


الجلسة االفتتاحية

التسجيل

ترحيب وتقدمي االحتفالية

األستاذة إميان بهي الدين
مديرة إدارة إعالم الطفولة باملجلس العربي للطفولة والتنمية

فيلم توثيقي عن مسيرة جائزة امللك عبد العزيز للبحوث 
العلمية يف قضايا الطفولة والتنمية

كلمات االفتتاح:
-    صاحب السمو امللكي

     األمير عبد العزيز بن طالل بن عبد العزيز
       رئيس املجلس العربي للطفولة والتنمية

-  سعادة األستاذ تيد شيبان

    املدير اإلقليمي ملنظمة اليونيسف عن منطقة الشرق األوسط

     وشمال أفريقيا

-  سعادة األستاذ ناصر القحطاني

    املدير التنفيذي لبرنامج اخلليج العربي للتنمية »أجفند«

-  سعادة األستاذ الدكتور حسن البيالوي 

   األمني العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية 

11.00 - 10.30

11.05 - 11.00

11.15 - 11.05

12.00 - 11.15

اسرتاحة شاي 12.15 - 12.00
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13.30 - 13.00

-  معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة
األمني العام املساعد رئيس قطاع الشئون االجتماعية بجامعة الدول العربية

- معالي الدكتور مفيد شهاب 
أستاذ القانون الدولي ووزير التعليم العالي األسبق - جمهورية مصر العربية

- معالي الدكتور مصطفى الفقي
مدير مكتبة اإلسكندرية واملفكر السياسي - جمهورية مصر العربية

سعادة الدكتورة مايا مرسي
رئيسة املجلس القومي للمرأة - جمهورية مصر العربية

إدارة احلوار:     اإلعالمي األستاذ إميل أمني
الكاتبة الصحفية األستاذة أمينة خيري   

كلمة رئيس اللجنة العلمية:

-  معالي األستاذ الدكتور  يسرى اجلمل
   وزير التربية والتعليم األسبق بجمهورية مصر العربية 

عروض البحوث الفائزة:

- اجلائزة األولى )بحث مشترك(
تقدمي: األستاذة الدكتورة نوف بنت ناصر التميمي

أستاذة أصول التربية بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز 

اململكة العربية السعودية

كلمة اللجنة العلمية وعروض البحوث الفائزة يف الدورة الثانية للجائزة 

حوار مفتوح مع نخبة من املفكرين والخرباء
»التنشئة وتمكني الطفل العربي يف عالم الثورة الصناعية الرابعة

وما بعد كورونا«

13.00 - 12.15



 - اجلائزة الثانية )بحث مشترك(:  
تقدمي: املهندس محمد عادل عبده عبد العظيم 

أخصائي علوم احلاسب باألكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 

البحري - جمهورية مصر العربية 

- اجلائزة التشجيعية للدورة الثانية )بحث مشترك(: 
تقدمي: املهندسة منة اهلل ماجد مصطفي 

مدرس مساعد بكلية احلاسب وتكنولوجيا املعلومات باألكادميية العربية للعلوم 

والتكنولوجيا والنقل البحري - جمهورية مصر العربية

14.00 - 13.30
مراسم تسليم صاحب السمو امللكي رئيس املجلس 

اجلوائز والشهادات للفائزين واللجنة العلمية

14.00

4

الختــــام



4

Second Prize (Joint Research): 
Presented by: Eng. Mohamed Adel Abdo 
Abdulazeem
Computer Science Specialist - College of Computing 
& Information Technology - Arab Academy for 
Science Technology and Maritime Transportation, 
Egypt.

Incentive Award of the Second Cycle (Joint 
Research): 
Presented by: Eng. Mennatallah Maged Mostafa 
Kamel
Assistant Lecturer - College of Computing & 
Information Technology - Arab Academy for Science 
Technology and Maritime Transportation, Egypt. 

13.30 - 14.00

Closing 

Ceremonies of Handing over the Prizes 
and Certificates to the Winners and the 

Scientific Committee 

14.00
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- H.E. Ambassador Dr. Haifa Abou Ghazala
Assistant Secretary General of the League of Arab 
States, Head of Social Affairs Sector. 

- H.E. Prof. Mofeed Shehab 
Professor of International Law, Former Minister of 
Higher Education, Egypt. 

- H.E. Prof. Mostafa Elfeki
Director of the Bibliotheca Alexandria, Politcal 
Thinker, Egypt.  

- H.E. Dr. Maya Morsy 
President of Egypt's National Council for Women 

Moderators: 
- Mr. Emil Amin, Media Professional 
- Ms. Amina Khairi, Media Professional

Speech of Scientific Committee Chair 
- H.E. Prof. Yousri Al-Gamal
  Former Minister of Education, Egypt. 

Presentations of Winning Researches: 
First Prize (Joint Research):
Presented by: Prof. Nouf Naser Al-Tamimi 
Professor, Foundations of Education, Prince Sattam Bin 
Abdulaziz University, Saudi Arabia. 

An open Dialogue with an Elite of Thinkers and Experts on: 
«Upbringing, Empowering Arab Children in the

era of the Fourth Industrial Revolution and Post-COVID-19»   

Speech of the Scientific Committee & Presentations of the Winning 
Researches of the Prize's Second Cycle 

12.15 - 13.00

13.00 - 13.30
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Registration 

Welcome & Ceremony Presentation

Ms. Eman Bahieldin

Director of the Childhood Media Department, the Arab 

Council for Childhood & Development (ACCD) 

 
Documentary Film 

«The March of King Abdulaziz Prize for Scientific 

Research on Childhood & Development» 

 

Opening Speeches: 

- HRH Prince Abdulaziz bin Talal bin Abdulaziz

   President of ACCD

- H.E. Mr. Ted Chaiban 

   UNICEF MENA Regional Director 

-  H.E. Mr. Nasser Alkahtani 

   Executive Director of AGFUND 

- H.E. Prof. Hassan Al-Bilawi 

   Secretary General of ACCD 

10.30 - 11.00

11.00 - 11.05

11.5 - 11.15

Opening Session

11.15 - 12.00

Break 12.00 - 12.15






