
برناجم سايتك

 اسكتشف أحدث تطورات
 العلوم والتقنية يف جامعة

اكليفورنيا - بريلكي

يوليو ٢٢ - أغسطس ٠٣ ، ٢٠١٨



 خض جتربة العلوم والتقنية عرب
االكتشاف

 يّس لكّية الكميياء و معهد بريلكي العاملي للعلوم
يف َسُيقاُم  والذي  سايتك  برناجم  يقدموا   أن 
 جامعة اكليفورنيا- بريلكي من يوليو ٢٢ وحّت
 أغسطس ٠٣ ، ٢٠١٨.  برناجم سايتك يسهتدف
 طالب املرحلة الثانوية من الواليات املتحدة ومن

بلدان أخرى.

فهمك ُتطور  سوف  سايتك،   مع 
وتتعمل العامل،  تواجه  اليت   لملشالك 
حلل والتقنية  العلوم  استخدام   كيفية 
إلهلامك هيدف  سايتك  املشالك.   هذه 
 ليك تسىع بأن تتبىن مهنة يف جمال
 العلوم والتقنية واليت ستؤكد بأنك  تؤثر

عىل العامل بشلك إجيايب.
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 برناجم سايتك خيتلف عن بقية الرباجم
 الصيفية الحتوائه عىل املمزيات التالية:

 
١- تمُيز شامل

  ُمقدم لمك عن طريق لكّية معرتف هبا عامليًا كواحدة من أفضل املؤسسات التعلميية يف العامل.
 يمت ختطيط وإدارة سايتك من قبل لكّية الكميياء يف جامعة اكليفورنيا- بريلكي. ويمت قيادة
 الربناجم من قبل خنبة مؤثرة من أعضاء هيئة التدريس ذوي مسعة عاملية حيث أن لكّية الكميياء

 يف بريلكي حائزة عىل لقب املركز األول عامليًا.

٢- ُعمق
 انغمس يف العلوم والتقنية. العملاء الناشئني املشرتكني يف الربناجم سوف حيصلونألن الفعل
 املضارع مرفوع عىل فرصة حضور ندوات ُمْقِنعة مقدمة من أفضل العملاء واملهندسني عامليًا.
 العملاء الناشئني سوف يقوموا بتعزيز ما يتعملونه عن طريق اخلوض يف جتارب معلية تقوم
 برتسيخ املفاهمي يف شت جماالت العلوم والتقنية حيث أن لك جزء من الربناجم مت تصمميه

 بعناية فائقة لزيادة فهم املشرتكني للعامل احمليط هبم.

٣- إلهام
 عزّز معرفتك العامة باألحباث العملية املتطورة. سوف تالحظ وترى كيفية تنفيذ البحث العيمل
 يف واحدة من أفضل املؤسسات التعلميية عامليًا. سوف تشعر باإلهلام حيمنا تتضح لك آلية

إدارة البحث العيمل.

٤- ارتباط
 يقوم الربناجم بتقدمي نظرة شاملة لكيفية التقدمي عىل اجلامعات يف الواليات املتحدة ويعرِّف
 الطالب عىل منط احلياة اجلامعية. طالب الربناجم سوف حيظون عىل جلسة معلومات تفاعلية
 مع مكتب القبول يف بريلكي ليك حيسنوا فهمهم لعملية التقدمي ورشوط القبول. طالب الربناجم
النصيحة والتخاطب مع طالب جامعة بريلكي ألخذ  أيضًا عىل فرصة االختالط   سيحظون 

 ولسؤاهلم يف املجاالت املختلفة عن احلياة اجلامعية.
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بريلكي باألرقام
 احلقائق باألرقام قد تكون مثرية لإلجعاب ولكن زيارة بريلكي وجتربة اجلو العام سوف تقدم

 أفضل هشادة لعمظة جامعة اكليفورنيا- بريلكي.

اجلامعة الثالثة من بني مجيع اجلامعات احلكومية يف العامل

عملاء فلربايت يف هيئة التدريس ٧٧

من أعضاء هيئة التدريس حائزين عىل زمالة ماك آرثرر٣٣

خرجي من جامعة بريلكي حازوا عىل جائزة نوبل٢٩

 عضو هيئة تدريس معرتف هبم كأعضاء يف األاكدميية الوطنية ١٤٤
للعلوم

من أعضاء هيئة التدريس احلاليني حازوا عىل جائزة نوبل٧

 ميدالية وطنية أمريكية للعلوم مت حيازهتا من قبل أعضاء حاليني١٣
يف هيئة التدريس

عنرص من عنارص اجلدول الدوري مت اكتشافهم يف بريلكي١٦

فائزين مبيدالية فيلدز٣

اجلامعة األوىل من بني مجيع اجلامعات احلكومية يف الواليات املتحدة



 جزء رئييس من الربناجم يمتحور حول
 جتربة احلياة اجلامعية اخلاصة بطالب
معلومات عىل  لِع  َتطَّ سوف   بريلكي. 
 قمية حول معلية احلصول عىل هشادة
شؤون معيد  قبل  من   الباكلوريوس 
 الطالب و سوف تشرتك يف ورش معل
ملف إنشاء  معلية  يف  ستفيدك   اليت 
ما باإلضافة إىل   تقدمي جاميع ناحج. 
 سبق سوف حتظى عىل فرصة التواصل
وطالب الباكلوريوس  مرحلة  طالب   مع 
  الدراسات العليا ليك تّطلع عىل التجربة

 احلياتية لطالب التخصصات العملية.

الربناجم، خطة  مضن  من   باإلضافة 
لكّية بريلكي،  جلامعة  جوالت   يوجد 
األحياء قسم  اهلندسة،  لكّية   الكميياء، 
 اجلزيئية واخللوية قسم العلوم احلسابية
 والطبيعية. باإلضافة، سوف تقوم بزيارة
)يمت التجميع   مكتبة اجلامعة و مباين 
 ختزين جوائز نوبل اخلاصة جلامعة يف
 بريلكي يف هذه املباين(، مكا سميكنك
التارخيي وبوابة ساذر  زيارة برج ساذر 

التارخيية.

احلياة اجلامعية لطالب بريلكي



 سان فرانسيسكو ومنطقة اخلليج:
أُسست عىل اإلبداع

 برناجم سايتك حيدث يف منطقة  ذات حسر آرس وخاّلب: منطقة خليج سان فرانسيسكو. هذه املنطقة
 املمزية لعبت دورًا أسايس يف العديد من االجنازات، من قيادة الكفاح حنو تغيري اجمتايع إجيايب إىل
 إنتاج بعض من أحدث التقنيات وأكرثها إبداعًا عىل صعيد عاملي. لكوهنا جماورة لسان فرانسيسكو جامعة
 بريلكي تعترب من أرخس القادة يف تعلمي العقول الالمعة الذين يصبون إىل الريق بالعامل. خالل برناجم
 سايتك باإلضافة إىل اكتشاف جامعة بريلكي، سوف تقوم باكتشاف سان فرانسيسكو وذلك عن طريق
 رحالت ميدانية منمظة إىل حديقة جولدن جيت، جس جولدن جيت، فيرشمزن وارف، واإلكسبلوروتوريوم.



اكتشافات ملهمة يف العلوم والتقنية:
 يوم جائزة نوبل

 اكتشف ما يلهم الناس للسيع خلف مهنة )وحياة( يف جمال العلوم! اسمتع اىل جلسة نقاشية
 بني أساتذة أاكدمييني يف جماالت العلوم، التقنية، واهلندسة الذين سوف حيدِّثونك عن االكتشافات
 امللهمة اليت أهلمهتم إىل تبين مهنة يف جمال العلوم والتقنية. يف وقت الحق من املساء سوف
 حتظى عىل فرصة ذهبية لالسمتاع والتخاطب من أحد العملاء احلائزين عىل جائزة نوبل املرموقة.

نانو- بريلكي
البحث رواد  من  خنبة  مع  وتواصل   اسمتع 
تقنية باستخدام  تتعلق   العيمل يف جماالت 
 النانو حلل مشالك املجمتع، عزّز فهمك بتقنية
معلية وجتارب  حمارضات  طريق  عن   النانو 
 لصنع نوافذ زجاجية معززة بواسطة جزيائت

النانو.

روبو- بريلكي
األفالم يف  تراه  ملا  مقاربة  جتارب   خض 
روبوتات، و الذاكء االصطنايع،   السيمنائية: 
 تعمل اآللة! لدينا براجم متعددة مثرية لالهمتام
 ُمقدمة بواسطة رواد هذا املجال، سوف تقوم
 بتعزيز معرفتك وفهمك بتقنية الروبوتات عن
 طريق رحلة ميدانية و ورشة معل يف معمل

 تعمل الروبوت يف جامعة بريلكي.
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 مقتطفات من الربناجم:

مواضيع العلوم والتقنية
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 إعادة اخرتاع حبوث الوراثة عن طريق تقنيات تعديل
اجلينوم

 كيف ميكننا حتسني جودة املعيشة مجليع الناس؟ مشلكة أساسية جيب مواجههتا يه انتشار
 األمراض. سوف تسمتع لعملاء مهمتني حلل هذه املشلكة عن طريق أحباثهم يف جمال عمل
 الوراثة وتقنية تعديل اجلينوم. مكا سوف تقوم باملشاركة يف حبوث مماثلة عن طريق تدريبات

حماكية يف التحول البكتريي وتطوير مصفوفات دي إن أي دقيقة.

 املجمتع املتواصل: احلواسيب و االنرتنت يف عرص
املعلومات

 هل سبق و أن حملت بأن تقوم بزيارة وادي السيليكون؟ اآلن يه فرصتك املنتظرة! سوف تقوم
 بزيارة وادي السيليكون املهشور عامليًا واملسؤول عن والدة عرص التقنية وإبتاكرات متعددة. سوف
 تقوم برحالت ميدانية إىل مقر الرشكة األكرث هشرة عىل الصعيد العاملي ليك تّطلع عىل احلياة

اليومية لخشص يعمل يف املجال التقين.

 أحدث التطورات يف جماالت العلوم والتقنية
 مق بأخذ جولة يف مسّع اجلزيائت الدوراين الزتامين ذو مصدر ضوء متقدم والذي يعترب أقوى
 مصدر لألشعة الفوق بنفجسية ولألشعة السينية النامعة. مكا سوف تقوم بزيارة املوليكيوالر
 فاوندري، واليت تعترب منشأة عاملية لبحوث علوم النانو. بشلك عام، سوف تقوم باحلصول عىل
 نظرة متاكملة عىل احلياة اليومية لعامل يف معمل وطين أمرييك. باإلضافة إىل ما سبق سوف
تستطيع أن تسمتتع جبولة يف صالة لورنس للعلوم واليت تمشل متحف العلوم ومركز األحباث.

الطاقة اخلرضاء املتجددة ملستقبل أفضل
 ستشارك يف نقاش حول كيفية قدرة التغيريات االجمتاعية  يف الوقت احلايل بأن تؤثر عىل
 مستقبل الغد، مكا ستقوم بالتعمل من أبرز الرواد الذين كرّسوا حياهتم لتطوير طاقة خرضاء
 متجددة، باإلضافة ملا سبق سوف تشرتك يف تدريبات حماكية يف املعمل ليك ُتصّنع وُتصّنف

األلواح الضوئية. سوف يتسىن لك أخذ هذه األلواح عند انهتاء الربناجم!



احملارضون يف برناجم سايتك
 سايتك يقدم خنبة من أفضل العملاء واملهندسني عامليًا كضيوف حمارضين، ببساطة سايتك يقدم
 فرصة غري مسبوقة للطالب املشرتكني يف الربناجم للتعمل عن طريق التفاعل والتواصل مع األخشاص الذين
 يقومون بتشكيل فهم العامل للعلوم والتقنية. هؤالء العملاء البارزين سوف يقومون مبشاركة معرفهتم، خرباهتم
ك  وقصصهم احلياتية ليك يلهمونك للسيع وراء مهنة يف جماالت العلوم والتقنية و ليك حيفزوا ِحسَّ

 االكتشايف يف املجاالت املختلفة.

 أكثر من ٢٠٠ سنة من
الخبرة المشتركة

 محاضر حائز
على جائزة نوبل

 محاضر١۵
 جامعات۵ من

 بارزة
 مثل: جامعة اكليفورنيا-بريلكي اكلتك، ستانفورد،

جامعة اكليفورنيا- لوس أجنلوس، و كورنيل

 خبراء علميين في
 مجاالت مختلفة:
 جمال الكميياء

  جمال عمل املواد
 جمال عمل الوراثة

وجمال عمل األحياء

 جمال الروبوتات
 جمال تقنية النانو

 جمالعلوم احلاسوب
وجمال اهلندسة

 خبراء تقنيين في
 مجاالت مختلفة:



 أحقية القبول
 طالب املرحلة الثانوية من الواليات املتحدة ومن شّت البلدان األخرى جيدر هبم التقدمي عىل
 الربناجم. إتقان اللغة االجنلزيية واالستعداد لربناجم عيمل مكثف مها رشطان أساسيان مجليع

الطالب املتقدمني؟

تفاصيل الربناجم
 سايتك ُيقاُم يف احلرم اجلاميع التارخيي اخلاص جبامعة اكليفورنيا- بريلكي. سايتك حيدث

 لك صيف ويسمتر ملدة أسبوعني.

 رسوم الربناجم تمشل التايل: ماكن املعيشة، املواد التعلميية، مجيع الوجبات، مجيع الرحالت
 امليدانية والرباجم االجمتاعية، اهلدايا التذاكرية، وهشادة رمسية موقعة من قبل معيد لكية الكميياء.

 ميكنك االن التقدمي عىل الربناجم، ونود بأن ننوه أن بوابة التقدمي سوف تغلق عندما يمت عند
  قبول أول ١٠٠ طالب لملزيد من املعلومات حول توارخي الربناجم، رسوم الربناجم، أو حول معلية

التقدمي، مق بزيارة موقعنا اإللكرتوين:

chemistry.berkeley.edu/gold/scitech

تواصل معنا
ال ترتدد يف سؤالنا حول سايتك عرب بيانات التواصل التالية:

goldprograms@berkeley.edu       معلومات عامة 

suttons@berkeley.edu           سوزان ستون

kcordova@berkeley.edu            اكيل كوردوفا

أو مق بزيارة موقعنا اإللكرتوين
chemistry.berkeley.edu/gold/scitech

http://chemistry.berkeley.edu/gold/scitech
http://chemistry.berkeley.edu/gold/scitech


لكّية الكميياء و معهد بريلكي العاملي للعلوم


