
  بهاوملا عم لمعلا

التعاون مع أشهر العلماء  الدوليين و المراكز العلمية

التعلم من خالل المرح واأللعاب

                                                                                                                                          ورش عمل علمية إبداعية
                                                                              مناظرات ومناقشات علمية

                                                       مهرجان العلوم / جلسة الباحثين الليلية
                                                                           المدرسة الصيفية للعلوم
                                                                                        المدرسة الشتوية للعلوم

   كوكب بين يديك“ معسكر األبحاث“ 
                   مهرجان السفر للعلوم - العلوم فى الحركة

                                                                                                  النادي الفلكي
                                                                               أخبار علمية

                                                                              نشر إصدارات
    مركز سياسات التنمية 

 معسكر األبحاث »كوكب بين يديك« الذي يهدف إلى رفع ونشر  الوعي لدى  الجبل األسود »مونتينيغرو« وذلك على أنها نموذج
أوروبى محتمل للتنمية البيئية المستدامة.

 من تركيب بنية الورقة إلى تركيب بنية كامل المجرة. من الكهوف إلى النجوم, من مياه البحر والتي تّولد منها الكهرباء دون أّي
إنفجارات, من الزواحف إلى اإلنسان اآللي, من األشجار إلى الوان الموضة الحديثة.

فى ايفانوفا, كروتيا. األصالة و الجودة, يجذبان االهتمام الدولي, و هذا ما يميز المدرسة الصيفية للعلوم

 حيث حضر أفضل الطالب من جيمع أنحاء الجبل األسود »مونتينيغرو« و إلى جانب ذلك, فقد حضر متحدثين من الداخل و الخارج, و أيضاً من
الشبكة العلمية الخاصة بنا .

و يتم تنفيذ البرنامج بمساعدة طالب من جامعات مرموقة فى أوروبا و الواليات المتحدة األمريكية.

 من خالل المحاضرات, و ورش العمل, و األفالم, و اإلختبارات القصيرة, و التدريب العملي فى المعامل المخصصة, و المناقشات الفعالة المستقلة, يحصل الطالب
الموهوبين على فرصة متميزة لمواجهة التحديات في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.

يشترك كل الطالب الحاضرين فى تشجير الحديقة القومية »لوفشين«.

العلم هو أكثر من مجرد تراكم للمعرفة. العلم هو البهجة والسعادة والمرح, وذلك ألنه يقوم على الفضول.

مؤسسة برونا للعلوم 



Foundation Prona

Studentska ulica, lamela 10/29, 81000 Podgorica

+382 20 220 615 / +382 69 491 502 / +382 67 491 502

www.prona.org / info@prona.org

 تأسست مؤسسة برونا للعلوم فى الجبل األسود " مونتنيغرو "عام 4002, كمظمة
غير حكومية غير ربحية.

وهي تهدف إلى:

l تطوير البحث العلمي
l تعزيز التنمية التكنولوجية

l إجراء تبادالت دولية للطلبة و الباحثين
l إبراز المواهب الشابة فى المجاالت العلمية

l تحسين تبادل المعلومات في مجال العلوم من خالل نماذج وسائل اعالم مناسبة
l رفع الوعى حول تطبيق النتائج العلمية فى التدريب والممارسة

l تنظيم محافل مهنية وعلمية
l إنشاء مراكزعلمية بالتعاون مع المؤسسات األكاديمية الرائدة في العالم

l المشاركة فى المبادرات العملية الدولية
l دعم التعاون بين علماء الجبل األسود "مونتنيغرو"  في المهجر

l تشجيع المشاريع العلمية ذات األهمية اإلستراتيجية
l دعم المشاريع البيئية والتقنية الحيوية والتنمية الطبية

l أداء أنشطة أخرى ذات األهمية للوضع االجتماعي وتشجع العلم في الجبل األسود "مونتينيغرو"

رئيس المجلس التأسيسي األستاذ الدكتور يوفان ميركوفيتش

 مسترشدة في ذلك حقيقة أن التنمية والقوة االقتصادية والرخاء العالميين أكثر إعتماداً
على المعرفة العلمية لدى فئة الشباب الفتي في المجتمع.

 وقد بدأت ونظمت مؤسسة بورنا في السنوات العشر الماضية عدداً من البرامج
والفعاليات لتقديم مساهمة بارزة في تعزيز العلم في الجبل األسود "مونتينيغرو" وهي :

l .سبعة مهرجانات "جلسة ليلية للباحثين" العلمية
l ."سفر عشرون مهرجان علمي  في جميع أنحاء الجبل األسود "مونتينيغرو
l .سبع مدارس صيفية للعلوم-محطة لوفيشين العلمية
l . ست مدراس شتوية علمية للمواهب الفتية
l .ستة مؤتمرات علمية دولية 

l .العديد من ورش العمل اإلبداعية
l .ندوات عديدة للمعلمين
l      ،مناظرات ومناقشات  مع أكثر من 002 متحدث من المراكز العلمية الرائدة - جامعة هارفارد، لومونوسوف

كامبريدج، طوكيو، كارلسروه، ستانفورد، ويسمان، بيركلي، جامعة أكسفورد.

شركاء وأصدقاء بورنا:
 المفوضية األوروبية / برنامج عمل  أفق 0202

وزارة العلوم
وزارة التربية والتعليم في الجبل األسود"مونتينيغرو"

وزارة الدفاع في الجبل األسود"مونتينيغرو"
 معهد البحوث بيتنيسا

بيت التجارب، ليوبليانا
مركز ترويج العلوم، بلغراد

العلم، سبليت
الرابطة األوروبية ألحداث العلوم

الرابطة الدولية لتبادل الطالب من أجل الخبرة التقنية

ُكّن صديقاً لبرونا.
المساهمة سوياً من أجل تطوير الجبل األسود"مونتينيغرو" كمجتمع مزدهر في الثقافة والتعليم , اإلبداع ,و واحات خضراء.


