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 نوفمبر 02  األثنين 
 حفل االفتتاح

 

 السالم المليك 20:01 – 20:00

 القرآن الكريم 20:03 – 20:01

20:05 – 20:15 
 الرياض أمير

 صاحب السمو المليك األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

20:20 – 20:30 
 رئيس مجلس اإلدارة

 د. فهد العرابي الحارثي

20:30 – 20:40 
 وزير الصناعة والثروة المعدنية 

 معالي أ. بندر إبراهيم عبد لله الخريف

20:40 – 21:00 
 ه. طالل ابو غزالد

 العالمية أبو غزالهمجموعة طالل رئيس ومؤسس 

21:00 – 21:10 
 د. عبدهللا دحالن

 جامعة األعمال والتكنولوجيا مجلس أمناء  رئيس 

21:10 – 21:30 
 أ. فاروق الباز

 أستاذ باحث ، ومدير مركز االستشعار عن بعد في جامعة بوسطن في والية ماساتشوستس

  

 
 2050تنبؤات لعالمنا في عام تقنيات المستقبل: : األولىالجلسة  22:45 – 21:45

 جامعة الملك سعود –استاذ التعليم اإللكتروني د. محمد بن عطية الحارثي: مدير الجلسة: 

 المتحدثون
 

  .والتنميددة البشددرية المددوارد وزارة -األعمددال  وتطددوير لألنظمددة المسدداعد الوكيددل - المخلفدديمحمددد أ 
 االجتماعية

 

 Mr. Bassirou Abdoul: Coordinator, Managing Director chez Diamniadio IT Park 
 Prof. Slim Alouini: Associate Dean, Computer, Electrical and Mathematical Science and 

Engineering (KAUST) 
 

  جامعة االعمال والتكنولوجيا - البرمجياترئيس قسم هندسة  :د. رانيا باعشيرة 

 المحاور
  وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في بناء نموذج قياس انتاجية العاملين عن بعدتجربة 

  مشروع  تجربة  –مراكز التقنيةIT Park 

 مدن ومجتمعات مستقبلية شديدة االرتباط 

 Nanobot كيف ستعمل على ربط أدمغتنا مباشرة مع السحابة المعلوماتية 

22:45 – 21:45  

Masterclass by 

Teresa Martín-Retortillo Rubio 

Beyond Reskilling Building Resilience for Uncertain Futures 
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نوفمبر 03 الثالثاء 
 الجلسات

  فتح الدخول للمنصة 
15:00 – 15:55  (1)ج : مستقبل العمل: االحتياجات واإلمكانات والفرصالثانيةالجلسة  

 B20عضو لجان االعمال  الثانيشركة االتجاه  التنفيذيالرئيس  : د. مها العتيقي مدير الجلسة: 
/Saudi Arabia عضو لجنة الصناعيين غرفة الرياض 

 المتحدثون 
 مواهبال وتطوير استقطاب مدير: نيأ. صالح المز Talent Acquisition Manager 
 .االقتصادي سابقااألمين العام لمنتدى الرياض : د. أحمد بن عبد الرحمن الشميمري أ 
 وكيلررة عمررادو شرربون شرر ب ألنشررطة الطالبرراشر نائبررة المشررر  : د. أروى عرررب

 بمركز االبتكار االجتماعي
 مبادرر مستثمرر أكاديمي دكتوراه في ريادو األعمال: د. فيصل بن أحمد القاضي 
 .اسرتا  مسراعد -مستشرار رئريس جامعرة األعمرال والتكنولوجيرا  : فهد الشرري  د

 في قسم المواد العامة بكلية إدارو األعمال 
  .مدير أول في "اعمال المستقبل" تطوير األعمال واالبتكار –فراس الجراح أ 

 المحاور 
 إعادو تهيئة إمكاناش الموظفين: االستثمار في المرونة 
 االقتصاد الرقمي ومستقبل الشركاش الصغيرو و المتوسطة 
  إمكاناش الموظفين: االستثمار في المرونةإعادو تهيئة 
 ريادو األعمالر الشركاش الكبرىر والوظائ : استقبال المستقبل على وقائع الواقع 
  مسررتقبل العمررل : االسررتثمار فرري المواهررب والقرردراش " ر يررة مسررتقبلية لمررا بعررد

 كورونا"
  الفرص والتحدياش –عمل المستقبل وإنسان المستقبل 

16:00 – 16:55  والمياه : االتجاهات الجديدة في الطاقةالثالثةالجلسة  
 عضو مجلس الشورى سابقا  د. سعيد الشيخ :  مدير الجلسة: 

 المتحدثون 
 األمين العام للمعهد العربي لدراساش األمن: د. أيمن خليل 
 .أستا  مساعد في الهندسة الكهربائية  -محمد القرني  د(UBT) 

 Derya Baran: Assistant Professor, Material Science and 
Engineering , KAUST 

 Peiying Hong: Associate Professor, Environmental Science 
and Engineering, KAUST 
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 المحاور 
  الحلول الذكية بين التقليدي والمتجدد واضاءه على -خليط الطاقة  
 دور اإلبتكار في تحول قطاع الطاقة 
 الطاقة: هل يمكننا العيش خارج الشبكة؟ مستقبل 
 الع قة بين المياه والطاقة 

17:00– 17:55   : السعادة الرقميةالرابعة الجلسة 
 التقنية وتوطين بنقل ومهتم الحديثة التقنية مجاالت في باحث: د. سلطان المورقي مدير الجلسة: 

 المتحدثون 
 Mr. Ahmed Gamal: Head of Games Development Department(SAE - UAE) 
 Mr. Tommy Ingemarsson: Founder Svenska Elitserien CSGO, 

Ninjas in Pyjamas and Area Academy 
 Mr. Eyram Akofa Tawia: Co-Founder and CEO at Leti Arts 
 Prof. Jesper Tegner: Professor, Bioscience, KAUST  

  خبير متخصص في الحوسبة السحابيةر األمن السيبراني: الجحدليد. حسين 
 المحاور 

  : الماضي والمستقبل الواقع االفتراضي 
  أهمية وجود نظام بيئي صحي داخلesport 
  عملية تطوير لعبةLeti Arts . 
 Happy Machines? )آالش سعيدو( 
 حوكمة وتنظيم الذكاء االصطناعي 

18:00 – 18:55 استبصار المستتقبل: دور العلتوم فتي تخطتي التحتوالت الجلسة الخامسة:  
  الحرجة

Moderator: Yara Al-Rajeh: Chief Advocacy Officer S20 Saudi Arabia 2020 

 المتحدثون
 Dr. Farah Alammari:  Postdoctoral Research Scientist at King 

Abdullah International Medical Research Center (KAIMRC) 
 Dr. Burhan SaifAddin:  Assistant Professor in the Energy and Water 

Research Institute at KACST 
 Dr. Ahmad Alabdulkareem is the KACST Director of the Center for 

Complex Systems (CCS) at KACST and MIT 
 Dr. Saleh AlBaeik:  Assistant professor at Center for Complex 

Systems at King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST). 
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 المحاور
  2020لعام  20االستشرا  المستند إلى األدلة كمحور أساسي في مبتمر علوم السعودية 
  20البيان الختامي وتوصياش مبتمر علوم السعودية   
  مسرتقبل الصرحة: االسرتعداد العرالمي 20أفكار من لجان التفكير األربع في مبتمر علروم السرعودية :

 لتجنب الجوائح والتوسع في الرعاية الصحية المخصصة
  االقتصاد الدائري: حلول شمولية لبيئتنا 
 المي والمجتمعاش األ كىالثورو الرقمية: تحقيق االتصال الع 
 االستشرا : من العلم إلى العمل  

19:00 – 19:55  (2)ج : مستقبل العمل:االحتياجات واإلمكانات والفرصالسادسةالجلسة  
 المدير التنفيذي للبرنامج السعودي للحرف اليدوية: د. شريف عبدالوهاب مدير الجلسة: 

 المتحدثون 
 Dr. Yazan Hijazi: Professor IE University , Director of Innovation, Al-Hussein 

Technical University, Founder & Managing Director, Human Engineering 
Advisory 

 Mr. Raf Manji: Sustento Ltd - Director 
 Abigail Noble - Co-Creator - Socreates 
 Nicholas Biswas: HTC | MEA Enterprise Solutions Business Manager | VIVE 

 المحاور 
  االبتكار يقودها منظماش 
 " مستقبل العمل والدخل في عالم متسارع 
 "التغيير رحلة داخلية" 
 بيئة العمل المستقبلية 

20:00 – 20:55 : الطاولتتتتتة المستتتتتتديرة : ادارة األامتتتتتات    تجتتتتتار  الستتتتتابعةالجلستتتتتة  
 الةوممارسات فع  

رئيس مجلس ادارة دار اثان للدراسات االنسانية : معالي د. عبدالعزيز الخضيري مدير الجلسة: 

 واالستشرافية واالستراتيجية

 المتحدثون 
 المتحدث الرسمي باسم وزارو اإلع م -وكيل الوزارو للتواصل :د. عبدالله بن أحمد المغلوث 
 .جامعة االعمال والتكنولوجيا -عميد كلية الهندسة : ميرأعبدالقادر  د 
 .كليرة  –أسرتا  ورئريس قسرم التر مين وإدارو المخراشر : محمد غازي ابراهيم  د. ا

 جامعة األعمال والتكنولوجيا-إدارو األعمال 
 مرردير عررام اإلدارو العامررة للحوكمررة والمخرراشر : أ. جاسررر بررن عبررد الكررريم الجاسررر

 وزارو المالية المالية-وااللتزام 
 Mr. Erik Talley: Director, Health, Safety and the Environment (HSE)-KAUST  
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 المحاور 
 كوفيرد) المسرتجد كورونا فيروس تحدياش مواجهة في اإلع مية العملياش غرفة دور 

19). 
 كي  يمكن للمدن ان تواجه ازمة جائحة كورونا 
 دور الجامعاش والمراكز البحثية في إدارو األزماش 
  االزماش تجارب ودروس مستفادو في صنع التغييرإدارو 
 "تكيي  هيكل إدارو األزماش مع الحوادث واسعة النطاق وشويلة األجل" 

 
21:00 – 22:30  

 
 

 آفاق المستقبل التقني للمملكة العربية السعودية: الثامنةالجلسة 
 )تقرير مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية استشراف المستقبل(

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن البحث العلمي عميد  :عبد هللا السلطان د. مدير الجلسة: 

 المتحدثون
 د. عبدالعزيز المالك: نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 
  أ. عبرردالعزيز السررويلم: مرردير مركررز االستشرررا  التقنررير مدينررة الملررك عبرردالعزيز للعلرروم

 والتقنية
 .بحث وأستا  الوشني للتنسيق العامة لإلدارو العام المشر   الثقفير عابد م ك د 

 (KACST)  والتقنية للعلوم عبدالعزيز الملك مدينة في مشارك
 بدر القرني: وكيل وزارو االتصاالش وتقنية المعلوماش 
  الملررك المشررر  علرى معهررد بحرروث الفضراء والطيررران مدينررة  -د. شر ل السررديري

 عبدالعزيز للعلوم والتقنية
  السعودية للتنمية مبادروشركة  –الرئيس التنفيذي  –م. خالد العثمان 

 المحاور 
 

  التكنولوجي االستشرا أهمية 
  تقرير مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيةالمنهجية المستخدمة في 
  السعوديةآفاق التكنولوجيا المستقبلية في المملكة العربية 
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نوفمبر 04 األربعاء
 الجلسات

17:00 – 17:55  : اعادة تعريف التعليمالعاشرةالجلسة  

 رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب : حسام زمانمعالي د.  مدير الجلسة:

 المتحدثون 
 الرئيس التنفيذي لك سيرا الشرق األوسط: أ. محمد بن سهيل المدني 
  .األردن -مبسسة الملكة رانيا  مدير العملياش في ادراكأبو ديه:  إيهابأ 

 Vice President Najah Ashry, Strategic National Advancement -KAUST  
  جامعة االعمال والتكنولوجيا" -د. أمجد ربوعي: مدير ادارو التعليم عن بعد  
 قسم التقنية الحيوية جامعة الملك عبدالعزيز –أستا  مشارك : د. ماجدو أبو راس 
 .والتكنولوجياجامعة االعمال  -المدير التنفيذي والمشر  العام  :مهند عبد الله دح ن أ 

 
16:00 – 16:55  

 

 (T20بانوراما )مساهمة اسبار في مجموعة : التاسعةالجلسة 

 األسبقرئيس الهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع  :معالي د. رياض كمال نجم مدير الجلسة:

 المتحدثون
  الرئيس التنفيذي لوكالة سمة للتصني  االئتماني  :أ. نبيل المبارك 
  اسرتا  دكترور علرم االجتمراع  -عضرو مجلرس هيئرة حقروق االنسران  :د. هند الخليفة

 مستشار المركز الوشني للتقويم واالعتماد االكاديمي -بجامعة الملك سعود
  منظمة التعاون اإلس مي –مدير إدارو الشبون االجتماعية واألسرو  :عقيلأ. مها 
  :الشررربون وكيلرررة - (السادسرررة الررردورو)  الشرررورى مجلرررس عضرررو د. وفررراء شيبرررة 

 (سابقا)  اإلنسانية للدراساش األكاديمية
 :عميدو مركز الدراساش اإلنسانية للبناش بجامعة الملك سعود سابقا   د. الجازي الشبيكي 

 المحاور 
  ملتقى أسبار كمركز فكر سعودي قادر على المشاركة في أعمالT20 
  استعراض للفعالياش التي شارك فيها ملتقى أسبار بدأ من قمةT20 اليابان 
 ( فري مجموعرة 8قيادو أحرد أعضراء الملتقرى لفريرق العمرل )T20  ر المعنري بالهيكرل

 المالي العالمي
 روتوكول لحمايرة الطفرل فري العرالم تطوير الوثيقة العالمية لحقوق الطفل بإضافة ب

 االفتراضي
 نهج شامل لمواجهة التحدياش العالمية عن شريق التنسيق 
 التعددية في زمن جائحة عالمية : الدروس المستفادو والطريق الى األمام 
 الحاجة الى إنشاء مزيد من مراكز الفكر السعودية 
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 المحاور 

 التعليم الرقمي ضرورو وليس ترفيه 
 التعليم خ ل أزمة كورونا 
 دور الجامعة في بناء القرن الحادي والعشرين المزدهر 
 اإللكتروني التعلم نظام في التقييم عملياش 
 التعليم البيئي 
 التعليم عن بعد والنظم فائقة الذكاء 

18:00 – 18:55  صحة محورها اإلنسان - 2050: الصحة عشرالحادية الجلسة  

المدير التنفيذي لبرنامج االمان االسري ورئيس قسم رعاية الطفل  مها المنيف :د.   مدير الجلسة:

 لألطفالفي مستشفى الملك عبدهللا التخصصي 

 المتحدثون 

 األسرررتا  المشرررارك بقسرررم الهندسرررة الكهربائيرررة وهندسرررة : د. نزيررره العثمررراني
 الحاسباش بجامعة الملك عبد العزيز

 Prof. Stefan Arold : (big data and health) (KAUST) 

 المركز الوشني للذكاء  مستشار الذكاء االصطناعي ورئيس قطاع الصحة رالمعين القادر عبد. د

 االصطناعي
 جراحاش السمنة والمناظير .. وجراحة القولون والمستقيم أكاديمي وإستشارير العبيد عمر. د 

 المحاور

 تطبيقاش المستقبل في الصحة 
 Big data, biotechnology and the individual: opportunities and 

challenges in future health care 
 دور الذكاء االصطناعي في تحسين جودو الحياو والرعاية الصحية 
  المستقبلالصحة في 
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19:00 – 19:55  

االقتصتاد الرقمتي ومستتقبل الشتر ات  –: استلل الخبترا  عشتر الثانيةالجلسة 
 الصغيرة والمتوسطة

 الرئيس التنفيذي لوكالة سمة للتصنيف سابقا   أ. نبيل المبارك :  مدير الجلسة:

 المتحدثون 
 Mr. Alex Sea: Vice President, Africa Fintech Network co-founded 

and managed  Finov, an advisory and investment venture 
dedicated to west Africa 

 مستثمر في قطاع التقنية والشركاش الناشئة: أ. وليد الب ع 
  عضو مجلس إدارو جمعية ريادو األعمال: د. أحمد الكبير 

 Mr. Sami Sarhan, Head, SME Innovation Services, Innovation 
and Economic Development - KAUST 

 Dr. Heba Jamal: Vice Dean of Academic Affairs of College of 
Business Administration (CBA) at (UBT) 

  Mr. Carlos Lopez Blanco - chair of the Digital Economy 
Commission, ICC 

 الصرغيرو المنشرتش هيئة/ االبتكار إدارو مدير :عبدالمجيد بن حسن العمراني 
 والمتوسطة

 المحاور

  إش ق العنان إلمكاناش الشركاش الصغيرو والمتوسطة في إفريقيا في عالم
 رقمي

  عناصر االخت   بين االقتصاد الرقمي والتقليدي وكيفية تفعيلها لرفع تنافسية
 الشركاش الصغيرو والمتوسطة

  تحدياش المستقبل.أفكار عملّية للشركاش التي تواجه 
  قطاع الشركاش الصغيرو والمتوسطة.عقلية االبتكار في 
 المتوسطة في دور التحول الرقمي بالتطور واالرتقاء بالمنشتش الصغيرو و

 القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية
  كيفية رفع القدرو التنافسية  -الفرق بين االقتصاد الرقمي واالقتصاد التقليدي

 لصغيرو والمتوسطة.للمبسساش ا
 تبني التقنية واالبتكار في مستقبل المنشتش الصغيرو والمتوسطة 
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20:00 – 20:55  : نحو عالم خال من األوبئةالثالثة عشرالجلسة  
 التنسيق الستجابة عالمية لمواجهة  ورونا األمن الصحي العالمي:

 عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمينائب رئيس مدينة الملك  د. عبدالعزيز المالك :  مدير الجلسة:

 المتحدثون 
  معالي مندوب المملكة الدائم لدى األمم المتحدو في نيويورك السفير عبدالله بن

  يحيى الُمعلمي
 Professor Arnab Pain - KAUST 

  .عضررو مجلررس الشررورى السررابق لمسرراعد المرردير العررام : لبنررى االنصرراري أ. د
 العالميةلمنظمة الصحة 

  .اسررتا  شررب االشفررال واستشرراري الحساسررية  -صررالح بررن زيررد المحسررن د
 والمناعة في جامعة الملك سعود

 المحاور 
 

 Pandemics: have we learnt our lessons yet 
 الحلم  لك تحقيق في والمجتمع الفرد دور 

 Science is a global mission “Covid–19 “ as an example 
21:00 – 21:55  : ماذا بعد ؟عشر الرابعةالجلسة  

 رئيس مجلس اإلدارة د. فهد العرابي الحارثي :  مدير الجلسة:

 المتحدثون 
  جامعة الملك سعود –د. محمد بن عطية الحارثي: استا  مشاركر مناهج وشرق تدريس الحاسب 
  :عضرو لجران االعمرال  الرئيس التنفيذى شركة االتجاه الثرانىد. مها العتيقيB20 /Saudi Arabia 

 عضو لجنة الصناعيين غرفة الرياض
   د. سعيد الشيخ : عضو مجلس الشورى سابقا  
  :التقنية وتوشين بنقل ومهتم الحديثة التقنية مجاالش في باحثد. سلطان المورقي 

 Yara Al-Rajeh:  Chief Advocacy Officer S20 Saudi Arabia 2020 
   عبدالوهاب: المدير التنفيذي للبرنامج السعودي للحر  اليدويةد. شري 
  :رئيس مجلس ادارو دار اثان للدراساش االنسانية واالستشرافية واالستراتيجيةمعالي د. عبدالعزيز الخضيري 
 .جامعة الملك فهد للبترول والمعادن البحث العلمي عميدعبد الله السلطان  د KFUPM  
  رئيس الهيئة العامة لإلع م المرئي والمسموع سابقا   :نجممعالي د. رياض كمال 
  .رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب حسام زمان :معالي د 
  .المررردير التنفيررذي لبرنرررامج االمرران االسررري ورئررريس قسررم رعايرررة الطفررل فررري  مهررا المنيرر  :د

 لألشفالمستشفى الملك عبدالله التخصصي 
 : ذي لوكالة سمة للتصني  سابقا  الرئيس التنفي أ. نبيل المبارك 
 : نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي د. عبدالعزيز المالك 

   جلسررة نقررام تجمررع بررين مررديري الجلسرراش لتلخرريص أهررم النقررا  الترري تمرر
مناقشتها خ ل أيام المبتمر ر ووضع خارشة شريرق ألهرم المبرادراش واألفكرار 

 .في المستقبل لتنفيذها
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 املحارضات

 ( 2020نوفمرب  04  - 02) 

 
  

19:00 - 18:00 
 
نوفمبر 03  

Mr. Atle s. Stehouwer 
CEO & Founder at Team Singularity 

 أ. أتلي ستيهور
 المتخصصة في الرياضات اإللكترونية  Team Singularityالرئيس التنفيذي في 

 من الفشل الى النجاح والشهرة 

19:00 – 20:00  
 
نوفمبر 03  

Mr. Ralph Liu 
Founder and CEO, MuleChain, Inc. Founder and CEO, TurboChains, Inc 

 رالف ليو أ.
 TurboChainsالمؤسس والرئيس التنفيذي في  –الرائدة في تقنيات البلوك تشين  MuleChainمؤسس شركة 

 سالسل الكتل : دعم وتغيير مستقبل األعمال والخدمات 
20:00 – 20:30  

 
نوفمبر 03  

Mr. Sudev Sheth 
Faculty member at University of Pennsylvania 

 

Global Capitalism & Entrepreneurship after Covid-19 

16:00 – 17:00  
 
نوفمبر 04  

 

 القنيعيرفارس  د.
  | SITE ،الشركة السعودية لتقنية المعلومات مستشار الذكاء االصطناعيمهندس 

 تطوير استراتيجية الذ ا  االصطناعي لمنظمتك 
17:30 – 18:00  

 
نوفمبر 04  

Mr. Kaspar Tiri 
Co-Founder wolf 3D 

 

The Future of Online Identities 

18:30 – 19:00  
 
نوفمبر 04  

 أ. ماجد آل عصفور
 مةءدارة العامة لالستراتيجية والموامدير عام اإل

 االستدامة    مجتمعات المستقبل 

19:00 – 20:00  
 
نوفمبر 04  

 د. سائد الخوالده
عدة  -المملكة المتحدة مستشار تقني في البحث والتطوير  -شركة انتيليجنس اناليتكا  -مؤسس ومدير تنفيذي 

 شركات في المملكة المتحدة والشرق االوسط
 العقول االصطناعية 

20:00 – 20:30  
 
نوفمبر 04  

 د. ثريا عبيد
 عضو مجلس الشورى سابقا  ، لصندوق لألمم المتحدة للسكان سابقا  المدير التنفيذي 

 تمكين اإلنسان في المجتمع الجديد 
 

  



  
 

13 

 ورش العمل

 ( 2020نوفمرب  04  - 02) 

 

 
 

16:30 - 15:00 
 
نوفمبر 03  

 

 

 
 
 
 

18:00 - 17:00 
 
نوفمبر 03  

Masterclass 
IMMERSIVE and ENGAGING LEARNING ENVIRONMENTS 

 By 

Ignacio Gafo 
Professor of Marketing 

Associate Dean, Global & Executive MBA Programs 
 

IE Business School 

 
 
 
 

17:00 - 15:30 
 
نوفمبر 04  

 

 ورشة عمل

 ليات استشراف المستقبلآ

 يقدمها

 أ. عمير طيبددددده                                              د. مراد رضا مراد    

 مديددددددر إدارة أبحاث التقنيدددددددددة                    مدير قسم استشراف المستقبل

 وزارة االتصاالت                                                    وزارة االتصاالت

 
 

  

 by
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