـتعكس األبعاد تجربـــة التعليم الممتعة والمختلفة لدى ســـتيمازون، وســـيمر الزائر 
فـــي جولـــة بيـــن الفصل الدراســـي التقليـــدي وفصـــل  STEAM، وأهميـــة التقنيـــات الحديثة و 

المســـتقبل عالقتها بوظائف 

60 - 620

 Green Tech
Startupsستيمازون

برنامـــج يســـتهدف طلبـــة المـــدارس مـــن الفئـــة العمرية 13-16 ســـنة، فـــي موضوعـــات التغير 
المناخـــي والطاقـــة النظيفة وإدارة النفايات بحيث يتم تشـــكيل 15 فريق، البرنامج يســـتهدف 
تطويـــر مهـــارات الطالب التقنية والفنية وريادة األعمال عن طريق التســـجيل في مســـار خاص 
علـــى موقـــع المبادرة اإللكترونـــي، وأيضا تقديـــم ورش مختلفة )عن بعد(. ســـيقوم كل فريق 
بإنشـــاء شـــركة تعنى بحل المشـــكالت تحـــت موضوعات البرنامج، واخيرًا ســـيتم عـــرض الفكرة 

ســـواء منتـــج أو خدمة أمام لجنـــة التحكيم.

16-1360
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نبني منصة معرفية مستدامة
عبر ترسيخ مهارات التعليم المستقبلي.

ستيمازون هي منصة متطورة مصممة الكتشاف 

إمكانيات فريدة للتعلم بهدف تعزيز مهارات طالب الجيل 

الحديث. من خالل الدمج بين ورش العمل الحضورية وتجارب 

التعلم االفتراضي التي تم التأكيد عليها في منهج 

"ستيم" (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون 

والرياضيات)، نسعى لغرس التوجهات العلمية لدى 

الشباب العماني. ومن خالل هذا النهج ذو التخصصات 

المتعددة، ُعمان دوًما ستكون مستعدة لالستكشاف 

واإلبداع واالبتكار عبر إعداد مجتمع جاهز للمستقبل.

لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة
www.stemazoneoman.om

البرمجة واألمن السيبراني | علم الروبوتات
تصاميم ثالثية األبعاد | الواقع االفتراضي

الذكاء االصطناعي |  التصميم والتطوير

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والرياضة والشباب
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 العمرالوصفالجهة المنفذةاسم الفعالية
سنة

 الزمن
دقيقة

 Shell Future CityOman Shell

عبـــارة عـــن مدينـــة مصغرة تحتـــوي على محطـــات ومبانـــي تحاكي المـــدن الكبيـــرة، إال أن كل 
محطـــة فـــي المدينة ســـتكون وقفة يتعلم من خاللها الزوار - الســـيما األطفال والطلبة - عن 
مبـــادرات  التحـــول فـــي مجـــال الطاقة واالســـتدامة والتقانة، وســـيكون ذلك من خـــالل إلقاء 
الضـــوء علـــى مبادرات شـــل وبرامجهـــا ومنتجاتهـــا وخدماتهـــا التي تعكـــس التزامهـــا بالتطوير 
والبحث والعلوم. ستشـــمل المدينة مدرســـة مصغرة وعليها ألواح الطاقة الشمســـية تمثياًل 
لمشـــروع الطاقـــة الشمســـية فـــي المـــدارس والذي نفذته شـــل بالتعـــاون مع الـــوزارة، بحيث 
ســـيكون التنظيـــم على شـــكل قاعة دراســـية ســـيتم فيهـــا عرض تجـــارب علمية تشـــرح مبادئ 
العلـــوم والرياضيـــات والهندســـة بشـــكل تفاعلـــي مـــع األطفـــال، باإلضافة إلـــى محطة خدمة 
شـــل وفيهـــا يتوفـــر أجهـــزة محـــاكاة للوقـــود العـــادي وتعبئـــة المركبـــات الكهربائيـــة وكذلـــك 
الهيدروجيـــن بحيـــث ســـيقود األطفال مركبات صغيرة ويتم تعبئتها حســـب نـــوع الوقود الذي 

تســـير عليه، كما ســـيكون هنالـــك محـــل Shell Select وغيرها.

طوال اليوم ٤-13 
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ـن
كـــ

ر

ورش المبتكرين

 العمرالوصفالجهة المنفذةاسم الفعالية
سنة

 الزمن
دقيقة

كيف تطور نموذج 
أولي لفكرة ابتكارك؟

أكاديمية االبتكار 
الصناعي

كل الُمنتجـــات والخدمـــات تبـــدأ بفكرة، ولكل فكرة منهجية ُمســـتقلة لتحويلهـــا لنموذج أولي 
قابل للمتاجرة. هذه الورشـــة تقّدم للمشـــاركين األدوات األساســـية لتحويل أفكار مشاريعهم 
ومنتجاتهـــم إلـــى نمـــاذج أولية، مـــع تزويدهم بالطـــرق العمليـــة واألجهزة الفنيـــة والحاضنات 

التخصصيـــة التي قـــد تمّكنهم في تحويـــل الفكرة.

1٤ سنة 
٤5فأعلى

تحويل األفكار 
االبتكارية إلى شركات 

ناشئة

أكاديمية االبتكار 
الصناعي

تتمثـــل الورشـــة فـــي تدريـــب المبتكريـــن علـــى دراســـة جـــدوى االبتـــكار فـــي إمكانيـــة تحويله 
مـــن مجـــرد فكـــرة إلـــى منتـــج ملموس أو شـــركة ناشـــئة، من خـــالل المـــرور بعدة مراحـــل تبدأ 
بإنتـــاج نمـــوذج أولي للمنتـــج Prototype وتنتهـــي بإعداد دراســـة الجدوى الماليـــة للمنتج أو 

المشروع.

1٤ سنة 
٤5فأعلى

كيف تبتكر في تغليف 
منتجك؟

أكاديمية االبتكار 
الصناعي

ســـتعزز هـــذه الورشـــة قيمة التغليـــف لدى المشـــاركين وتكســـبهم المهارات األساســـية في 
اختيـــار مـــواد وألـــوان وشـــكل التغليف الذي يناســـب منتجاتهـــم. وتكمن أهميـــة التغليف في 
الحفـــاظ على جودة وســـالمة المنتج أواًل، واســـتقطاب العمـــالء للمنتج ثانيـــًا. ويعد التغليف 

وبنـــاء الهويـــة التجاريـــة للمنتج أحـــد الممكنات في تســـويق المنتجات.

1٤ سنة 
٤5فأعلى

استراتيجيات إدارة 
مواقع التواصل 

االجتماعي للشركات 
الناشئة واألفراد

أكاديمية االبتكار 
الصناعي

تأتـــي ورشـــة "اســـتراتيجيات إدارة مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي للشـــركات الناشـــئة واألفراد" 
كأحـــد ممكنـــات تواجـــد المؤسســـات واألفـــراد وأصحـــاب االبتـــكارات علـــى منصـــات التواصل 
االجتماعـــي األمـــر الـــذي يمكنهـــم مـــن التعاون مـــع الشـــركاء الخارجييـــن لتطوير منتـــج جديد، 
وزيـــادة الوعي أو تحســـين ســـمعة الشـــركة وعالمتهـــا التجاريـــة، أو منتجاتهـــا، أو خدماتها بين 

عمالئهـــا، والتعـــرف علـــى أصحـــاب المواهب الجـــدد والتفاعـــل معهم.

1٤ سنة 
٤5فأعلى

أهمية االحتضان 
ومسرعات األعمال 
في دعم االبتكارات 
والشركات الناشئة

أكاديمية االبتكار 
الصناعي

ســـتعمل هذه الورشـــة على تعريف المشاركين بماهية مســـرعات األعمال واستعراض تجارب 
عمليـــة لشـــركات محتضنـــة، إضافـــة إلى تزويدهـــم بآليـــات االحتضـــان ومراحله. تمر الشـــركات 
الناشـــئة بمراحـــل مختلفـــة تبـــدأ بالفكـــرة وتنتهـــي بآخر الجـــوالت االســـتثمارية أو بيع الشـــركة 
نفســـها، خـــالل هـــذه المرحلـــة البد أن تخضع الشـــركة لسلســـلة من مســـرعات األعمـــال التي 

تكســـب أصحابهـــا القـــدرة والمعرفة الكافية إلدارة شـــركاتهم ماليـــًا واســـتثماريًا وقانونيًا.

1٤ سنة 
٤5فأعلى

أكاديمية االبتكار مهارات المستقبل
الصناعي

تهـــدف الورشـــة إلـــى تزويـــد المشـــاركين بالكتـــب والـــدورات والمصـــادر التـــي تعـــزز مهـــارات 
المســـتقبل لديهـــم ، كما تركز علـــى المهارات العملية التي يحتاجهـــا المبتكرون ورّواد األعمال 
وخاصـــة تلـــك المرتبطة بمهـــارات الـــذكاء العاطفـــي، والـــذكاء االصطناعي ومهـــارات التفكير 

واإلبداعي. التحليلـــي 

1٤ سنة 
٤5فأعلى

التعريف بالملكية 
الفكرية

جامعة السلطان 
قابوس – مركز 
االبتكار ونقل 

التكنولوجيا

1٤ سنة حلقة عمل في أساسيات الملكية الفكرية والتعريف بأنواعها وتاريخ الملكية الفكرية
120فأعلى

نموذج العمل التجاري

جامعة السلطان 
قابوس – مركز 
االبتكار ونقل 

التكنولوجيا

حلقة عمل في تصميم نموذج العمل التجاري للمشـــروع وهو األســـلوب الذي ســـوف تتبعه 
الشـــركة الناشـــئة لخلق قيمة ما وتحقيق تلك القيمة على أرض الواقع واالســـتفادة منها.

1٤ سنة 
120فأعلى

مراحل بناء ثقافة 
االبتكار

جامعة التقنية 
والعلوم التطبيقية 

-مسقط

تهـــدف هـــذه الورشـــة إلى التعريـــف بمراحل االبتـــكار باســـتخدام مفهوم مســـتويات الجاهزية 
للتكنولوجيـــا )TRL = Technology Readiness Level (، و مفهـــوم البحث من أجل التطوير 
)R&D = Research for Development (، وربـــط المبتكريـــن بمؤشـــر االبتـــكار المعتمـــد في 
رؤيـــة عمـــان 20٤0 وربطه بالمســـتويات التي يكـــون الطالب جزء من المدخـــالت التي تؤثر في 
رفع المؤشـــر )مؤشـــر االبتكار العالمـــي = Global Innovation Index= GII(، مع التركيز على 

أهـــم المهارات الالزم إكســـابها للمبتكرين لســـوق العمل

1٤ سنة 
٤5فأعلى

نماذج مقياس اإلبداع
المديرية العامة 
للتربية الخاصة 

والتعلم المستمر

تهـــدف الورشـــة إلى تطبيق نماذج مـــن مقاييس اإلبداع لدى الطلبـــة المبتكرين للتعرف على 
أنمـــاط تفكيرهم اإلبداعي والذي يعد مؤشـــرًا للموهبة الكامنة لديهم.  

1٤ سنة 
٤5فأعلى

STEAM أهمية منحى
المديرية العامة 
للتربية الخاصة 

والتعلم المستمر

تهـــدف الورشـــة إلـــى تنميـــة مهـــارات القـــرن الحـــادي والعشـــرين كمهـــارة التفكيـــر النقـــدي 
والتعلـــم التعاونـــي، وذلـــك من خالل ورشـــة بعنـــوان المخـــازن الكيمائيـــة للطاقـــة ويتم فيها 

.STEAM التركيـــز علـــى بعـــض فـــروع

1٤ سنة 
٤5فأعلى
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حلبة االبتكار

 العمرالوصفالجهة المنفذةاسم الفعالية
سنة

 الزمن
دقيقة

حلبة االبتكار العلمي
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي 
واالبتكار

عبـــارة عن مســـابقة تهدف إلـــى إظهار التاريخ المشـــرق والحاضر المتجدد للعلمـــاء والمبتكرين 
حـــول العالـــم، انطالقـــًا مـــن عمـــان مـــروًرا بعواصـــم عالميـــة كان لهـــا أثـــر بتواجـــد العلمـــاء 
وابتكاراتهم، تتضمن الحلبة محطات تنافســـية تضم تحديات و أســـئلة ومنافســـات عملية في 
مجـــاالت االبتكار والعلوم والهندســـة ينتقل فيها الزائر باســـتخدام نظـــارات الواقع االفتراضي 

مـــن محطة الـــى أخرى عبر مجســـم خريطـــة العالم

1630 وأكثر

ـن
كـــ

ر

)MICROSOFT( مايكروسوفت

 العمرالوصفالجهة المنفذةاسم الفعالية
سنة

 الزمن
دقيقة

الذكاء االصطناعي 
في تحسين جودة 

القراءة
مايكروسوفت

ســـيجرب الزائـــر أداة تقـــدم القـــراءة    reading progressفـــي تطبيـــق مايكروســـوفت تيمـــز 
Teams التي تدعم الطلبة في تأســـيس ســـرعة القراءة من خالل ممارســـة القراءة المستقلة 
واســـتعراض المعلـــم للتحليـــالت البيانية الفورية المدعومـــة من الـــذكاء االصطناعي. حيث إن 
هـــذه الميزة ســـتمكن المعلمين مـــن رفع مهارات الطلبـــة في مختلف المجـــاالت من ضمنها 

ســـرعة القراءة بشـــكٍل فردي أو بحســـب احتياج مســـتويات فصولهم المتعددة.

18-65

الذكاء االصطناعي 
 في تطبيقات
 office 365

مايكروسوفت

ســـيجرب الزائـــر أدوات الـــذكاء االصطناعـــي فـــي تطبيقـــات البوربوينـــت: المـــدرب والعـــرض 
الحـــي والترجمـــة الفوريـــة. وفـــي تطبيـــق الـــوورد: فـــي أدوات الترجمـــة للمســـتندات وتحويل 
المســـتندات إلـــى عـــرض بوربوينت وتحويل الكالم الـــى نص. وفي تطبيق النمـــاذج: تحويل أي 
مســـتند إلـــى اختبار إلكتروني وإدراج أســـئلة اعتمـــادًا على عنوان االختبار وتحليـــل ذكي لبيانات 

االختبار. بعـــد  الطلبة 

18-65

تعلم الذكاء 
االصطناعي مع 

MINCRAFT
مايكروسوفت

ســـيتعرف الزائـــر علـــى أهميـــة الـــذكاء االصطناعـــي في تحديـــد العوامـــل التي تميز البشـــر عن 
اآلالت، كمـــا تتيـــح هـــذه الفعاليـــة تجربـــة الـــذكاء االصطناعـــي في المـــدن الذكية باســـتخدام 

الماينكرافت لعبـــة 
50-610

ـن
كـــ

ر

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال 

 العمرالوصفالجهة المنفذةاسم الفعالية
سنة

 الزمن
دقيقة

الشركة العمانية للغاز ركن 360 
الطبيعي المسال 

ركـــن خـــاص يظهر بتقنية تشـــغيل فيديو بحيث يطلع الزوار على سلســـلة إنتـــاج الغاز الطبيعي 
المســـال؛ بدايـــة باالكتشـــاف والتطويـــر، اإلنتاج، النقل، إســـالة الغـــاز الطبيعي، النقـــل البحري، 
اإلعـــادة إلـــى الحالـــة الغازية، النقـــل والتوزيع. الركن ســـيجعل الزوار يعيشـــون تجربـــة افتراضية 

ممتعة

جميع الفئات 
5العمرية

الشركة العمانية للغاز ركن كرة الجاذبية
الطبيعي المسال 

ركـــن الجاذبيـــة األرضية يوظـــف قانون الجاذبية، ولكـــن بطريقة ممتعة. مـــن الممكن أن يلعب 
طرفـــان فـــي نفـــس الوقت على طرفـــي الحائط ويفوز  الطرف األســـرع الذي يجمـــع اكبر عدد 

الكرات    من 
60-1010

الشركة العمانية للغاز ركن سباق الروبوتات
الطبيعي المسال 

فـــي هـــذا الركـــن يتنافـــس مجموعـــة مـــن الزوار فـــي حلبة ســـباق الســـيارات. بحيـــث يقوم كل 
العـــب ببنـــاء ســـيارته من قطـــع الليجـــو ويفوز األســـرع في الســـباق.

60-1020
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مختبر فاب تك المتنقل

 العمرالوصفالجهة المنفذةاسم الفعالية
سنة

 الزمن
دقيقة

مختبر فاب تك 
المتنقل

التكنولوجيا المبتكرة 
للحلول التعليمية 

»إنوتك«

يتعـــرف الزائر من خـــالل هذه المختبر على تقنيات التصنيع باســـتخدام البرمجـــة واإللكترونيات 
والتصميـــم الهندســـي والطباعـــة ثالثية األبعـــاد، بهدف تمكيـــن الزائر من صياغة أفـــكار قابلة 

للتصنيـــع، والتعرف على أساســـيات التصميم الهندســـي والطباعـــة ثالثية األبعاد

8 سنوات 
60فأعلى

ـن
كـــ

ر

عجائب الكون

ـن
كـــ

ر

عمانتل 

الوصفالجهة المنفذةاسم الفعالية

مسابقات الليجو 
 lego( سبايك

:)Spike
عمانتل

مصارعة السومو: أ - 
ســـيتعلم الطلبـــة كيفيـــة بنـــاء وبرمجـــة روبوت مشـــابه لمصارعـــي الســـومو. من خـــالل اتباع الخطـــوات الســـتة للتصميم   
الهندســـي فـــي صنـــع روبـــوت قـــوي وناجـــح ومنافســـة الخصـــم فـــي حلبـــة مصممـــة شـــبيهة بحلبـــة مصارعـــي الســـومو.

التنظيف الفائق: ب - 
سيكتســـب الطـــالب وعًيـــا بأهميـــة التكنولوجيا فـــي جميع مجاالت الحيـــاة منها المحافظـــة على البيئة. ســـيتعلم الطفل   
كيفيـــة بنـــاء وبرمجـــة روبوت مزود بأجهزة استشـــعار للقـــوة للتفريق بين مختلـــف المخلفات. التصميم يســـاعد في توفير 

المخلفات.  جهد حمـــل 

عمانتلتصميم لعبة فيديو
ســـيتعلم الطلبـــة كيفية إنشـــاء ألعاب الفيديـــو الخاصة بهم باســـتخدام برنامج )scratch(. توفر الورشـــة بيئـــة ممتعة للطالب 

وتحفيـــز المزيـــد من التعليم واالستكشـــاف في التصميـــم والبرمجة وهو ضـــروري لجميع التقنيات المســـتقبلية.

متاهة األسالك 
باستخدام صندوق 
)Makey Makey(ال

عمانتل
 سيتعلم األطفال كيفية تصميم لعبة المتاهة باستخدام صندوق

)Makey Makey (و برنامج )scratch( . واختبار البرنامج على الواقع.

عمانتلالواقع االفتراضي
توفـــر مســـاحة الواقـــع االفتراضـــي فرصة االســـتمتاع برؤية المـــدن الذكية ثالثيـــة األبعاد والتفاعـــل معها من خـــالل التقنيات 

وشاشـــات العـــرض الكبيـــرة، وتصور ما ســـتؤول عليها الحيـــاة خالل الســـنوات القادمة.

 العمرالوصفالجهة المنفذةاسم الفعالية
سنة

 الزمن
دقيقة

الغرفة السحابية 
CERN
 CMS

 FUTURE
 CIRCULAR
COLLIDER
ICE CUBE

LHCb
IPTA

 LIGO VIRGO
KAGRA

 LISA CONSTIRUM
ORIGIN
ALICE

AMS-02
 ATLAS

ســـيتم التطـــرق إلى فيزياء الجســـيمات وماهية األشـــعة الكونية ، ثم بنـــاء أداة حقيقية لتصور 
الكونية األشعة 

جميع 
60 األعمار 

من فيزياء الجسيمات 
إلى موجات الجاذبية 

ســـتتطرق الورشـــة إلـــى مقدمـــة عـــن منشـــأ الكـــون وموجـــات الجاذبية ، ثـــم دروس رئيســـية 
مصغـــرة  عـــن فيزيـــاء الجســـيمات و مقدمة في دروس رئيســـية عبـــر اإلنترنـــت / مقدمة زيارة 

افتراضيـــة لتنظيـــم المعلمين

معلمي 
الفيزياء 

3 -٤ ساعات 
تتخللها 
استراحة 

أبعاد فيزياء 
الجسيمات للكون  
وكيفية العثور على 
المعلومات المخفية

هذه الورشـــة مخصصة للطلبة الصغار، ويتم فيها شـــرح أبعاد الجســـيمات في الكون بطريقة 
شيقة  تفاعلية 

 12 – 10 120

زيارة افتراضية إلى  
 CERN / CMS/

 ALICE and Virgo /
IceCube

  CERN / CMS/ ALICE and Virgo / IceCube  ســـيتم الربـــط االفتراضـــي مـــع مختبـــرات
لإلطـــالع بشـــكل مباشـــر علـــى مكونـــات المختبـــرات وآليـــة العمـــل بها .

جميع 
60 األعمار 
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