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 2021مخيم علمي صيفي 

 كرميئيل -كلية أورط براودة 

 .لوسط العربيبا سادس -للطالب المترفعين للصفوف الرابع صيفي تكنولوجي -مخيم علمي األولىللمرة كلية اورط براودة تفتتح 

مغامرة علمية طرق تفكير جديدة, الطالب ما يكسب برنامج غني وقيم بإشراف طاقم مختص و ,إقامته بمختبرات الكليةبيتميز المخيم 

 , وإثراء عالم معرفتهم العلمي والهندسي, إكساب إستقاللية وثقة بالنفسبوسط أكاديمي

 كرميئيل –كلية أورط براودة المكان : 

 (1مخيم )  8.7.21-4.7.21   الزمان:

 (2)مخيم  11.7.21-15.7.21           

 (3)مخيم  25.7.21-29.70.21           

 شاقل لكل دورة 250التكلفة: 
 

 2020 המרכז לנוער שוחר מדע –أورط براودة  –برنامج الدورات 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدورات:
 واجراء تجارب لفهم تقنية عمل اجهزة الجسم المختلفة. على مختلف أنظمة الجسم، تشريح  بعض األعضاء, تعرف ال: الطبيب الصغير

 مشاريع متنوعةعمل وتصميم تصميم وتخطيط المباني بواسطة ورشات  ,التعرف على تقنيات الهندسة: المهندس الصغير

 كل يوم موضوع مختلف –عتها من خالل تجارب يومية بمختبرات الكلية الكيميائية ورو: التعرف على التفاعالت تجارب بالكيمياء

 التعرف على قوانين الفيزياء بحياتنا اليومية بواسطة تجارب علمية بكل لقاء.: تجارب بالفيزياء

 تكنولوجيابي,البيولوجيا والالكيمياء ,الفيزياء -تجارب حول مواضيع مختلفة في العلوم الطالب ستقوم ب: الباحث الصغير

 
يتزامن مع مخيم خاص للسوادس )ندوات براودة األكاديمية(, لمعلومات إضافية , حيث فقطلطبقة الصفوف المترفعة للرابع والخامس  3مخيم *

 (0779032079)صل مع د.ريم / دعاء يمكن التوا

 
 

 /https://w3.braude.ac.il/department/youthللتسجيل ولمعلومات اضافية يمكنكم زيارة الموقع:    

 doaa@braude.ac.il, بريد الكتروني  077-903-2079 أو دعاء سعد أو التوجه باالسئلة ل: د. ريم اسماعيل

 המרכז לנוער שוחר מדע - او زيارة صفحتنا في ال 
  

  1مخيم 

4.7.21-8.7.21 

  2مخيم 

11.7.21-15.7.21  

 3مخيم 

25.7.21-29.7.21 

 רפואה

 الطبيب الصغير

9:00-10:45  

 سادس-خامس

 משחקים בכימיה 

 تجارب بالكيمياء 

9:00-10:45  

 سادس  -خامس

 המעצב הצעיר

 المهندس الصغير

9:00-10:45 

 خامس –رابع 
 *للسوادس مخيم اخر

 המדען הצעיר

 الباحث الصغير 

9:00-10:45 

 خامس –رابع 
 *للسوادس مخيم اخر

 המעצב הצעיר

 المهندس الصغير

11:15-13:00 

 سادس-خامس

 פיזיכיף 

 تجارب بالفيزياء

11:15-13:00 

 سادس-خامس

 המעצב הצעיר

 المهندس الصغير

11:15-13:00 

 خامس –رابع  
 *للسوادس مخيم اخر

 המדען הצעיר

 الباحث الصغير

11:15-13:00 

 خامس –رابع  
 *للسوادس مخيم اخر
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