
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

للتطبيقات الجوالة العربيةاأللكسوتقديم مشروع 

األستاذ الدكتور أبو القاسم البدري

مدير إدارة العلوم





خدمات سهولة النفاذ الى المحتويات وال: تكنولوجيا الحوسبة السحابية •

الرقمية

مية أكثر من نصف المحتويات الرق: االنتشار الكبير لألجهزة الجوالة •

تستهلك عبر األجهزة الجوالة

هلك وتحول دور المستعمل من مستانتشار شبكات التواصل االجتماعي •

محتوى رقمي الى منتج كذلك 



خاصة باألجهزة والتطبيقات الجوالةسوق عالمية جديدة •

معولمة

نماذج اقتصادية جديدة

اتاحة الفرص للجميع

لإلبداع واالبتكار والريادة



مماكثيربأقلوالتطبيقاتالمحمولللهاتفالعربيةاألسواقتزالال

مجاالتفيوخاصة،(والنوعيةالكميةحيثمن)مطلوبهو

لألجهزةالكبيراإلنتشارمنالرغمعلى)والعلوموالثقافةالتربية

؛(المحمولة



ن خالل إحداث إيجاد تقاليد في مجال تطوير تطبيقات تستعمل اللّغة العربيّة، وذلك م•

.سوق مركزيّة لتطبيقات األجهزة الجّوالة العربيّة

.تقديم الّدعم الفنّي للمطّورين، وتمكينهم من إطار عمل مبّسط ومالئم•

ق الماّديّة تمكين المطّورين العرب من نشر إنتاجاتهم والتّعريف بها، وتجاوز العوائ•

.واإلجرائيّة التي تعترضهم حاليّا

تّربية والثّقافة دعم الّصناعة العربيّة لتطبيقات األجهزة الجّوالة، وخاّصة في مجاالت ال•

.والعلوم



مكونات المشروع الثالث





الصفحة الرئيسية





واجهة الويب
تطبيقة المنصة على نظام 

أندرويد







التصميم: المرحلة األولى 



اختيار األلوان: المرحلة الثانية



ادخال المحتوى: المرحلة الثالثة



اختيار أيقونة التطبيقة وواجهة اإلنطالق: المرحلة الرابعة



تنزيل التطبيقة: المرحلة الخامسة











 ّطبيقات المنجزة عربيّا في جائزة األلكسو لتطبيقات األجهزة الجّوالة جائزة سنويّة تُْسنَُد إلى أفضل الت

:مجاالت

التّربية،1.

الثّقافة،2.

العلوم،3.

.التّعليميّةاأللعاب4.

 اعة الجائزة في إطار مشروع أشمل تنفّذه األلكسو، ويهدف إلى المساهمة في بروز صنتندرج

.في هذا المجالعربيّة لتطبيقات األجهزة الجّوالة وتنمية الموارد البشريّة العربيّة المتخّصصة







تطوير المحتوى الرقمي العربي

إنشاء شبكة مطورين للتطبيقات التعليمية العربية

ير الدولية تشجييع مطوري التطبيقات ومنتجي المحتويات على مراعات المعاي

إلنتاج تطبيقات ذات جودة عالية



عدد حسابات المستخدمين

1174
عدد الدول المشاركة

التطبيقات المقبولةعدد الفائزين بالمرحلة األولى

370

19

41

تونس

المملكة العربية السعودية

مصر

المملكة المغربية

فلسطين

الجزائر

المملكة األردنية الهاشمية

اإلمارات المتحدة العربية

قطر

عمان

العشر دول األكثر مشاركة

Doha 2015



Number of participants

1350
Number of countries

Number of winners in the regionals 
competitions

Number of accepted Apps

510

19

56

العشر دول األكثر مشاركة

Dubai 2016

28



شكرا على االهتمام


