


مقدمة 
احدي  االصطناعي  والذكاء  الروبوت  لعلوم  العربي  المؤتمر  يعد 
فعاليات الجمعية العربية للروبوت، وقد عُقد المؤتمر خالل العامين 
السابقين بالمملكة األردنية الهاشمية،  ويشارك فيه كل عام أكثر 
خبراء  إلى  باإلضافة  عربية  دولة   12 من  ومتخصًصا  خبيًرا   150 من 
عالميين. ونظًرا لما يشهده العالم من تطور كبير في مجال صناعة 
الروبوت، والحاجة الماسة إلى تبادل الخبرات العربية والعالمية، فقد 
قامت تكنوفيوتشر مصر بالتعاون مع مكتبة االسكندرية باستضافة 
المؤتمر العربي الثالث للروبوت والذكاء االصطناعي في اإلسكندرية 

- مصر في الفترة من 28-30 أكتوبر 2014

ويأتي هذا المؤتمر في وقت انتشر فيه علم الروبوت كعلم وثقافة 
في عديد من المؤسسات التعليمية  والبحثية العربية. وقد انطلقت 
مبادرات رائدة ساهمت في تطوير هذا العلم، كما عملت الجمعية 
العربية للروبوت منذ انطالقها وضمن توصيات مؤتمرها األول على 
"تطوير  في  ورسالتها  رؤيتها  تحقيق  سبيل  في  الحثيث  السعي 
صناعة عربية مميزة في مجال علوم الروبوت والذكاء االصطناعي"؛ 
وذلك من خالل تواصلها مع مختلف المؤسسات العربية ذات العالقة، 
عن  الجهود  أثمرت  وقد  المميزة.  الفعاليات  من  عديًدا  وتنظيمها 
انطالق عديد من المبادرات العربية التي سيتم االطالع على بعضها 

خالل المؤتمر.

وكذلك   والبحثية   العلمية  المؤسسات  جميع  ندعو  بدورنا  ونحن 
الطالب واالفراد المهتمين أوالمتخصصين في مجال علوم الروبوت 

من مختلف أنحاء الوطن العربي للمشاركة في هذا الحدث 

العربية  والمبادرات  اإلنجازات  أبرز  على  واالطالع  المميز،  العربي 
األهداف  تحقيق  إلى  وصوالً  والمعرفة؛  الخبرات  وتبادل  والعالمية، 

المرجوة.

مكتبة االسكندرية الجمعية العربية للروبوت     تكنوفيوتشر مصر 



أهداف المؤتمر:
1. نشر الوعى المعرفى بعلم الروبوت و الذكاء االصطناعي و دوره 

فى التقدم العلمى والتكنولوجى.

الذكاء  و  الروبوت  مجال  فى  العالمية  و  العربية  الخبرات  تبادل   .2
االصطناعى و كيفية االستفادة منها.

و  الروبوت  مجال  فى  الناجحة  العالمية  التجارب  على  االطالع   .3
استخداماته في الحياة العلمية.

أنظمة  بعض  مع  بالتعامل  عملية  مهارات  المشاركين  إكساب   .4
الروبوت.

5. تكوين شبكة عالقات بين المهتمين فى مجال الروبوت و الذكاء 
مشاريع  تنفيذ  إمكانية  بحث  و  العربية  الدول  فى  االصطناعي 

مشتركة و تشجيع المبادرات العربية فى هذا المجال.

فعاليات المؤتمر:
الذكاء  و  الروبوت  علوم  بحثية متخصصة فى  أوراق عمل  تقديم   .1

االصطناعى.

2. ورش علمية عملية متخصصة.

3. معرض علمي مصاحب للمؤتمر بمشاركة شركات و مؤسسات 
ذات العالقة.

4. لقاءات علمية و جلسات حوارية بين األعضاء المشاركين.

5. عروض لتجارب عربية متميزة فى مجال الروبوت.

6. عروض ألفالم وثائقية وعلمية عن الروبوت) مسابقة أفضل فيلم 
علمي/وثائقي عن الروبوت(. 



محاور المؤتمر :
بحثية  و مشاريع  عالمية  تحديات   : االصطناعى  الذكاء  و  الروبوت   .1

رائدة.

2. الروبوت و الذكاء االصطناعى فى العالم العربى : ضرورة حتمية 
أم ترف علمي.

3. الروبوت التعليمى وأندية و مراكز الروبوت و أثر مسابقات الروبوت 
على أداء طلبة المدارس و الجامعات .

4. تطبيقات عملية للروبوت و الذكاء االصطناعى )الصناعة، الطب، 
الزراعة، البيئة، المواصالت(.

5. فرص االستثمارات العربية و العالمية فى مجال الروبوت و الذكاء 
االصطناعى.

6. الروبوت وأثره على التحوالت االقتصادية العالمية.



عن الجمعية العربية للروبوت
هيئة علمية عربية ُتعنى بموضوع الروبوت وعلم الذكاء االصطناعي. 
تأسست خالل اللقاء الذي عقد بالمملكة األردنية الهاشمية بتاريخ 29 
سبتمبر2011، وضم نخبة من المهتمين والمتخصصين في مجال علوم 
لدى  مسجلة  والجمعية  العربي.  الوطن  أنحاء  مختلف  ومن  الروبوت، 
سجل الجمعيات وضمن اختصاص وزارة الثقافة، وتحمل الرقم الوطني 
20120311000012، ومقرها المملكة األردنية الهاشمية ومستضافة من قبل 

معهد اليوبيل- مؤسسة الملك حسين.

الرؤية:
»صناعة عربية مميزة في مجال الروبوت والذكاء االصطناعي«

الرسالة:
مجال  في  القطاعات  كافة  لدى  االهتمام  وإثارة  والمعرفة   الوعي  نشر 
أجل  من  ومؤسسات؛  وباحثين  طلبة  من  االصطناعي  والذكاء  الروبوت 
للتطورات  المجال، تكون مواكبة  الوصول لصناعة عربية مميزة في هذا 

العالمية العربية، ومتوافقة مع احتياجات األسواق العربية والعالمية.

األهداف:
1- نشر ثقافة وعلوم وتكنولوجيا الروبوت في المجتمعات العربية.

2- تشجيع الدول العربية على إنشاء نواٍد وجمعيات للروبوت.

3- عقد وتنظيم المسابقات واألنشطة والفعاليات في مجال الروبوت.

4- دعم العالقات العلمية بين أعضاء الجمعية، وتشجيع تبادل الخبرات والمعرفة.

التعاون  أجل  من  والعالمية  العربية  والهيئات  بالمنظمات  االتصال   -5
وتبادل الخبرات.

6- تنظيم دراسات ودورات تدريبية، وإقامة لقاءات علمية ومؤتمرات متخصصة.

7- التشجيع على إنشاء مختبرات وحاضنات للروبوت والذكاء االصطناعي 
ضمن  الروبوت  علوم  وإدراج  البحثية،  والمراكز  والجامعات  المدارس  في 

المناهج الدراسية.

8- تقديم االستشارات العلمية في مجال الروبوت. 



دعوة للمشاركة
يسرنا دعوة سيادتكم للمشاركة في المؤتمر العربي الثالث لعلوم 
الروبوت و الذكاء االصطناعي الذي سيعقد في مكتبة اإلسكندرية 
– جمهورية مصر العربية، خالل الفترة من 28–30 أكتوبر 2014. يشتمل 
الباحثين  تهم  التي  واألنشطة  الفعاليات  من  عديد  على  المؤتمر 
المجال  أن  إعالمكم  نود  المجال. كما  بهذا  والمختصين  والدارسين 
في  تدريبية  ورش  أو  عمل  أوراق  تقديم  في  يرغب  لمن  مفتوح 

المؤتمر. 

ورش العمل للشباب واالطفال علي هامش المؤتمر
الذكاء  و  الروبوت  لعلوم  العربي  المؤتمر  هامش  علي  سيقام 
االصطناعي هذا العام و للمرة االولي  ورش عمل مخصصة للفئات 

العمرية من االطفال والشباب، طالب المدارس والجامعات.

العمرية  المراحل  في  الروبوت  تعليم  ثقافة  نشر  بغرض  وذلك 
المدارس  لحضور  ندوات  زيارات  المؤتمر  المبكرة.  كما سيستقبل 
في  البدء  وكيفية  حياتنا  في  الروبوت  واستخدامات  اهمية   عن 

دراسته والمشاركة في المسابقات المختلفة.

مجال  في  المختلفة  العمرية  للمراحل  مسابقة  عقد  سيتم  كما 
االبتكار واستخدامات  الروبوت علي هامش المؤتمر. وسيتم االعالن 
عن تفاصيل المشاركة  لالطفال والشباب في هذه الفعاليات علي 

هامش المؤتمر علي موقع تكنوفيوتشر مصر

  www.technofutureegypt.com 



كيف اشارك ؟
لعلوم  الثالث  العربي  بالمؤتمر  والحضور  المشاركة  في  الراغبين 
جمهورية   – اإلسكندرية  في  المنعقد  االصطناعي  والذكاء  الروبوت 
استمارة  ملئ  برجاء  أكتوبر2014،   30-28 الفترة  في  العربية،  مصر 
الجمعية  من  لكل  االلكترونية  المواقع  علي  الموجودة  التسجيل 

العربية للروبوت أوتكنوفيوتشر مصر.

www.technofutureegypt.com

www.roboticas.org

المشاركة  نموذج  استالم  حال  المشارك  تسجيل  اعتماد  سيتم 
وتسديد الرسوم، وهي:

العربية  الجمعية  في  المسجلين  لألعضاء  ا  أمريكّيً دوالًرا   225
سارية  وعضويتهم  السنوية،  الشتراكاتهم  والمسددين  للروبوت، 

لتاريخ انعقاد المؤتمر  .

ا لغير األعضاء. 350 دوالًرا أمريكّيً

ا لطلبة الجامعات والدراسات العليا.  225 دوالًرا أمريكيٍّ

  Gala Dinner ا للراغبين في الحجز للعشاء 40  دوالًرا أمريكّيً

  لإلشتراك من داخل مصر 

)مع  المصرية  والمؤسسات  الهيئات  لممثلي  مصريًا  جنيًها     800
ارفاق افادة رسمية(

400   جنيًها مصرّيًا للطلبة المصريين )مع ارفاق شهادة القيد في 
المدرسة أو الجامعة المصرية(

Gala Dinner 300 جنيه مصريأ للراغبين في الحجز للعشاء

تشمل الرسوم التسجيَل، وحضور الجلسات، وورش العمل، وحقيبة 
المؤتمر، والشهادة، ووجبات الغداء على مدار األيام الثالثة.



كيف اشارك بورقة عمل أو ورشة تدريبية  ؟
كتاب  في  المؤتمر  خالل  ستعرض  التي  العمل  أوراق  نشر  سيتم 
أعمال المؤتمر وُتقبل أوراق العمل باللغة العربية أواللغة اإلنجليزية. 
فعلى الراغبين في المشاركة بورقة عمل أو ورشة تدريبية بالمؤتمر 
في  المنعقد  االصطناعي  والذكاء  الروبوت  لعلوم  الثالث  العربي 
أكتوبر2014،  الفترة 30-28  العربية، في  جمهورية مصر   – اإلسكندرية 
يمكن لحضراتكم ملئ استمارة التسجيل الموجودة علي المواقع 
االلكترونية لكل من الجمعية العربية للروبوت أوتكنوفيوتشر مصر. 
على ان ال تزيد المدة الزمنية للورشة التدريبية عن 120 دقيقة وورقة 

العمل التزيد عن 30 دقيقة.

www.technofutureegypt.com

www.roboticas.org



و ينبغي أن ينسجم ما يتم تقديمه من مواصفات مع محاور المؤتمر 
اآلتية: 

بحثية  ومشاريع  عالمية  تحديات  االصطناعي:  والذكاء  الروبوت   •
رائدة. 

الواقع  بين  العربي:  العالم  في  االصطناعي  والذكاء  الروبوت   •
والمأمول. 

• الروبوت في التعليم والروبوت التعليمي وأثر مسابقات الروبوت 
على أداء طلبة المدارس والجامعات. 

الزراعة،  )الطب،  االصطناعي  والذكاء  للروبوت  عملية  تطبيقات   •
البيئة، المواصالت(.

والذكاء  الروبوت  والعالمية في مجال  العربية  االستثمارات  فرص   •
االصطناعي.

• غير ذلك --------------------------------------

ويرجى وصف ورقة العمل/ الورشة )100 كلمة كحد أقصى( و أهداف ورقة 
العمل/الورشة )5 نقاط كحد أقصى( وذلك قبل تاريخ 25سبتمبر2014.

التدريبية، ونأمل  العمل والورش  أوراق  سيتم قبول عدد محدد من 
من الراغبين في المشاركة إرسالها بالسرعة الممكنة. وحال وصول 
التنظيمية للمؤتمر، والرد  اللجنة  الطلب سيتم مراجعته من قبل 
الرد  وصول  وعند  أسبوع.  أقصاها  مدة  خالل  الرفض  أو  بالقبول 
بالموافقة سيطلب من المشارك إرسال المادة النظرية لورقة العمل/ 

الورشة )ملف Word– Power Point( قبل تاريخ 25 سبتمبر 2014.


