
يكمن نجاح أي حدث في التخطيط الدقيق واإلعداد، لذلك قمنا بإعداد هذا
الدليل ليساعدك على تخطيط فعالية في أسبوع العلوم العربي. 

كيف تنظم فعالية في أسبوع العلوم العربي؟

إذا شاركت مسبًقا في أسبوع العلوم العربي، فقد
تجد هذا الدليل بسيط، ولكن قد يكون هناك أيًضا
مجموعة من االقتراحات المفيدة ألخذها في
االعتبار. إذا لم تكن قد شاركت مطلًقا بفعالية في
أسبوع العلوم العربي، فسيوفر لك هذا الدليل

قاعدة رائعة لبدء التخطيط الخاص بك.

 األفكار 
التخطيط والتنفيذ 

يوم الفعالية 
تقييم الفعالية

تم تقسيم الدليل إلى أربعة أقسام 
 أساسية إلجراء الفعاليات: 



بمجرد أن تقرر عقد فعالية، فإننا نقترح أن تركز أفكارك
على توضيح األسس اآلتية:

          لمن سيكون الحدث؟ (تحديد الجمهور المستهدف)
          ما نوع الحدث الذي سأستضيفه؟ (النوع والتنسيق)

          لماذا سأقيم هذا الحدث؟ (أهدافك) 

إثراء المحتوى العلمي والتطبيقات التكنولوجية، وخاصًة باللغة العربية، وتعزيز
تداخل العلوم والتكنولوجيا مع مجاالت الحياة األخرى مثل: الفنون والتاريخ

والصحافة... إلخ.
مساعدة المجتمع العلمي على تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز اإلبداع

والتنمية االقتصادية.
توفير فرصة لجميع مواطني الدول العربية للمشاركة في األحداث واألنشطة

العلمية.
توصيل وتبسيط العلوم والتكنولوجيا إلى الجمهور العام غير المتخصص، من
خالل العديد من األنشطة والفعاليات التفاعلية التي تهدف إلى دعم الوعي

بأهمية العلوم والحث على التعلم واالستكشاف.
تشجيع الشباب على مواصلة دراسات العلوم بعد سنوات الدراسة اإللزامية

ومتابعة المهن القائمة على العلوم والتكنولوجيا.

يشجع أسبوع العلوم العربي اإلبداع واالبتكار عند التخطيط لفعالية في األسبوع. ال
توجد قيود من حيث الموضوع أو الجمهور أو المكان؛ فقط نرجو أن تدعم فعاليتك

أهداف أسبوع العلوم العربي:
 

األفكار  



الجمهور المستهدف

 لماذا قد يريدون حضور فعاليتك
 

نوع المحتوى
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عند تحديد جمهورك المستهدف، ينبغي مراعاة ما يلي:

السن
االهتمامات

الخبرة في موضوع الفعالية

وفيما يلي بعض االقتراحات:
النظر في قضايا الساعة في وسائل اإلعالم (الصحف والمجالت والراديو والتلفزيون واإلنترنت).

البحث عن المهرجانات العلمية والفعاليات الدولية األخرى. 

تبادل األفكار مع زمالئك

 تتضمن بعض تنسيقات األحداث الشائعة ما يلي:

الورش العلمية 

المعارض والعروض العلمية 

المحاضرة العلمية المبسطة

المناقشات العلمية 

فكر في نوع الحدث الذي قد 
يهتم به جمهورك المستهدف

كن واقعًيا بشأن وقتك 
ومواردك 

األهداف

تعد األهداف نقطة مرجعية قوية إلبقائك على المسار الصحيح، نقترح أن تجعل األهداف
واضحة وموجزة ومدونة. لتحديد أهدافك، فكر فيما تأمل تحقيقه من أجل:

 
نفسك

جمهورك المستهدف

مؤسستك



التخطيط والتنفيذ

بمجرد إعداد نموذج تنفيذ للحدث الخاص بك، حدد مسؤوليات الفريق لديك، بما في ذلك:
•      أي تفاصيل حول المهام.

•      من هم المسؤولون عنه. 
•      أي تواريخ محددة إلعداد التقارير.

  خالل مرحلة التخطيط والتنفيذ من المهم الحفاظ على التواصل المنتظم بينك وبين أعضاء فريق الحدث
الخاص بك.

 

لوجستيات الفعالية

تعريف االستدامة

عند التخطيط لفعالية، هناك العديد من العناصر التي يجب مراعاتها: 

يعتمد اختيار المكان على شكل
الحدث والجمهور المستهدف.

يمكن أن تقام األحداث في عدة
أماكن بما في ذلك المدارس
وأماكن العمل أو النوادي أو

المتاحف العلمية أو اإلنترنت.

 

مكان الفعالية 

تعريف االستدامة

 ســـيقام أسـبـوع العــلــوم العـــربـي
من 15 إلى 25 أكتوبر لعام 2022. فيما
يتعلق بتوقيت فعاليتك، فإنه يعتمد

على جمهورك المستهدف. 
على سبيل المثال؛ تأتي المدارس خالل
أيام األسبوع، وتأتي العائالت في
عطالت نهاية األسبوع، بينما يحضر
الموظفون خارج ساعات العمل أو في

ساعات الغداء الخاصة بهم.

توقيت الفعالية

يعتمد جذب الجمهور على طريقة تسويق الفعالية ومن ترغب باستقطابه. يتيح لك أسبوع العلوم
العربي مشاركة فعاليتك من خالل عرضها على الموقع الرسمي. 

جذب الجمهور



تفاصيل اليوم

الحضورالمكان

خطط إلعداد الغرفة مسبًقا وضع
في اعتبارك ما يلي:

•  حجز المكان لفترة أطول من الحدث، حيث
ستحتاج إلى وقت لإلعداد والتنظيف.

• تحقق من كيفية الوصول إلى المكان: هل
ستحتاج إلى الفتات؟ هل الوصول إلى
المكان سهل أو أن أحد طرق الوصول

معطلة. 
• تحقق من المعدات المطلوبة ومن
سيوفرها. التزم بقواعد األمن والسالمة
للمعدات العلمية و تحقق من أن اإلمدادات

الكهربائية كافية.
•  التعرف على إجراءات الصحة والسالمة

المهنية وأنظمة الحريق للمبنى.
 

أنظمة الحجز أونالين أم اوفالين
التحقق من أن كل شيء واضح في

المعلومات المرسلة لتأكيد الحجوزات.
تحديد ما إذا كان األطفال بحاجة إلى أن

يكونوا برفقة الكبار.

تأكد من تزويد الجمهور بجميع
المعلومات التي يحتاجون إليها مثل:

 

خطط لما قد تحتاجه في حالة حدوث أي حادث غير مرغوب:
•   تقييمات المخاطر، تغطية اإلسعافات األولية ، أنظمة الحريق.

•   أعطال الصوت.
•   وجود خطة ب.



يوم الفعالية 

الوصول قبل الوقت.
ضع خطة عمل في ذهنك أو دونها حول ما يجب القيام به حسب ترتيب

األولويات.
تأكد من إعداد األثاث والمعدات بشكٍل صحيح، وخاصًة المعدات السمعية

والبصرية.
 امنح نفسك وقًتا كافًيا لتجهيز كل شيء واالسترخاء قبل أن يبدأ الناس في

الوصول.
احتفظ بورقة العمل الخاصة بك، وراقب الحدث وكن مستعًدا لتفعيل الخطة

ب إذا حدث أي خطأ.
إذا لم يكن حضور الفعالية مقيًدا بعدد، تتبع عدد الحاضرين.

نظف مكانك بعد الفعالية.
ترتيب وإعادة جميع المعدات والمواد إلى أماكنها المناسبة. 

تأكد من تقديم خالص الشكر لجميع المشاركين ( المقدمين والفريق القائم
على الفعالية).

في يوم الفعالية تأكد من: 

 
 



تقييم الفعالية مفيد دائًما للتخطيط المستقبلي، وعند تقييم الفعالية فكر
في النقاط اآلتية:

•   عدد الحضور 
•   ما إذا كان الحضور من الجمهور  المستهدف فعًلا  أم ال.

•   ما إذا كانوا قد استمتعوا بالحدث.
•   ما مدى نجاح حملتك الدعائية؟

•   هل وجد الحضور المكان بسهولة؟
•   هل تم إرسال معلومات واضحة كافية مسبًقا؟

•   ما إذا كان مقدمو الفعالية  مناسبين ومثيرين لالهتمام؟

تقييم الفعالية



أوافق
بشدة  أوافق  محايد   ال أوافق  ال أوافق

بالطبع   

لقد  استمعت بالفعالية      

لقد كانت هذه الفعالية     
ملهمة علمًيا بالنسبة لي

 لقد تعلمت شيًئا  جديد ًا      

لقد أثارت هذه الفعالية     
اهتمامي بالعلوم 

     
لقد ربطت هذه الفعالية
مفهوم العلوم بالتجربة

الحياتية 

     
لقد غيرت هذه الفعالية

نظرتي للعلوم (نظرة
إيجابية)

لقد كانت تجربة جيدة للتعلم     
عن العلوم

 لقد صححت هذه الفعالية     
مفهوم خاطيء لدي 

سوف أناقش موضوع     
الفعالية مع أشخاص آخرين

سوف أرشح هذه التجربة     
آلخرين

نموذج تقييم للفعالية من الجمهور 

شكًرا لحضوركم اليوم. تقييمك موضع تقدير و سيساعدنا في التخطيط للفعاليات المستقبلية.
 

من فضلك ضع دائرة على الرد المناسب للعبارات اآلتية
 



أي من هذه العبارات يمثلك؟ 
لقد كنت مهتًما بالمجاالت العلمية قبل هذه الفعالية 

أصبحت أكثر اهتماًما بالمجاالت العلمية بعد هذه الفعالية 
أصبحت أقل اهتماًما بالمجاالت العلمية بعد هذه الفعالية 

 
هل لديك خلفية علمية؟

 
نعم                        ال 

هل حضرت فعالية عن هذا الموضوع مسبًقا؟ 
 

نعم                          ال 
هل ستحضر فعالية عن هذا الموضوع مجدًدا؟

نعم 
ال 

كيف سمعت عن الفعالية؟
 مواقع التواصل االجتماعي 

موقع أسبوع العلوم العربي 
أصدقاؤك 

آخر. حدد من فضلك  

اذكر لنا أشياء لم تكن تعرفها من قبل، وتعلمت عنها في هذه الفعالية؟ 

ما هو أفضل شيء في هذه الفعالية من وجهة نظرك؟ 

هل هناك شيء يمكننا فعله لتحسين هذه الفعالية؟ 

النوع:                ذكر                                                         أنثى 
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شكًرا لحسن تعاونكم 


