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وازدهارتقدمكلإن

العـــلـــمأســــاســــه

البازفاروق.د
يمتخصصعالم  

 
والجيولوجياالفضاءف

يالعلومأسبوعأمناءمجلسرئيس العرب  



عامةنظرة
أسبوععىل

يالعلوم العرب  



؟العلومأسبوعما العرب  

يالعلومأسبوع العامالجمهورىلإوالتكنولوجياالعلوموتبسيطتوصيلإىلتهدفمبادرةالعرب  

ي يالتفاعليةوالفعالياتاألنشطةمنالعديدخاللمن،المتخصصغي   
يدعمإىلتهدفالت  الوع 

يالعلومأسبوعيهتم.واالستكشافالتعلمعىلوالحثالعلومبأهمية العلومبمجاالتيالعرب  

يمختلفمعوتقاطعاتهاالمتنوعةوالتخصصات .الحياةمناح 

يالذيما ؟العلومأسبوعيمي   العرب  

يالعلومأسبوع يالمجتمعبي  يالوصلحلقةالعرب   يالعاموالجمهورالعلم  منمتخصصالغي 

يالمناقشاتاستضافةخالل  
اتىلعوالتأقلماإلبداعوترسعالمجتمعتقدمتدعمالت  التغي 

يوالتحديات  
.والتكنولوجياالعلوممجتمعتواجهالت 



رؤيتنا

يوالتكنولوجياللعلوممركزإنشاء  
 
قف تفردباليتسماألوسطالرسر

مجتمعيةالالمشاركةوتشجيعالعلومتطبيقفيهويتم،واالستمرارية

المتنوعةالشاملة

اتجميعضم يالمجتمعخي  يوتوفالمستوياتمختلفمنالعلم  منصةي 

اتوتبادلوالتواصلللتعلم .والنموالخي 

مهمتنا

أهدافنا

يواالستدامةالتطويرتعزيز  
 
.2030عاموخطةالمستدامةالتنميةأهدافنطاقف

.العالميةالتحدياتأهممواكبةعىلقادرةمرنةمجتمعاتبناءدعم

يالمحتوىإثراء وتعزيز،ةالعربيباللغةوخاصة،التكنولوجيةوالتطبيقاتالعلم 

والتاري    خالفنون:مثلاألخرىالحياةمجاالتيمعوالتكنولوجياالعلومتداخل

.إلخ...والصحافة

.ةالعمليوالمهاراتالمعرفةبي  يالفجوةسدخاللمنالمجتمعيةالقدرةبناء

يالمجتمعمساعدة والتنميةاعاإلبدوتعزيزالعملسوقاحتياجاتتلبيةعىلالعلم 

.االقتصادية

يمجتمعلخلقوالشبابالنساءتمكي  ي تقدم 



قصتنا

ياحتفالمن محىل 

ياحتفالإىل للعلومإقليم 

 2018إىل 2016منسنواتثالثمدارعىلأقيمالذيالمرصيالعلومأسبوعمن

ي  
 
يالعلومأسبوعإىل  (واحدةدولةف ي 2020العرب    

 
يالذييأقيميف دولة 19منأكي 

العلوممفاهيمتناولمن

العمليةتطبيقاتهامناقشةإىل

يمشاركألف16من  
 
يمشاركألف75إىل2016ف  

 
ي2018ف

ً
24إىلوصول

األفا
ً
امشارك

ً
يمشاهدةألف132ونشط  

 
.2020ف

يالمجتمع معناينموالعلم 



يالعلومأسبوع العرب   ي 2020  
 
أرقامف

عربيةدولة 18لـالتوسع

ي والسعوديةوالمغربواإلماراتمرص)مشاركةالدولأكي 
(واألردن

ي ي :التأثي  تسجيلألف 29منأكي 

والمحاورينوالمتحدثي  يالعلماءمن 233
البارزينالعلميي  ي

:الجنسي  يبي  يالمتكافئةالمشاركة

 (ذكور %52.1 )  (إناث  47.9% )

+9.31M+429M
يوصول توكتكعىلمشاهدةرقم 

 :األنشطةمنواسعنطاق

المحتوىمنساعة  400

ي 14
 
يمعرضا

 
اضيا افير

ي 11
 
يعرضا

 
علميا

مقابلة 12

عملورش 9

اضيةتعليميةدورات 9 افير

للمحتوىمشاهدةألف 132

ةمحادثة 98 قصي 

دوليةمحادثات 5

نقاشيةحلقة 25

ي 73
 
يكا شر

كاء كاء،المحتوىشر كاء،اإلعالمشر كاي،المجتمعشر ءالشر
اتيجيون كاء،االسير والرعاة،األكاديميونالشر



عىلتعرف
األمناءمجلس

االستشاريوالمجلس



البازفاروقد.أ

اوالجيولوجيالفضاءعالم

يعيىسد.أ بستك 

يجامعةرئيس دب  

ةسمو األمي 
الحسنبنتسمية

يجامعةأمناءمجلسرئيس ةاألمي 

للتكنولوجياسمية

صقرمحمودد.أ

يالالبحثأكاديميةرئيس علم 

والتكنولوجيا

ي أمزازيسعيدد.أمعاىل 

بيةوزير يالمهوالتكوينالي   
ت 

يوالتعليم يالعوالبحثالعاىل  لم 

المغربيةبالمملكة

الشيخةسمو
الصباحسهيلة

نامجالفخريالرئيس ياأليللي  مم 

يللعملالعربيةالمرأةلتمكي  ي  
 
ف

الدوليةالمنظمات

األمناءمجلس



يرناد.أ  
 
الدجاب

ييةالجزيئالبيولوجياأستاذة  
 
ف

باألردنالهاشميةالجامعة

الخرازجوادد.أ

ةتحليأبحاثمركز،األبحاثمدير

يالمياه  
 
قف األوسطالرسر

حسي  يإسالمد.أ

يمتخصصوباحثعاِلم  
 
ف

وسات الفي 

ي .م يعىل   
 
البحراب

يمتخصص  
 
لوالتواصالمحتوىف

ي العلم 

الشايبياشد.أ

يالهندسةأستاذ  
 
ةالجامعف

بالقاهرةاألمريكية

مساررئيسمساررئيسمساررئيسمساررئيسمساررئيس

المساراترؤساء

للكوارثاالستعدادالمستدامةاألرضالعلومأساسيات
يالعلوم  
 
وميةاليحياتناف

تكنولوجيةتطلعات



يأحمدد.أ مرادعىل 

للبحثالمشاركالنائب

ي اإلماراتجامعة،العلم 

ي .م يعىل   
 
البحراب

يمتخصص  
 
المحتوىف

يوالتواصل العلم 

أمي  يأملد.أ

يالمرأةمبادرةمؤسسة  
 
بالمالعلويف

حدود

خميسعالءد.أ

يالذكاءأستاذ االصطناع 

والروبوت

يد.أ يعىل   
 
الشيذاب

يالتكنولوجياوحدةرئيسنائب  
 
ف

أسيادمجموعة

المداحعمرود.أ

بجامعةالتدريسهيئةعضو

ف-عبدالعزيزالملك العامالمرسر

روالتطويالتخطيطقطاععىل

والعمرةالحجبوزارة

االستشاريالمجلس

أسامةبثينة .أ

قنسخة،والتنميةالعلومشبكةتحريررئيسة الرسر

أفريقياوشمالاألوسط



يجادد.أ  
القاض 

يالمعهدمدير لكيةالفللبحوثالقوم 

يائية والجيوفي  

حسي  يإسالمد.أ

يمتخصصوباحثعاِلم  
 
ف

وسات الفي 

يد.أ يغن  حلن  

ة يمحاض   
 
يايتخصصف ءالفي  

يدجبجامعةالفلكية كامي 

 She Speaksمبادرةومؤسسة

Science

الدغيديهبةد.أ

الدراساتكليةعميدبأعمالقائم

يالعليا  
 
بيةف ريكيةاألمبالجامعةالي 

بالقاهرة

الدبلجمال .م

كةإدارةمجلسرئيس داعمشر

االبتكارات

الخرازجوادد.أ

أبحاثمركز،األبحاثمدير

يالمياهتحلية  
 
قف طاألوسالرسر

االستشاريالمجلس

مطرمريم .د

تاإلماراجمعيةإدارةمجلسورئيسةمؤسسة

الجينيةلألمراض



يمحمد .د السنباط 

يالتواصلمتخصص يوصح،العلم   
ف 

ي مستقلعلم 

قسومنضالد.أ

ياءأستاذ معةبالجاالفلكيةالفي  

ياألمريكية  
 
الشارقةف

السعيديمحمدد.أ

ونياتاالتصاالتيأستاذ جامعةبواإللكي 

بالرباطالخامسمحمدالملك

الزيدينارص .د

يمشاركأستاذ  
 
علومف

نظممركزمدير-الكمبيوتر

السلطانجامعة-المعلومات

قابوس

يرناد.أ  
 
الدجاب

يالجزيئيةالبيولوجياأستاذة  
 
ف

باألردنالهاشميةالجامعة

الشايبياشد.أ

يالهندسةأستاذ  
 
الجامعةف

بالقاهرةاألمريكية

االستشاريالمجلس

الرواحيةراشدبنتزهرة .د

البحثبمجلسوالدعماالبتكاريةالقدراتبناءمدير

ي عمانسلطنة،العلم 



كاء نجاحشر

العلومأسبوع

ي 2020العرب  





يموضوعنا ياألساس   
 
يالعلومأسبوعف العرب   2022



مستداممستقبلنحو

يالعالمدولتتنافس  
 
قبلتدامةالمسالتنميةأهدافتحقيقلضمانالزمنمعسباقف

يالموعد  
التنميةأهدافنحوهائالتقدًماالعربيةالدولحققتوقد.المحددالنهاب 

يالقيامعلينايزالالولكن،المستدامة لتحقيقهابالكثي 

ي  
 
يالعلومأسبوعف هذهتحقيقنحوأحرزناهالذيالتقدمعنسنتحدث،2021العرب  

اتيجيةأيأساسأنهمابما–والتكنولوجياالعلمُيستخدمكيفوسنناقش،األهداف اسي 

ي-تنموية  
 
وأذىكأشعإنجازاتتحقيقف

يفإننا،ذلكمنواألهم  
 
يالعلومأسبوعف 2030خطةودعممناقشةعىلنحرصالعرب  

يفيهابما،العربيةللحكوماتالمستقبليةوالخطة  
والمملكةةالعربياإلماراتحكومت 

هما،السعوديةالعربية يالدولمنوغي   
يمصادرهاتستثمرالت   

 
اتمواكبةويالتطويرف التغي 

العالمية

ي  
 
كز،2021ف أثًراتتتأثرالمستدامةالتنميةأهدافمن7عىلسي 

ا ً محاورنابعةالساألهدافهذهوتمثل،والتكنولوجيايبالعلممباشر

ي،الفرعية يوه   
كاآلب 



:إليهنطمحما

40K
اكتسجيل اشير

22
عربيةدولة

10
أيام 10لمدةحدث

15K
منساعة
يالمحتوى العلم 

450
والمتحدثي  يالعلماءمن

العلميي  يوالمحاورين
البارزين

300
علميةفعالية
اضية واقعيةوافير

120
يك شر

15M
ياالنتشار الرقم 



ومحاورمبادرات

ة يممي    
 
:2022عامف

ونوالباحثالمبكرةالمهنيةالحياة

الصغار

يالنساء :فجوةهناك !انتبه  
 
ف

العلوممجال

يمهنيةلحياةالطريقتمهيد  
 
العلومف

والرياضياتوالهندسةوالتكنولوجيا



يالعلومأسبوعنشاطات العرب  

نقاشيةحلقات

اضيةمعارض افير

يعرض علم 

ةكلمات قصي 

يعرض علم 

نقاشيةحلقات

اضيةمعارض افير

يعرض علم 

ةكلمات قصي 

يعرض علم 

مقابالت

علميةورش

يالمشح العلم 

يالمقىه العلم 



Arabscienceweek.com



يك يالمحتوىشر الممي   يك المحتوىشر البند

2,000 USD مجانية اكةقيمة الشر

الموقععىلالشعار الموقععىلالشعار الشعار

يالعلومأسبوعحساباتعىلمنشور العرب   -
يالتواصل االجتماع 

ةإعالن يديةبالنرسر الي  - ة يديةالنشر الي 

يك ممي  يمحتوىكرسر يكلشعارأعىلمكان ) الرسر ) يك محتوىكرسر
التعريف

يالعلومأسبوعموقععىلالفعاليةبياناتتسجيل العرب   يالعلومأسبوعموقععىلالفعاليةبياناتتسجيل العرب  

والوصولالتسويق

ةفعالية ممي   يظهور )  
 
ممي  يوترتيبالرئيسيةالصفحةف ) عاديظهور

يالعلومأسبوعحساباتعىلإعالن العرب   -

اتخاللمنإعالن يالعلومأسبوعنرسر العرب   -

واحدةدعوة واحدةدعوة
الشخصياتلكبارالتواصلجلسات

يكالشعاريوضع ممي  يمحتوىكرسر يكالشعاريوضع محتوىكرسر التقرير



Your name Here

Your title

Arab science week

email@arabscienceweek

معناتواصل

حسنيعاطف

اكات مختصيالشر

يالعلومأسبوع العرب  

Hassan@arabscienceweek.com


