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مركز أسبار:
تأسس 1994م

منظمة علمية بحثية ،منن م ماتن تقن يم ال راسنننننات واالستشننننننارات فن التنميننننة وتطوينننننر السياسينننات،
ول ن مبننادرات م مننة ف ن مالنناالت الحننوار واننناعة ا ف ننار ،من ننا إنشننا "ملتقننأ أسننبار" و نننننو ننننننادي تف يننر
( )Think Tankيضم مائة مف ر وباحن

وببينر ،ومن نا كنذل

إنشنا "منتن

أسنبار الن ول " لعقن المنتتمرات

والن وات وورش العمل ،من أجل إكمال حلقات المنتج الف ري والعلم للمركز.


األهداف العامة:
-

تق يم اإلستشارات والبحوث وتطوير السياسات.

-

بلورة ا ق ار وتعزيز ثقافة الحوار.

-

تق يم الحلول العلمية والعملية للمش الت القائمة.

-

دعم مالتمع المعرفة ،واالبت ار واستشراف المستقبل.

-

المسا مة ف ربط مشاريع البحوث واالستشارات والفعاليات بحاجات المالتمع ومش الت .

التأسيس :تأسس مركز أسبار ف العام 1994م.


الرؤية
يسعأ مركز أسبار إلأ أن ي ون أبرز مراكز ال راسات واالستشارات ومخازن ا ف ار ف المنطقة العربية.



الرسالة
المسا مة ف

تطوير المالتمع ورفع كفا ة اناعة القرار فن متسسنات  ،ومسناع ت ا علنأ رسنم السياسنات

المتعلقة بالتنمية ،وذل

من بنالل تقن يم الخن مات االستشنارية المن الينة وإجنرا ال راسنات العلمينة ،وعقن

اللقا ات والمتتمرات وورش العمل.


مجاالت عمل المركز
 ال راسات االستراتيالية.
 ال راسات االجتماعية.
 ال راسات السياسية.
 استطالعات الرأي.
 ال راسات واالستشارات اإلعالمية.
 تنظيم المتتمرات والمناسبات (منت

أسبار ال ول ).

 عق الحوارات والن وات وورش العمل (ملتقأ أسبار).


من أهم الدراسات التي أنجزها المركز خالل السنوات الماضية



ال راسات والبحوث االجتماعية
 ت ين السعوديين.
 استخ امات االنترنت ف

المالتمع السعودي.

 دراسة :الشباب السعودي :ال موم والمش الت والتطلعات.
 الشباب السعودي واآلبر.
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التربوي والتعليم من وج ة نظر الشباب السعودي.

 قضايا المرأة وحقوق ا  ..كما يرا ا الشباب السعودي.
 تق ير الشباب السعودي لاللتزام ال ين عن فئت م
 المش الت اإلقتصادية الت يعتق الشباب السعودي أن يعان من ا.
 مش الت تواج المالتمع السعودي من وج ة نظر الشباب
 تعرض الشباب السعودي لوسائل االعالم وادوات الثقافة
 الشباب-السعودي-ومش الت-اوقات-الفراغ
 م

تق ير الشباب السعودي للمش الت العاطفية واالجتماعية الت يعان من ا

 نزال اإلاالحيات ودور المالحظة ف الممل ة وأسباب عودت م إلي ا بع بروج م من ا



ال راسات والبحوث االقتصادية
 م ونات سعر النفط من البئر إلأ المست ل
 توج ات المتعاملين السعوديين ف

الن ائ ف أوروبا والعالم.

سوق ا س م السعودية وتطلعات م نحو السوق.

 بصائص المتعاملين ف سوق ا س م السعودية والعوامل المتثرة علأ قرارات م.
 اآلثار التنموية لصناديق التنمية السعودية.
 ا ضرار والمخاطر الت



تسبب في ا إن يار سوق ا س م السعودية.

ال راسات السياسية
 تقويم تالربة االنتخابات البل ية ف الممل ة العربية السعودية.
 تقويم حملة التضامن الوطن

ض اإلر اب.

 مستقبل عالقة السعودية مع اليمن ف ظل التح يات الاليوسياسية الرا نة وتصاع النفوذ الحوث
 التشيع ف أفريقيا (الالزائر ،تونس ،المغرب ،موريتانيا).



ال راسات الف رية
 اإلسالم السياس ّ ف

العالم العرب (االتالا ات والتالارب واآلفاق).

 دور المراكز اإلسالمية ف الغرب ف الحفاظ علأ ال وية ال ينية للمسلمين ومواج ة اإلسالموفوبيا.



ال راسات التوثيقية
 الممل ة العربية السعودية :ا رض ،اإلنسان والحضارة( .ا ر باللغات العربية واالنالليزية و الفرنسية)
 الصحة ف قرن( .ا ر باللغات العربية واالنالليزية و الفرنسية)
 كتناب عنرائس الصننحرا  :يتنناول التطننور العمرانن النذي

ن ت الممل نة ومننا واكبن منن نمننو وتطنور فن

الخ مات البل ية ف كل من الريف والحض( .ا ر باللغات العربية واالنالليزية و الفرنسية)
 ح يقة الرسامين  :يتناول ال تاب الفن ا ايل للثقافة المعمارية الت امتازت ب نا منناطق ومن ن الالننوب
ف الممل ة العربية السعودية (ا ر باللغتين االنالليزية والفرنسية)





ال راسات االستراتيالية



االستراتيالية الوطنية لن"ثقافة الاليل"



االستراتيالية اإلعالمية ل ول ماللس التعاون ل ول الخليج العربية 2010 – 2020



المق َّ مة لأل ال
االحتياجات
َّ
الم َّرمة والخ مات ُ
التنموية لم ينة م َّ ة ُ

ال راسات االعالمية

والم ِ
عتمرين
والح َّالاج
ُ
ُ



تقويم أدا وزارة الثقافة واإلعالم والمتسسات التابعة ل ا  -دراسة تتابعية



نظام اإلعالم اإلل ترون ف الممل ة العربية السعودية
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اتالا ات ال تاب السعوديين والمطبوعات السعودية نحو الحرب علأ العراق.



دراسة "تحليل محتو " المواد المنشورة ف الصحافة الورقية واإلل ترونينة حنول السنياحة فن الممل نة
العربية السعودية.



ال راسات التأسيسية لصحيفة الن وة.



دراسة تح ي



دراسات ي لة وتح ي



ال راسات التأسيسية لصحيفة الوطن.



ال راسات التأسيسية لماللة ا يل (لم تص ر بع ).



را وتحليل المضامين اإلعالمية المقرو ة حول



مسيرة اإلعالم السعودي( .ا ر باللغات العربية واالنالليزية و الفرنسية)



السياسة اإلعالمية ف الممل ة

دراسة تحليل محتو
عاافة الحزم وبع



دراسة تحلينل محتنو
عاافة الحزم وبع



أدا الشركة الشرقية للطباعة والصحافة واإلعالم.

ركة أرام و.

لمقناالت النرأي حنول السنعودية فن الصنحف المصنرية اليومينة وا سنبوعية قبنل
ا (الفترة 2016/3/25-2014/3/26م).
لمقناالت النرأي حنول السنعودية فن الصنحف اللبنانينة اليومينة وا سنبوعية قبنل
ا (الفترة 2016/3/25-2014/3/26م).
مقارن لصحيفة ع اظ والصحف اليومية المحلية المنافسة.



دراسة تحليل محتو



دراسة وافية تحليلية للقناة وبرامال ا " "New TV Satقناة " نيو ت ف " اللبنانية.

ً
عددا من المقاييس العلمية المسجلة باسمه
صمم المركز
 )1مقياس أسبار للتطرف ال ين .

 )2مقياس أسبار لقابلية تعاط المخ رات.


ورش العمل

ً
عق المركز ع ً
كبيرا من ورش العمل ،ومن أبرز ا:
دا










االستراتيالية الوطنية لتعزيز المواطنة واالنتما

االحتياجات التنموية لم ينة م ة والخ مات المق مة للحالاج والمعتمرين

ا زمة السعودية اإليرانية وت اعيات ا ا منية والسياسية

الممل ة العربية السعودية ف اإلعالم الغرب

لبنان :بين ا زمة وا زمة ،مساحة زمات أبر

تصحيح النظرة إلأ السلفية السعودية من حي

داعش من أين؟ وإلأ أين؟

عالقت ا باإلر اب

عروبة العرب الشيعة :العالقات المعطوبة



مستقبل العالقات ا مري ية مع السنعودية ودول الخلنيج العربينة فن ضنو نتنائج االنتخابنات ا مري ينة



دور المراكز اإلسالمية ف ب مة اإلسالم والمسلمين ف المالتمعات الغربية

المقبلة

ال والنخب ف دراسة االحتياجنات التنموينة لم يننة م نة الم رمنة والخن مات المق منة



ور ة عمل ا



ور ننة دراسننة مسننتقبل عالقننة السننعودية مننع الننيمن فن ظننل التحن يات الاليوسياسننية الرا نننة وتصنناع

للحالاج والمعتمرين.
النفوذ الحوث
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مبادرات و مشروعات أطلقها المركز

أطلق مركز أسبار ع ً
دا من المبادرات والمشروعات الم مة ،من ا:



تأ سننيس وإطننالق اننحيفة الننوطن السننعودية  :و ن الصننحيفة ا ولننأ فن المنطقننة الالنوبيننة ،وتحتننل
م انة مرموقة بين الصحف السعودية ،ول ا

خصيت ا الالادة الت تميز ا عن غير ا من الصنحف ،وقن

قام مركز أسبار بعمل ال راسات التأسيسية للصحيفة الت ا ر الع د ا ول من ا ف عام 2000م.



إنشا ملتقأ أسبار :تأسس الملتقأ ف العام  2015ويضم أكثر من مائة ببينر ومف نر منن تخصصنات
ومشنارب متعن دة يشني ون تالربنة ج ين ة فن أعمنال ننوادي التف ينر )  (Thin Tankمنن أجنل تعزينز قنيم
الحوار وتبادل ا ف ار.



إنشا "منت

أسبار ال ول " :تأسس المنت

ف العام  2016من أجل العمنل علنأ زينادة فنرر النربط

ً
أمنرا ملموسنا .و نو عبنارة عنن
بين وكال المعرفة ومستخ مي ا وأن ي ون أثر ا علنأ التنمينة والمالتمنع

متتمر سنوي يعق ف العاامة الرياض ،وكذل
ن وات ،ورش عمل) ويبح



مع

تستمر نشناطات وفعالياتن طنوال العنام (محاضنرات،

ف مالتمع المعرفة والتحول الرقم والمستقبل.

المستقبل

تم االعالن عن ف رة إنشا المع
من بالل ا منت

ف منت

أسبار إلأ الواول إلأ

أسبار ال ول  2018كأحن المبنادرات النوعينة التن يطمنح
راكات مع أ م المعا

والمراكز المعنية ب راسة المسنتقبل

ف العالم.



م ونة أسبار
تعتبر الم ونة منصنة علمينة إثرائينة تسنعأ لنشنر أ نم المقناالت وا بحناث المتعلقنة باقتصناد المعرفنة
والت نولوجيا والموضوعات ذات العالقة بالمستقبل واالبت ار.



برودكاست أسبار
و

منصة ال ترونينة انوتية تضنم منواد انوتية متنوعنة لألنشنطة التن يقيم نا مركنز أسنبار ومنتن

أسبار ال ول .



تطبيق أسبار
تطبيق الالوال يتيح للم تمين بمنت

أسبار ال ول

االطالع علأ أببار المنت

وأنشطت .
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-

الموقع اإللكتروني وحسابات التواصل االجتماعي لمركز أسبار:

www.asbar.com

Website:

Facebook: facebook.com/asbarcentreforstudies

تأسس عام 1994

@Asbar_Center

Twitter:

http://www.linkedin.com/company/asbar-center/

LinkedIn:

نبذة موجزة عن
والمبادرات التابعة
أسبار
موجزة عن
مركزنبذة

مركز أسبار والمبادرات التابعة
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ملتقى أسبار

إحدى مبادرات مركز أسبار
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ملتقى أسبار:


نبذة عن الملتقى

المبادرات الم مة الت أطلق نا مركنز أسنبار ،و نو مبنادرة غينر ربحينة )ننادي تف ينر(  Think Tankتأسنس

إح

فن العننام 2015م ويضننم مائننة مثقننف ومف ننر وببيننر مننن تخصصننات علميننة متنوعننة ومننن أطينناف سياسننية
وف رية واجتماعية مختلفة.

ويص ن ر الملتقننأ تقرين ً
نرا

ريا يننناقش أ ننم الموضننوعات السياسننية واالجتماعيننة والف ريننة ( 12تقرين ً
ن ً
نرا و 48

قضننية فنن السننننة الواحنن ة) ولننن موقننع إل ترونننن علننأ اإلنترنننت وكنننذل
االجتماع (التويتر ،الفيس بوك ،اليوتيوب).

منصننات علنننأ وسننائل التواانننل

"الملتقننأ"مالننال حيننوي م ننم لمناقش نة القضننايا والموضننوعات الف ريننة والثقافيننة والسياسننية واالجتماعيننة
والتنموية الت

ت نم الممل نة والمنطقنة العربينة والعنالم .ومنن أ نم مقومنات الملتقنأ ،أنن يضنم نخبنة منن

المف رين والمثقفين والباحثين الم تمنين بالتنمينة واإلانال المالتمعن  .ويتمينز الملتقنأ بسن ولة تواانل

أعضائ بتوظيف

ب ات التواال االجتماع  ،وأي وسائل أبر

مبا رة أو غينر مبا نرة كاللقنا ات والنن وات

وورش العمل .ويعمل الملتقأ وفق إجرا ات تنظيمينة تحن د ويتن ووظائفن وتلينات عملن  .ويفين الملتقنأ
من تنوع التخصصات ،عضائ .



الرؤية
الريادة المحلية والعربية ف



ت وين اآلرا واناعة ا ف ار لخ مة قضايا المالتمع والتنمية المست امة.

الرسالة
ت ننوين فضننا ف ننري ثقنناف اجتمنناع لمناقشننة الموضننوعات الف ريننة والثقافيننة والسياسننية واالجتماعيننة
والتنموية الت ت م المالتمع السعودي والوطن العرب والعالم.



األهداف
يسع ملتقأ أسبار إلأ تحقيق ا

اف التالية:

.1

تعميق المعرفة بمستال ات ا ح اث وقضايا المالتمع.

.2

تعزيز قيم الحوار وتبادل اآلرا بين النخب الف رية والثقافية.

.3

إتاحة الرؤ

الثقافية والف رية المتخصصة حول المستال ات ،وتحويل ا إلأ مادة مرجعية لمن يحتاج ا.

 .4اقترا حلول علمية وعملية للمش الت القائمة وتق يم بعض المبادرات بشأن ا.


أعضاء الملتقى

تتنوع مالاالت تخصص أعضا الملتقأ لتضنف لوحنة جمالينة ورحابنة فن النقناش وإثنرا غينر مع نود ،حين

يضننم الملتقننأ مثقفننين ف ن تخصصننات  :اإلعننالم ،علننم االاجتمنناع ،الخ مننة االجتماعيننة ،التربيننة والتعلننيم،

ال ن سننة ،اإلدارة العامننة ،إدارة ا عمننال ،االقتصنناد ،الطننب والعلننوم الصننحية ،الحاسننب وتطبيقات ن  ،العلننوم
السياسننية ،الشننريعة ،القننانون ،علننم النننفس ،اللغننة العربيننة وتداب ننا ،المحاسننبة والماليننة ،ا دب اإلنالليننزي،
ا دب المقارن ،الفلسفة ،التاريخ واآلثار الق يمة ،الفنون ،اللغة الفارسية ،الزراعنة ،العلنوم الطبيعينة (كيمينا ،
أحيا  ،جيولوجيا)
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أهم الفعاليات التي يقوم بها الملتقى



التقرير الش ري.

ا ر عن الملتقأ بنالل ا عنوام الخمسنة الماضنية منن عمنر (منن منايو  - 2015منايو  )2020ثالثنة وسنتون

تقرين ًنرا ،تتضننمن ا وراق الرئيسننة ،والتعقيبننات وم ن ابالت ومناقشننات ا عضننا حننول القضننايا والموضننوعات
الت

يطرح ا الملتقأ .وال ع د القضايا الت

يستضيف الملتقأ بين فترة وأبر

حول قضايا ف



تضمنت ا تل

التقارير أكثر من  290قضية.

بش ل منتظم بعض المسنتولين والخبنرا للحن ي

والحنوار منع ا عضنا

وعالميا،
وإقليميا
محليا
الشأن العام بمختلف محاور ا السياسية واالقتصادية واالجتماعية؛
ًّ
ًّ
ًّ

اللقا السنوي.

لقننا اجتمنناع سنننوي يتوااننل فينن أعضننا الملتقننأ ويتبنناحثون حننول تطننوير الملتقننأ ،وتنشننيط فعالياتنن

والقضايا الت


تحتاج إلأ مناقشة ومعالالة.

قضايا الملتقى

ناقش الملتقأ ع دا من القضايا الحيوية من أ م ا:
القضايا االجتماعية
ومن أبرز ا
 عمل المرأة ..الواقع والتطلعات
 التحرش الالنس بالمرأة.
 الطالق ف

المالتمع السعودي.

 ا عمال التطوعية :الواقع ،المعوقات ،وتليات التطوير.
 المرأة بين الشريعة وا عراف الموروثة.
 مخاطر الخلل ال يموغراف ف دول الخليج العرب .
 جائحة كورونا والصحة النفسية.
التغير االجتماع ف
 تح يات
ُّ

المالتمع السعودي.

 نظام الحماية من العنف واإليذا  ..فالوات ف التطبيق
 عالقة

ب ات التواال االجتماع بانتشار ظا رة المخ رات والمتثرات العقلية ،وكيف نحم

بابنا

من ا.
القضايا االقتصادية
ومن أبرز ا

 الب ائل اإلستراتيالية غير النفطية لتعزيز ال بل الوطن

 الخصخصة :التح يات ومتطلبات النالا ف الواقع الرا ن
 اناعة المتتمرات ف الممل ة (منت

أسبار ال ول .)2016

 منافسة الح ومة للقطاع الخار ف النشاطات االقتصادية.
 مستقبل الشركات العائلية وتأثير ا علأ االقتصاد المحل .

 الشراكة بين القطاعين العام والخار ..من ال يمنة إلأ المنافسة.
 نموذج االقتصاد ال ائري والصناعة بالممل ة.

داعم لالقتصاد الوطن
وقطاع
ٌ
 االقتصاد ا زرق ..مستقبل واع ٌ
ٌ
 االستثمار الالري والشركات النا ئة.

وجاذب لالستثمارات المحلية وال ولية.
ٌ

نبذة موجزة عن
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 زراعة النخيل وإنتاج وتسويق التمور ف الممل ة العربية السعودية.
 اناعة ا دوية ف الممل ة وتوطين ا ..واقع ا والتح يات الت

تواج

ا.

 مستقبل الموارد المائية واست امت ا ف الممل ة العربية السعودية ف ظل رؤية 2030
 المستولية االجتماعية للقطاع الخار

 برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخ مات اللوجستية
القضايا اإلعالمية
ومن أبرز ا

 كيف نصحح النظرة العالمية تالا الو ابية؟

 اورة السعودية ف الخارج :المعالالة والمواج ة.
 السفارات السعودية وال بلوماسية الشعبية.
للمرأة السعودية.

 تمثيل اإلعالم ا مري

 اورتنا والتواال االجتماع عبر الشب ات اإلل ترونية.
 اإلعالم الحرب السعودي ودور ف التغطية اإلعالمية لألزمة اليمنية

 محو ا مية اإلعالمية.
القضايا السياسية
ومن أبرز ا
 االنتخابات البل ية.

 مستقبل الخطاب ال ين ف

ظل المتغيرات اإلقليمية وال ولية.

 الزيارة المل ية إلأ أمري ا “عاافة الحزم السياسية”.
 فرر تعزيز الوح ة الوطنية
 زيارة الرئيس ا مري

للسعودية والقمم الثالث.

 العالقات السعودية ا مري ية :نظرة مستقبلية.
 إعال المستولية الوطنية أثنا ا زمات.
وفرر االستفادة من ا.
 استضافة الممل ة لمالموعة العشرين ُ
 ماللس الشور  :الواقع والمأمول.
 الممرات المائية ال ولية
بزانات التف ير وأ ميت ا السياسية
َّ 
القضايا التعليمية

 عمل الملحقيات الثقافية واالبتعاث

 لماذا ال يحب أبناؤنا الم رسة ؛ وكيف نالعل ا بيئة جاذبة؟
 سياسة االبتعاث وعالقت ا بالتنمية
 التعليم العال

بين ال م وال يف

 التعليم ف الممل ة ..رؤية استشرافية
 البح

العلم ف الالامعات ومراكز البحوث الح ومية وا

أوال؟
 تعليم الحوار أم ثقافة االحترام ،أي ما نحتاج ً

لية :الواقع والتطلعات

 الالامعات السعودية بين المطرقة والسن ان

 واقع اإلدارة التربوية والنظرة المستقبلية ل ا ف العملية التربوية التعليمية

نبذة موجزة عن
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 تخصصات المستقبل

 وثيقة سياسة التعليم ف الممل ة

 قياس ي شف المستور :ملخص أول لتحليل نتائج الم ارس الثانوية ف ابتبار التحصيل ال راس
وابتبار الق رات.

القضايا التنموية
 برنامج التحول الوطن

2020

 ت افت التنمية بين مناطق الممل ة
 التسول :نظرة ح يثة لظا رة ممت ة
 االبت ارات مستقبل التنمية
 ان وق االستثمارات العامة ..دور ف التنمية وتطوير سياسات
 الالمعيات العلمية والم نية ودور ا ف التنمية
 أ

اف ومبادرات قطاع التنمية ف برنامج التحول الوطن ف الممل ة والتح يات المحتملة

 المالالس البل ية ودور ا ف التنمية المحلية
 نيوم :وج ة المستقبل
 السياسات الس انية للممل ة العربية السعودية :البع ال ول والخليال والوطن .
 واقع العمل التطوع ف الممل ة العربية السعودية.
 أ مية المعلومات الاليوم انية ف التنمية المست امة والعائ االقتصادي ل ا.
 السياحة ..الصناعة الت تليق بالسعودية الال ي ة.
ً
وعالميا.
إسالميا
نالاعة
 الحج ..القوة الناعمة ا كثر
ًّ
ًّ
 كود بنا للمساج ف الممل ة العربية السعودية.
 جودة الحياة ف ضو رؤية .2030
 حقوق الطفل ..ورؤية .2030
الف ْق وال
 البرنامج الوطن للح من َ

رف

الغذا بالممل ة العربية السعودية

 برامج التحول الصح  ..بارطة الطريق نحو رؤية 2030
قضايا اإلر اب
 التفاليرات اإلر ابية ف فرنسا :ت اعيات ا وا بعاد المتضمنة
 تم ين ا سرة من م افحة التطرف واإلر اب
 ا من البيولوج وال يميائ  ..جز ال يتالزأ من ا من الوطن .
القضايا الثقافية
 حفالت تسليع الفر
 مستقبل الخطاب ال ين ف

ظل المتغيرات اإلقليمية وال ولية

 النخبة ف المالتمع السعودي وكيف تتش ل ودرجة تأثير ا
 اناعة المتتمرات ف الممل ة ( منت

أسبار ال ول

ً
أنموذجا)
2016

 تح يات أمام لغتنا العربية ف يوم ا العالم
ً
نموذجا
 التنوع الثقاف حزام الوح ة والالسر ا مثل إلأ العالم  :الالنادرية

نبذة موجزة عن
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 ح ود الرؤية التوافقية ف بطاب المثقفين السعوديين ..نظرة مالملة ف دعو

اإلاال

 بطاب ال را ية...ا سباب..المآالت...العالج
 الثقافة الوطنية بين النخب والالما ير
 إدارة الف م و ن سة التال يل
 ال وية الثقافية إلأ أين؟
 منظمة اليونس و ..ماذا استفاد العرب؟
 السينما ..مقاربات ثقافية واقتصادية
ً
فارقا؟!
( القمة العربية الثقافية) المنتظرة ،ل ستصنع
ً
أنموذجا
 منت يات الحوار الف ري ودور ا ف التنمية  ...ملتقأ أسبار
 وزارة الثقافة ..المعنأ وال اللة
 اناعة الترفي السعودية ..سياق محل

عالم

 الالئحة السعودية لمواقع التراث العالم  :التنمية والحفاظ علأ الثقافة
 ال ورة الثالثة لمنت

أسبار ال ول  2018بعنوان :عصر المستقبل "السعودية غ ًا"

 ا من الثقاف
 االقتصاد الثقاف
 موت الثقافة ..أم موت المثقف؟!
القضايا اإلدارية
 أزمة جائحة كورونا والعمل عن ُبع .

 بعض التحيزات وا بطا ف اتخاذ القرار
 إدارة ا زمات وال وارث :المش الت والحلول المم نة
 التنظيم الال ي ل يئة ا مر بالمعروف والن

عن المن ر (تنظيم لمواكبة المتغيرات االجتماعية)

 الخ مة الوطنية االلزامية
 رؤية  :2030تحول النظم واإلدارة أم تحول المالتمع
 الوظائف ف

المستقبل.

نبذة موجزة عن
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التقارير الش رية للملتقأ:

https://bit.ly/3dYbA8H
نماذج من اللقا ات مع كبار المستولين:
اللقا ال امل :ملتقأ أسبار :اللقا الش ري مع معال وزير االس ان أ .ماج الحقيل
اللقا ال امل :ملتقأ أسبار :اللقا الش ري مع معال وزير الخارجية اليمن السابق د رياض ياسين
اللقا ال امل :ملتقأ أسبار :اللقا الش ري الخامس مع معال ا مين العام د .عب اللطيف الزيان
اللقا ال امل :ملتقأ أسبار :اللقا الش ري مع ااحب السمو المل

اللقا ال امل :ملتقأ :ضيف الملتقأ معال
محاضرة بعنوان"العمل ا

ا مير عب الل بن مساع بن عب العزيز تل سعود

د .حسام زمان  -رئيس يئة تقويم التعليم والت ريب

ل والعالقات السعودية ال وليةف

ظل رؤية 2030ف

ملتقأ أسبار

حلقة نقاش بعنوان :ا زمة االمري ية اإليرانية وت اعيات ا ا منية – ملتقأ أسبار

-

الموقع اإللكتروني وحسابات مواقع التواصل االجتماعي لملتقى أسبار

Website: www.asbar.com
@Multaqa_Asbar

Twitter:

Facebook: https://www.facebook.com/MultaqaAsbar/
YouTube: Youtube.Multaqa_asbar.com

نبذة موجزة عن
التابعة
والمبادراتعن
مركز أسبارنبذة موجزة
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منتدى أسبار الدولي
إحدى مبادرات مركز أسبار
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منتدى أسبار الدولي:
و و منت

تنمنوي دولن

تأسنس فن العنام ُ ،2016يعننأ بالتعريف

باالقتصناد المعرفن  ،والتحنول الرقمن ،

واالبت ار ،وفرر العمل الال ي ة ،واستشرف المستقبل.


الرؤية

ف مق مة المتتمرات الت تق م في ا دوات واآللينات ،والمن الينات ،والممارسنات التن

أن ي ون المنت

ً
ً
تتيح للالميع منافع المعرفة االجتماعية واالقتصادية ،وتالعل ا ً
متحققا.
واقعا
أمرا


الرسالة

ً
ً
ملموسننا وذلنن
أمننرا
أثننر المعرفننة علننأ المالتمننع

أن يالعننل المنتنن

واستغالل المعرفة لت ون الممارسة ا ساسية للالميع.


األهداف

 ترسيخ مبادئ العمل االستراتيال ف تحقيق أ
 توفير ف م عال المستو

مننن بننالل بلننق ،وت امننل ،وتحويننل،

اف اقتصاد المعرفة.

لالقتصاد القائم علأ المعرفة.

 تأطير االبت ار وتولي مناقشات ينتج عن ا سياسات ومبادرات ومخرجات تبنأ علي ا استراتياليات تنموية.

 تفعيننل ت نولوجيننا المعلومننات واالتصنناالت لتخفننيض ت نناليف ا نشننطة االقتصننادية ف ن سننياق الثننورة
الصناعية الرابعة.

 زيادة فرر الربط بين وكال المعرفة ومستخ مي ا.


الشركاء االستراتيجيون

حظ المنت

بالل ا عوام الماضية بشراكات رسمية وأ لية علأ مستويات عالية ومن ا:

 وزارة اإلعالم
 م ينة المل

عب العزيز للعلوم والتقنية ()KACST

 مالموعة روتانا

 أرام و السعودية
 وزارة التعليم

 وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
 رقم

 العربية لإلعالنات الخارجية
 وزارة اإلس ان
 جامعة المل

عب الل للعلوم والتقنية ()KAUST

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية
 ساب

 ال يئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»
 ان وق تنمية الموارد البشرية «

ف»

نبذة موجزة عن
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الشركاء العلميون :

بع د من الشراكات العلمية (المحلية وال ولية) الت أكسنبت الصنالبة فن المنن ج والقنوة فن

كما حظ المنت

ا دا  ،ومن ا:

 االتحاد ال ول

لل راسات المستقبلية ()WFSF

 جامعة المل

عب الل للعلوم والتقنية ()KAUST

 جامعة ا عمال والت نولوجيا ()UBT
 جامعة المل

للبترول والمعادن

ف

 جامعة إم تي ت ( ،)MIT Instituteالواليات المتح ة ا مري ية
 جامعة فورتسبورغ ( ،)Wuerzburg Universityألمانيا.
 جامعة ، IE Business Schoolأسبانيا



ركة بي افيا( ، )BEHAVIAألمانيا.

 كلية اإلدارة وا عمال ( ،)INSEADفرنسا
 ماكنزي تن كمبان

()McKinsey & Company

 منظمة ا مم المتح ة للتربية والتعليم والثقافة (اليونس و).

 دورية إم تي ت ت نولوج ريفيو ()MIT Technology Review

 دورية ارفارد بزنس ريفيو العربية ()Harvard Business Review


نبذة عن الدورات السابقة:
 ال ورة ا ولأ « :اقتصاد المعرفة وبلق الوظائف»
ً
اتساقا مع رؤية الممل ة  2030الت

ت ف إلنأ دفنع عاللننة التنمينة والتنوينع االقتصنادي جنا “منتن

أسنبار

ً
سناعيا إلنأ تسنليط الضنو علنأ مالموعنة منن قضنايا االقتصناد المعرفن
ال ول ” ف نسنخت ا ولنأ 2016
تحت

ً
منرورا بالمفنا يم وا سناليب
عار (المعرفة قوة) .وعلأ مف وم االقتصاد المعرف وواقعن وتح ياتن ،

الح يثننة للتحننول إلننأ اقتصنناد قننائم علننأ المعرفننة ،باإلضننافة إلننأ الح ن ي
االقتصاد الال ي وتحقق أ
استعرض المنت

كذل

اف  ،ما يعن أ مية رأس المال البشري لتحقيق أ
أبرز التالارب ال ولية واإلقليمية الناجحة ف

 ال ورة الثانية « :اإلب اع واالبت ار ف
أما النسخة الثانية من منت
الرابعة ،حي

حننول بلننق وظننائف ج ي ن ة تخ ن م
اف التنمية المست امة وقن

ذا المالال.

سياق اقتصاد المعرفة»

أسبار ال ول  2017فق جا ت مركزة علأ االب اع واالبت ار ف الثورة الصنناعية

ساد التوج نحو االبت ار المستمر منذ فترة طويلنة فن قطاعنات حيوينة ع ين ة تخن م االقتصناد

وت عم من أجل التغلب علأ عوائق التنمية الحالينة (نن رة المنوارد الطبيعينة) بينمنا نالن مثنل نذا التوجن فن
اياغة السياسات وف

ً
غائبا ف الممل ة.
التشريع والحماية ودعم وانتشار ذا التوج علأ نطاق واسع كان

 ال ورة الثالثة« :عصر المستقبل»
جننا "منت ن

أسننبار ال ن ول " ف ن دورت ن الثالثننة  2018منتظمن ًنا مننع تل ن

الرؤيننة نفس ن ا الراميننة إلننأ اننناعة

مسننتقبل عمنناد مالتمننع حيننوي ،ينننعم باقتصنناد مزد ننر ،و جيننل ج ين مننن التطلعننات وا

ن اف التن ت ن فع

بالتنميننة والتنننوع ف ن االقتصنناد والمننوارد إلننأ مسننارات كبيننرة ومثمننرة .والب ن  ،إذن ،أن نتك ن علننأ أن دورة
المنت

الال ي ة الت

تتناول تح ي ًا موضوع "العنالم والمسنتقبل" سنتعمل ،وقن اسنتع ت للعمنل بالفعنل،

علأ أن تستل م طموحات الرؤية  2030وتالليات ا تحت

عار "السعودية غ ًا " .فالمنت

سنيتعرض حن ث

الموضوعات والنقا ات فن العنالم الينوم حنول "المسنتقبل" النذي تح من التحنوالت ال بنر

التن تشن

ا

مالننناالت :التعلنننيم ،والصنننحة ،والتقنينننة ،والطاقنننة ،والبيئنننة ،و ننن تتسنننس لمسنننتقبل العلنننوم ،والمعرفنننة،

نبذة موجزة عن
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واالقتصاد  ،والرفاة ،وتحسين الحياة ف المالتمعات المستقرة الطموحة  ،وذل

ضنمن السنياقات الم منة

الت سناع ت فن تحقيق نا التطنورات ال ائلنة فن وسنائل اإلبن اع واالبت نار ،وجنودة اإلنالناز وإتقانن  ،وبفنض
الت اليف  ،وتر ي الال ود .
 ال ورة الرابعة« :نحو التغيير والتحول ..نحو المستقبل»
وانعقن ت الن ورة الرابعننة مننن المنتن

لعننام  2019تحننت

المل ِ مننة" وبعنننوان «نحننو التغييننر
ننعار "السننعودية ً

والتحول ..نحو المستقبل» بمشاركة أكثر من  100متحن ث منن الخبنرا والمتخصصنين فن مالناالت مختلفنة
مننن ال ن ابل والخننارج تن ن رج أوراق ننم العلميننة ضننمن موضننوعات رئيسننة ،وتشننمل الصننناعة والطاقننة والميننا
والخ مات واإلعالم وا من والم ن واالقتصناد واالسنتثمار الالنرئ والنذكا االانطناع وغير نا ،انطالقنا منن
علأ فتح تفاق علمية ج ي ة تتعلق بالمستقبل والتحول ف ضو رؤية الممل ة .2030

حرر المنت


بعض من أنشطة المنتدى السنوية



المحاضرات والن وات
بنالل ا عنوام ا ربنع الماضنية عن دا منن ا نشنطة الم منة

أقام المنت

نملت المحاضنرات وورش العمنل

والن روات ،ومن أبرز المحاضرات:



السياسات االقتصادية والنمو المست ام ،تق يم الحائز علأ جائزة نوبل ف االقتصاد البروفيسور فين
إي كي الن .



رؤية  :2030إعادة تصميم التعليم للمستقبل ،ت ، Mr. Stephen Dawensفيلسوف ومتخصص ف
ت نولوجيا التعلم عبر اإلنترنت ووسائل اإلعالم الال ي .



اإلنسان ف المستقبل ،تق يم :للمحاضر د .عب الل ول أبا  -أستاذ الفلسفة وال راسات  -جامعة
نواكشوط.



الم ن الذكية :حلول رقمية لمستقبل أفضل ،تق يم أ .عب القادر لمع،

ري

مساع ف

& Mckinsey

Company



من البح



بنا الق رات من أجل نقل التقنية :الالامعات والصناعات ،تق يم .Mr. Arundeep Pradhan



إلأ التنمية المست امة :اإلب اع واالبت ار ودور الالامعة ف

اسنننتخ ام بياننننات ا قمنننار الصنننناعية فننن

تحسين النمو االقتصادي

تح يننن المنننوارد والمخننناطر فننن ا راضننن القاحلنننة ،تقننن يم

 ،Dr. Michael Thielببير ف االستشعار عن بع .



السعودية  : 2030كيف يم ن تحقينق اقتصناد ديننامي

ومزد نر ينتمن إلنأ القنرن الحنادي والعشنرين،

تق يم  ،Mr. Gary Whitehillببير اقتصادي.



المن ن كمحننرك للنمننو فن المسننتقبل ،وكعامننل جننذب للموا ننب واالبت ننار ،تقن يم ،Dr. Colm Reilly
متخصص ف الم ن والمناطق الحضرية.



كيف تح ث الصناعات النا ئة التحول ف االستثمار والتالنارة ،تقن يم  ،Dr. Kim Zietlowكبينر اإلدارينين
ف



ركة .OCO

دور اإلذاعة والتلفزيون ف التنمية المست امة (تلفزيون ميراج وإذاعة ميراج ف

ً
نموذجا)،
أفغانستان

تق يم س ينة يعقوب  ،نا طة أفغانية ف مالال التنمية.



البيانات ..النفط الال ي  ،تق يم :إبرا يم الب وي ،الرئيس التنفيذي لن "ح ومة "01

نبذة موجزة عن
مركز أسبار والمبادرات التابعة

17




"رئاسة الممل ة لمالموعة العشرين  – "2020تق يم :د .ف
"إنتاج الميا ب ون أي

المبارك ،وزير ال ولة ،الشربا السعودي

ر ف الما  :تقنينات ج ين ة" تقن يم :د .نوبوينا فيالينراوا من ير الالمعينة ال ولينة

لتحلية الميا ( )IDAونائب رئيس الالمعية اليابانية لتحلية الميا ()JDA



"تخضير" الذ ب ا سود :السعودية والطاقة النظيفة..ف المستقبل"  -تق يم :د .نورا منصوري ،باحثنة
أول ف  KAPSARCل راسات الطاقة



"منظننور اقتصننادي سننلوك علننأ السننلوك البشننري" A behavioral economics perspective on
 humanتق يم :د .مانويل

وبرت  ، Dr. Manuel Schubertالمتسس المشارك لشركةBEHAVIA



" -مستقبل العمل الخيري والمنظمات غير الربحية"



"ا من السيبران  :لماذا كل ذا اال تمام؟" تق يم :د .محم المشيقح.



"ال راسننات المسننتقبلية :من اليننات وتطبيقننات" تقن يم :د .نسننرين اللحننام  -رئننيس ماللننس إدارة منت ن
ال راسات المستقبلية فريقيا والشرق ا وسط ()FSF




"مستقبل الوظائف" تق يم :أ .طارق منصور ،أح كبار ببرا ماكنزي.

ورش العمل
كما أقام ع ً
دا من روش العمل الت حظيت بق ر كبير من اال تمام من أبرز ا:



القيادة الريادية



مبادئ تصميم التف ير



برنامج تح ي ا ف ار (ستيم)- STEAM



كيف تعزز االبت ار ا مثل؟



الطباعة الطبية ثالثية االبعاد :الثورة ف الرعاية الصحية



تقنيات الواقع المعزز ف



الشباب والمستقبل



دور الالامعات ف اقتصاد المعرفة



تصميم وتنفيذ ال ورات الت ريبية الفنية للنقل المعرفة



البقا علأ قي االب اع



ثقافننننة االبت نننننار



الم ن الذكية منصات للعمل واالبت ار



دور اتفاقيات العقود ف نقل التقنية




دور المنظمات ف

التعليم

اقتصاد المعرفة

راكات القطاع الح وم والخار :افضل الممارسات



أكثر سيناريو بيال مشوق لمستقبل الرعاية الصحية /التعليم الالامع حتأ عام .2050



ا من السيبران والالرائم المعلوماتية



لماذا نخفق ف اتخاذ ت ابير عالمية مشتركة؟



الموا مة االستراتيالية والتحول ال ل للقيادات



ال بلوماسية العامة :القوة الناعمة



تقييم تطور اإلنترنت ،وتسخير إم انات لخ مة التنمية المست امة.
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ويبنارات نظم ا المنت


لمناقشة أزمة جائحة كورونا:

"التعلننيم بعن أزمننة كورونننا" (بمشنناركة :سننتيفانيا جيننانين – مسنناع ة المن يرة العامننة لليونسن و لشننتون
التعلننيم ،ومعننز

قشننوق– مسنناع المن يرة العامننة لليونسن و لشننتون االتصنناالت والمعلومننات) ،يننوم

ا ربعا  25مارس .2020


"اإلجرا ات والمبنادرات المتخنذة لمسنان ة ودعنم قطناع المنشنآت الصنغيرة والمتوسنطة فن السنعودية
ف مواج ة أزمة كورونا" يوم االثنين  30مارس .2020



ذا يالتاز السعوديون محنت م ف الخارج ،يوم الخميس  2أبريل .2020



الخ مات والمواطنون :التقنية ف مواج ة كورونا 6 ،أبريل .2020



"كيف سي ون العالم بع كورونا؟" 9 ،أبريل .2020



"االستع اد واالستالابة :رؤ



"التأثيرات االجتماعية لالائحة كوفي  16 ،"19-أبريل .2020



"النظام العالم والعالقات ال ولية بع كوفي  20 ،"19-أبريل .2020



"تم ين الم ن ..التصميم والتخطيط الحضري ف مواج ة ا زمات" 22 ،أبريل .2020

أ م المبادرات الت أطلق ا منت
)1

عالمية بشأن كوفي  13 ،"19-أبريل 2020

أسبار ال ول :

مبادرة «منصة العمل الحر":
مبننننادرة اطلقت ننننا وزارة العمننننل و نننن بوابننننة إل ترونيننننة لبرنننننامج (العمننننل الحننننر) لتم ننننين السننننعوديين
والسعوديات من فرر العمل الحر .وحققت المبنادرة مننذ انطالق نا فن ديسنمبر  2016إلنأ ديسنمبر
2019م :تساليل  175000مشترك و  45000أا روا الوثيقة.

)2

جائزة "أف ار للمستقبل":
فت إلأ طنر ا ف نار االب اعينة والريادينة بعين ًا عنن محاكناة الواقنع أو إعنادة إنتاجن  .و نملت الالنائزة
بمسننة قطاعننات رئيسننة ( التعلننيم ف ن المسننتقبل ،الصننحة ف ن المسننتقبل ،التقنيننة ف ن المسننتقبل،
الطاقة ف المسنتقبل ،البيئنة فن المسنتقبل) ،وقن رعنأ تقن يم الالنوائز اناحب السنمو المل ن أمينر
منطقة الرياض.

)3

جائزة ابت ر:
اطلق ننننا منتنننن

أسننننبار النننن ول وبالشننننراكة مننننع ال يئننننة العامننننة للمنشننننآت الصننننغيرة والمتوسننننطة

جنننائزة االبت نننار ،وت ننن ف إلنننأ اكتشننناف االبت نننارات فننن مراحل نننا ا ولنننأ ،بننننا ًعلنننأ مالموعنننة منننن
المعننننايير والشننننروط المتمثلننننة فنننن  :الحصننننول علننننأ بننننرا ة ابتننننراع ،وإعنننن اد نمننننوذج أولنننن  ،وجنننن وا
االقتصادية.
)4

معرض ابت ر:
معننننرض ابت ننننر أطلقتنننن ال يئننننة العامننننة للمنشننننآت الصننننغيرة والمتوسننننطة بالشننننراكة مننننع منتنننن
أسننننبار النننن ول ل ي نننن ف إلننننأ ال شننننف عننننن الموا ننننب والمبت ننننرينل حينننن
ا عمال من ذوي ا ف ار االبت ارية لعرض مشاريع م علأ المستثمرين.

ُيننننوفر الفننننرر لننننرواد
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)5

كتاب العام:
مشننننروع «كتنننناب العننننام» بننننالل النننن ورة الثالثننننة  ،2018وكننننان اإلانننن ار ا ول ل ننننذا

د ننننن المنتنننن

المشنننروع النسنننخة العربينننة منننن كتننناب "تحوينننل المسنننتقبل-التوقنننع فننن القنننرن الحنننادي والعشنننرين"
ً
سننننويا كتننناب ج يننن فننن إطنننار «ال تننناب العنننام».وفننن
بالمشننناركة منننع منظمنننة اليونسننن و ويصننن ر
النننن ورة الرابعننننة  ،2019أانننن ر المنتنننن

فنننن إطننننار مشننننروع «كتنننناب العننننام» كتابن ً
نننا ج ينننن ًا بعنننننوان

ويعنننن ّ ا ول مننننن نوعنننن فنننن العننننالم
«معالننننم المصننننطلحات ا ساسننننية لل راسننننات المسننننتقبلية»ُ ،
العرب .

)6

مباردة الترجمة إلأ العربية:
إلننأ رف ن الم تبننة العربيننة ب تننب م مننة مننن بننالل الترجمننة مننن اللغننة اإلنالليزيننة إلننأ

يسننعأ المنت ن

العربيننة ،وفنن النن ورة الرابعننة  2019د ننن المنتنن

مشننروع الترجمننة برانن ار ترجمننة كتنناب «نظريننة

ماكويل لالتصال الالما يري» للمف ر اإلعالم البارز دينيس ماكويل .و ُيع ّ

ذا ال تناب إضنافة علمينة

وأكاديمية غير مسبوقة للم تبة العربية السيما للمتسسات ا كاديمينة وكلينات ومعا ن اإلعنالم فن

السعودية والعالم العرب .
)7

م ونة أسبار:
ت ف الم ونة إلنأ المسنا مة فن إثنرا المحتنو

الرقمن

باللغنة العربينة علنأ

نب ة اإلنترننت .و ن

تضم حتأ اآلن مقاالت متنوعة ف ع د منن المالناالت :النذكا االانطناع  ،إنترننت ا

نيا  ،اقتصناد

المعرفة ،وغير ا.
)8

مبادرة "البيانات الضخمة":
أطلننق منت ن
المعلومات،

)9

أسننبار ال ن ول  2018مبننادرة وطنيننة للبيانننات الضننخمة برعايننة وزارة االتصنناالت وتقنيننة
ف ا العناية بالقواع الضخمة للبيانات. Big Data

مبادرة "الحاضنات اإلعالمية":
مبادرة تم إطالق ا للموا ب السعودية ،بالشراكة مع مالموعة روتاننا اإلعالمينة ،وبمشناركة ودعنم
ال يئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 )10مبادرة " االبت ار وتقنيات البنا ":
بالشننراكة منننع برننننامج االبت نننار وتقنينننات البننننا بنننوزارة اإلسننن ان ،تنننم إطنننالق نننذ المبنننادرة ،وتسنننعأ
الننننوزارة مننننن بالل ننننا إلننننأ اعتمنننناد أحنننن ث التقنيننننات وا سنننناليب المبت ننننرة فنننن اننننناعة التشننننيي
والبنا .
 )11مبادرة " تصميم النماذج ا ولية":
تننم اطننالق مبننادرة تصننميم النمنناذج ا وليننة بالشننراكة مننع م ينننة المل ن

عب ن العزيز للعلننوم والتقنيننة،

وت ن ف إلننأ تعريننف المشنناركين فن مسننابقة «السننعودية تبت ننر» بمن اليننة تصننميم وتصنننيع النمنناذج
ا ولية.
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 )12مبادرة " تصميم النماذج ا ولية":
أقامننت جامعننة كاوسننت بالمشنناركة مننع منت ن
لل ورة الثالثة من المنت

أسننبار ال ن ول  ،معرضن ًنا للشننركات النا ننئة  ،مصن ً
ناحبا

 .2018وضم المعنرض  4أقسنام رئيسنية تسنتعرض مختلنف المراحنل التن

يمنر في نا رواد ا عمنال والشنركات النا نئة ،ويتضنمن تصنميمات أولينة ))Prototypes
النا ئة الت

تحتضن ا كاوست ،ونتائج ا بحاث الت

بنرز الشنركات

يقوم ب ا طلبت نا وعلمائ نا تح ين ًا فن المواضنيع

اإلستراتيالية ا ربعة( :الما  ،الطاقة ،الغذا  ،البيئة).
)13

اكاثون اإلعالم:
أعلن منت

أسبار ال ول ف دورت الرابعنة  2019عنن إطنالق اكناثون اإلعنالم )(Media Hackathon

كأول اكاثون من نوع ف الممل ة وبالمشاركة مع جامعة "كاوست".
 )14مع

المستقبل:

أعلن رئيس ماللس إدارة منت

أسبار الن ول  ،فن الن ورة الرابعنة منن منتن

أسنبار الن ول عنن إنشنا

"مع ن المسننتقبل" كأحن المبننادرات الم منة لن ورة العننام  .2019وسنيعق المع ن
المعا

نراكات مننع أ ننم

والمراكز المعنية ب راسة المستقبل ف العالم .وتتوا م ف نرة "مع ن المسنتقبل" منع أ ن اف

التنميننة المسننت امة ،وتت امننل مننع مسننتويات الالننودة العالميننة فنن كافننة عمليننات التنظننيم واإلدارة
والمنتالنننات والشنننراكات الفاعلنننة ،كمنننا أن أ ننن اف المع ننن ومنتالاتننن سنننتلتق منننع أ ننن اف وغاينننات
ومخرجات رؤية الممل ة .2030
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2016 الفي يو التق يم عن منت أسبار ال ول
https://www.youtube.com/watch?v=xRwGOYrCDiI
"2016 في يو يستعرض فعاليات "منت أسبار ال ول
https://www.youtube.com/watch?v=B__yiTT_D1I&t=25s
2017 الفي يو التق يم عن منت أسبار ال ول
https://www.youtube.com/watch?v=NZb4trtBBII
2017 تقرير يستعرض فعاليات منت أسبار ال ول
https://youtu.be/a8A0-VFQ4bU
2017 حفل افتتا المنت
https://www.youtube.com/watch?v=vmN3Fwd1DN4
2018 الفي يو التق يم عن منت أسبار ال ول
https://www.youtube.com/watch?v=D_lQDFcXspw
2018 " في يو يستعرض فعاليات "منت أسبار ال ول
https://www.youtube.com/watch?v=1qnRj3CJ9pM
2018 حفل افتتا المنت
https://www.youtube.com/watch?v=KMzUUBshiXk
2019 الفي يو التق يم لمنت أسبار ال ول
https://www.youtube.com/watch?v=LzyW70UHVF4
2019 حفل افتتا المنت
https://www.youtube.com/watch?v=7hVRu-JkUKU
 الموقع اإللكتروني وحسابات التواصل االجتماعي الخاصة بمنتدى أسبار الدولي
Website:

www.asbar.com

Twitter:

@Asbar_WF

Facebook: AsbarWF
Instagram: asbar_wf

YouTube: https://goo.gl/zgqkPL
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@Asbar_Center
asbarcentreforstudies
info@asbar.com
linkedin.com/company/asbar-center/

www.asbar.com

23

نبذة موجزة عن
مركز أسبار والمبادرات التابعة

1994 تأسس عام

