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ــا  »مــا مــن شــك بــأن الثــورة الصناعيــة الرابعــة لهــا تأثيــرات كبيــرة متعاظمــة علين

جميعــًا صناعّيــًا وفكرّيــًا... بــل ستشــكل مســتقبًا جديــدًا فــي العالــم بأســره. وعلينــا 

اســتيعاب متغيــرات تلــك الثــورة الصناعيــة العلميــة والتكنولوجيــة احمليطــة بنــا، 

واملتمثلــة فــى ذلــك التقــدم الهائــل الــذى أحرزتــه، وكذلــك متكــن وســائل ومؤسســات 

تنشــئة الطفــل مــن االســتفادة مــن نتائــج هــذه الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة، والتعامل 

مــع تأثيرهــا علــى املجتمــع  واإلنســان والثقافــة والتعليــم واإلعــام«.

صاحب السمو الملكي

األمير عبد العزيز بن طالل بن عبد العزيز 
رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية 
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مقـدمــــة 
يقــوم املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة بــدور محفــز فــي مناقشــة قضايــا تنشــئة الطفــل، وجمــع املعلومــات التــي تســاعد علــى 

رؤيــة واقــع التنشــئة والبنــاء عليــه، بوصــف املجلــس بيتــًا للخبــرة، ومنتجــًا وداعمــًا لسياســات استرشــادية وطنيــة وإقليميــة 

حتقــق املصلحــة الفضلــى للطفــل فــى كل البلــدان العربيــة. وتواصــاً مــع اهتمــام املجلــس بقضايــا الطفولــة والتنشــئة وفــق 

نســق جديــد للتنشــئة، أعــده حتــت اســم منــوذج »تربيــة األمــل«، ذلــك النمــوذج الــذي انطلــق مــن النهــج احلقوقــي املتكامــل، 

ونهــج املشــاركة وبنــاء القــدرات، ونهــج بنــاء الــذات، ويهــدف إلــى تنميــة األمــل مــن خــال تعزيــز وعــي الطفــل وإطــاق طاقاتــه 

العقليــة والنقديــة واإلبــداع، وتنميــة قدراتــه فــي التعليــم والتعلُّــم املســتمر، وامتــاك مهــارات القــرن الواحــد والعشــرين، وذلــك 

حتــت شــعار »عقــل جديــد إلنســان جديــد فــي مجتمــع جديــد«، قــام املجلــس بإنشــاء جائــزة فــي مجــال البحــث االجتماعــي 

والتربــوي لتقــدمي دراســات علميــة حــول قضايــا الطفولــة والتنميــة.

تسعى اجلائزة - التي تتجـــدد القضايــــا التي تتناولهـــا مبـــا يتناســـب مـــع توجهـــات املجلـــس واألحـــداث العربيـــة والعامليـــة 

ـــل تيــارًا فكـــرّيًا تربـــوّيًا مســتنيرًا، يعمــل علــى بنــاء  التــي تواجــه الطفولــة - إلــى حتفيــز البحــث العلمــي وإنتــاج املعرفــة، لُتشكِّ

سياســات داعمــة، وبيئــات متكينيــة حاضنــة لتنشــئة طفــل عربــي بعقــل جديــد، ليكــون إنســانًا جديــدًا فــي مجتمــع جديــد، ينعــم 

فيــه املواطــن العربــي بنــور املعرفــة والعقــل واحلريــة والعدالــة. تهــدف اجلائــزة - بشــكل عــام - إلــى تعظيــم احلــوار املجتمعــي 

حــول القضايــا ذات األهميــة بالطفــل وتنشــئته مــن خــال البحــوث املقدمــة.

ي  ن الطفــل العــر�ب ويســعد املجلــس أن يعلــن عــن فتــح بــاب القبــول وشــروط الترشــح للجائــزة فــي دورتهــا الثانيــة حــول »تمكــ�ي

ــد فــي  ــر 2018، وعق ــذ فبراي ــدأ العمــل عليهــا من ــي ب ــة الت ــة هــذه القضي ــًا بأهمي ــة«، إميان ــة الرابع ــورة الصناعي ــر الث ي ع
�ن

ســبيل ذلــك سلســلة مــن اللقــاءات الفكريــة التــي أكــدت فــي مجملهــا ضــرورة متكــن الطفــل العربــي للدخــول فــي عصــر الثــورة 

الصناعيــة، وفــق رؤيــة واضحــة مفادهــا أن هــذه الثــورة التكنولوجيــة الهائلــة يجــب اســتثمارها خلدمــة ورفاهيــة اإلنســان ومــن 

أجــل تطويــر املســتقبل بكافــة نواحيــه، بــل ولتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.

الشــكر كل الشــكر للراحــل مؤســس اجلائــزة األميــر طــال بــن عبــد العزيــز رحمــه اللــه، وراعيهــا ســمو األميــر عبــد العزيــز 

بــن طــال رئيــس املجلــس، وشــريكنا الداعــم برنامــج اخلليــج العربــي للتنميــة »أجفنــد«، وكل املفكريــن واخلبــراء والباحثــن 

مــوا لنــا خبراتهــم فــي وضــع محــاور وشــروط تلــك اجلائــزة، التــي نتطلــع أن ُتســهم فــي إثــراء البحــث  واإلعاميــن الذيــن قدَّ

العلمــي فــي هــذا املجــال.

د.حسن البيالوي

األمن العام للمجلس - أمن عام اجلائزة
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موضوع الدورة الثانية
»متكني الطفل العربي يف عصر الثورة الصناعية الرابعة«

ونحــن فــي خضــم هــذا التطــور العاملــي، فاجأنــا العالــم بصــك مصطلــح جديــد عــام 2016 هــو »الثــورة الصناعيــة الرابعــة«. 

ــذكاء  ــي مجــال ال ــات ناشــئة ف ــات لتكنولوجي ــه »اســتخدام تطبيق ــُم »كاوس شــواب« بأن ــه الَعاِل ف ــذي َعرَّ ــح ال ــذا املصطل ه

ــو،  ــا النان ــاد، وتكنولوجي ــة األبع ــة ثاثي ــادة، والطباع ــة القي ــات ذاتي ــياء، واملركب ــت األش ــات، وإنترن ــي، والروبوت االصطناع

والتكنولوجيــا احليويــة، وعلــم املــواد، وغيــره، ومــا قــد يصاحبهــا مــن ثــورة فكريــة للتعامــل مــع هــذه التكنولوجيــا املتقدمــة... 

األمــر الــذي يتطلــب منــا االســتعداد والتهيئــة مــن أجــل متكــن أطفالنــا لهــذه الثــورة املقبلــة، ودخــول هــذا العالــم اجلديــد.

ــر  ــي األمي ــق صاحــب الســمو امللك ــي، أطل ــه اإلستراتيجـ ــة وتوجه ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب ــة املجل ــن رؤي ــًا م وانطاق

ي 
ي �ن ن الطفــل العــر�ب عبــد العزيــز بــن طــال بــن عبــد العزيــز رئيــس املجلــس - الــدورة الثانيــة مــن اجلائــزة بعنــوان »تمكــ�ي

نــات املعرفيــة والعلميــة لهــذه الثــورة الصناعيــة  عــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة«؛ لبحــث ومناقشــة عــدد مــن املفاهيــم واملكوِّ

اجلديــدة، فــى ضــوء بنيــة مفاهيميــة متكاملــة ومترابطــة، وفــق نســق فكــري جديــد يؤســس لعاقــة عضويــة بــن الطفــل والثــورة 

الصناعيــة الرابعــة فــى إطــار وعــي كونــي، حتــت شــعار عقــل جديــد إلنســان جديــد فــي مجتمــع جديــد. 

ويســعى املجلــس مــن خــال اجلائــزة فــي هــذه الــدورة، إلــى توفيــر عــدٍد مــن الأبحــاث التطبيقيــة التــي ميكــن أن تثــري البحــث 

العلمــي فــي مجــال الطفولــة مبتطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة؛ مــن أجــل تهيئــة ومتكــن أطفالنــا مــن هــذا املســتقبل القــادم 

رهــا تلــك البحــوث. مبتطلباتــه، ومــن خــال الــرؤى والنتائــج والتوصيــات واملمارســات التــي ميكــن أن ُتوفِّ

جائــزة امللــك عبــد العزيــز للبحــوث العلميــة فــي قضايــا الطفولــة والتنميــة، جائــزة أسســها الرئيــس 

املؤســس للمجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة صاحــب الســمو امللكــي األميــر طــال بــن عبــد العزيــز 

رحمــه اللــه، ويحمــل رايــة رعايتهــا اآلن صاحــب الســمو امللكــي األميــر عبــد العزيــز بــن طــال رئيــس 

ــس، وبدعــم مــن الشــريك  ــًا مــن ســموه بدعــم التوجــه الفكــري واإلســتراتيجي للمجل ــس، إميان املجل

اإلســتراتيجي برنامــج اخلليــج العربــي للتنميــة »أجفنــد«.
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املبــــررات:
• وقائــع التطــور العاملــي فــي النصــف الثانــي مــن العــام 2016، حيــث فاجأنــا العالــم بصــك مصطلــح »الثــورة 	

ــكل  ــا وب ــكل فرصه ــورة ب ــذه الث ــا مســتعدين له ــل أطفالن ــا أن جنع ــي توجــب علين ــة«، الت ــة الرابع الصناعي

مخاطرهــا، فالثــورة الصناعيــة ُمقبلــة ال محالــة، ويجــب التعامــل معهــا علــى أنهــا حتميــة تكنولوجيــة ال مفــر 

منهــا.

•  احلــرص علــى امتــاك األطفــال أدوات املســتقبل مــن خــال تعزيــز مهــارات البحــث والنقــد والتحليــل لديهــم؛ 	

حلفــظ التــوازن فــي شــخصية الطفــل.

• ل مــن جديــد... عقــل الطفــل الــذي نعمــل علــى 	 ــدَّ أن تشــكَّ إن القيــم والقــدرات املطلــوب تنميتهــا للطفــل الُب

ــا أن نفهــم كيــف يتــم إعــداده، وعلــى أي شــكل. ــدًا، وعلين ــدًا وعاملــًا جدي جتديــده ليقابــل مجتمعــًا جدي

• ــة 	 ــة فــي الوطــن العربــي مبتطلبــات الثــورة الصناعي ــى إثــراء البحــث العلمــي فــي مجــال الطفول احلاجــة إل

الرابعــة، مــن أجــل تنميــة قــدرات األطفــال وزيــادة فــرص مشــاركتهم ومتكينهــم مــن مهــارات القــرن الواحــد 

والعشــرين. 

األهــداف:
• النشــر والتوعيــة بأهميــة العمــل علــى متكــن الطفــل العربــي فــي عصــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة بفرصهــا 	

ومخاطرهــا، فــي ضــوء بنيــة مفاهيميــة متكاملــة ومترابطــة، وفــق َنســق فكــري جديــد ُيؤســس لعاقــة عضويــة 

بــن الطفــل والثــورة الصناعيــة الرابعــة فــى إطــار وعــي كونــي. 

• ــة 	 ــورة الصناعي ــرات الث ــي مــن اســتيعاب متغي ــن الطفــل العرب ــدة مُتكِّ ــورة أفــكار جدي ــكار، وبل ــق األف تعمي

ــا. ــة احمليطــة بن ــة والتكنولوجي العلمي

• ــة، 	 ــة والتكنولوجي ــورة العلمي ــذه الث ــج ه ــن نتائ ــتفادة م ــن االس ــل م ــئة الطف ــائط تنش ــائل ووس ــن وس متك

ــم.  ــة والتعلي ــان والتربي ــع واإلنس ــى املجتم ــا عل ــع تأثيره ــل م والتعام

• تنميــة منــوذج التنشــئة للمجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة )تربيــة األمــل( فــى إطــار الثــورة العلميــة 	

والتكنولوجيــة.
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احملــاور
مــة لنيــل اجلائــزة فــي دورتهــا الثانيــة حــول »متكــن الطفــل العربــي فــي عصــر الثــورة  تتنــاول البحــوث املقدَّ

الصناعيــة الرابعــة« احملــاور التاليــة، فــي إطــار جهــود املجلــس لتنشــئة الطفــل وفــق متطلبــات الثــورة الصناعيــة 

الرابعــة: 

الطفل وتنمية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة )ثاثية املعرفة والقيم واملهارات(.  -1

2-  قياس وتقومي جاهزية األطفال ملتطلبات الثورة الصناعية الرابعة )ثاثية املعرفة والقيم واملهارات(.

متكن املعلِّم من متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتفعيلها في العملية التربوية.   -3

قياس وبناء البيئات التمكينية ملؤسسات تنشئة الطفل ملتطلبات الثورة الصناعية الرابعة:        -4

 أ( األسرة 

ب(  املدرسة 

ج( اإلعام والثقافة 

 د( منظمات املجتمع املدني

الفن كمدخل لتنمية اإلبداع في عصر الثورة الصناعية الرابعة.   -5

6-  املناهج التعليمية والثورة الصناعية الرابعة.

متكن األطفال ذوي اإلعاقة في عصر الثورة الصناعية الرابعة.  -7

الطفل واإلبداع والتفكير النقدي العقاني والتفكير العلمي في عصر الثورة الصناعية الرابعة.  -8

نات الثقافية للمجتمع والعقل العربي وتأثيرها على الطفل في عصر الثورة الصناعية الرابعة. 9-  املكوِّ

10-  التكنولوجيا احليوية )الصحة والغذاء للطفل( في عصر الثورة الصناعية الرابعة.
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البحوث املستهدفة:
ــرار ومؤسســات  ــاع الق ــن ُصنَّ ــة ُتع ــة تطبيقي ــة معرفي ــر بني ــن خــال توفي ــك البحــوث م ــن تل ــق االســتفادة م تتحق

التنشــئة فــي الــدول العربيــة فــي وضــع الــرؤى واآلليــات لتمكــن الطفــل العربــي مــن التعامــل مــع مقتضيــات الثــورة 

الصناعيــة الرابعــة؛ باعتبارهــا ثــورة وعــي كونــي، حيــث تســتهدف اجلائــزة:

• ــة ملســاعدة 	 ــادة التعليمي ــع، وبامل ــة باملجتم ــة الرابع ــورة الصناعي ــات الث ــج تكنولوجي ــول دم ــة ح ــوث تطبيقي بح

ــر اســتنارة. ــه أكث ــاة وجعل ــى االســتمتاع باحلي ــل عل الطف

• بحــوث تطبيقيــة حــول االســتخدام األمثــل لتكنولوجيــا االتصــال واملعلومــات )ICT( ووســائط التواصــل 	

ــي  ــة ف ــاج املعرف ــي أي مــكان، مــن كل مراكــز إنت ــم ف ــة للمتعلِّ ــح انســياب املعرف ــث مبــا ُيتي االجتماعــي احلدي

ــم. العال

• بحوث تطبيقية حول البيئات التمكينية )األسرة - املدرسة - اإلعام - املجتمع املدني(.	

شروط التقدم للجائزة:
مُتنح اجلائزة لألفراد من مواطني البلدان العربية وليس للمؤسسات.  .1

للباحث/للباحثن التقدم ببحث واحد فقط في الدورة نفسها.  .2

ال مُتنح اجلائزة في دورتن متتاليتن لنفس الباحث/للباحثن.  .3

البحث وأفكاره ومحتواه مسئولية الباحث/الباحثن.  .4

ال تلتزم إدارة اجلائزة بإعادة البحث سواء فاز أم لم يفز.  .5

ال ُينظر في البحوث التي ترد بعد املوعد النهائي لتسليم البحوث.  .6
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ال يحق للباحث/ للباحثن االعتراض على نتائج التحكيم، أو االطاع عليها.  .7

أن يتبع الباحث/الباحثون قواعد الكتابة العلمية والتوثيق.  .8

أن يلتزم البحث باملنهجية العلمية.  .9

م مستّاً بصورٍة مباشرة أو غير مباشرة من رسالة علمية. 10. أال يكون البحث املقدَّ

11. أال يكون البحث قد حاز على جائزة أو درجة علمية أخرى.

12. أال يكون البحث قد سبق نشره.

13.  أال يقل البحث عن )7500( كلمة.

14. أن يتضمن البحث توصيات حُتقق االستفادة العلمية والعملية.

15. ُيــدرج اســم الباحــث/ الباحثــن وعنــوان البحــث فــي صفحــة الغــاف، وال ُيــدرج فــي مــن البحــث بــأي شــكٍل 

مــن األشــكال لضمــان ســرية التحكيم.

16.  ُيــدرج عنــوان البحــث فــي الصفحــة األولــى مــن البحــث باإلضافــة إلــى صفحــة الغــاف التــي حتمــل اســم 

الباحــث/ الباحثــن.
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القيمةاجلائزة
اجلائزة األولى

اجلائزة الثانية

اجلائزة الثالثة

خمسة آالف دوالر أمريكي

أربعة آالف دوالر أمريكي

ثاثة آالف دوالر أمريكي 

قيمة اجلوائز:
• ــة فــي الوطــن العربــي، 	 ــة والتنمي ــا الطفول ــة فــي قضاي ــك عبــد العزيــز للبحــوث العلمي متنــح جائــزة املل

ــوزع علــى النحــو التالــي: ثــاث جوائــز ُت

• ــي 	 ــل اخلتام ــات احلف ــن فعالي ــام ضم ــمي  ُيق ــاٍل رس ــي احتف ــلَّم ف ــر ُتس ــهادة تقدي ــى ش ــة إل باإلضاف

للجائــزة.

• ــة قدرهــا 500 دوالر أمريكــي )خمســمائة 	 ــأة مالي ــل مكاف ــزة( مقاب ــر الفائ ــدة )غي ُتنشــر البحــوث اجلي

ــكل بحــث، مبــا ال يتجــاوز 10 بحــوث. دوالر أمريكــي(  ل

• ويجوز منح جائزة خاصة ُتقرها اللجنة العلمية للجائزة. 	
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سحــب اجلائــزة::
ن لحقاً:  تُسحب الجائزة من الفائز وعليه رد قيمة الجائزة إذا تب�ي

أن البحث الفائز مستل من رسالة علمية أو ليس من عمل الباحث.  .1

أن الباحث قد تسلّم عن البحث جائزًة سابقة.  .2

أنه قد سبق نشر البحث في أيٍّ من وسائل النشر الورقية أو اإللكترونية.  .3

آلية التحكيم: 
من من املتخصصن في موضوعات اجلائزة من ذوي اخلبرة والكفاءة.. 1 يتم اختيار احملكِّ

ال يجوز أليٍّ من املشاركن في إدارة اجلائزة وجلانها التقدم للجائزة.. 2

مــة للجائــزة الســتبعاد البحــوث غيــر املطابقــة . 3 تقــوم اللجنــة العلميــة للجائــزة بالتقييــم األولــي للبحــوث املقدَّ

م للجائــزة .   لشــروط التقــدُّ

ــة إشــارة . 4 ــن أو أي ــدون أســماء الباحث ــزة )ب ــة للجائ ــة العلمي ــن اللجن ــزت م ــي ُأجي ُترســل البحــوث الت

ــرًا عــن البحــث طبقــًا ملعاييــر  ــم أن يقــدم تقري ــة مــن احملكمــن، وُيطلــب مــن كل محكِّ ــى ثاث إليهــم( إل

ــم احملــددة. التقيي

مــن لــكل البحــوث، علــى اللجنــة . 5 بعــد االنتهــاء مــن حتكيــم البحــوث يتــم عــرض النتائــج وتقاريــر احملكِّ

العلميــة للجائــزة إلعــان النتائــج النهائيــة وترتيــب الفائزيــن، وإعــداد التقريــر النهائــي.

م . 6 ميكــن أن حُتجــب أّي مــن اجلوائــز لعــدم توافــر املعاييــر العلميــة، أو فــي حالــة لــم يصــل أي بحــث ُمقــدَّ

إلــى الدرجــة الفارقــة فــي التميــز.
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معايير تقييم البحوث من ِقَبـل اللجنة العلمية للجائزة:
• ارتباط املشكلة البحثية مبوضوع اجلائزة وأهدافها.	

• القيم احلاكمة الواردة في البحث في ضوء اإلطار املفاهيمي للجائزة واملواثيق الدولية واإلقليمية.	

• ــي 	 ــدم العلم ــي ضــوء التق ــرن الواحــد والعشــرين ف ــارات الق ــال مله ــز األطف ــة لتجهي املعاجلــة االبتكاري

ــة. ــة الرابع ــورة الصناعي ــات الث ــي ومتطلب ــع العرب ــا بالواق ــدى ارتباطه ــي، وم والتقن

• ــد والعشــرين 	 ــرن الواح ــارات الق ــل مه ــي البحــث لتفعي ــة ف األســاليب واملمارســات واألنشــطة املقترح

ــا. ــة تطبيقه وإمكاني

• خلو البحث من أية إشارات حتض على الكراهية أو العنف أو اإلساءة أو التمييز.	

معايير تقييم البحوث من ِقَبـل احملكمني: 
• القواعد العلمية واملنهجية للبحث.	

• ــي عصــر 	 ــم ف ــة والعال ــاد العربي ــي الب ــة ف ــة والتكنولوجي ــة واملعرفي ــوالت العلمي ــث بالتح ــاط البح ارتب

ــة. ــة الرابع ــورة الصناعي الث

• القيم واملبادئ احلاكمة التي ينطوي عليها البحث.	

• القيمة النظرية والتطبيقية للبحث.	
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يــد السریع أو  يـَـرسل البــاحث إىل إدارة الجائزة عن طــریق البرید المســجل بعلــم الوصــول أو ال�ب

: ي موعــد غايتــه ٣٠ يونيــو / حزيــران ٢٠٢٠، عــى العنــوان التــالي
يصــل باليــد �ن

ي قضايا الطفولة والتنمية(
ي للطفولة والتنمية )إدارة جائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية �ن المجلس العر�ب

تقاطع شارعي مكرم عبيد ومنظمة الصحة العالمية

ص.ب: 75٣7 الحي الثامن، مدينة نر - القاهرة 1176٢- مر

•    نسخة مستوفاة من بطاقة الترشح.

• 	 Flash إلكترونيــة محّملــة علــى word خمس نسخ ورقيــة من البحث المقدم إلــى اجلائــزة ونسخة

 .Memory

• ملخص تنفيذي للبحث.	

• ح مرفقــًا 	 نة للمرشَّ نســخة مطبوعــة مــن السيــرة الذاتيــة للمتقدم للجائزة متضمنــة صور[ شخصيــة ملوَّ

بهــا نســخة word إلكترونيــة محملــة علــى Flash Memory نفســه.

• صورة من البطاقة الشخصية »الرقم القومي« أو جواز السفر.	

• إقرار بعدم ســبق نشر البحث أو عرضــه فــي مؤمتــر أو نــدوة، أو نيلــه جائزة أخرى، وأن البحــث ليــس 	

مســتّاً من رسالة علميــة.

• إقرار بقبول اجلائزة في حالة منحها.	

• ل خطاب تزكية من جهة العمل أو اثنن من األساتذة أو جهه ذات كيان قانوني.	 ُيفضَّ

• العنوان البريدي للمرشح، ورقم هاتفه، وبريده اإللكتروني.  	

مالحظات:

• م مــن خــال عنــوان 	 ميكــن للباحث/للباحثــن فــي البلــدان التــي ال ُيوجــد بهــا خدمــات بريديــة، التقــدُّ

prize@arabccd.org :ــي ــي التال ــد اإللكترون البري

• ليس على املجلس أي مسئولية إدارية أو قانونية جتاه األبحاث املشاركة والفائزة.	
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أعضاء اللجنة العلمية للجائزة )الترتيب أبجدي(:
د. حسن البياوي، أمن عام املجلس العربي للطفولة والتنمية        أمن عام اجلائزة

د. يسري اجلمل، وزير التربية والتعليم األسبق            رئيس اللجنة العلمية للجائزة

م. محمد رضا فوزي، مدير إدارة البحوث والتوثيق وتنمية املعرفة         منسق اجلائزة

عضواً  د. أحمد أوزي، أستاذ فخري بكلية التربية جامعة محمد اخلامس باملغرب  

عضواً  د. جيفارا البحيري، خبير في مجال الذكاء االصطناعي      

عضوًا د. عبد الله عمارة - باحث بإدارة البحوث والتوثيق وتنمية املعرفة باملجلس  

عضوًا أ. كمال الفكي، قائم بأعمال مدير إدارة املشروعات التنموية باملجلس   

عضوًا د.  محمد أبو رزقة، أستاذ احلاسبات باألكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا  

عضواً  د. محمد مقدادي، أمن عام املجلس الوطني لشئون األسرة باألردن   

عضواً  د. محمود نسيم، أستاذ فلسفة الفن بأكادميية الفنون     

عضوًا د. نبيل صموئيل، خبير التنمية االجتماعية      

عضوًا د. هاني تركي، مدير مشروع املعرفة العربي، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   
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للمزيد من املعلومات :  زوروا بوابة املجلس
www.arabccd.org

للتواصل أو للمزيد من االستفسارات:

prize@arabccd.org

جائزة الملك عبد العزيز   




