
ADNOC STEM PROGRAM 
INNOVATION MONTH 
 

In honor of Innovation Month, ADNOC STEM @ HOME will be hosting four exciting 

events this February. If you missed the first one last February 3, there are three more to 

go! All of the events are free, online and open to teachers, parents and youth ages 7 to 

17 years old.  Register here! 

 

February Innovation Month Events 

·   Artificial Intelligence & Machine Learning Awards 

February 10, 4-5pm 

We will be announcing the winners of the AI & Machine Learning    Digital 

Creators Challenge. Join us for this celebration! 

 
·          ADNOC Energy for Life Competition for Schools 

February 24, 4-5pm 

We’re launching a new competition: ADNOC Energy for Life Competition for 

Schools. Join us to learn about this exciting competition. Top schools that win 

this competition will receive a fully equipped VR studio for their school. 

 
·          Launch of ADNOC STEM Learning Portal 

February 28, 4-5pm 

Join us for the launch of the ADNOC STEM Learning Portal. This portal will allow 

students to register and access learning content, challenges and competitions.  

 
Additionally, they will be able to track their progress, earn points and get 

certificates. 

 

Learning is more fun together! 

 

 
ADNOC STEM @ HOME Team 

https://urldefense.com/v3/__https:/forms.gle/NKQok5FKTnRWCdrd9__;!!HTp9Kzo!0KhHRNED_IOQ55zBkV7oR46xDalU2ZfZEeE5TDzcZbY8vD4ycG19d-UvIfWBYXDq$
https://urldefense.com/v3/__https:/forms.gle/NKQok5FKTnRWCdrd9__;!!HTp9Kzo!0KhHRNED_IOQ55zBkV7oR46xDalU2ZfZEeE5TDzcZbY8vD4ycG19d-UvIfWBYXDq$
https://urldefense.com/v3/__https:/forms.gle/NKQok5FKTnRWCdrd9__;!!HTp9Kzo!0KhHRNED_IOQ55zBkV7oR46xDalU2ZfZEeE5TDzcZbY8vD4ycG19d-UvIfWBYXDq$


شركة بترول أبوظبي الوطنية
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ADNOC STEM PROGRAM

ADNOC CSR presents ADNOC 
STEM Innovation Month. Explore, 
learn & grow with ADNOC!
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February 2021
03
Ready, Set, Data!         
Special Workshop
4:00 - 5:00 pm

Ready, Set, Data! Special Workshop

Play with data and learn about ways that ADNOC 
scientists use data at work. Learn about data and 
how the ADNOC team uses data visualization to 
make critical decisions. Complete the ADNOC STEM 
@ HOME Ready, Set, Data! Challenge. Prizes will be 
awarded for the top submissions.

10
AI / ML Learning 
Awards
4:00 - 5:00 pm

Artificial Intelligence & Machine Learning Awards

Learn about AI and Machine Learning! Come 
celebrate the student winners of the ADNOC STEM 
@ HOME Digital Creators Challenge: AI & Machine 
Learning. See how youth in the UAE think that AI and 
machine learning can make the world a better place.

24
ADNOC Energy for 
Life Competition for 
Schools
4:00 - 5:00 pm

ADNOC Energy for Life Competition for Schools

Join the launch of the ADNOC Energy for Life 
Competition for Schools. Book ADNOC Virtual 
Energy Center Tours for your students and learn 
how to participate in the ADNOC Energy for Life 
Competition. Five winning schools will receive a fully 
equipped VR studio for their school.

28
Launch of ADNOC 
STEM Learning Portal
4:00 - 5:00 pm

Launch of ADNOC STEM Learning Portal

Join us for a launch of the ADNOC STEM 
Learning Portal. This portal will allow students to 
register, access learning content, challenges and 
competitions. Additionally, they will be able to track 
their progress, earn points and get certificates. Join 
us for an exclusive tour of this new portal!  

ADNOC STEM PROGRAM
INNOVATION MONTH
Calling all youth (ages 7-17), families and schools. February is Innovation Month! 
ADNOC CSR is hosting an exciting program to inspire youth, families and schools of the 
UAE to get involved in Science, Technology, Engineering & Math (STEM). 

Join the ADNOC STEM Program in February to celebrate Innovation Month. Learn about 
data science, artificial intelligence, and the energy sector, as well as our latest challenges 
and competitions.

Email : adnocstem@adnoc.ae Website: adnoc.ae Social: facebook.com/groups/adnocstem 



يسعد فريق المسؤولية المجتمعية 
للشراكت بشركة بترول أبو ظبي 

الوطنية )أدنوك(، باإلعالن عن 
انطالقة شهر اإلبداع.

برنامج STEM من شركة بترول أبو ظبي الوطنية

فبراير 2021

شركة بترول أبوظبي الوطنية
Abu Dhabi National Oil Company

شهر اإلبداع



برنامج STEM من شركة بترول أبو ظبي الوطنية
شهر اإلبداع

فبراير 2021
مستعد، اجمع، البيانات!  ورشة عمل خاصة

العب باستخدام البيانات واعرف كيف يستفيد العلماء في شركة بترول أبو 
ظبي الوطنية من البيانات في أداء أعمالهم. اعرف المزيد حول البيانات 

واعرف كيف يستخدم فريق شركة بترول أبو ظبي الوطنية تصوير البيانات 
في اتخاذ القرارات الحاسمة. استكمل تحدي مستعد، اجمع، البيانات ضمن 

برنامج STEM @ HOME من شركة بترول أبو ظبي الوطنية! التحدي. 
سوف يحصل الفائزون على الجوائز.

03
مستعد، اجمع، البيانات!  

ورشة عمل خاصة
4:00 - 5:00 مساًء

جوائز الذاكء االصطناعي وتعلم اآللة

اعرف المزيد حول الذاكء االصطناعي وتعلم اآللة! احتفل معنا بالطالب 
 STEM @ الفائزين في مسابقة صانع المحتوى الرقمي ضمن برنامج

HOME من شركة بترول أبو ظبي الوطنية: الذاكء االصطناعي وتعلم 
اآللة. اعرف كيف يؤمن الشباب في دولة اإلمارات العربية المتحدة بأن 

الذاكء االصطناعي وتعلم اآللة يمكن أن يجعال العالم ماكًنا أفضل.

10
جوائز الذاكء االصطناعي 

وتعلم اآللة
4:00 - 5:00 مساًء

مسابقة طاقة للحياة للمدارس من شركة بترول أبو ظبي الوطنية

شارك معنا في انطالق مسابقة طاقة للحياة للمدارس برعاية شركة 
بترول أبو ظبي الوطنية. احجز مقاعد للطالب ضمن رحالت مركز الطاقة 
االفتراضية بشركة بترول أبو ظبي الوطنية وتعلم كيفية المشاركة في 

تحدي الطاقة العالمية ضمن برامج STEM من شركة بترول أبو ظبي 
الوطنية. سوف تحصل المدارس الخمسة الفائزة على استوديو الواقع 

االفتراضي المجهز بالاكمل لالستفادة منه في المدارس.

24
مسابقة طاقة للحياة 

للمدارس من شركة بترول 
أبو ظبي الوطنية
4:00 - 5:00 مساًء

انطالقة المنصة التعليمية لبرامج STEM من شركة بترول أبوظبي 
الوطنية

انضم إلينا الطالق المنصة التعليمية لبرامج STEM من شركة بترول 
أبوظبي الوطنية. يمكن للطالب تسجيل االشتراك في هذه البوابة، 

والوصول إلى المحتوى التعليمي، والتحديات، والمسابقات، كذلك 
سوف يمكنهم متابعة مستواهم وتقدمهم، وكسب النقاط، والحصول 
على الشهادات. انضم إلينا في جولة حصرية لإلطالع على هذه البوابة 

اإللكترونية الجديدة.

28
انطالقة المنصة التعليمية 

لبرامج STEM من شركة 
بترول أبوظبي الوطنية

4:00 - 5:00 مساًء

ندعو جميع الشباب في )سن7  إلى السن 17 عامًا( والعائالت، والمدارس للمشاركة في شهر فبراير من خالل شهر 
االبتاكر. ينظم فريق المسؤولية المجتمعية للشراكت بشركة أدنوك برنامًجا مميًزا إللهام الشباب، والعائالت، والمدارس بدولة 

.)STEM( اإلمارات العربية المتحدة للمشاركة في أنشطة العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات

شارك في برنامج STEM المقدم من شركة بترول أبوظبي الوطنية من خالل شهر فبراير لالحتفال بشهر اإلبداع. تعرف على 
المزيد حول علوم البيانات، والذاكء االصطناعي، وقطاع الطاقة، وكذلك التحديات والمسابقات التي انطلقت مؤخًرا.
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