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 OBK STEM Fairأوالً: حول 

  

 ؟ OBK STEM Fairما هو 
 

OBK STEM Fair من  للتالميذالمعرض  يوفر المقاصد. –من تنظيم كلية عمر بن الخطاب  ومباراة عبارة عن معرض هو

 .الفرصة لتبادل المشاريع العلمية والرياضية والتكنولوجية مع أقرانهم من المدارس األخرى والمعاهد المدارس

 

 ؟ OBK STEM Fair  الهدف من هو ما
 

رفع مستوى الوعي و  ير مهارات القرن الواحد والعشرينتطو إلى تشجيع وتعزيز جهود المدارس في     OBK STEM Fairيهدف 

 من خالل: لدى تالميذهم SDG Goals  حول أهداف التنمية المستدامة

  في البحث العلمي والرياضي ومهارات التفكير النقدي التالميذتطوير مهارات 

 توفير بعد عملي ذي صلة وخارج الصف لتعليم العلوم والرياضيات 

   التالميذتعزيز اإلبداع والمبادرة والمهارات التعاونية والتفكير المستقل بين 

   مهارات العرض التقديميتعزيز 

 ملية التعلمتشجيع مشاركة المدرسة / الوالدين / الطالب في ع 

 

 المباراة؟  ىمتى وكيف ستجر
، وذلك بعد المقاصد-في حرم كلية عمر بن الخطاب  2022ايار  21 الواقع في السبت يوم OBK STEM Fair ىجري

. تبدأ المباراة الساعة العاشرة ص للتسجيلالمخصّ  الرابطعمليّة تسجيل كل المعلومات الخاّصة بالمشروع عبر  التالميذاستكمال 

التّي سيخّصصها  ولوحات العرض على المنصاتمشاريعهم  لتجهيزالثامنة صباحاً  الساعةالمشاركون  التالميذصباحاً، يتواجد 

ليتّم اإلجابة عليها،  تالميذفريق عمل المباراة لهم. وستقوم لجنة التحكيم بتقييم المشاريع المحّكمة وتتوّجه باألسئلة إذا وِجدت لل

   الختام.خالل حفل مباشرةً وتوزع الجوائز وستعلن النتائج 

  

 ؟  OBK STEM Fairفيمن يشارك 
 دسالسا، من الصف (Seniors) والثانوية والمهنيات ،(Juniors) ةيالمتوسطو ،المرحلة االبتدائية تالميذيشارك 

ضمًنا، من المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة التي تحجز مقعدها قبل غيرها ضمن المواعيد  عشر لحاديا الصف ولغاية

 المحددة. 

العلمي، وهي ليست منافسة بين المدارس أو بين  والبحث ، على االبتكارالتالميذهي بين  OBK STEM Fair إن المنافسة في

 هم. تالميذاألساتذة المشرفين على المشاريع العلمية ل

  

 ؟ OBK STEM Fairما هي فئات 

 مشاريع التشغيلية الميكاترونية التي تؤدي وظائف معينة مستعينة بالذكاء االصطناعي.التشمل  الروبوت: -1

المستعينة بالذكاء االصطناعي، المحاكاة  Appsوالتطبيقات  Programsتشمل البرمجيات  تكنولوجيا المعلومات: -2

  استخدام التكنولوجيا في العلوم والتربية.، وتطوير Simulationاإللكترونية 

  الصحة وعلوم الحياة/  البيئة والموارد الطبيعية -3

 :تشمل مشاريع الطاقة والمياه والموارد الطبيعية وترشيد استخدامها، ومشاكل التلوث  البيئة والموارد الطبيعية

  وسبل المعالجة.

 :تشمل البحوث والمشاريع المتعلقة بصحة اإلنسان، السلوك الصحي وأمراض العصر،  الصحة وعلوم الحياة

  ودراسة الكائنات الحية من نبات وحيوان ومجهريات باإلضافة إلى الزراعة ومتعلقاتها.
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  ؟المشاركةما هو المشروع العلمي الذي يمكنه 

 

  يقع تحت مظلة اهداف التنمية المستدامة يمكن للمشروع العلمي الذيSDG Goals .المشاركة في المعرض 

 
 ؟ةالمستدامالتنمية  يما ه

ط أن تلتر  احتياجات الحاض  بدون  والمدن األرض ه  عملية تطوير مستدامةالمية التن 
والمجتمعات وكذلك األعمال التجارية بشر

   خطورة التدهور العالم ويواجه .المساس بقدرة األجيال القادمة عل تلبية حاجاتها
الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخل  عن  البيت 

تطلب التنمية المستدامة تحسي   ظروف المعيشة لجميع األفراد دون  .حاجات التنمية االقتصادية وكذلك المساواة والعدل االجتماع  

  ثالثة مجاالت رئيسة  زيادة استخدام الموارد الطبيعية إىل ما يتجاوز قدرة كوكب األرض عل
 
جرى التنمية المستدامة ف

ُ
التحمل. وت

 .والتنمية االجتماعية ، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة،النمو االقتصادي ه  

 

  في  التالميذأن يسير على أحد المسارين التاليين، وفقاً للمقاربة المعتمدة من  التالميذيمكن للمشروع العلمي الذي ينتجه

 إنتاجها:  

:وُعمدته  حل المشاكل من خالل التفكير Research Based Projectمسار البحث / الدراسة العلمية  .أ

 ويمكن أن يرفق المشروع بنموذج مساعد أو إيضاحي.  ،وإجراء الدراسات والتجارب العلمي،

تحليل  –إثبات الفرضية  –الفرضية  –المشكل  –المالحظة الخطوات التي يمكن اتباعها في هذا المسار هي: 

 االستنتاج  –النتائج 

 

ل المشاكل من خالل التصميم الهندسي لنموذج : وعمدته حPrototype Designمسارالنموذج/االختراع  .ب

Prototype ينال براءة اختراع، كما ويمكن أن يرفق المشروع  وتنفيذه أو تصنيعه أو برمجته، وهو يمكن أن

  بدراسات وبحوث مساعدة ومؤيدة.

  

 جدول المقارنة أدناه يوضح المسارين: 

  

 مسار البحث/الدراسة   (التصميم الهندسي)مسارالنموذج/االختراع 

 أسأل السؤال / المشكل أحّدد المشكل 

 أقوم ببحث عن خلفية المشكل  أقوم ببحث عن خلفية المشكل 

 أضع الفرضية / أبين المتغيرات  أحّدد االحتياجات / األدوات 

 أصمم التجربة / أنفذ الخطوات  أجد حلوالً بديلة، أختار األفضل بينها ألطّوره 

 أفحص الفرضية بواسطة التجربة / االستمارات   Prototypeأصنع نموذًجا 

 أحلّل النتائج وأستنتج  أفحص النموذج وأطور بناًء للحاجة 

 أربط النتائج بما سبق  أربط النتائج بما سبق 

 يمكن أن يرفق بنموذج  يمكن أن يرفق ببحث/ دراسة 

  

  الجدول أعاله أوضح هذين المسارين، بحيث ينُفّذ وينُتج وفقًا ألي منهما، دون أي تأثير على تصنيفه في أي فئة.

  

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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 ؟ OBK STEM Fair في  كيفية التسجيل
واتباع  https://forms.office.com/r/qCtz3H80HP  التسجيل  رابطعليك الدخول إلى  للتسجيل •

  الخطوات المطلوبة الستكمال البيانات بدقة. 

بعد الضغط على إكمال التسجيل ستظهر أمامك صفحة جديدة تفيد بأنه سوف يصلكم رسالة تأكيد المشاركة إلى  •

 ساعة من تاريخه.  48بريدكم اإللكتروني خالل مهلة أقصاها 

بعدها سيصل إلى البريد اإللكتروني الخاص باألستاذ المسؤول رسالة تؤكد تسجيل المدرسة في المباراة.  •

  الخطأ.ألن الرسالة يمكن أن تذهب إلى هناك عن طريق  Spamالرجاء تفقد البريد المهمل أو 

 بعدها يجب أن يقوم األستاذ المسؤول بالدخول مجدًدا إلى موقع التسجيل لتسجيل المشاريع الخاصة بالمدرسة.  •

لتسجيل مشروع يمكنك بشكل أولي تسجيل اسمه وفئته ومرحلته، والحقاً يمكنك إكمال تسجيله متى تشاء ضمن المهلة  •

 المحددة في الجدولة الزمنية. 

عن إدخال تفاصيل المشروع ويمكن أن يكون هو نفسه األستاذ المسؤول عن المباراة في  األستاذ المشرف هو المسؤول •

  المدرسة.

المشاركين، ويكفي فقط  التالميذاألستاذ المسؤول عن المباراة في المدرسة هو المسؤول عن تسجيل األساتذة المشرفين و •

 بأنفسهم معلوماتهم الشخصية. صلهم رسالة خاصة ومن ثم يدخلون تتسجيل بريدهم اإللكتروني، حيث 

 بحيث)مشرف مشارك، أستاذ  تلميذمدرسة،  مسؤول :المستخدمهناك خدمات مختلفة في موقع التسجيل بحسب مستوى  •

 . (كل منهم حساب خاص على موقع التسجيلليكون 

تكرار رقم  وعدم)اإللكتروني رقم الهاتف والبريد  الصحيحة:إلدراج معلوماتهم  التالميذالرجاء من األساتذة الكرام توجيه  •

 . (المدرسة أو األستاذ أو البريد اإللكتروني

 . 2022 نيسان 22 في للمدارس يفتح باب التسجيل •

 . التالميذتسجيل كامل معلومات المدرسة والمشروع واألساتذة وأي  2022 ايار 16يغلق باب التسجيل في  •

 مشاركة أي مشروع لم يلتزم بكل شروط المشاركة ضمن المهل المحددة في الجدولة الزمنية.  نعتذر عن عدم قبول •

  

  OBK STEM Fairثانياً: شروط المشاركة في 

  

  .الحرةمن خالل مدرستهم فقط وال يسمح بالمشاركة  التالميذيشارك  .1

  في الجدولة الزمنية. دةيل حصًرا، وذلك ضمن المهلة المحدالمبادرة إلى التسجيل عبر موقع التسج .2

 الفئات كل مشاريع موزعه على  6من أي فئة او  على االقل المدرسة أن تشارك بمشروع واحدتستطيع  .3

 3 Juniors  3و Seniors.  

، ولذلك ننصح بالتسجيل 2022 ايار 6للمباراة بشكل تلقائي عند بلوغ هذا العدد أو في  المدارس تتوقف عمليات تسجيل .4

  مبكراً.

  يحق لألستاذ اإلشراف على أكثر من مشروعين في المباراة، سواء من مدرسة واحدة أو أكثر.ال  .5

 .يمكن أن يكون المشروع مشارًكا سابقًا في أي معرض علمي .6

  

 الشروط الخاصة بالمشروع 
  فقط. واحدكحد أقصى، ويشرف عليهم أستاذ مشرف  تالميذ ثالثةيشارك في إنتاج كل مشروع  .1

جنة الحكم تقدير مدى تد خل لهم بالتوجيه، ويعود لل (أو غيره)، ويمكن مساعدة األستاذ التالميذيجب أن يكون المشروع من إنتاج  .2

  مين أو غيرهم، ويحق لها استبعاد المشروع من المباراة.المعل

ذلك وال يقبل أن ينوب عنه أحد، وي حالة الجهوزية خالل المباراة صاحب المشروع ف (أو المجموعة) التلميذيجب أن يكون  .3

  كام إذا ُوجدت.لإلجابة عن تساؤالت لجنة الح

كوسيلة  بأي من اللغات الثالث: العربية، اإلنكليزية أو الفرنسية، Poster) ) يجب أن يرفق المشروع بلوحة توضيحية .4

المرتكزات العلمية، الطرق أساسية لعرض المشروع. ويمكن أن يحتوي على: الهدف /المشكلة، الشريحة المستفيدة، 

  .المعتمدة، النتائج وآلية التحقق منها بحيث تعبر بنظرة موجزة عن المشروع

إلى حفظ حقوق الملكية الفكرية للمشروع إذا انطبقت عليه هذه الحقوق أو براءة االختراع، علًما أن  التالميذ/التلميذيمكن أن يبادر  .5

  الفكرية ممثلة في المباراة.مصلحة حماية الملكية  –وزارة االقتصاد 

بحق االستفادة المعنوية  جمعية المقاصدمع احتفاظ  (إذا تم تسجيلها)حقوق الملكية الفكرية للمشروع  التالميذ/التلميذيمتلك  .6

  واإلعالمية وذكر اسمها عند تسجيل المشروع.

   11.   اإلنكليزية.يمكن أن يتم عرض المشروع بإحدى اللغات الثالث: العربية، الفرنسية و/أو  .7
    -ب  
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ً ثالث  : التحكيم وإعالن النتائج ا

  

 ّم تقييم المشاريع العلمية؟ كيف يت
، مع األخذ أربعة Critères /Criteriaبناًء لمعايير  Assessment/Evaluationتتم عملية تقييم المشروع 

وليس غيرهم. ويعتمد في عملية إدارة التحكيم نظام إلكتروني خاص يتم  التالميذمن إنتاج  أّن المشروعبعين االعتبار 

 المعايير المعتمدة هي:  العملية. وهذهتحديثه بشكل دائم إلضافة المزيد من الشفافية والمصداقية في هذه 

  

  المضمون العلمي .1

   الهدف واالبتكار واإلبداع .2

  منهجية التنفيذ .3

  أسلوب وتقنيات العرض  .4

  

 لبعض أسئلة التقييم من خالل األمثلة التالية:  والتحضيريمكن االستعانة 

  العلمية مع تطبيق وتحليل؟ ما مدى معرفة وفهم التلميذ للمفاهيم •

  ما مدى دقة المعلومات أو النظريات العلمية المستخدمة؟ •

  هل يواكب الحداثة في العلوم؟ •

  حة؟هل يطرح المشروع أو يعتمد على نظرية علمية صحي •

  هل يعتمد المشروع على بحث علمي يهدف للتطوير؟ •

  هل يوجد افتراضات في المشروع وكيفية برهنة صحتها؟ •

  ما هي البيانات العلمية المستخدمة وما هو مصدرها؟ •

  هل تتوافق النتائج مع المنطق العلمي؟ •

 جديدة ومبتكرة؟ هل الفكرة  •

 ما مدى إثراء المشروع للعلم؟ هل هو مفيد لإلنسانية؟  •

   ما مدى أهمية الفكرة؟ ولماذا يعتبرها التلميذ مفيدة؟ •

 هو مرتبط بتطوير وسائل لحل مشكالت الناس، المجتمع، التعليم أو البيئة؟ هل  •

 هل يسلّط الضوء بطريقة جديدة على مسائل ومفاهيم علمية قديمة أو معروفة؟  •

 يجاد حلول لمشاكل جديدة أو تطوير حلول موجودة لمشكلة قديمة؟ هل يهدف إل •

 ما مدى اإلبداع في اختيار طريقة الحل؟  •

 المشروع براءة اختراع؟  هل من الممكن نيل •

 وضع خطة العمل؟  تمّ  كيف •

 إعداد أدوات العمل في المشروع؟  تمّ  كيف •

 توزيع العمل بين أعضاء الفريق؟  تمّ  كيف •

 هل يوجد تطبيق لمهارات العمل ضمن الفريق؟  •

هل تعتبر آلية التفكير العلمي المستخدمة خالل تنفيذ المشروع سليمة كما في  •

 البحوث والدراسات؟ 

   ما مدى جودة تصميم وإنتاج المشروع وإخراجه بصيغته النهائية؟ •

ما مدى ثبات المشروع في المعرض من تلقاء نفسه، كما في حالة تصميم  •

 نموذج؟ ال

 كيف تم تقييم وتجربة المشروع من قبل التلميذ خالل مراحله المختلفة؟  •

 هل تم تحديد األدوات والوسائل والبيانات المستخدمة؟  •

 مناسبتها للمشروع في النتائج التي تم التوصل إليها؟  ما مدى •

 ؟ما مدى مهارة التلميذ في عرض مشروعه واستعراض المعلومات المتعلقة به •

 ما مدى استخدام التواصل البصري؟  •

 ما مدى فعالية طريقة اإللقاء؟  •

 الشفهية؟  المهارات-ما هو تقييم العرض الشفوي  •

 ؟ (دقائق مع األسئلة 10)دة للعرض هل التزم بالمدة المحد •

 تسلسل منطقي ومثير لالهتمام في تقديم المعلومات؟ تّم اتباع  هل •

 جابة عن جميع فئات األسئلة، مع التفسيرات والتوضيحات؟ ت اإلهل تم •
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واإلقناع والدفاع عن  تقديم الحججهل لدى التلميذ القدرة على المناقشة و •

 مشروعه أمام الجمهور والحكام؟ 

 ؟ التلميذ  من قبل أو تقديمه بشكٍل الئق ومرتب مشروعالتشغيل  تمّ  كيف •

 هل تم توزيع العمل بين أعضاء الفريق؟  •

 هل يوجد بوستر أو ملصق للمشروع؟  •

 هل يعبر البوستر باختصار عن ماهية المشروع وأهدافه وخصائصه؟  •

ومن تب الرسوم/الصور الالزمة بشكل مرهل يحتوي البوستر على المعلومات و •

 دون نصوص طويلة؟ 

  

 هل هناك جوائز قيّمة؟ 
 ، اجهزة الكترونية،المنح الجامعية :من الجوائز ، تتضّمن اعدد جمعية المقاصد كلية عمر بن الخطابخّصصت 

  جوائز نقدية وشهادات تقدير.
  

 متى وأين وكيف ستعلن النتائج وتسلم الجوائز؟ 
عبر مواقع  في مسرح كلية عمر بن الخطاب ويبث مباشرةالتحكيم وتعُلن في احتفال يقام  تصدر النتائج عن لجنة

  .التواصل االجتماعي

   

 هم حكام مباراة العلوم؟ من 
، ربوية من مختلف المؤسسات الرسميةيةّ وت، باإلضافة إلى شخصيات علمجامعيينلجنة التحكيم تتألف من أساتذة 

وجميعهم مختصون ومشهود لهم في اختصاصات العلوم والتكنولوجيا والتعليم والتربية واإلدارة والبيئة، ولديهم الخبرة 

  العلمية.مباريات الفي  تعشر سنواحكيم، ألكثر من والكفاءة المطلوبة في الت

  

  

 OBK STEM Fairرابعا ً: مراحل العمل في 

  

 البرنامج التفصيلي 
  

 قبل بدء العمل بالمشاريع في المدرسة 
ولكي  لديهم،مين بالعلوم، لخلق الحافز في المدرسة، وعلى األساتذة المهت والتكنولوجيا عرض الفكرة على أساتذة العلوم .1

  يعملوا على التشجيع للمباراة داخل المدرسة.

  يمكن إلدارة المدرسة إقامة منافسة داخلية الختيار المشروع األفضل للمشاركة في المباراة. .2

على  الهدف من مشروعهم قبل البدء بتنفيذه، ويفضل أن يكون هدف المشروع مفيًدا التالميذاحرص على أن يحدد  .3

  االقتصادي، التنموي، الطاقة... أو يوضح مفاهيم علمية.الصعيد الصحي، البيئي، 

دة، بل يمكن أن تكون بسيطة، لكن جديدة إذا أمكن، مع األخذ بعين االعتبار من الضروري أن تكون األفكار معق ليس .4

  مالءمة مستواها مع قدرات التالميذ في المرحلتين الثانوية والمتوسطة.

سنكون في خدمتكم لإلجابة عن أي استفسار أو استشارة أو أي معلومات حول  ال تترد د في طلب االستشارة، ونحن .5

 المباراة. 

  التسجيل كما هو مبين أعاله. رابطيتم التسجيل حصًرا عبر  .6

  

 خالل العمل بالمشاريع في المدرسة 
كمجموعة، إلنجاز  (كحد أقصى تالميذ 3) التالميذاً، أو يتعاون مع عدد من المشروع منفرد التلميذكن أن ينجز يم .1

  المشروع.

أسلوب  –المضمون العلمي  –منهجية التنفيذ  –من المشروع  الهدف)العمل قبل بدء  معايير التقييمعلى  التالميذلع طي .2

  .(اإلبداع واالبتكار – Posterوتقنيات العرض و

مشاريعهم، أو  إلنجاز)األهل إشراف األساتذة وبإذن  الدوام( تحتبالبقاء بعد  تالميذيمكنك تشجيع اإلدارة على السماح لل .3

  المدرسة.من خالل أندية العلوم والتكنولوجيا في 
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المشاريع بأنفسهم، وهذا سيؤثر بشكل أساسي في تقييمهم، والحكام لديهم الخبرة  التالميذعلى أن ينفّذ  الحرصيجب  .4

 التالميذالكافية لتقدير حجم تدخل المشرفين في المشروع ولكن ال ضير من إشراف األساتذة أو خبراء خارجيين على 

  ومساعدتهم.

صة بهذا األجنبية أو مواقع اإلنترنت الخاباألفكار واإلرشادات للمشاريع، من الكتب المحلية أو  التالميذيمكن مساعدة  .5

  .وإن كنا ننصح بأفكار من وحي البيئة الوطنية والمحلية يمكن أن تساهم في تنمية المجتمع اللبناني المجال،

  على عرض مشروعهم، وعليهم أن يتوقعوا أسئلة واستفسارات مختلفة حولها. التالميذب ريجب أن يتد .6

  .Posterيجب أن يرفق المشروع بملصق  .7

 

  OBK STEM Fairقبل موعد 

التأكيد أن الهدف األساسي هو تحفيز االبتكار العلمي من خالل المشاركة في المباراة، أما النتائج فيجب تقبلها بروح  .1

 علمية رياضية. 

التي س تطرح  األسئلةاريعهم واإلجابة على زم والتأكد من جهوزيتهم لعرض مشالدعم المعنوي الال التالميذإعطاء  .2

  عليهم من قبل هيئة التحكيم مع لفت انتباههم إلى معايير التقييم المعتمدة.

 .دقائق 7ّمّدة عرض المشروع لتد رب على أن ال تتجاوز ا .3

 االلتزام بالجهوزية التامة خالل المباراة لإلجابة على أسئلة الحكام.  التالميذالتأكيد على  .4

  

  

 OBK STEM Fairخالل 

 اإلجابة على أسئلة الحكام  .1

 على اإلجابة على األسئلة.  التالميذيمكن أن يتناوب  .2

على أي جديد، أو لمعالجة أي طارئ، وتذّكر أنه يجب التحلّي  التنظيم لالطالعالحرص على التواصل الدائم مع لجنة  .3

 بالصبر والمرونة العالية، إلنجاح المباراة وعدم التوتر عند أي طارئ بل التواصل مع إدارة المباراة 

  .التالميذمشاركة بوسترات المشاريع على صفحتنا على فايسبوك لفتح المجال أمام الناس لرؤية إبداع  تتمس .4

  م مشاركتها أيًضا.بوستر المشروع عبر الواتسأب ليت خالل العمل على المشاريع وصور التالميذإرسال صور  .5

النتائج سوف تصدر بشكل رسمي وتعلن في االحتفال الختامي، وتصدر على موقع اإلنترنت. إننّا نأمل ونرجو أن يتم  .6

 تقبل النتائج بكل روح رياضية ومسؤولية علمية. 

 . OBK_STEM_Fair، احرص على استعمال هاشتاغ: #االجتماعيي صورة على وسائل التواصل عند تحميل أ .7

  

 الحفل الختامي 
يرجى تقبل النتائج بروح رياضية، خصوًصا أنه ال مفاضلة بين المؤسسات سوى بالمعايير المعلنة للتقييم. علًما أن لجنة  .1

  بالكفاءة والنزاهة والخبرة في هذا المجال.التحكيم تضم شخصيات تربوية وجامعية مشهود لها 

  https://www.facebook.com/groups/Makassed.omar يتم نشر الصور الفوتوغرافية على صفحة الفيسبوك .2

  النتائج على موقع المباراة الحقاً. يتم نشر

 مشاركة، هادة ش معمالية جائزة  منحة جامعية، اجهزة الكترونية او ينال الفريق الفائز .3

  

http://www.facebook.com/sciencelb
http://www.facebook.com/sciencelb
http://www.facebook.com/sciencelb
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 ً  *  الجدولة الزمنية خامسا

 الموضوع  التاريخ  

  2022 نيسان https://obkc.almakassed.edu.lb  22عبر الموقع  المدرسة بدء تسجيل

 كافة المعلومات المدارس واستكمالالمهلة القصوى لحجز                         2022 أيار 6

  2022 أيار 1 تتضمن اسم المشروعبدء تسجيل المعلومات الخاصة بكل فريق 

  2022 أيار 16  تتضمن اسم المشروعتسجيل المعلومات الخاصة بكل فريق لالمهلة القصوى 

  2022 أيار 20 وتزيين منصة العرض الخاصة بكل مدرسة  لتجهيز الحضور

 2022أيار  21  الحفل الختاميموعد المعرض / 

  . إن هذه المواعيد قابلة للتعديل إذا اقتضت ضرورات تنظيم المباراة* 
 **إّن أي تعديالت تطرأ على التعليمات الواردة في هذا الدليل سترسل في حينها الكترونياً للمدارس المشاركة. 

 للتسجيل:
 https://forms.office.com/r/qCtz3H80HPاو            https://obkc.almakassed.edu.lb  عبر موقع المدرسة: 

 

 

 

 

  مكان المباراة:
مقابل مسجد االمام علي بن ابي ،شارع المفتي حسن خالد  ،طريق الجديدة - بيروت -جمعية المقاصد - كلية عمر بن الخطاب

 طالب

  زمان االمباراة:  

   2022 ايار 21 السبتيوم 

   

 ً  :: اتصل بناسادسا

Tarik Al Jadida, Mufti Khaled Street, Opposite Imam Ali Mosque 

01-309632/4 

01-705676 

omarsch@almakassed.edu.lb 

www.obkc.almakassed.edu.lb 

 

Partnership and Sponsored BY 
        

https://obkc.almakassed.edu.lb/
https://obkc.almakassed.edu.lb/
https://forms.office.com/r/qCtz3H80HP
tel:01-309632/4
tel:01-705676
mailto:omarsch@almakassed.edu.lb
http://www.obkc.almakassed.edu.lb/

