
 

 

 

SUMMER BY THE SEA 2021  أهالً بكم مع   

 يقّدم البرنامج السنوي، وسوف 2021على اإلنترنت في   Summer by the Seaحيث يُفتتح  في البالد تواصلوا مع الساحل أينما كنتم

 . 2021يناير عام  24و  2من العروض والنشاطات بين  مجموعة 

 والية "فيكتوريا" من أوساط طبيعية ساحلية ومائية.  تشكيلة من األنشطة الستكشاف ما تحويهإنه برنامج لمدة شهر يؤّمن 

 اإللكتروني لمزيد من الشرح والتفاصيل عن جميع األنشطة:  the Summer By The Seaموقع   افتحوا

 au/https://summerbythesea.vic.gov. 

 الفعاليات الحية

 أسبوعية عند ساحل والية "فيكتوريا"   ص ووالمختصون باصطحابكم في رحالت غ سيقوم المتطوعون من أصحاب الخبرة

 مع عروض حية حيث تحصلون على فرصة لطرح ما لديكم من أسئلة! 

 !هنا التسجيل

 التاريخ  النشاط  المقّدم  
 "ماثيو مونتيمورو"،  

 مؤسسة "مارين مامال" 
 مساء   6:30يناير  5فعالية حية:  الثدييات البحرية على اإلنترنت

 صباحا   11:00يناير  7إعادة:  
 "نيفيل روزينغرن" 

 باحث مشارك فخري،
 قسم اإليكولوجيا، 
 البيئة والتطور، 

 جامعة "ال تروب"  

 كيف يكون خط الشاطئ عبارة عن "رمال" 
 بين صخرة ومكان يابس، طري، أو رطب 

 مساء   6:30يناير   12فعالية حية: 

 صباحا    11:00يناير  14إعادة:  

 "كايد ميلز" 
 " للمتنزهات الوطنية جمعية "فيكتوريا

 التنافس من أجل العلم 
 

 مساء   6:30يناير   19فعالية حية: 

 صباحا    11:00يناير  21إعادة:  

 "باتريشيا كوربيت" 
 " لحماية األرض والساحل شبكة "وارنامبول 

 

للحراسة في  قابلوا كالب ميريما  – حماة البطاريق 
 "ميدل آيالند" 

 مساء   6:30يناير   24فعالية حية: 

 الفيديوهات 

 ر "توارد زيرو ويست". بدءا  من "روكبول رامبلز" إلى ما يمكنكم فعله في المنزل لتصدّ رافقونا وتعلموا عن طائفة من المواضيع 

رفع  سوف تُقدم الفيديوهات مزّودة بالتعليقات على الشاشة باللغة اإلنكليزية مع مجموعة من اللغات األخرى أيضا . بما أن الفيديوهات سوف تُ 

 أمور تهّم الجميع. أسبوعيا ، فهناك 

 التاريخ  النشاط  المقّدم 
 "روبيرت دي آندريا"  

 "ذا كونيز" 
 يناير 5 –  2 تجميع المياه إلى البحر 

 "مايك كلينالند"
 "بونورونغ" للتعليم الساحلي 

 يناير 5 –  2 اكتشاف مدينة "إنفرلوك" عن الديناصورات 

 "نايومي ويلز" 
 شبكة "بيالرين" للمجمعات المائية 

 النباتات الساحلية وتمشيط الشاطئ 
 مع شبكة "بيالرين" للمجمعات المائية 

 يناير 5 –  2

 يناير 18  – 15

 تول" "مارج أو 
 "هابيتات كونيكشن"

 يناير 11 –  8 كنوز نطاق المد والجزر 

 يناير  24  – 21
 د. "جون كالدو" و"إرين نواك" 

 ت ودراستهاارجمع الحش 
 عند رصيف ميناء "نونغيرنر" جمع الحشرات ودراستها 

 إجراء مسح على الالفقاريات في المياه الضحلة مع العائلة 
 يناير 11 –  8

 "راي لويس"  
 مجتمع التعليم والعلم والبحري 

 يناير 11 –  8 كيفية تشّكل "بورت فيليب" واالطالع على األحياء المائية فيه  

https://summerbythesea.vic.gov.au/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=99a96Bj8SE6lVH9UeSciO6g2--5quElCsy1tVfjWk4NUNlFTTFM1QTExOFpDNTAzUE1DTkFZOTBISC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=99a96Bj8SE6lVH9UeSciO6g2--5quElCsy1tVfjWk4NUNlFTTFM1QTExOFpDNTAzUE1DTkFZOTBISC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=99a96Bj8SE6lVH9UeSciO6g2--5quElCsy1tVfjWk4NUNlFTTFM1QTExOFpDNTAzUE1DTkFZOTBISC4u


 

 

 

 البّث الصوتي 
 ضعوا سّماعاتكم واستمتعوا بنزهة على طول الشاطئ بينما تستمعون للبّث الصوتي المسلّي والتعليمي الهادف! 

 التاريخ  النشاط  المقّدم 
 "مارك رودريغ"  

 وكالة "باركس فيكتوريا" 
 يناير 24 –  2 عبر الرؤوس الساحلية 

 "غاري واليس" 
 عالم جيولوجيا

 مالحظات جيولوجية على ساحل "كيب ليبتراب" 
 في "ووكرفيل" 

 يناير 8 –  6

 "سونيا سانشيز" 
 شركة "بيرداليف أستراليا"  

 يناير 12  – 10 قابلوا طيور الـ"هودد بلوفر" المحلّية 

 "فيرجينيا موسك" 
 مجتمع التعليم والعلم والبحري 

 يناير 15  – 13  بيعةفّن محاكاة الط

 "دون لوف" 
ملجأ "فريندس أوف بي أوير  

 ريف" 

 يناير 19  – 17  حطام سفن الساحل الجنوبي الشرقي 

 "ماندي واطسون" 
   قسم التخطيط األرضي والمائي

"الحيتان الحقيقية" الجنوبية هي الحيتان التي يجب  
 ! مشاهدتها في الحقيقة

 يناير 22  – 20

 متاحة على اإلنترنت موارد ومواّد  

 من أجل األيام الماطرة، تفقّدوا مجموعتنا من المراجع واألنشطة! ثمة كتب تلوين، أحاجي، ِحرف يدوية، صحف حقائق، مذّكرات والمزيد! 

 "سانيا دسوزا" خّريجة برنامج
 الخور متعدد الثقافات" "سفراء 
 نكسين تو" خّريجة برنامج"تشي 

 متعدد الثقافات" الساحل "سفراء 
 "هيلدا بولوسو" قائدة فريق تحليل 

 الجسيمات البالستيكية 
 "جوش سولومونسز" من مركز 
 "إيكو سنتر" في "بورت فيليب" 

 يناير 11 –  8 كيف نوقف التلّوث البالستيكي في خور "بورت فيليب" 

 "جاك بريدون"  
 "ميت مي أندر ووتر" 

 يناير 18  – 15 أمكنة للزيارة في هذا الصيف  10الغطس العائم في "فيكتوريا": أفضل 

 البروفيسور "جون باكريدج"  
 مجتمع التعليم والعلم البحري 

 يناير 18  – 15 ميراثنا من األحفوريات في األرض الساحلية 

  "تامي لوغان"
 "غيبسالند أنرابد"

 يناير 24  – 21 وقف النفايات نحو 

 "خافيير موريلو" 
 "وايلد اليف إكسبوجر" 

 يناير 24  – 21  االحتكاك مع الحياة البرية  –المخلوقات الساحلية 


