
   

 
 
 

 
 شتراك مع الجمعٌة العربٌة لعلوم الموادباالتشرف قسم علوم المواد ٌ

 بعنوان محاضرةلحضور  بدعوتكم

 

 
 

 

           
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 صباحا   عشر الحادٌة الساعة 7152  ماٌو 51  االثنٌن
 

 

 

 

 

 0262 -6102سم الثقافي للجمعية المتحدثون في المو

 

 د/ لٌلى اسكندر ـ وزٌرة التطوٌر الحضاري السابقة -

 أ.د/ عادل نوفل ـ معهد بحوث وتطوٌر الفلزات -

 أ.د/ السٌد العشري ـ األستاذ بكلٌة العلوم جامعة اإلسكندرٌة -

 ع التربوي جامعة حلوانالوي ـ أستاذ علم االجتماٌحسن البأ.د/  -

 ـ الشركة القابضة للبتروكٌماوٌات / خالد العترك -

 ـ األستاذ بكلٌة العلوم جامعة اإلسكندرٌة سعدأ.د/ ممدوح  -

 محمد أبو رزقة ـ استاذ هندسة الحاسبات ـ جامعة القاهرةأ.د/  -
 )االكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا والنقل البحري(

بهندسة اإلسكندرٌة ومستشار مكتبة  تاذأ.د/ محمد عوض ـ األس -
 االسكندرٌة

 ـ معهد البحوث الطبٌة ـ جامعة اإلسكندرٌة نبٌل البرعً د/ -

 ـ خبٌر التنمٌة واستشاري تطوٌر التعلٌم د/ أسامة سالم -

 األستاذ بكلٌة التربٌة جامعة اإلسكندرٌة ـعبد هللا سرور د/أ. -

 جامعة عٌن شمسـ األستاذ بكلٌة الهندسة  أمٌن الخربطلً د/أ. -

 أ.د/ محمد غنٌم ـ األستاذ بكلٌة الطب جامعة المنصورة -

 

 

 معهد الدراسات العلٌا والبحوث        
 قسم علوم المواد        

مؤشر المعرفة العربي قراءة في  
 ندوة حوارية

 معهد الدراسات العلٌا والبحوث، جامعة اإلسكندرٌة 
 (اإلسكندرٌة الشاطبً، الحرٌة، طرٌق 561) 

 



   

مؤشر المعرفة العربي قراءة في  
 ندوة حوارية

 العقل المجرردعن طرٌق  الحقائقهً اإلدراك والوعً وفهم  الَمْعِرَفة
أو  للتجربررةفهررم العقررل  مررن خررالل المعلومررةاكتسرراب  مررن خرراللأو 

طررالع االو، أو مررن خررالل التفمررل فررً طبٌعررة األشررٌا  ةالخبررراكتسرراب 
لبدٌهرة المعرفة مرتبطة باف .على تجارب اآلخرٌن وقرا ة استنتاجاتهم

لقررد و وتطرروٌر التقنٌررات. الررذاتوتطرروٌر  الكتشرراف المجهررولوالبحررث 
اقتصرراد المعرفررة  فنشررفارتبطررت المعرفررة بتطررور األمررم وحضررارتها، 

 .االوطانالذي ٌؤدي إلى ازدهار 

تفسرررٌس مشرررروع ولقرررد قرررام البرنرررام  اإلنمرررائً لبمرررم المتحررردة ب
تقررارٌر ثررالث ترصررد واقررع والررذي صرردرت عنرر   ،المعرفررة العربررً

"المعرفرة مرن الحاجة لبنا  مؤشر ٌقرٌس  وظهرت  ،المعرفة العربٌة
منظور التنمٌة" فرً المنطقرة العربٌرة، بمرا ٌراعرً خصوصرٌات 
المنطقررررة العربٌررررة وسررررٌاقاتها الثقافٌررررة واحتٌاجاتهررررا وتحرررردٌاتها 

كما ٌفخذ فً االعتبار الدور المحوري للشباب العربرً  ،التنموٌة
 هم العناصر الالزمة لبنا  مجتمعات المعرفة.كفحد ا

وٌركرررز مؤشرررر المعرفرررة العربرررً علرررى عررردد مرررن القطاعرررات  
الحٌوٌررة، كررالتعلٌم مررا قبررل الجررامعً، والتعلررٌم التقنررً والترردرٌب 
المهنً، والتعلرٌم العرالً، وتكنولوجٌرا المعلومرات واالتصراالت، 

  .واالقتصاد، والبحث والتطوٌر واالبتكار
منهجٌررة إعررداد المؤشررر واختٌررار المؤشرررات النرردوة تنرراقه هررذ   

عبر استشارات مكثفة مرع خبررا  وأكرادٌمٌٌن محلٌرٌن التً تمت 
وإقلٌمٌٌن ودولٌرٌن عرن طرٌرق وره عمرل إقلٌمٌرة فرً المنطقرة 

 العربٌة.

 

 مجموعااة ماان الءبااراء والمتء  ااين  يشااارف فااي ااادو الناادوة 
 للترتيب األبجدي(    )طبقاً 

 

األسررررررررتاذ الرررررررردكتور/ حسررررررررن 
البررررٌالوي اسررررتاذ علررررم الررررنفس 
 التربرررررروي بجامعررررررة حلرررررروان،
وعمٌررررد كلٌررررة التربٌررررة جامعررررة 

 سبقالزقازٌق األ

 

 

 

األستاذ الدكتور/ ماجد عثمان 
األستاذ بكلٌة االقتصاد والعلوم 
السٌاسٌة ووزٌر االتصاالت 

 األسبق،

 ًهانً ترك /دكتور  

رئرررررٌس المستشرررررارٌن التقنرررررٌن 
 ًببرنام  األمم المتحدة اإلنمائ

 

 

 
األستاذ الدكتور/ ٌسري الجمل 

رئٌس مجلس أمنا  الجامعة 
األسبق ووزٌر المصرٌة الٌابانٌة 

 األسبق التربٌة والتعلٌم

-  

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D8%AA


   

  
  

 

 

 

 

 

 
 


