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مركـــز أسبـــار:

( دراسات وبحوث )
تـــأســس 1994م

منظمة علمية بحثية ،من مهماته تقد يم ال راسدددددات واالستشددددددارات فد التنميددددة وتطويدددددر
السياسيددددات ،ولدده مبدداارات مهمددة فد مالدداالت الحددوار واددناعة ا ف ددار ،منهددا إنشددا "ملتقد
أسبار" وهدددو ندددااي تف يدر ( )Think Tankيضدم ماةدة مف در وباودب و،بيدر ،ومنهدا ذدكل

إنشدا

"منت ى أسبار ال ول " لعق المؤتمرات والن وات وورش العمل ،من أجل إذمال ولقدات المندت
الف ري والعلم للمرذز.
 ا ه اف العامة:
-

تق يم اإلستشارات والبحوث وتطوير السياسات.
بلورة ا ق ار وتعزيز ثقافة الحوار.
تق يم الحلول العلمية والعملية للمش الت القاةمة.
اعم مالتمع المعرفة ،واالبت ار واستشراف المستقبل.
المسددداهمة فددد ربدددا مشددداريع البحدددوث واالستشدددارات والفعاليدددات بحاجدددات المالتمدددع
ومش الته.

التأسيس :تأسس مرذز أسبار ف العام 1994م.
 الرؤية
يسددع مرذددز أسددبار إل د أب ي ددوب أبددر مراذددز ال راسددات واالستشددارات ومزددا ب ا ف ددار ف د
المنطقة العربية.
 الرسالة
المساهمة ف تطوير المالتمع ورفدع ذفدا ة ادناعة القدرار فد مؤسسداته ،ومسداع تها علد
رسم السياسدات المتعلقدة بالتنميدة ،و لد

مدن ،دالل تقد يم الزد مات االستشدارية المنهاليدة

وإجرا ال راسات العلمية ،وعق اللقا ات والمؤتمرات وورش العمل.
 مالاالت عمل المرذز
 ال راسات االستراتيالية.
 ال راسات االجتماعية.
 ال راسات السياسية.
 استطالعات الرأي.
 ال راسات واالستشارات اإلعالمية.
 تنظيم المؤتمرات والمناسبات (منت ى أسبار ال ول ).
 عق الحوارات والن وات وورش العمل (ملتق أسبار).
 من أهم ال راسات الت أنالزها المرذز ،الل السنوات الماضية


ال راسات والبحوث االجتماعية
 ت ين السعوايين.
 استز امات االنترنت ف المالتمع السعواي.
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 اراسة :الشباب السعواي :الهموم والمش الت والتطلعات.
 الشباب السعواي واآل،ر.
 المشه التربوي والتعليم من وجهة نظر الشباب السعواي.
 قضايا المرأة ووقوقها  ..ذما يراها الشباب السعواي.
 تق ير الشباب السعواي لاللتزام ال ين عن فئتهم
 المش الت اإلقتصااية الت يعتق الشباب السعواي أنه يعان منها.
 مش الت تواجه المالتمع السعواي من وجهة نظر الشباب
 تعرض الشباب السعواي لوساةل االعالم وااوات الثقافة
 الشباب-السعواي-ومش الت-اوقات-الفراغ
 م ى تق ير الشباب السعواي للمش الت العاطفية واالجتماعية الت يعان منها
 نزال اإلاالويات واور المالوظة ف الممل ة وأسباب عواتهم إليها بع ،روجهم منها


ال راسات والبحوث االقتصااية
 م ونات سعر النفا من البئر إل المستهل

النهاة ف أوروبا والعالم.

 توجهات المتعاملين السعوايين ف سوق ا سهم السعواية وتطلعاتهم نحو السوق.
، صاةص المتعاملين ف سوق ا سهم السعواية والعوامل المؤثرة عل قراراتهم.
 اآلثار التنموية لصناايق التنمية السعواية.
 ا ضرار والمزاطر الت تسبب فيها إنهيار سوق ا سهم السعواية.


ال راسات السياسية
 تقويم تالربة االنتزابات البل ية ف الممل ة العربية السعواية.
 تقويم وملة التضامن الوطن ض اإلرهاب.
 مسددتقبل عالقددة السددعواية مددع الدديمن فد اددل التحد يات الاليوسياسددية الراهنددة وتصدداع
النفو الحوث
 التشيع ف أفريقيا (الالزاةر ،تونس ،المغرب ،موريتانيا).
 نحو رؤية شاملة الستراتيالية وطنية للقوة الناعمة السعواية.



ال راسات الف رية
 اإلسالم السياس ّ ف العالم العرب (االتالاهات والتالارب واآلفاق).
 اور المراذددز اإلسددالمية فد الغددرب فد الحفددا

علد الهويددة ال ينيددة للمسددلمين ومواجهددة

اإلسالموفوبيا.


ال راسات التوثيقية
 الممل ة العربية السعواية :ا رض ،اإلنساب والحضارة( .ا ر باللغات العربية واالنالليزية و
الفرنسية)
 الصحة ف قرب( .ا ر باللغات العربية واالنالليزية و الفرنسية)
 ذتاب عراةس الصحرا  :يتناول التطور العمراند الدكي شده ته الممل دة ومدا واذبده مدن نمدو
وتطور ف الز مات البل ية ف ذل من الريف والحض( .ا ر باللغدات العربيدة واالنالليزيدة و
الفرنسية)
 و يقة الرسامين  :يتناول ال تاب الفن ا اديل للثقافدة المعماريدة التد امتدا ت بهدا منداطق
وم ب الالنوب ف الممل ة العربية السعواية (ا ر باللغتين االنالليزية والفرنسية)
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ال راسات االستراتيالية


االستراتيالية الوطنية لد"ثقافة الاليل"



االستراتيالية اإلعالمية ل ول ماللس التعاوب ل ول الزلي العربية 2010 – 2020



الم مرمددددة والزدددد مات ا
االوتياجددددات التنمو ميددددة لم ينددددة م م ددددة ا
المق م مددددة ل هددددال والحا مالددددا
ا
عتمرين
والم ِ



ال راسات االعالمية


تقويم أاا و ارة الثقافة واإلعالم والمؤسسات التابعة لها  -اراسة تتابعية



نظام اإلعالم اإلل ترون ف الممل ة العربية السعواية



اتالاهات ال تاب السعوايين والمطبوعات السعواية نحو الحرب عل العراق.



اراسة "تحليل محتوى" المواا المنشورة ف الصحافة الورقية واإلل ترونيدة ودول السدياوة
ف الممل ة العربية السعواية.



ال راسات التأسيسية لصحيفة الن وة.



اراسة تح يب السياسة اإلعالمية ف الممل ة



اراسات هي لة وتح يب أاا الشرذة الشرقية للطباعة والصحافة واإلعالم.



ال راسات التأسيسية لصحيفة الوطن.



ال راسات التأسيسية لماللة اهيل (لم تص ر بع ).



را وتحليل المضامين اإلعالمية المقرو ة وول شرذة أرام و.



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



اراسددة تحليددل محتددوى لمقدداالت الددرأي وددول السددعواية فدد الصددحف المصددرية اليوميددة
وا سبوعية قبل عاافة الحزم وبع ها (الفترة 2016/3/25-2014/3/26م).



اراسددة تحليددل محتددوى لمقدداالت الددرأي وددول السددعواية فدد الصددحف اللبنانيددة اليوميددة
وا سبوعية قبل عاافة الحزم وبع ها (الفترة 2016/3/25-2014/3/26م).



اراسة تحليل محتوى مقارب لصحيفة ع ا

والصحف اليومية المحلية المنافسة.

 اراسة وافية تحليلية للقناة وبرامالها " "New TV Satقناة " نيو ت ف " اللبنانية.
 امم المرذز ع ااً من المقاييس العلمية المساللة باسمه
 )1مقياس أسبار للتطرف ال ين .
 )2مقياس أسبار لقابلية تعاط المز رات.
 ورش العمل
عق المرذز ع ااً ذبيراً من ورش العمل ،ومن أبر ها:


االستراتيالية الوطنية لتعزيز المواطنة واالنتما



االوتياجات التنموية لم ينة م ة والز مات المق مة للحالا والمعتمرين



ا



الممل ة العربية السعواية ف اإلعالم الغرب

مة السعواية اإليرانية وت اعياتها ا منية والسياسية



لبناب :بين ا



تصحيح النظرة إل السلفية السعواية من ويب عالقتها باإلرهاب



ااعش من أين؟ وإل أين؟

مة وا

مة ،مساوة

مات أ،رى
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عروبة العرب الشيعة :العالقات المعطوبة



مستقبل العالقات ا مري ية مع السعواية واول الزلي العربية ف ضو نتاة االنتزابات
ا مري ية المقبلة



اور المراذز اإلسالمية ف  ،مة اإلسالم والمسلمين ف المالتمعات الغربية



ورشددة عمددل ا هددال والنزددب فدد اراسددة االوتياجددات التنمويددة لم ينددة م ددة الم رمددة
والز مات المق مة للحالا والمعتمرين.



ورشددة اراسددة مسددتقبل عالقددة السددعواية مددع الدديمن فد اددل التحد يات الاليوسياسددية
الراهنة وتصاع النفو الحوث

 مباارات ومشروعات أطلقها المرذز
أطلق مرذز أسبار ع ااً من المباارات والمشروعات المهمة ،منها:


تأسيس وإطالق احيفة الوطن السعواية  :وه الصحيفة ا ول ف المنطقة الالنوبية،
وتحتل م اندة مرموقدة بدين الصدحف السدعواية ،ولهدا شزصديتها الالدااة التد تميزهدا عدن
غيرها من الصحف ،وق قام مرذز أسبار بعمل ال راسدات التأسيسدية للصدحيفة التد اد ر
الع ا ا ول منها ف عام 2000م.



إنشا ملتق أسبار :تأسس الملتق ف العام  2015ويضم أذثر من ماةدة ،بيدر ومف در مدن
تزصصات ومشارب متع اة يشي وب تالربة ج ي ة ف أعمال نوااي التف ير ) (Thin Tank
من أجل تعزيز قيم الحوار وتباال ا ف ار.

 إنشا "منت ى أسبار ال ول " :تأسس المنت ى ف العدام  2016مدن أجدل العمدل علد

يدااة

فرص الربا بين وذال المعرفة ومستز ميها وأب ي وب أثرها عل التنمية والمالتمع أمدراً
ملموسددا .وهددو عبددارة عددن مددؤتمر سددنوي يعقدد فدد العااددمة الريدداض ،وذددكل

تسددتمر

نشدداطاته وفعالياتدده طددوال العددام (محاضددرات ،ن د وات ،ورش عمددل) ويبحددب ف د مالتمددع
المعرفة والتحول الرقم والمستقبل.


معه المستقبل
تم االعالب عن ف رة إنشا المعه ف منت ى أسبار ال ول  2018ذأود المبداارات النوعيدة
الت يطمح من ،اللها منت ى أسبار إل الواول إلد شدراذات مدع أهدم المعاهد والمراذدز
المعنية ب راسة المستقبل ف العالم.



م ونة أسبار
تعتبر الم ونة منصة علمية إثراةية تسع لنشر أهم المقاالت وا بحاث المتعلقدة باقتصداا
المعرفة والت نولوجيا والموضوعات ات العالقة بالمستقبل واالبت ار.



برواذاست أسبار
وه منصة ال ترونية اوتية تضم مواا اوتية متنوعة ل نشطة الت يقيمها مرذدز أسدبار
ومنت ى أسبار ال ول .



تطبيق أسبار
تطبيق الالوال يتيح للمهتمين بمنت ى أسبار ال ول االطالع عل أ،بار المنت ى وأنشطته.

تعريف عن
مركز أسبار والمبادرات التابعة

6

-

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:

تعريف عن
والمبادرات التابعة
مركز أسبار
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ملتقـى أسبــار
(نادي تفكري)

إحدى مبادرات مركز أسبار
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ملتقى أسبار:
 نبكة عن الملتق
إود ى المبداارات المهمددة التد أطلقهددا مرذددددز أسددبار ،وهدو مبدداارة "غيدر ربحيددة" ) ندااي تف يددر (
 Think Tankتأسس ف العام 2015م .
ويضم الملتق ماةة مثقدف ومف در و،بيدر مدن تزصصدات علميدة متنوعدة ،ومدن مصداار ،بدرات
متع اة ،ومن أطياف ف رية واجتماعية مزتلفة.
ويص ر الملتق تقريراً شدهرياً ينداقش أهدم الموضدوعات السياسدية واالجتماعيدة والف ريدة (12
تقريراً و  48قضية ف السنة الواو ة) وله موقدع إل تروند علد اإلنترندت وذدكل منصدات علد
وساةل التواال االجتماع (التويتر ،الفيس بوك ،اليوتيوب).
"الملتقد "مالددال ويددوي مهددم لمناقشددة القضددايا والموضددوعات الف ريددة والثقافيددة والسياسددية
واالجتماعيددة والتنمويددة الت د تهددم الممل ددة والمنطقددة العربيددة والعددالم .ومددن أهددم مقومددات
الملتق د  ،أندده يضددم نزبددة مددن المف ددرين والمثقفددين والبدداوثين المهتمددين بالتنميددة واإلاددال
المالتمع .
ويتميدز الملتقد بسدهولة تواادل أعضداةه بتوايدف شدب ات التواادل االجتمداع  ،وأي وسدداةل
أ،رى مباشرة أو غير مباشرة ذاللقا ات والن وات وورش العمل.
ويعمل الملتق وفق إجرا ات تنظيمية تح ا هويته ووااةفه وآليات عمله .ويفي الملتقد مدن
تنوع التزصصات ،عضاةه.
 الرؤية
الريدااة المحليدة والعربيدة فد ت دوين اآلرا  ،وادناعة ا ف دار ،لز مدة قضدايا المالتمدع والتنميدة
المست امة.
 الرسالة
ت دوين فضدا ف دري ثقداف اجتمداع لمناقشدة الموضدوعات الف ريدة والثقافيدة والسياسدية
واالجتماعية والتنموية الت تهم المالتمع السعواي والوطن العرب والعالم.
 ا ه اف
يسع ملتق أسبار إل تحقيق ا ه اف التالية:
.1

تعزيز قيم الحوار وتباال اآلرا بين النزب الف رية والثقافية.

 .2تعميق المعرفة بمستال ات ا و اث وقضايا المالتمع.
 .3اقترا ولول علمية وعملية للقضايا القاةمة وتق يمها بش ل مباارات.
 أعضا الملتق
تتنددوع مالدداالت تزصددص أعضددا الملتقد لتضددف لووددة جماليددة وروابددة فد النقدداش وإثددرا غيددر
معهوا ،ويب يضم الملتق مثقفين ف تزصصات  :اإلعالم ،علم االاجتماع ،الز مة االجتماعيدة،
التربيددة والتعلدديم ،الهن سددة ،اإلاارة العامددة ،إاارة ا عمددال ،االقتصدداا ،الطددب والعلددوم الصددحية،
الح اسب وتطبيقاته ،العلوم السياسية ،الشريعة ،القانوب ،علدم الدنفس ،اللغدة العربيدة وآاابهدا،
المحاسبة والمالية ،ا اب اإلنالليزي ،ا اب المقارب ،الفلسفة ،التاريخ واآلثدار الق يمدة ،الفندوب،
اللغة الفارسية ،الزراعة ،العلوم الطبيعية (ذيميا  ،أويا  ،جيولوجيا).

تعريف عن
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 لالاب الملتق العاملة
 -1الهيئة اإلشرافية
 -3لالنة قضية ا سبوع
 -4لالنة التقارير الشهرية
 -6لالنة ضيف الشهر
 -5لالنة الن وات والمحاضرات
 أهم الفعالي ات الت يقوم بها الملتق
 التقرير الشهري.
ا ر عن الملتق ،الل ا عوام الزمسة الماضية من عمدر (مدن مدايو  - 2015مدايو  )2020ثالثدة
وسددتوب تقريددرً ا ،تتضددمن ا وراق الرةيسددة ،والتعقيبددات وم د ا،الت ومناقشددات ا عضددا وددول
القضايا والموضوعات الت يطروها الملتق  .وال ع ا القضايا الت تضمنتها تلد

التقدارير أذثدر

من  290قضية.
يستضيف الملتق بين فترة وأ،رى بش ل منتظم بعض المسؤولين والزبدرا للحد يب والحدوار
مع ا عضا وول قضايا ف الشأب العام بمزتلف محاورها السياسية واالقتصااية واالجتماعية؛
محل ًّيا وإقليم ًّيا وعالم ًّيا،
 اللقا السنوي.
لقا اجتمداع سدنوي يتواادل فيده أعضدا الملتقد ويتبداوثوب ودول تطدوير الملتقد  ،وتنشديا
فعالياته والقضايا الت تحتا إل مناقشة ومعالالة.
 قضايا الملتق
ناقش الملتق ع اا من القضايا الحيوية من أهمها:
القضايا االجتماعية
ومن أبر ها
 عمل المرأة ..الواقع والتطلعات
 التحرش الالنس بالمرأة.
 الطالق ف المالتمع السعواي.
 ا عمال التطوعية :الواقع ،المعوقات ،وآليات التطوير.
 المرأة بين الشريعة وا عراف الموروثة.
 مزاطر الزلل ال يموغراف ف اول الزلي العرب .
 جاةحة ذورونا والصحة النفسية.
 تح يات التغ ُّير االجتماع ف المالتمع السعواي.
 نظام الحماية من العنف واإليكا  ..فالوات ف التطبيق
 عالقة شب ات التواال االجتماع بانتشار ااهرة المز رات والمؤثرات العقلية ،وذيف
نحم شبابنا منها.
القضايا االقتصااية
ومن أبر ها
 الب اةل اإلستراتيالية غير النفطية لتعزيز ال ،ل الوطن
 الزصزصة :التح يات ومتطلبات النالا ف الواقع الراهن
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 اناعة المؤتمرات ف الممل ة (منت ى أسبار ال ول .)2016
 منافسة الح ومة للقطاع الزاص ف النشاطات االقتصااية.
 مستقبل الشرذات العاةلية وتأثيرها عل االقتصاا المحل .
 الشراذة بين القطاعين العام والزاص ..من الهيمنة إل المنافسة.
 نمو

االقتصاا ال اةري والصناعة بالممل ة.

 االقتصاا ا

ٌ
وقطاع ااعمٌ لالقتصااالوطن
رق ..مستقبل واع ٌ

بلالستثماراتالمحليةوال ولية.
وجا ٌ
 االستثمار الالري والشرذات الناشئة.


راعة النزيل وإنتا وتسويق التمور ف الممل ة العربية السعواية.

 اناعة ا اوية ف الممل ة وتوطينها ..واقعها والتح يات الت تواجهها.
 مستقبل الموارا الماةية واست امتها ف الممل ة العربية السعواية ف ال رؤية 2030
 المسؤولية االجتماعية للقطاع الزاص
 برنام تطوير الصناعات الوطنية والز مات اللوجستية
القضايا اإلعالمية
ومن أبر ها
 ذيف نصحح النظرة العالمية تالا الوهابية؟
 اورة السعواية ف الزار  :المعالالة والمواجهة.
 السفارات السعواية وال بلوماسية الشعبية.
 تمثيل اإلعالم ا مرييك للمرأة السعواية.
 اورتنا والتواال االجتماع عبر الشب ات اإلل ترونية.
 اإلعالم الحرب السعواي واور ف التغطية اإلعالمية ل

مة اليمنية

 محو ا مية اإلعالمية.
القضايا السياسية
ومن أبر ها
 االنتزابات البل ية.
 مستقبل الزطاب ال ين ف ال المتغيرات اإلقليمية وال ولية.
 الزيارة المل ية إل أمري ا “عاافة الحزم السياسية”.
 فرص تعزيز الوو ة الوطنية


يارة الرةيس ا مرييك للسعواية والقمم الثالث.

 العالقات السعواية ا مري ية :نظرة مستقبلية.
 إعال المسؤولية الوطنية أثنا ا

مات.

 استضافة الممل ة لمالموعة العشرين ا
وفرص االستفااة منها.
 ماللس الشورى :الواقع والمأمول.
 الممرات الماةية ال ولية
 م
،زانات التف ير وأهميتها السياسية
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القضايا التعليمية
 عمل الملحقيات الثقافية واالبتعاث
 لما ا ال يحب أبناؤنا الم رسة ؛ وذيف نالعلها بيئة جا بة؟
 سياسة االبتعاث وعالقتها بالتنمية
 التعليم العال بين ال م وال يف
 التعليم ف الممل ة ..رؤية استشرافية
 البحب العلم ف الالامعات ومراذز البحوث الح ومية وا هلية :الواقع والتطلعات
ً
أوال؟
 تعليم الحوار أم ثقافة االوترام ،أيهما نحتا
 الالامعات السعواية بين المطرقة والسن اب
 واقع اإلاارة التربوية والنظرة المستقبلية لها ف العملية التربوية التعليمية
 تزصصات المستقبل
 وثيقة سياسة التعليم ف الممل ة
 قياس ي شف المستور :ملزص أول لتحليل نتاة الم ارس الثانوية ف ا،تبار التحصيل
ال راس وا،تبار الق رات.
القضايا التنموية
 برنام التحول الوطن 2020
 ت افؤ التنمية بين مناطق الممل ة
 التسول :نظرة و يثة لظاهرة ممت ة
 االبت ارات مستقبل التنمية
 ان وق االستثمارات العامة ..اور ف التنمية وتطوير سياساته
 الالمعيات العلمية والمهنية واورها ف التنمية
 أه اف ومباارات قطاع التنمية ف برنام التحول الوطن ف الممل ة والتح يات المحتملة
 المالالس البل ية واورها ف التنمية المحلية
 نيوم :وجهة المستقبل
 السياسات الس انية للممل ة العربية السعواية :البع ال ول والزليال والوطن .
 واقع العمل التطوع ف الممل ة العربية السعواية.
 أهمية المعلومات الاليوم انية ف التنمية المست امة والعاة االقتصااي لها.
 السياوة ..الصناعة الت تليق بالسعواية الال ي ة.
ً
نالاعة إسالم ًّيا وعالم ًّيا.
 الح  ..القوة الناعمة ا ذثر
 ذوا بنا للمساج ف الممل ة العربية السعواية.
 جواة الحياة ف ضو رؤية .2030
 وقوق الطفل ..ورؤية .2030
 البرنام الوطن للح من َ
الف ْق واله ر ف الغكا بالممل ة العربية السعواية
 برام التحول الصح ، ..ارطة الطريق نحو رؤية 2030
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قضايا اإلرهاب
 التفاليرات اإلرهابية ف فرنسا :ت اعياتها وا بعاا المتضمنة
 تم ين ا سرة من م افحة التطرف واإلرهاب
 ا من البيولوج وال يمياة  ..جز ال يتالزأ من ا من الوطن .
القضايا الثقافية
 وفالت تسليع الفر
 مستقبل الزطاب ال ين ف ال المتغيرات اإلقليمية وال ولية
 النزبة ف المالتمع السعواي وذيف تتش ل وارجة تأثيرها
 اناعة المؤتمرات ف الممل ة ( منت ى أسبار ال ول  2016أنمو جاً)
 تح يات أمام لغتنا العربية ف يومها العالم
 التنوع الثقاف وزام الوو ة والالسر ا مثل إل العالم  :الالناارية نمو جاً
 و وا الرؤية التوافقية ف ،طاب المثقفين السعوايين ..نظرة مالملة ف اعوى اإلاال
، طاب ال راهية...ا سباب..المآالت...العال
 الثقافة الوطنية بين النزب والالماهير
 إاارة الفهم وهن سة التالهيل
 الهوية الثقافية إل أين؟
 منظمة اليونس و ..ما ا استفاا العرب؟
 السينما ..مقاربات ثقافية واقتصااية
( القمة العربية الثقافية) المنتظرة ،هل ستصنع فارقاً؟!
 منت يات الحوار الف ري واورها ف التنمية  ...ملتق أسبار أنمو جاً
 و ارة الثقافة ..المعن وال اللة
 اناعة الترفيه السعواية ..سياق محل عالم
 الالةحة السعواية لمواقع التراث العالم  :التنمية والحفا

عل الثقافة

 ال ورة الثالثة لمنت ى أسبار ال ول  2018بعنواب :عصر المستقبل "السعواية غ اً"
 ا من الثقاف
 االقتصاا الثقاف
 موت الثقافة ..أم موت المثقف؟!
القضايا اإلاارية
 أ مة جاةحة ذورونا والعمل عن باع .
 بعض التحيزات وا ،طا ف اتزا القرار
 إاارة ا

مات وال وارث :المش الت والحلول المم نة

 التنظيم الال ي لهيئة ا مر بالمعروف والنه عن المن ر (تنظيم لمواذبة المتغيرات
االجتماعية)
 الز مة الوطنية االلزامية
 رؤية  :2030تحول النظم واإلاارة أم تحول المالتمع
 الوااةف ف المستقبل.

تعريف عن
مركز أسبار والمبادرات التابعة

13

التقارير الشهرية للملتقى:

https://bit.ly/3dYbA8H
نماذج من اللقاءات مع كبار المسؤولين:
اللقاء الكامل :ملتقى أسبار :اللقاء الشهري مع معالي وزير االسكان أ .ماجد الحقيل
اللقاء الكامل :ملتقى أسبار :اللقاء الشهري مع معالي وزير الخارجية اليمني السابق د رياض ياسين
اللقاء الكامل :ملتقى أسبار :اللقاء الشهري الخامس مع معالي األمين العام د .عبداللطيف الزياني
اللقاء الكامل :ملتقى أسبار :اللقاء الشهري مع صاحب السمو الملكي األمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود

اللقاء الكامل :ملتقى :ضيف الملتقى معالي د .حسام زمان  -رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب
محاضرة بعنوان"العمل األهلي والعالقات السعودية الدوليةفي ظل رؤية 2030في ملتقى أسبار
حلقة نقاش بعنوان :األزمة االمريكية اإليرانية وتداعياتها األمنية – ملتقى 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
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منتدى أسبار الدولي
(مؤمتر وفعاليات)

إحــدى مبــادرات مركز أسبــار
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منتدى أسبار الدولي:
وهو منت ى تنموي اول تأسس ف العام  ،2016ايعن بالتعريف باالقتصداا المعرفد  ،والتحدول
الرقم  ،واالبت ار ،وفرص العمل الال ي ة ،واستشرف المستقبل.
 الرؤية
أب ي ددوب المنتدد ى فدد مق مددة المددؤتمرات التدد تقدد م فيدده ا اوات واآلليددات ،والمنهاليددات،
ً
والممارسات الت تتديح للالميدع مندافع المعرفدة االجتماعيدة واالقتصدااية ،وتالعلهدا أمدراً
واقعدا
متحققاً.
 الرسالة
أب يالعددل المنت د ى أثددر المعرفددة عل د المالتمددع أمددراً ملموسدداً و ل د

مددن ،ددالل ،لددق ،وت امددل،

وتحويل ،واستغالل المعرفة لت وب الممارسة ا ساسية للالميع.


ا ه اف
 ترسيخ مباائ العمل االستراتيال ف تحقيق أه اف اقتصاا المعرفة.
 توفير فهم عال المستوى لالقتصاا القاةم عل المعرفة.
 تددأطير االبت ددار وتوليدد مناقشددات ينددت عنهددا سياسددات ومبدداارات ومزرجددات تبندد عليهددا
استراتياليات تنموية.
 تفعيل ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت لتزفيض ت اليف ا نشطة االقتصدااية فد سدياق
الثورة الصناعية الرابعة.
 يااة فرص الربا بين وذال المعرفة ومستز ميها.

 الشرذا االستراتياليوب
وظ المنت ى ،الل ا عوام الماضية بشراذات رسمية وأهلية عل مستويات عالية ومنها:
 و ارة اإلعالم
 م ينة المل

عب العزيز للعلوم والتقنية ()KACST

 مالموعة روتانا
 أرام و السعواية
 و ارة التعليم
 و ارة االتصاالت وتقنية المعلومات
 رقم
 العربية لإلعالنات الزارجية
 و ارة اإلس اب
 جامعة المل

عب هللا للعلوم والتقنية ()KAUST

 و ارة العمل والتنمية االجتماعية
 ساب
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 الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»
 ان وق تنمية الموارا البشرية «ه ف»
 الشرذا العلميوب :
ذما وظ المنت ى بع ا من الشراذات العلمية (المحلية وال ولية) الت أذسبته الصالبة ف المدنه
والقوة ف ا اا  ،ومنها:
 االتحاا ال ول لل راسات المستقبلية ()WFSF
 جامعة ا عمال والت نولوجيا ()UBT
 جامعة المل

عب هللا للعلوم والتقنية ()KAUST

 جامعة المل

فه للبترول والمعااب

 جامعة إم آي ت ( ،)MIT Instituteالواليات المتح ة ا مري ية
 جامعة فورتسبورغ ( ،)Wuerzburg Universityألمانيا.
 جامعة ، IE Business Schoolأسبانيا
 شرذة بيهافيا( ، )BEHAVIAألمانيا.
 ذلية اإلاارة وا عمال ( ،)INSEADفرنسا
 ماذنزي آن ذمبان ()McKinsey & Company
 منظمة ا مم المتح ة للتربية والتعليم والثقافة (اليونس و).
 اورية إم آي ت ت نولوج ريفيو ()MIT Technology Review
 اورية هارفارا بزنس ريفيو العربية ()Harvard Business Review
 نبكة عن ال ورات السابقة:
 ال ورة ا ول  « :اقتصاا المعرفة و،لق الوااةف»
ً
اتسداقا مددع رؤيددة الممل ددة  2030التد تهد ف إلد افددع عاللدددة التنميددة والتنويددع االقتصددااي جددا
“منت ى أسبار الد ول ” فد نسدزته ا ولد  2016سداعياً إلد تسدليا الضدو علد مالموعدة مدن
قضددايا االقتصدداا المعرف د تحددت شددعار (المعرفددة قددوة) .وعل د مفهددوم االقتصدداا المعرف د
وواقعه وتح ياته ،مروراً بالمفاهيم وا ساليب الح يثة للتحول إل اقتصداا قداةم علد المعرفدة،
باإلضافة إل الح يب وول ،لق وااةف ج ي ة تز م االقتصاا الال ي وتحقق أه افده ،مدا يعند
أهمية رأس المال البشري لتحقيق أه اف التنميدة المسدت امة وقد اسدتعرض المنتد ى ذدكل
أبر التالارب ال ولية واإلقليمية الناجحة ف هكا المالال.
 ال ورة الثانية « :اإلب اع واالبت ار ف سياق اقتصاا المعرفة»
أما النسزة الثانية من منتد ى أسدبار الد ول  2017فقد جدا ت مرذدزة علد االبد اع واالبت دار فد
الثورة الصناعية الرابعة ،ويب ساا التوجه نحو االبت ار المستمر مندك فتدرة طويلدة فد قطاعدات
ويوية ع ي ة تز م االقتصاا وت عمه من أجل التغلب عل عواةق التنميدة الحاليدة (ند رة المدوارا
الطبيعيددة) بينمددا نالد مثددل هددكا التوجدده فد اددياغة السياسددات وفد التشددريع والحمايددة واعددم
وانتشار هكا التوجه عل نطاق واسع ذاب غاةباً ف الممل ة.
 ال ورة الثالثة« :عصر المستقبل»
جا "منت ى أسبار ال ول " فد اورتده الثالثدة  2018منتظمداً مدع تلد

الرؤيدة نفسدها الراميدة إلد

اددناعة مسددتقبل عمدداا مالتمددع ويددوي ،يددنعم باقتصدداا مزاهددر ،و جيددل ج ي د مددن التطلعددات
وا ه اف الت ت فع بالتنمية والتنوع ف االقتصاا والموارا إل مسارات ذبيدرة ومثمدرة .والبد ،
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إ ب ،أب نؤذ عل أب اورة المنت ى الال يد ة التد تتنداول تح يد اً موضدوع "العدالم والمسدتقبل"
ستعمل ،وق استع ت للعمل بالفعل ،عل أب تستلهم طمووات الرؤية  2030وتاللياتها تحت
شعار "السعواية غ اً " .فالمنت ى سيتعرض و ث الموضوعات والنقاشات ف العدالم اليدوم
وددول "المسددتقبل" الددكي تح مدده التحددوالت ال بددرى الت د تشدده ها مالدداالت :التعلدديم ،والصددحة،
والتقنية ،والطاقة ،والبيئدة ،وهد تؤسدس لمسدتقبل العلدوم ،والمعرفدة ،واالقتصداا  ،والرفداة،
وتحسين الحيداة فد المالتمعدات المسدتقرة الطموودة  ،و لد

ضدمن السدياقات المهمدة التد

ساع ت ف تحقيقها التطورات الهاةلدة فد وسداةل اإلبد اع واالبت دار ،وجدواة اإلنالدا وإتقانده،
و،فض الت اليف  ،وترشي الالهوا .
 ال ورة الرابعة« :نحو التغيير والتحول ..نحو المستقبل»
وانعق ت ال ورة الرابعدة مدن المنتد ى لعدام  2019تحدت شدعار "السدعواية ً
الملهِ مدة" وبعندواب
«نحدددو التغييدددر والتحدددول ..نحدددو المسدددتقبل» بمشدددارذة أذثدددر مدددن  100متحددد ث مدددن الزبدددرا
والمتزصصددين فددد مالددداالت مزتلفدددة مدددن الددد ا،ل والزدددار تنددد ر أوراقهدددم العلميدددة ضدددمن
موضددوعات رةيسددة ،وتشددمل الصددناعة والطاقددة والميددا والزد مات واإلعددالم وا مددن والمد ب
واالقتصاا واالستثمار الالرئ والكذا االاطناع وغيرها ،انطالقا من ورص المنت ى عل فدتح
آفاق علمية ج ي ة تتعلق بالمستقبل والتحول ف ضو رؤية الممل ة .2030
 بعض من أنشطة المنت ى السنوية
 المحاضرات والن وات
أقام المنتد ى ،دالل ا عدوام ا ربدع الماضدية عد اا مدن ا نشدطة المهمدة شدملت المحاضدرات
وورش العمل والن روات ،ومن أبر المحاضرات:


السياسات االقتصااية والنمو المست ام ،تق يم الحاةز عل جاةزة نوبل ف االقتصاا
البروفيسور فين إي ذي الن .



رؤية  :2030إعااة تصميم التعليم للمستقبل ،ت ، Mr. Stephen Dawensفيلسوف
ومتزصص ف ت نولوجيا التعلم عبر اإلنترنت ووساةل اإلعالم الال ي .



اإلنساب ف المستقبل ،تق يم :للمحاضر ا .عب هللا ول أبا  -أستا الفلسفة وال راسات -
جامعة نواذشوط.



الم ب الكذية :ولول رقمية لمستقبل أفضل ،تق يم أ .عب القاار لمع ،شري

مساع ف

Mckinsey & Company


مددن البحددب إلدد التنميددة المسددت امة :اإلبدد اع واالبت ددار واور الالامعددة فدد تحسددين النمددو
االقتصااي



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



اسددددتز ام بيانددددات ا قمددددار الصددددناعية فدددد تح يدددد المددددوارا والمزدددداطر فدددد ا راضدددد
القاولة ،تق يم ، ،Dr. Michael Thielبير ف االستشعار عن بع .



السعواية  :2030ذيدف يم دن تحقيدق اقتصداا ايندامييك ومزاهدر ينتمد إلد القدرب الحدااي
والعشرين ،تق يم ، ،Mr. Gary Whitehillبير اقتصااي.



الم ب ذمحرك للنمو ف المستقبل ،وذعامل جدكب للمواهدب واالبت دار ،تقد يم Dr. Colm
 ،Reillyمتزصص ف الم ب والمناطق الحضرية.



ذيف تح ث الصناعات الناشئة التحول ف االستثمار والتالارة ،تق يم  ،Dr. Kim Zietlowذبيدر
اإلااريين ف شرذة .OCO
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اور اإل اعة والتلفزيوب ف التنمية المست امة (تلفزيوب ميرا وإ اعة ميرا ف
أفغانستاب نمو جاً) ،تق يم س ينة يعقوب  ،ناشطة أفغانية ف مالال التنمية.



البيانات ..النفا الال ي  ،تق يم :إبراهيم الب وي ،الرةيس التنفيكي لد "و ومة "01



"رةاسة الممل ة لمالموعة العشرين  – "2020تقد يم :ا .فهد المبدارك ،و يدر ال ولدة ،الشدربا
السعواي



"إنتا الميا ب وب أي ه ر ف الما  :تقنيات ج ي ة" تق يم :ا .نوبويا فياليراوا م ير الالمعيدة
ال ولية لتحلية الميا ( )IDAوناةب رةيس الالمعية اليابانية لتحلية الميا ()JDA



"تزضددير" الددكهب ا سددوا :السددعواية والطاقددة النظيفددة..ف المسددتقبل"  -تقد يم :ا .نددورا
منصوري ،باوثة أول ف  KAPSARCل راسات الطاقة



"منظور اقتصااي سلويك عل السلوك البشري" A behavioral economics perspective
 on humanتق د يم :ا .مانويددل شددوبرت  ، Dr. Manuel Schubertالمؤسددس المشددارك
لشرذةBEHAVIA



" -مستقبل العمل الزيري والمنظمات غير الربحية"



"ا من السيبران  :لما ا ذل هكا االهتمام؟" تق يم :ا .محم المشيقح.



"ال راسددات المسددتقبلية :منهاليددات وتطبيقددات" تقد يم :ا .نسددرين اللحددام  -رةدديس ماللددس
إاارة منت ى ال راسات المستقبلية فريقيا والشرق ا وسا ()FSF



"مستقبل الوااةف" تق يم :أ .طارق منصور ،أو ذبار ،برا ماذنزي.

 ورش العمل
ذما أقام ع ااً من روش العمل الت وظيت بق ر ذبير من االهتمام من أبر ها:


القيااة الريااية



مباائ تصميم التف ير



برنام تح ي ا ف ار (ستيم)- STEAM



ذيف تعز االبت ار ا مثل؟



الطباعة الطبية ثالثية االبعاا :الثورة ف الرعاية الصحية



تقنيات الواقع المعز ف التعليم



الشباب والمستقبل



اور الالامعات ف اقتصاا المعرفة



تصميم وتنفيك ال ورات الت ريبية الفنية للنقل المعرفة



البقا عل قي االب اع



ثقافددددة االبت دددددار



الم ب الكذية منصات للعمل واالبت ار



اور اتفاقيات العقوا ف نقل التقنية



اور المنظمات ف اقتصاا المعرفة



شراذات القطاع الح وم والزاص :افضل الممارسات



أذثر سيناريو ،يال مشوق لمستقبل الرعاية الصحية /التعليم الالامع وت عام .2050



ا من السيبران والالراةم المعلوماتية
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لما ا نزفق ف اتزا ت ابير عالمية مشترذة؟



الموا مة االستراتيالية والتحول ال ل للقيااات



ال بلوماسية العامة :القوة الناعمة



تقييم تطور اإلنترنت ،وتسزير إم اناته لز مة التنمية المست امة.

ويبنارات نظمها المنت ى لمناقشة أ مة جاةحة ذورونا:


"التعليم بع أ مة ذورونا" (بمشارذة :ستيفانيا جيانين – مساع ة الم يرة العامة لليونسد و
لشؤوب التعليم ،ومعز شقشوق– مساع المد يرة العامدة لليونسد و لشدؤوب االتصداالت
والمعلومات) ،يوم ا ربعا  25مارس .2020



"اإلجرا ات والمباارات المتزكة لمسان ة واعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة فد
السعواية ف مواجهة أ مة ذورونا" يوم االثنين  30مارس .2020



ه كا يالتا السعوايوب محنتهم ف الزار  ،يوم الزميس  2أبريل .2020



الز مات والمواطنوب :التقنية ف مواجهة ذورونا 6 ،أبريل .2020



"ذيف سي وب العالم بع ذورونا؟" 9 ،أبريل .2020



"االستع اا واالستالابة :رؤى عالمية بشأب ذوفي  13 ،"19-أبريل 2020



"التأثيرات االجتماعية لالاةحة ذوفي  16 ،"19-أبريل .2020



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



"تم ين الم ب ..التصميم والتزطيا الحضري ف مواجهة ا

مات" 22 ،أبريل .2020

أهم المباارات الت أطلقها منت ى أسبار ال ول :
)1

مباارة «منصة العمل الحر":
مبددداارة اطلقتهدددا و ارة العمدددل وهددد بوابدددة إل ترونيدددة لبرندددام (العمدددل الحدددر) لتم دددين
السعوايين والسعوايات من فدرص العمدل الحدر .ووققدت المبداارة مندك انطالقهدا فد
ايسمبر  2016إل ايسمبر 2019م :تساليل  175000مشترك و  45000أا روا الوثيقة.

)2

جاةزة "أف ار للمستقبل":
ً
ه د فت إل د طددر ا ف ددار االب اعيددة والرياايددة بعي د ا عددن محاذدداة الواقددع أو إعددااة إنتاجدده.
وشملت الالاةزة ،مسة قطاعات رةيسة ( التعليم ف المستقبل ،الصدحة فد المسدتقبل،
التقنية ف المسدتقبل ،الطاقدة فد المسدتقبل ،البيئدة فد المسدتقبل) ،وقد رعد تقد يم
الالواةز ااوب السمو المليك أمير منطقة الرياض.

)3

جاةزة ابت ر:
اطلقهدددا منتددد ى أسدددبار الددد ول وبالشدددراذة مدددع الهيئدددة العامدددة للمنشدددآت الصدددغيرة
والمتوسطة جاةزة االبت ار ،وته ف إل اذتشاف االبت ارات ف مراولهدا ا ولد  ،بندا ًعلد
مالموعة من المعايير والشروط المتمثلة ف  :الحصدول علد بدرا ة ا،تدراع ،وإعد اا نمدو
أول  ،وج وا االقتصااية.

)4

معرض ابت ر:
معرض ابت ر أطلقته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشراذة مدع منتد ى
أسددبار الد ول د يهد ف إلد ال شددف عددن المواهددب والمبت ددريند ويددب ايددوفر الفددرص لددرواا
ا عمال من وي ا ف ار االبت ارية لعرض مشاريعهم عل المستثمرين.

تعريف عن
مركز أسبار والمبادرات التابعة

21

)5

ذتاب العام:
اشن المنت ى مشروع «ذتاب العام» ،الل ال ورة الثالثة  ،2018وذداب اإلاد ار ا ول لهدكا
المشددروع النسددزة العربيددة مددن ذتدداب "تحويددل المسددتقبل-التوقددع فدد القددرب الحددااي
ً
سنويا ذتاب ج ي ف إطدار «ال تداب
والعشرين" بالمشارذة مع منظمة اليونس و ويص ر
العام».وف ال ورة الرابعة  ،2019أا ر المنت ى ف إطار مشروع «ذتاب العام» ذتابداً ج يد اً
بعنواب «معالم المصطلحات ا ساسدية لل راسدات المسدتقبلية» ،و ايعد ّ ا ول مدن نوعده
ف العالم العرب .

)6

مباراة الترجمة إل العربية:
يسددع المنت د ى إل د رف د الم تبددة العربيددة ب تددب مهمددة مددن ،ددالل الترجمددة مددن اللغددة
اإلنالليزية إل العربية ،وف ال ورة الرابعدة  2019اشدن المنتد ى مشدروع الترجمدة براد ار
ترجمة ذتاب «نظرية ماذويل لالتصال الالماهيري» للمف ر اإلعالم البار اينيس ماذويل.
و ياعددد ّ هدددكا ال تددداب إضدددافة علميدددة وأذاايميدددة غيدددر مسدددبوقة للم تبدددة العربيدددة السددديما
للمؤسسات ا ذاايمية وذليات ومعاه اإلعالم ف السعواية والعالم العرب .

)7

م ونة أسبار:
ته د ف الم ونددة إل د المسدداهمة ف د إثددرا المحتددوى الرقم د باللغددة العربيددة عل د شددب ة
اإلنترنت .وه تضم وت اآلب مقاالت متنوعة ف ع ا من المالاالت :الكذا االادطناع ،
إنترنت ا شيا  ،اقتصاا المعرفة ،وغيرها.

)8

مباارة "البيانات الضزمة":
أطلق منت ى أسبار ال ول  2018مبداارة وطنيدة للبياندات الضدزمة برعايدة و ارة االتصداالت
وتقنية المعلومات ،ه فها العناية بالقواع الضزمة للبيانات. Big Data

)9

مباارة "الحاضنات اإلعالمية":
ه مبداارة تدم إطالقهدا للمواهدب السدعواية ،بالشدراذة مدع مالموعدة روتاندا اإلعالميدة،
وبمشارذة واعم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 )10مباارة "االبت ار وتقنيات البنا ":
بالشددراذة مددع برنددام االبت ددار وتقنيددات البنددا بددو ارة اإلس د اب ،تددم إطددالق هددك المبدداارة،
وتسع الو ارة مدن ،اللهدا إلد اعتمداا أود ث التقنيدات وا سداليب المبت درة فد ادناعة
التشيي والبنا .
 )11مباارة "تصميم النما

ا ولية":

تم اطدالق مبداارة تصدميم النمدا

ا وليدة بالشدراذة مدع م يندة الملد

عبد العزيز للعلدوم

والتقنية ،وته ف إل تعريف المشارذين ف مسابقة «السعواية تبت ر» بمنهالية تصميم
وتصنيع النما

ا ولية.

 )12مباارة "تصميم النما

ا ولية":

أقامت جامعة ذاوست بالمشارذة مع منتد ى أسدبار الد ول  ،معرضداً للشدرذات الناشدئة ،
مصدداوباً لل د ورة الثالثددة مددن المنت د ى  .2018وضددم المعددرض  4أقسددام رةيسددية تسددتعرض
مزتلف المراول الت يمر فيها رواا ا عمال والشرذات الناشئة ،ويتضمن تصميمات أولية
)) Prototypesبر الشرذات الناشئة التد تحتضدنها ذاوسدت ،ونتداة ا بحداث التد يقدوم
بها طلبتها وعلماةها تح ي اً فد المواضديع اإلسدتراتيالية ا ربعدة( :المدا  ،الطاقدة ،الغدكا ،
البيئة).
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 )13هاذاثوب اإلعالم:
أعلن منت ى أسبار الد ول فد اورتده الرابعدة  2019عدن إطدالق هاذداثوب اإلعدالم (Media
)Hackathonذأول هاذاثوب من نوعه ف الممل ة وبالمشارذة مع جامعة "ذاوست".
 )14معه المستقبل:
أعلن رةيس ماللس إاارة منت ى أسبار ال ول  ،ف ال ورة الرابعة من منت ى أسبار الد ول
عددن إنشددا "معهدد المسددتقبل" ذأودد المبدداارات المهمددة لدد ورة العددام  .2019وسدديعق
المعه د شددراذات مددع أهددم المعاه د والمراذددز المعنيددة ب راسددة المسددتقبل ف د العددالم.
وتتوا م ف رة "معه المستقبل" مع أه اف التنمية المست امة ،وتت امل مع مسدتويات
الالواة العالمية ف ذافة عمليات التنظيم واإلاارة والمنتالات والشراذات الفاعلة ،ذما أب
أه اف المعه ومنتالاته ستلتق مع أه اف وغايات ومزرجات رؤية الممل ة .2030
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الفيديو التقديمي عن منتدى أسبار الدولي 2016
https://www.youtube.com/watch?v=xRwGOYrCDiI
فيديو يستعرض فعاليات "منتدى أسبار الدولي "2016
https://www.youtube.com/watch?v=B__yiTT_D1I&t=25s
الفيديو التقديمي عن منتدى أسبار الدولي 2017
https://www.youtube.com/watch?v=NZb4trtBBII
تقرير يستعرض فعاليات منتدى أسبار الدولي 2017
https://youtu.be/a8A0-VFQ4bU
حفل افتتاح المنتدى 2017
https://www.youtube.com/watch?v=vmN3Fwd1DN4
الفيديو التقديمي عن منتدى أسبار الدولي 2018
https://www.youtube.com/watch?v=D_lQDFcXspw
فيديو يستعرض فعاليات "منتدى أسبار الدولي" 2018
https://www.youtube.com/watch?v=1qnRj3CJ9pM
حفل افتتاح المنتدى 2018
https://www.youtube.com/watch?v=KMzUUBshiXk
الفيديو التقديمي لمنتدى أسبار الدولي 2019
https://www.youtube.com/watch?v=LzyW70UHVF4
حفل افتتاح المنتدى 2019
https://www.youtube.com/watch?v=7hVRu-JkUKU
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 الموقع اإللكتروني وحسابات التواصل االجتماعي الخاصة ب منتدى أسبار الدولي
www.asbar.com

Website:

@Asbar_WF

Twitter:

Facebook: AsbarWF
Instagram: asbar_wf

YouTube: https://goo.gl/zgqkPL

إحدى مبادرات مركز أسبار

(مؤمتر وفعاليات)

نبذة موجزة عن
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@Asbar_Center
asbarcentreforstudies
info@asbar.com
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