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إحدى مبادرات مركز أسبار

رعى صاحب السمو المليك األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، مساء يوم اإلثنين
ا 2 نوفمبر 2020م، حفل انطالق فعاليات منتدى أسبار الدولي في دورته الخامسة، التي ُعِقدت افتراضي
تحت عنوان "مستقبل المستقبل"، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين

والمهتمين، إضافًة إلى المتحدثين والخبراء والمتخصصين والقيادات المحلية واإلقليمية والدولية.
وشهد المنتدى على مدى ثالثة أيام إقامة عدد من الفعاليات المتنوعة، شملت عقد 14 جلسة نقاشية
ث حول العالم من ُكبريات المنظمات و8 محاضرات علمية و3 ورش عمل، شارك فيها 100 ُمتحد
العلمية الدولية المختصة، إضافًة إلى أبرز صّناع القرار وقادة المنظمات، والشركات الكبرى، والخبراء في

القطاعين الحكومي والخاص.
واستندت الدورة الخامسة التي حظيت بمشاركة 17 جهة من داخل المملكة وخارجها إلى شراكات
إستراتيجية وعلمية كبيرة، محلية ودولية، أسهمت في تعزيز جهود المنتدى؛ من أبرزها الشراكات
اإلستراتيجية مع كل من: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة االقتصاد والتخطيط، ووزارة
االتصاالت وتقنية المعلومات، وبرنامج التحول الوطني السعودي، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة (منشآت). إلى جانب الشركاء العلميين، وهم: جامعة األعمال والتكنولوجيا، ومدينة الملك
عبد العزيز للعلوم والتقنية وجامعة Business IE اإلسبانية، إضافًة إلى الشركاء اإلعالميون، وهم:

وكالة األنباء السعودية (واس)، وقناة اإلخبارية ومجموعة روتانا.

المقدمة
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شكر وامتنان

إحدى مبادرات مركز أسبار

يرفع المشاركون في فعاليات منتدى أسبار الدولي 2020 أسمى آيات الشكر واالمتنان والعرفان
بالفضل إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى ولي عهده األمين
صاحب السمو المليك األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز- حفظها الله- لمساندتهما
ع على َخْلق المعارف الجديدة، وبناء وتهيئة ومؤازرتهما الكريمة، وعطاءاتهما الممتدة التي ُتشج
الجيل الجديد ليك يضطلع بدور مهم في التنمية الشاملة المستدامة التي تعيشها المملكة، وفي
دعم االقتصاد الوطني وتقويته وتمكينه، وفي قيادة التحوالت الرقمية، وما تحظى به المؤسسات
الحكومية واألهلية من عناية كبيرة لتمكينها من القيام بأدوارها في صناعة المستقبل، والتفاعل
ل إلى مجتمع منتج، منطلًقا من الرؤية الطموحة  2030 التي يسعى مع العالم من حولنا، والتحو

منتدى أسبار الدولي إلى محاولة اإلسهام في دعم أهدافها.
كما يرفع المشاركون أسمى آيات الشكر واالمتنان لمقام صاحب السمو المليك األمير فيصل بن
بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، لرعايته الكريمة والضافية للمنتدى منذ دورته األولى،
ق المنتدى رسالته ومؤازرته ومساندته وتوجيهاته السديدة، وحرصه المستمر على أن يحق
م منتدى أسبار الدولي بالشكر الجزيل لكل من شارك بجهوده وفكره وعلمه، وأهدافه. كما يتقد
لينخرط في حبل الحوار المفيد، والشكر موصول إلى كل َمن كان شريًكا في هذه التظاهرة
العلمية البارزة، وأسهم في إنجاحها، وامتدت يُده بالعطاء والعون، وخاصًة الشركاء اإلستراتيجيين
عاة اإلعالميين، الذين كان لهم دوٌر كبير في إنجاح هذه التظاهرة والرسميين والعلميين والر
العلمية واالقتصادية المشهودة، وفي مواصلة رسالة المعرفة؛ فقد أسهموا من خالل
مسؤوليتهم الوطنية واالجتماعية في تقديم أنموذج حي للعالقة الناجحة والمثمرة بين الجهات
العلمية والمشروعات الوطنية عالية المسؤولية. والشكر موصوٌل أيًضا إلى كل العاملين
المخططين، والمشرفين والتنفيذيين، والفنيين الذين واصلوا ليلهم بنهارهم لتكوَن هذه النسخة

االفتراضية من المنتدى على خير ما يكون.
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إحدى مبادرات مركز أسبار

الموضوعات واألفكار الرئيسة التي تناولها المنتدى:

ا، ظهر منذ سنة، يختلف عن بيئات تمت في مجال إعادة تعريف التعليم مناقشة مفهوم جديد نسبي
ي مفهوم بيئات تعليمية غامرة وجذابة عن طريق تصميم نموذج محاكاة الواقع االفتراضي، وهو تبن
للتجارب العلمية، يستطيع الطالب من خاللها ممارسة العملية التعليمية بشكل متكامل، والدخول
في التجربة دون الحاجة لألدوات العلمية التقليدية، وهو ما يفيد في تصميم (المعامل االفتراضية)

األقل تكلفًة، ويمكن استخدامها من ِقبل العديد من المدراس أو الجامعات في الوقت نفسه.
مت نائبة الرئيس في جامعة IE تيريزا مارتن ريتورتيلو روبيو عرًضا حول مستقبل العمل، وهو قد ·
يعرض لمفهوم ما وراء إعادة تشكيل المهارات، وبناء المرونة لعقود مستقبلية بعيدة، ويشرح
ر تغير إمكانيات الموظف وتأهيله تأهيًلا مختلًفا لوظيفة معينة ولعقد وظيفي معين محدود تصو

بفترة زمنية معينة، ثم ينتهي وُيعاد تأهيله لمهارة أخرى مختلفة جديدة.
هل أنَت مستِعد :Nanobot  وفي موضوع صحة محورها اإلنسان – عام 2050، ظهور تقنية ·
لتوصيل دماغك بالسحابة للمضي ُقدًما؟ توصيل األدمغة البشرية بسحابة معلوماتية من خالل َزْرع

شرائح داخل الدماغ لزيادة كفاءته وقدرته على تخزين ومعالجة عدد ال محدود من البيانات.
د، واألنظمة في مستقبل الطاقة تمت مناقشة مفهوم مزيج الطاقة: بين التقليدي والمتجد ·
الذكية التي تسمح بهذا المفهوم، حيث كان الحديث سابًقا فقط عن بدائل الطاقة التقليدية، وهي
دة، وظهر اآلن هذا الطرح الجديد باستخدام الطاقة المتجددة ومزجها مع الطاقة الطاقة المتجد

التقليدية بنظام إلكتروني ذيك يسمح باالستفادة من االثنتين.
ر أماكن العمل إلى دارت نقاشات مفيدة حول العمل في المستقبل من خالل نموذج يسمح بتغي ·
أماكن ترفيهية بمساحات مفتوحة لالستخدام المشترك، وزيادة فعالية وأداء الموظف من جهات
مختلفة، واستخدام نظام ذيك لبرمجة تلك األماكن للتغيير والتعديل حسب الحاجة العملية لها
مه كبير مطوري م للمرة األولى، قد ُيقد HTC وحسب إمكانيات الموظف، وهو نظام من إنتاج شركة

البرامج نيكوالس بيسواس.
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إحدى مبادرات مركز أسبار

· التعليم عن ُبعد وأنظمة فائقة الذكاء، ومن المتوقع أن تنتقل الفصول الدراسية قريًبا من اإلطار
م حسب الحاجة، م إلى استخدام مزيج من الروبوتات والذكاء االصطناعي المصم التقليدي للتعل
وستستفيد نسبة كبيرة ومتزايدة من الطلبة من الروبوتات التي تتسم باالستمرارية والمرونة.
فرها تقنيات صة وفق االحتياجات» التي تو وبالنسبة للصف الدراسي نفسه، فإن «الخدمات المتخص
الذكاء االصطناعي من شأنها أن تساعد على تحسين استمتاع الطالب خالل الحصص وتحسين
بة على نحو جيد يمكنها استكمال دور المعلمين درجاتهم في الوقت نفسه. كما أن الروبوتات المدر
ذوي الخبرة في تقديم الدروس الخصوصية والحصص اإلضافية لتقوية وتنمية مهارات الطالب.
وتستطيع هذه التقنية أن تحل مشكالت قلة المعلمين أو ُشح توفر المعلمين األكفاء في بعض

المجاالت.
· كذلك أقامت شركة جوجل Google ألول مرة في المملكة، ورشة عمل تحت عنوان 
 IamRemarkable، وهي عبارة عن مبادرة أطلقتها جوجل على مستوى العالم بهدف تمكين
الجميع، السيما المرأة والمجموعات التي ال تحظى بالتمثيل المناسب؛ من أجل االحتفاء بإنجازاتهم

في مكان العمل وخارجه.
وتاريخ هذه الورشة حافل بالنجاح، فقد وصل عدد المشاركين فيها، منذ إنشائها، إلى أكثر من

100.000 مشارك و800 شركة من 120 دولة حول العالم.
· كما استعرضت إحدى جلسات المنتدى تقرير مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية المهم، الذي
أعدته حول استشراف مستقبل التقنية في المملكة، وهو التقرير الذي أُعد بمشاركة حوالي 60 باحًثا
طت الجلسة الضوَء على المنهجية المستخدمة في التقرير، إضافًة إلى من مختلف أنحاء العالم، وسل

أهم النتائج والمخرجات التي تم التوصل إليها.
س شركة MuleChain الرائدة في تقنيات البلوك تشين عن تقنيات مؤس Mr. Ralph Liu  ث تحد ·

جديدة الستخدام البلوك تشين في القطاع المالي.
ث Mr. Alex Sea وهو نائب رئيس الشبكة اإلفريقية للتكنولوجيا المالية عن تجارب دولية كما تحد ·
Mr.ناجحة في القارة اإلفريقية، ُتعرض للمرة األولى لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. و
Alex Sea شارك في تأسيس وإدارة صندوق استثماري خاص لدعم المنشآت الصغيرة

والمتوسطة في القارة اإلفريقية، وهو يَعد أحَد أشهر صناديق االستثمار المالئيك.
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إحدى مبادرات مركز أسبار

ق والمدير العام في Diamniadio IT Park، وهو مشروع المنس Mr. Bassirou Abdoul كما شارك ·
رقمي ناجح في السنغال لتصميم األلعاب اإللكترونية المستوحاة من تراث المنطقة بموضوع يعتبر

ى (السعادة الرقمية). ى بهذا الشكل تحت مسم جديًدا، وللمرة األولى ُيغط
Mr. Eyram سها وهي شركة ألعاب فيديو مقرها في أكرا، أس Leti Arts  كذلك شاركت شركة ·
Akofa Tawia، عضو تحالف Harambe Entrepreneur Alliance، وبرزت كواحدة من أكبر شركات

ألعاب الفيديو الناجحة في إفريقيا خالل العام 2020-2019.
،Mr. Atle s. Stehouwer والرئيس التنفيذي Team Singularity  وللمرة األولى في المملكة شاركت ·
وهي أكبر منظمة للرياضات اإللكترونية الدنماركية، وقد تم تشكيلها في إبريل 2016. وهي تتفرع إلى
العديد من األلعاب التنافسية، وتهدف لوضع إستراتيجيات تنمية وكشف المواهب في الرياضات

اإللكترونية وتنمية الفرق.
· وخالل جلسات المنتدى، استعرض المشاركون التحوالت المتسارعة التي يشهدها العالم في نواٍح
رها في طوا الضوء على التقنيات الحديثة، وأنماط تطو ا. كما سل ا وصحي ا واجتماعي عديدة؛ اقتصادي
المستقبل، ودورها في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، فضًال عن االتجاهات الجديدة في
مجال الطاقة، ووسائل الطاقة الجديدة، وضرورة إيجاد حلول مبتكرة للطاقة لتخفيف آثارها على
النظام البيئي، عالوًة على تحديات المناخ ومستقبل هذا القطاع، وأيًضا استضافة المملكة ورئاستها

لقمة مجموعة العشرين.
· كما استشرف المشاركون اآلفاَق المستقبلية للعديد من القطاعات الحيوية األكثر تأثيًرا في حياة
اإلنسان، ومنها: مستقبل التعليم والعمل والصحة والمياه والطاقة، والتقنيات الرقمية والدراسات

المستقبلية، وعلم األوبئة، وإدارة األزمات والكوارث والعمل على حلها أو الحد منها.
· وفي هذه الدورة من المنتدى، تم اختيار تجارب ناجحة من القارة اإلفريقية، وهذا مهم ألنها عادًة ال

ض لها بشكل كبير. يتم التعر
· أيًضا، تم التركيز على مواضيع حيوية مهمة وجديدة، مثل تقنيات البلوك تشين والتمويل في قطاع
المنشآت والسعادة الرقمية، وهذه أهمها؛ ألنها جديدة وفيها فرص عديدة لتنمية االقتصاد وتطوير

قطاعات عديدة تخدمها، مثل قطاعات الترفيه والرياضة والثقافة والتعليم والعمل والسياحة.
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إحدى مبادرات مركز أسبار

ن فيه صاحب السمو المليك األمير فيصل بن انطلق المنتدى بحفل افتتاحي أُقيم في اليوم األول، دش
د فيها على أن المستقبل بالنسبة للمملكة لم يُعد بندر بن عبد العزيز أمير الرياض الفعاليات بكلمة، أك
دته قيادتنا الرشيدة ُحلًما بعيًدا أو خياًرا صعَب التحقيق، بل إنه واقع نعيشه اليوم، وهو مسار عمل حد
منذ انطالق رؤيتها 2030 لخدمة مجتمعنا، وتحقيق طموحات األجيال للوصول إلى تنمية شاملة

ومستدامة.
ز من خالل دوراته الماضية بجمع أفضل العقول، وَحْشد أبرز وأشار سموه إلى أن منتدى أسبار تمي
الخبراء، على مستوى العالم، ضمن القطاعات اإلستراتيجية المهمة، لطرح األفكار، واقتراح المبادرات
ق االستدامة ا؛ الستكشاف حلول لتحديات المستقبل، وتحويل التحديات إلى فرص تحق الرائدة عالمي
ز مكانة المملكة لتكون نقطَة جذب للباحثين والعاملين في منا العلمي، وُتعز في التنمية، وتدعم تقد

مجاالت استشراف المستقبل العديدة.
ثم ألقى معالي أ. بندر إبراهيم عبد لله الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، كلمًة ضافيًة قال فيها إن
يها لرؤية 2030 اختارت قطاع الصناعة والثروة المعدنية ليكون أحد القطاعات المملكة من خالل تبن
ًحا أن الوزارة بناًء على ذلك وضعت مستهدفات سنوية طموحة األساسية لتنويع اقتصادها، ُموض
لتطوير القطاع، من خالل العمل على عدة مسارات؛ أبرزها: البناء على المكتسبات الموجودة سابًقا
في عدد من القطاعات، والعمل على تطويرها وتنميتها، إضافًة إلى تحويل االستهالك المحلي من
االستيراد إلى توطين الصناعة، وكذلك استغالل الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتكاملة
والقوة الشرائية العالية الستقطاب استثمارات نوعية، عالوة على تبني الثورة الصناعية الرابعة اعتماًدا
على التكامل بين التقنيات المتقدمة، مثل: الذكاء االصطناعي، وإنترنت األشياء، والبيانات الضخمة،

والروبوتات، والطباعة ثالثية األبعاد.
نها من تطبيق حلول الثورة الصناعية الرابعة د معاليه على أن المملكة تمتلك مقومات عديدة تمك وأك
على نطاق واسع لتحقيق االستفادة القصوى منها؛ ومن تلك المقومات: التركيبة السكانية الشابة
والمتعودة على استخدام التقنيات الحديثة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، وهو ما يسهم في القفز

بقطاعات الصناعة والتعدين إلى مستويات غير مسبوقة.
تال ذلك كلمة رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي الدكتور فهد العرابي الحارثي، أوضح فيها أن
رسالة المنتدى في دورته الخامسة التي تحمل عنوان: "مستقبل المستقبل" تستهدف أن ُيدرك

الشباب أن مضمار السباق لعقولهم الفذة سيكون المستقبل ببشائره وتحدياته المختلفة. 
ا، تأتي تماشًيا مع ما تشهده المملكة والعالم وأشار إلى أن هذه الدورة التي ُتعَقد للمرة األولى افتراضي
أجمع من تحديات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، الفًتا إلى أننا سنسعى خالل هذه

الدورة إلى استشراف مستقبل العديد من القطاعات الحيوية األكثر تأثيًرا في حياة اإلنسان.

حفل االفتتاح
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إحدى مبادرات مركز أسبار

بدوره أشاد د. عبد الله دحالن رئيس مجلس أمناء جامعة األعمال والتكنولوجيا باختيار المنتدى
لموضوع "مستقبل المستقبل"، الذي يتماشى مع توجيهات قيادة المملكة، ممثلة في خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسموه ولي عهده األمين، اللذين رسما مستقبل
ًدا أن أفضل الطرق المملكة بَوْضع ُخطط ُتسابق الزمان للتطور والتطوير في مختلف المجاالت. مؤك
الستشراف المستقبل هي أن يخترعه اإلنسان بنفسه، داعًيا الجميَع للمشاركة في صناعة

المستقبل وترك السلبية القائمة على انتظار ما ستأتي به األيام، ثم انتظار كيفية التعامل معه.
بعد ذلك كانت كلمة د. طالل أبو غزالة، رئيس ومؤسس مجموعة طالل أبو غزالة العالمية، التي
قال فيها إنه بدأ مستقبًلا جديًدا يفخر به في العاصمة السعودية عام 1974م من قصر إمارة الرياض،
ف بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حينما كان أميًرا للرياض، عندما تشر
ه - حفظه الله - بتدشين مكتبنا في الرياض، وهو اليوم من بين أكبر مكاتب شركة طالل أبو الذي وج

غزالة العالمية المئة في العالم.
ث فيها عن التجربة الناجحة واخُتتم حفل االفتتاح بكلمة أ. د. فاروق الباز، العالم العربي المعروف، تحد
التي شارك فيها، وهي وصول اإلنسان إلى القمر ألول مرة من خالل رحلة "أبولو"، مشيًرا إلى أن
د لكل ت إلى نجاح هذا البرنامج؛ أبرزها: اختيار أفضل المتخصصين، تحديد وقت محد عدة عوامل أد
عملية، وُحسن اختيار القادة، واالعتماد الكلى على الشباب المتالكهم الطاقة والرغبة والقدرة على

ل ساعات العمل الطويلة. إثبات الذات وتحقيق النجاح والقدرة على تحم

صاحب السمو المليك األمير 

فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

أمير منطقة الرياض

معالي أ. بندر إبراهيم الخريف

وزير الصناعة والثروة المعدنية
د. عبدالله دحالن

رئيس جامعة األعمال والتكنولوجيا

د. طالل أبو غزاله

رئيس ومؤسس مجموعة
  طالل أبو غزاله العالمية

أ. فاروق الباز

أستاذ باحث ، ومدير مركز االستشعار
 عن بعد في  جامعة بوسطن
 في والية ماساتشوستس .
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زت فعاليات المنتدى على مدى أيامه الثالثة على عقد 14 جلسة نقاشية، جاءت أوالها تحت عنوان: ترك
"تقنيات المستقبل: تنبؤات لعالمنا في عام 2050"، واستعرض خاللها المتحدثون عدًدا من المحاور،

هي:
- تجربة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في بناء نموذج قياس إنتاجية العاملين عن ُبعد.

.IT Park مراكز التقنية: تجربة مشروع -
- مدن ومجتمعات مستقبلية شديدة االرتباط.

- Nanobot كيف ستعمل على ربط أدمغتنا مباشرة مع السحابة المعلوماتية.
وفي مداخلته خالل تلك الجلسة، أوضح أ. محمد المخلفي وكيل مساعد التحول الرقمي بوزارة الموارد
البشرية والتنمية االجتماعية، أن الوزارة عملت على تعزيز تجربة العمل عن ُبعد في ظل جائحة كورونا
من خالل توفير كافة الممكنات التقنية الالزمة التي تساعد الموظفين والعاملين في القطاعين العام

والخاص على أداء أعمالهم اليومية.
ق والعضو المنتدب chez Diamniadio IT Park، أنهم يسعون المنس Mr. Bassirou Abdoul فيما أكد
ذها شركتهم إلى دعم قطاع االتصاالت والمعلومات في السنغال؛ من من خالل المشاريع التي تنف

أجل المساهمة في صناعة المستقبل واستشراف متغيراته وتحدياته والعمل على استباقها.

إحدى مبادرات مركز أسبار

شملت فعاليات المنتدى عقد 14 جلسة نقاشية و8 محاضرات علمية و3 ورش عمل على مدى
 أيامه الثالثة.

الفـعـــاليـــــات

الجلسة األولى: "تقنيات المستقبل: تنبؤات لعالمنا في عام 2050":
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إحدى مبادرات مركز أسبار

ص في علوم وهندسة الحاسوب والكهرباء والرياضيات، فقال أما البروفيسور سليم علويني، المتخص
إن فيروس كورونا أسهم في االقتراب أكثر من ُحلم المدينة الذكية، حيث فرضت قواعد التباعد

والعزلة التي نعيشها الكثيَر من القيود، ودفعت الحكومات والشركات إلى استخدام التقنيات.
بدورها أوضحت د. رانيا باعشيرة، رئيس قسم هندسة البرمجيات بجامعة األعمال والتكنولوجيا، أن
تقنية Nanobot ستجعل البشر قادرين على توصيل أدمغتهم بسالسة بسحابة من  الحواسيب

الفائقة؛ لتمكينهم من تحميل وَنْقل واستخالص المعلومات بشكل لحظي. 
من جانبه، أعرب مدير الجلسة د. محمد بن عطية الحارثي، أستاذ التعليم اإللكتروني بجامعة الملك
سعود، عن أمله في توظيف التقنيات الحديثة لصالح البشرية، وأال يستخدمها البعض استخداًما سيًئا،

ال سيما في ظل ما بات يواجهه المجتمع البشري من أخطار ومشاكل نجمت عن التطور التكنولوجي.

Mr. Bassirou Abdoul

الجلسة األولى: تقنيات المستقبل: تنبؤات   لعالمنا في عام 2050

د. محمد عطية الحارثي

أستاذ التعلم اإللكتروني 
جامعة الملك سعود

وكيل مساعد التحول الرقمي 
وزارة العمل

أ. محمد المخلفي
Coordinator, Managing 
Director chez Diamniadio
 IT Park

Associate Dean, Computer, 
Electrical and Mathematical 

Science  and Engineering
 (KAUST)

Prof. Slim Alouini د. رانيا باعشيرة

رئيس قسم  هندسة البرمجيات 
 جامعة األعمال والتكنولوجيا

اإلثنين 02 نوفمبر 2020  ( PM 22.45 - 21.45  بتوقيت السعودية)

مدير الجلسة المتحدثون 
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ُعِقدت الجلسة الثانية تحت عنوان "مستقبل العمل: االحتياجات واإلمكانات والفرص"، وناقش
خاللها المتحدثون عدًدا من المحاور، منها:

- إعادة تهيئة إمكانات الموظفين: االستثمار في المرونة.
- االقتصاد الرقمي ومستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

- ريادة األعمال والشركات الكبرى والوظائف: استقبال المستقبل على وقائع الواقع.
- مستقبل العمل: االستثمار في المواهب والقدرات "رؤية مستقبلية لما بعد كورونا".

- عمل المستقبل وإنسان المستقبل: الفرص والتحديات.
وفي مداخلته خالل تلك الجلسة، أكد أ. صالح المزيني مدير استقطاب مواهب IBM، على أهمية أن
يكون هناك تدريب مستمر للموظفين للمحافظة على استدامة العمل في أي منشأة سواء كانت

حكومية أو خاصة أو من القطاع الثالث.
فيما قال أ. د. أحمد بن عبد الرحمن الشميمري األمين العام لمنتدى الرياض االقتصادي سابًقا، إنه
بينما يستمتع العالم باإلنترنت، فإن هناك في المقابل 5% آخرون ال يستطيعون الوصول إلى الثروة

د الفجوَة الرقمية التي نعيشها خاصة مع أزمة كورونا. التقنية؛ وهو ما يجس
وفي مداخلتها أوضحت د. أروى عرب وكيلة عمادة شؤون طالب ألنشطة الطالبات، أنه في ظل

ًرا ومرونة وتطوًرا.. وليس الجمود وااللتزام بمنهجية واحدة. جائحة كورونا أصبح البقاء لألكثر تغي
ص في ريادة األعمال، إلى أن من أبرز إيجابيات أزمة في حين أشار د. فيصل بن أحمد القاضي، المتخص
كورونا ازدهار وظائف كانت منسيًة أمس، واليوم أصبحت مهمة.. والفرص ستظل متاحًة لتطوير

وتوليد وظائف جديدة.

إحدى مبادرات مركز أسبار

الجلسة الثانية: "مستقبل العمل: االحتياجات واإلمكانات والفرص":

11



إحدى مبادرات مركز أسبار

وفي مداخلته قال د. فهد الشريف، مستشار رئيس جامعة األعمال والتكنولوجيا، إن أزمة كورونا
ًدا أن العمل عن ُبعد أصبح خياًرا أصعب من األزمة العالمية التي شهدها العالم عام 2008، مؤك

للكثيرين خصوًصا بعد التدريب العملي الذي عشناه مع هذه الجائحة.
بدوره أوضح أ. فراس الجراح من إدارة تطوير األعمال واالبتكار بشركة عمل المستقبل، أن العمل
ًدا عن ُبعد بات الوضع الطبيعي الجديد، حتى أنه أصبح تفكير الكثير من الشركات والمؤسسات، مؤك

أن األزمة ستعيد تشكيل منظومة أسواق العمل حول العالم.
من جهتها، قالت مديرة الجلسة د. مها العتيقي الرئيس التنفيذي بشركة االتجاه الثاني المحدودة: إن
منتدى أسبار الدولي ٢٠٢٠ يظهر لنا هذه السنة بنسخته الرقمية الجديدة، ليحدثنا عن مستقبل
المستقبل، معربًة عن أملها في نجاح المنتدى والمشاركين والمتحدثين فيه من حول العالم عن

تحقيق األهداف المأمولة.

الجلسة الثانية : مستقبل العمل: االحتياجات واإلمكانات والفرص (ج1)

الثالثاء 03 نوفمبر 2020  ( PM 15.55 - 15.00  بتوقيت السعودية)

مدير الجلسة المتحدثون 

د. مها صالح العتيقي

الرئيس التنفيذي شركة
االتجاه الثاني المحدودة

خبير استقطاب 
وتطوير مواهب

أ. صالح المزيني أ. د. أحمد الشميمري

األمين العام لمنتدى الرياض
 االقتصادي سابقا

وكيلة عمادة شؤون الطالب 
ألنشطة  الطالبات، نائبة المشرف 

بمركز االبتكار االجتماعي

د. أروى حسني عرب د. فيصل بن أحمد القاضي

 دكتوراه في ريادة األعمال
 مبادر، مستثمر، أكاديمي

د. فهد بن محمد الشريف

مستشار رئيس جامعة األعمال 
والتكنولوجيا   -استاذ مساعد

 بكلية إدارة األعمال

متخصص في ريادة 
األعمال االجتماعية

أ. فراس الجراح
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ُعِقدت الجلسة الثالثة تحت عنوان "االتجاهات الجديدة في الطاقة والمياه"، وتناول خاللها المتحدثون
عدًدا من المحاور، هي:

- خليط الطاقة بين التقليدي والمتجدد، وإضاءة على الحلول الذكية. 
ل قطاع الطاقة. دور االبتكار في تحو -

- مستقبل الطاقة: هل يمكننا العيش خارج الشبكة؟
- العالقة بين المياه والطاقة.

وفي مداخلته خالل تلك الجلسة، أوضح د. أيمن خليل األمين العام للمعهد العربي لدراسات األمن،
أنه على رغم أن البعض يرى أن المياه أهم من الطاقة؛ لكن من وجهة نظري الطاقة أهم من المياه،

ًدا أنه ال بد من استثمار االبتكارات التكنولوجية في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة. مؤك
 أما د. محمد القرني المتخصص في الهندسة الكهربائية، فقال إنه مع تراجع الطلب على النفط
ة للتحول نحو الطاقة المتجددة والمستدامة، ممثلة في الطاقة والغاز والفحم فقد باتت الحاجة ُمِلح

الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

إحدى مبادرات مركز أسبار

الجلسة الثالثة: "االتجاهات الجديدة في الطاقة والمياه":
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ص في علوم وهندسة المواد: إن الطاقة المتجددة تظل المتخص dr. Baran Derya بدوره قال
ا في الوصول إلى ًلا إلنتاج الطاقة التقليدية، وسوف تلعب في المستقبل دوًرا مهم عنصًرا مكم
ًحا أن هذه الصناعة تواصل اليوم صعوَدها لتقود نحو ثورة عالمية المستهلكين خارج الشبكة، ُموض

في الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية.
ص في علوم وهندسة البيئة إلى أنه في ظل ما تشهده المتخص Peiying Hong وفي مداخلته أشار
المدن الكبيرة من اكتظاظ سكاني وازدحام دائم، فقد تبلورت فكرة المدن الذكية وفًقا لمعايير
االستدامة البيئية، وزاد االتجاه إلنشاء مدن صديقة البيئة ُترشد استهالك الطاقة وتخفض من

انبعاثات الكربون.
من جهته قال مدير الجلسة د. سعيد الشيخ، عضو مجلس الشورى سابًقا: إن هناك تداعيات كبيرة
يشهدها العالم في قطاعي المياه والطاقة في ظل ارتفاع النمو السكاني الذي سيؤدي إلى

استهالل هذه الموارد أكثر من أي وقت مضى؛ وهو ما سيؤدي إلى تناقصها بشكل يدعو للقلق.

إحدى مبادرات مركز أسبار

الجلسة   الثالثة: االتجاهات الجديدة في الطاقة والمياه

الثالثاء 03 نوفمبر 2020  ( PM 16.55 - 16.00  بتوقيت السعودية)

مدير الجلسة المتحدثون 

د. سعيد الشيخ

عضو مجلس
 الشورى سابقاً

األمين العام  للمعهد
 العربي لدراسات األمن

د. أيمن خليل د. م. محمد بن علي القرني

أستاذ مساعد في الهندسة
(UBT) الكهربائية 

Prof. Derya Baran

Assistant Professor, Material 
Science  and Engineering

  (KAUST)

Associate Professor, 
Environmental  Science

 and Engineering  KAUST

Prof. Peiying Hong
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ُعِقدت الجلسة الرابعة تحت عنوان "السعادة الرقمية"، واستعرض خاللها المتحدثون عدًدا من
المحاور، هي: 

- الواقع االفتراضي: الماضي والمستقبل.
.esport أهمية وجود نظام بيئي صحي داخل -

.Leti Arts عملية تطوير لعبة -
- Happy Machines (آالت سعيدة).
- حوكمة وتنظيم الذكاء االصطناعي.

وفي مداخلته خالل تلك الجلسة، قال أ. أحمد جمال، رئيس إدارة تطوير األلعاب (ش. م. م - اإلمارات):
قت لنا رات جذرية في مجاالت كثيرة في حياتنا، أبرزها أنها حق إن تقنيات الواقع االفتراضي أحدثت تغي

قدًرا أعلى من السعادة والترفيه.
Svenska Elitserien CSGO، Ninjas in Pyjamas س مؤس Mr. Tommy Ingemarsson فيما أشار
ًنا أن شعبيتها باتت أكبر من أي وقت إلى أن األلعاب الرقمية تتفوق اليوم على نظيرتها التقليدية، ُمبي
مضى، حيث أصبحت أحد أشكال التسلية األكثر تفاعليًة واستحواًذا، خصوًصا مع تدابير الحجر الصحي

التي شهدها العالم في ظل جائحة كورونا.
س والرئيس التنفيذي لشركة الشريك المؤس Mr. Eyram Akofa Tawiaو ،Area Academy د بينما أك
Leti Arts، أن األلعاب الرقمية ليست مجرد وسيلة للتسلية والترفيه، لكنها أصبحت صناعًة جادة

ومهمة، ترتكز عليها اقتصاديات تكنولوجيا المعلومات.

إحدى مبادرات مركز أسبار

الجلسة الرابعة: "السعادة الرقمية":
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وفي مداخلته قال Prof. Jesper Tegner أستاذ العلوم البيولوجية: إن التقنيات الجديدة ستخلق عالماً
جديًدا مليًئا بالسعادة بفضل اآللة المتعلمة شديدة الذكاء، والتي تتكامل مع العنصر البشري، وتساعد

في ترفيهه وإنجاز الكثير من أعماله. 
ص في الحوسبة السحابية واألمن السيبراني أنه على في حين أوضح د. حسين الجحدلي الخبير المتخص
الرغم من أن التقنيات الجديدة َتِعُد بمستقبل أفضل، إال أنها لن تتمكن من تحقيق أقصى إمكاناتها إال
إذا تمت حوكمتها وتسخيرها بالشكل األمثل في سبيل خدمة اإلنسان وتحسين حياته وتحقيق

االستفادة القصوى منها.
ص والباحث في مجاالت التقنية الحديثة: إن من جهته قال مدير الجلسة د. سلطان المورقي، المتخص
ارتباط ماليين البشر في عالمنا المعاصر بالتطبيقات التكنولوجية أسهم بشكل إيجابي في تعزيز

ق رفاهيتهم ليعيشوا اليوَم عصَر السعادة الرقمية. مشاعرهم اإليجابية، وحق

إحدى مبادرات مركز أسبار

الجلسة الرابعة:   السعادة الرقمية

مدير الجلسة المتحدثون 

الثالثاء 03 نوفمبر 2020  ( PM 17.55 - 17.00  بتوقيت السعودية)

د. سلطان المورقي

باحث في مجاالت التقنية
الحديثة ومهتم بنقل

 وتوطين التقنية

Head of Games 
Development  Department

 (SAE - UAE)

Mr. Ahmed Gamal Mr. Tommy Ingemarsson

Founder Svenska Elitserien
CSGO, Ninjas in Pyjamas and

Area Academy

 Eyram Akofa Tawia

Co-Founder and CEO
 at Leti Arts

Professor, Bioscience
 (KAUST)

Prof. Jesper Tegner

خبير متخصص في الحوسبة
 السحابية،  واألمن السيبراني

د. حسين الجحدلي
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إحدى مبادرات مركز أسبار

ُعِقدت الجلسة الخامسة تحت عنوان: "استبصار المستقبل: دور العلوم في تخطي التحوالت الحرجة"،
وخاللها ناقش المتحدثون عدًدا من المحاور، منها:

- االستشراف المستند إلى األدلة كمحور أساسي في مؤتمر علوم السعودية 20 لعام 2020.
- البيان الختامي وتوصيات مؤتمر علوم السعودية.

ع في الرعاية الصحية المخصصة". ب الجوائح، والتوس مستقبل الصحة: االستعداد العالمي لتجن"
- أفكار من لجان التفكير األربع في مؤتمر علوم السعودية.

- االقتصاد الدائري: حلول شمولية لبيئتنا. 
- الثورة الرقمية: تحقيق االتصال العالمي والمجتمعات األذىك.

- االستشراف: من العلم إلى العمل. 
وفي مداخلته خالل تلك الجلسة قال د. فرح العماري عالم األبحاث في مركز الملك عبد الله العالمي
منا في مجموعة العلوم (S20) حلوًلا حول مستقبل الصحة في ظل أزمة كورونا لألبحاث الطبية: إننا قد

واالستجابة السريعة حيالها، ونعمل للحيلولة دون حدوث الجائحات المستقبلية.
فيما أوضح د. برهان سيف الدين، األستاذ المساعد في معهد الطاقة والمياه بمدينة الملك عبد
م نهًجا رائًعا ذا رؤية شاملة القتصاد صناعي ال ينتج أي العزيز للعلوم والتقنية، أن االقتصاد الدائري ُيقد

ل الهدر ويخفض استهالك الطاقة والمواد الخام. ُنفايات أو يسبب تلوًثا، وفي الوقت ذاته ُيقل

الجلسة الخامسة: "استبصار المستقبل: دور العلوم في تخطي التحوالت الحرجة":
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إحدى مبادرات مركز أسبار

وفي مداخلته قال د. أحمد العبد الكريم، مدير مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لمركز األنظمة
المعقدة: إن التكنولوجيا الرقمية التي نعيشها اليوم أحدثت تحوالت ثورية في حياتنا، السيما في حقل

التنمية وتكنولوجيا المعلومات واالتصال والوصول إلى المجتمعات األذىك.
في حين أكد د. صالح البيك، األستاذ المساعد بمركز النظم المعقدة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم
والتقنية، أن االستشراف العلمي وسيلة لفهم التراكم المعرفي واستثماره للولوج إلى عوالم
ن البشرية من َفْهم قوانين الطبيعة والتحكم فيها واستغاللها لتحقيق معرفية وعلمية جديدة، تمك

ز. القوة والرفاهية والتمي
من جهتها قالت مديرة الجلسة أ. يارا الراجح، كبير مسؤولي المناصرة S20 والمستشارة بمركز أبحاث
ناسا: إن مجموعة العلوم (S20) مجموعة تابعة لمجموعة العشرين (G20)، وهي تلعب دوًرا فاعًلا
ضمن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، تهدف إلبراز كيفية استخدام العلوم كأداة لتوجيه

اإلنسانية في وجه مستقبٍل محفوٍف بالتقلبات.

Foresight: Science for Navigating Critical Transitions :الجلسة   الخامسة

مدير الجلسة المتحدثون 

الثالثاء 03 نوفمبر 2020  ( PM 18.55 - 18.00  بتوقيت السعودية)

يارا الراجح

مديرة التمكين وكسب 
التأييد مجموعة تواصل 

العلوم 20

Postdoctoral Research 
Scientist at King Abdullah 

International Medical 
Research Center

(KAIMRC)

Dr. Farah Alammari

Assistant professor with
 the Energy and Water 

Institute  at KACST

Prof. Burhan SaifAddin

KACST Director of the
Center for Complex
Systems (CCS)  at 

KACST and MIT

 Ahmad Alabdulkareem, Ph.D.,

Assistant professor
at Center for Complex

Prof. Saleh AlBaeik
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إحدى مبادرات مركز أسبار

ط ُعِقدت الجلسة السادسة تحت عنوان "مستقبل العمل: االحتياجات واإلمكانات والفرص"، وسل
خاللها المتحدثون الضوَء على عدد من المحاور، منها: 

- منظمات يقودها االبتكار. 
- مستقبل العمل والدخل في عالم متسارع.

- التغيير رحلة داخلية.
- بيئة العمل المستقبلية.

وفي مداخلته خالل تلك الجلسة، قال Mr. Raf Manji مدير شركة Sustento Ltd: إن األتمتة الذكية
والروبوتات هي القوى العاملة الجديدة، وسيكون لها العديد من التداعيات على أسواق العمل
والتوظيف؛ األمر الذي من شأنه طرح العديد من التساؤالت حول عدالة األجور، وحقوق العمال،
والحصول على الحماية االجتماعية. أما Abigail Noble شريك في إنشاء Socreates فأشار إلى أن
التطور التقني والتكنولوجي الذي نعيشه يمكن أن يعمل على تغيير بيئة العمل بسرعة، وقد يقود
نحو المزيد من عدم المساواة؛ بل وقد يمتد األمر إلى التوتر االجتماعي بسبب األتمتة واستبدال

اإلنسان بالروبوتات في العديد من الوظائف.

الجلسة السادسة: "مستقبل العمل: االحتياجات واإلمكانات والفرص":
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إحدى مبادرات مركز أسبار

وفي مداخلته قال Nicholas Biswas مدير حلول مشاريع HTC في الشرق األوسط وإفريقيا، مدير
أعمال VIVE: إنه على الرغم من أن التقنيات الرقمية والذكاء االصطناعي فتحت أسواًقا جديدًة وزادت
اإلنتاجية، إال أنها ستكون سبًبا في فقدان الوظائف في المستقبل، وعلينا االستفادة من إمكانات

األتمتة مع العمل في الوقت نفسه على التخفيف من آثارها السلبية.
من جهته قال مدير الجلسة د. شريف عبد الوهاب، المدير التنفيذي للبرنامج السعودي للحرف اليدوية:
إن إعداد وتأهيل وتدريب مواردنا البشرية على مجال الروبوتات والذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء

والحوسبة السحابية لم يُعد خياًرا؛ وإنما أصبح بمثابة لغة المستقبل لبناء القدرات التكنولوجية لشبابنا.

الجلسة السادسة: مستقبل العمل:االحتياجات واإلمكانات والفرص (ج2)

مدير الجلسة المتحدثون 

د. شريف عبدالوهاب

المدير التنفيذي للبرنامج
 السعودي للحرف اليدوية

Professor IE University , 
Director  of Innovation, 
Al-Hussein Technical
 University, Founder

Dr. Yazan Hijazi Mr. Raf Manji

Sustento Ltd
- Director

Globally recognized
 author,  executive,
entrepreneur, and 

public  speaker

Mrs. Abigail Noble

HTC | MEA Enterprise
 Solutions  Business

 Manager | VIVE

Mr. Nicholas Biswas
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الة"، ُعِقدت الجلسة السابعة تحت عنوان "الطاولة المستديرة: إدارة األزمات.. تجارب وممارسات فع
وناقش خاللها المتحدثون عدًدا من المحاور، منها: 

- دور غرفة العمليات اإلعالمية في مواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
- كيف يمكن للمدن أن تواجه أزمة جائحة كورونا.

- دور الجامعات والمراكز البحثية في إدارة األزمات.
- إدارة األزمات: تجارب ودروس مستفادة في صنع التغيير.

- تكييف هيكل إدارة األزمات مع الحوادث واسعة النطاق وطويلة األجل.
وفي مداخلته خالل تلك الجلسة، قال د. عبد الله بن أحمد المغلوث، وكيل الوزارة للتواصل
ث الرسمي باسم وزارة اإلعالم: إن الوزارة اضطلعت بجهود إعالمية متميزة خالل جائحة والمتحد
كورونا، مرت بمراحل تتوافق معها منذ بدايتها من خالل شعار (كلنا مسؤول) حتى وقتنا الحالي
بشعار (نعود بحذر)، وجرت عبر خمس ِفرق وسبعة مسارات صنعت رسائل إعالمية متنوعة

اسُتثمرت استثماًرا جيًدا للتعامل مع الجمهور بكل نجاح.
فيما أوضح د. عبد القادر أمير، عميد كلية الهندسة بجامعة األعمال والتكنولوجيا، أن تداعيات أزمة
فيروس كورونا كشفت عن أبعاد جديدة فيما يتعلق التخطيط بالعمراني للمدن، وال بد من مراعاتها

عند بناء مدن المستقبل حفاًظا على دورها االقتصادي المهم.

إحدى مبادرات مركز أسبار

الة": الجلسة السابعة: "الطاولة المستديرة: إدارة األزمات.. تجارب وممارسات فع
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وفي مداخلته، أشار أ. د. محمد غازي إبراهيم أستاذ ورئيس قسم التأمين وإدارة المخاطر بكلية إدارة
األعمال بجامعة األعمال والتكنولوجيا، إلى أن الجامعات ومراكز األبحاث تضطلع بدور إستراتيجي
خالل األزمات عبر تقديم الرؤى والمعلومات العلمية التي تساعد في التعامل األمثل مع تلك

األزمات، وإيجاد أفضل الحلول التي تحد من تداعياتها مستقبًلا.
 أما أ. جاسر بن عبد الكريم الجاسر، مدير عام اإلدارة العامة للحوكمة والمخاطر وااللتزام بوزارة
المالية، فقال إن المخاطر إحدى حقائق الحياة، وال بد من تجهيز المنظمات وتأهيلها إلدارة األزمات
عبر َوْضع اآللية المقترحة للتعامل معها بشكل يساهم في التصدي لتلك المخاطر والتقليل من

آثارها وتفاقمها.
في حين قال Mr. Erik Talley مدير الصحة والسالمة والبيئة بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية:
إن كوفيد 19 أحد أهم األحداث الكبيرة التي أعطتنا الدروَس والِعبَر في كل جوانب الحياة، حيث جعلتنا
الة للخروج من تداعيات هذه األزمة عبر استخدام أساليب مبتكرة ر بطريقة منهجية علمية فع ُنفك

دة. وسريعة إلدارتها والتصدي لها في ضوء إستراتيجيات وسياسات محد
من جهته أكد مدير الجلسة معالي د. عبد العزيز الخضيري، رئيس مجلس إدارة دار أثان للدراسات
اإلنسانية واالستشرافية واإلستراتيجية، أن إدارة األزمات من أبرز الدروس التي يمكن استخالصها
من أزمة كورونا، التي أثبتت أن الكثير من دول العالم تعاني أزمة غياب االهتمام بإدارة األزمات، فهو

ب المخاطر أو الحد منها وتحجيم آثارها على أقل التقديرات. علم تجن

إحدى مبادرات مركز أسبار

الجلسة   السابعة: الطاولة المستديرة : إدارة األزمات .. تجارب وممارسات فّعالة

مدير الجلسة المتحدثون 

معالي د. عبدالعزيز الخضيري

رئيس مجلس ادارة دار اثان
 للدراسات االنسانية 

واالستشرافية واالستراتيجية

د. عبد الله بن أحمد المغلوث

وكيل الوزارة للتواصل
المتحدث الرسمي 
باسم وزارة اإلعالم

عميد كلية الهندسة 
 جامعة االعمال 

والتكنولوجيا

د. عبد القادر بن عثمان أمير أ. د. محمد غازي صابر إبراهيم

أستاذ ورئيس قسم التأمين وإدارة
 المخاطر –  كلية إدارة األعمال -

جامعة األعمال والتكنولوجيا

مدير عام اإلدارة العامة للحوكمة
والمخاطر وااللتزام - وزارة المالية

أ. جاسر بن عبد الكريم الجاسر

Director, Health, Safety 
and the Environment 

(HSE) (KAUST)

Mr. Erik Talley
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ُعِقدت الجلسة الثامنة تحت عنوان "آفاق المستقبل التقني للمملكة العربية السعودية"، واستعرض
خاللها المتحدثون عدًدا من المحاور، هي:

- أهمية االستشراف التكنولوجي وأثره على تطوير القدرات البشرية واالرتقاء بها. 
- المنهجية المستخدمة في تقرير مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وأبرز النتائج والتوصيات

والمخرجات التي تم التوصل إليها.
- آفاق التكنولوجيا المستقبلية في المملكة.

وفي مداخلته خالل تلك الجلسة، قال د. عبد العزيز المالك، نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز
ر هائل في حياة البشر، كما ا في إحداث نقلة كبيرة وتطو للعلوم والتقنية: إن التقنية لعبت دوًرا مهم

ب على الكثير من التحديات التي واجهتهم طوال القرون الماضية. ساهمت في التغل
فيما أوضح أ. عبد العزيز السويلم، مدير مركز االستشراف التقني بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم
والتقنية، أن تقرير الذي أعدته المدينة بمشاركة حوالي 60 باحًثا من مختلف أنحاء العالم - هو أحد
المشاريع الضخمة لدراسة الوضع الراهن للتقنية في المملكة، ودراسة االستشراف المستقبلي

لهذا القطاع المهم من أجل بناء اقتصاد ومجتمع قائم على المعرفة.
وفي مداخلته أشار د. مالك عابد الثقفي، المشرف العام لإلدارة العامة للتنسيق الوطني في مدينة
فه بالعمل في تقرير مدينة الملك عبد العزيز للعلوم الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إلى تشر
ز حول كيفية استخدام التقنيات ًنا أن عملنا ترك والتقنية في الجزء الخاص بمجالي التقنية والصحة، ُمبي
الرقمية في خفض التكاليف العالية للقطاع الصحي السعودي، الذي أحد أكثر القطاعات الحكومي

إنفاًقا، وأيًضا الحفاظ على مستوى عاٍل من رعاية المرضى.

إحدى مبادرات مركز أسبار

الجلسة الثامنة: "آفاق المستقبل التقني للمملكة العربية السعودية":
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أما أ. بدر القرني وكيل وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، فقال إن االقتصاد الرقمي ينمو أضعاف
نمو نظيره التقليدي بفضل التطور التقني الهائل الذي حصل في مجال التكنولوجيا.. ومع أزمة
كورونا ال بد من فتح اآلفاق الدولية للتأكيد على أهمية الرقمنة في االقتصاد لتجاوز األزمات

ب الوقوع في خسائر اقتصادية عالمية جديدة. المستقبلية وتجن
بينما لفت د. طالل السديري، المشرف على معهد بحوث الفضاء والطيران مدينة الملك عبد العزيز
اًلا في تطوير وظهور تطبيقات جديدة للعلوم والتقنية، إلى أن تكنولوجيا الفضاء لعبت دوًرا فع
أسهمت في تحسين حياة البشرية على كوكب األرض، وارتقت بأداء قطاعات اقتصادية حيوية

أخرى، مثل الغذاء والمياه والطاقة المستدامة.
في حين أوضح م. خالد العثمان، الرئيس التنفيذي لشركة مبادرة السعودية للتنمية، أن القطاع
ك أساس في عملية التنمية الشاملة التي تعيشها اقتصادات دول العالم انطالًقا من الخاص محر
دوره الفعال في االضطالع بمسؤولياته المنوطة به في تفعيل العملية اإلنتاجية، واستيعاب
العمالة وخلق الوظائف، وتنشيط حركة التصدير، وجذب االستثمارات، ومساهمته في الناتج المحلي

بما يحقق النمو االقتصادي المنشود.
من جهته أكد مدير الجلسة د. عبد الله السلطان، عميد عمادة البحث العلمي بجامعة الملك فهد
ا ا واجتماعي للبترول والمعادن، أن عالم اليوم يشهد تحوالت متسارعة في نواٍح عديدة اقتصادي
ا، تستدعي تعزيز التعاون الدولي للحّد من اآلثار المحتملة التي ستتركها هذه التحوالت في وصحي

كثير من اتجاهات االقتصاد العالمي ال سيما االقتصاد الرقمي.

إحدى مبادرات مركز أسبار

د. عبد الله السلطان Mr. Abdulaziz A. Alsuwailem

الجلسة   الثامنة: آفاق المستقبل التقني للمملكة العربية السعودية

مدير الجلسة المتحدثون 

عميد عمادة البحث
KFUPM -  العلمي

 Technology Forecaste
 centre, Manager

 –KACST

الثالثاء 03 نوفمبر 2020  ( PM 22.30 - 21.00  بتوقيت السعودية)

Dr. Abdulaziz Almalik

n VP for scientific 
support – KACST

م. خالد العثمان

الرئيس التنفيذي – 
شركة المبادلة السعودية

 للتنمية

د. مالك عابد الثقفي

 المشرف العام لإلدارة العامة للتنسيق
الوطني وأستاذ   بحث مشارك في مدينة

الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 
(KACST) 

د. طالل السديري

  المشرف على معهد بحوث 
الفضاء والطيران مدينة   الملك

 عبدالعزيز للعلوم والتقنية
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ط خاللها المتحدثون وسل ،"T20 ُعِقدت الجلسة التاسعة تحت عنوان "مساهمة أسبار في مجموعة
الضوَء على عدد من المحاور، منها:

.T20 ملتقى أسبار كمركز فكر سعودي قادر على المشاركة في أعمال -
- استعراض للفعاليات التي شارك فيها ملتقى أسبار، بدًءا من قمة T20 اليابان.

- قيادة فريق العمل الثامن في مجموعة T20 المعني بالهيكل المالي العالمي.
- تطوير الوثيقة العالمية لحقوق الطفل بإضافة بروتوكول لحماية الطفل في العالم االفتراضي.

- نهج شامل لمواجهة التحديات العالمية عن طريق التنسيق.
- التعددية في زمن جائحة عالمية: الدروس المستفادة والطريق إلى األمام.

- الحاجة إلى إنشاء مزيد من مراكز الفكر السعودية.
وفي مداخلته خالل تلك الجلسة، قال أ. نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لوكالة سمة للتصنيف االئتماني:
ف برئاسة أعمال فريق العمل الثامن (TF8) بمجموعة الفكر  T20، الذي قام بإنجاز أعمال فريق إنه تشر

الهيكل المالي العالمي، الذي يهدف إلدارة االستقرار المالي في الدول المتقدمة والنامية.
أما د. هند الخليفة عضو مجلس هيئة حقوق اإلنسان وأستاذ دكتور علم االجتماع بجامعة الملك سعود،
م بها ملتقى أسبار لمجموعة التواصل لمراكز الفكر T20، تم التطرق فيها فقد ذكرت أن الورقة التي تقد
به من اإليذاء النفسي لها العالم االفتراضي على الطفل، وما قد ُيسب إلى الخطورة العالية التي ُيشك

والجنسي والتنمر واحتمالية التعرض للمواقف الالأخالقية وسرقة المعلومات.
بينما قالت أ. مها عقيل، مدير إدارة الشؤون االجتماعية واألسرة بمنظمة التعاون اإلسالمي: إن الورقة

T20مت لمجموعة الفكر التي ُقد
تحت عنوان: "نهج شامل لمواجهة التحديات العالمية عن طريق التنسيق"، تقترح أن تصبح مجموعة
العشرين منصًة لمؤسسات مختلفة، لتنسيق التعاون بشأن مواجهة القضايا العالمية من خالل تطبيق

نهج شامل تقوم به لجان توجيهية لتحقيق التعاون بين المؤسسات الدولية واإلقليمية ذات الصلة.

إحدى مبادرات مركز أسبار

:"T20 الجلسة التاسعة: "مساهمة أسبار في مجموعة
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وبالنسبة إلى د. وفاء طيبة عضو مجلس الشورى وكيلة الشؤون األكاديمية للدراسات اإلنسانية
مت لمجموعة الفكر T20 طالبت الدول الفاعلة في قمة (سابًقا)، فقد ذكرت أن الورقة التي ُقد
العشرين بإضافة بروتوكول اختياري لوثيقة حقوق اإلنسان ُيعنى بحماية الطفل من العالم االفتراضي،

مع التركيز على البرامج التوعوية حول خطورة التطبيقات اإللكترونية التي تسيء لألطفال.
من جهته أكد مدير الجلسة معالي د. رياض كمال نجم رئيس الهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع
األسبق، أن مشاركة ملتقى أسبار في أعمال ونشاطات مجموعة التواصل لمراكز الفكر T20 المنبثقة
عن مجموعة G20 جاءت بصفته أحد مراكز البحث والفكر العالمية المعتمدة، التي ُتوليها دول مجموعة
مها الملتقى بلغ 7 أوراق، تم ًنا أن مجموع ملخصات السياسات التي قد العشرين اهتماًما كبيًرا، ُمبي

.G20 طرحها في قمة الدول العشرين قبول ثالث منها وتم

إحدى مبادرات مركز أسبار

معالي د. رياض كمال نجم أ. نبيل المبارك د. هند الخليفة أ. مها العقيل

(T20 أسبار في مجموعة ) الجلسة   التاسعة: بانوراما

مدير الجلسة المتحدثون 

رئيس الهيئة العامة لإلعالم
 المرئي والمسموع سابقاً

الرئيس التنفيذي لوكالة
 سمة للتصنيف االئتماني

 سابقاً

عضو مجلس هيئة حقوق
 االنسان، أستاذ دكتور علم 

 االجتماع بجامعة الملك  سعود

  مدير إدارة اإلعالم في
 منظمة التعاون

  اإلسالمي

وكيل الوزارة للتواصل - 
المتحدث الرسمي باسم وزارة اإلعالم

عضو مجلس الشورى

د. وفاء طيبة

عميدة مركز الدراسات اإلنسانية
 للبنات بجامعة الملك سعود

سابقاً

د. الجازي الشبييك

األربعاء 04 نوفمبر 2020  ( PM 16.55 - 16.00  بتوقيت السعودية)
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إحدى مبادرات مركز أسبار

ُعِقدت الجلسة العاشرة تحت عنوان "إعادة تعريف التعليم"، وناقش خاللها المتحدثون المحاور التالية: 
- التعليم الرقمي ضرورة وليس ترفيًها.

- التعليم خالل أزمة كورونا.
- دور الجامعة في بناء القرن الحادي والعشرين المزدهر.

- عمليات التقييم في نظام التعلم اإللكتروني.
- التعليم البيئي.

- التعليم عن ُبعد والنُظم فائقة الذكاء.
وفي مداخلته خالل تلك الجلسة، قال أ. محمد بن سهيل المدني الرئيس التنفيذي لكالسيرا الشرق
األوسط: إن التعليم من أكثر القطاعات الحيوية التي استفادت من التقنية خالل أزمة كورونا، وال سيما
رته من إمكانية الدراسة والتعليم عن م في قاعات الدراسة التقليدية؛ نظًرا لما وف بعد إلغاء فكرة التعل

ُبعد. 
أما د. أمجد ربوعي مدير إدارة التعليم عن ُبعد بجامعة األعمال والتكنولوجيا، فأشار إلى أن التعليم
ا وبسرعة ل إلى واقع يفرض نفَسه على الميادين والقطاعات كافة، فهو ينتقل تدريجي بالتكنولوجيا تحو

غير متوقعة من مرحلة محاكاة الواقع إلى مرحلة التنبؤ بالمستقبل.
ح في المستقبل أن يتحول التعليم اإللكتروني في ظل إنه من المرج :dr. Barien moor في حين قال 
م التطور التقني الذي نعيشه اليوم إلى مغامرة يشارك فيها الطالب نفسه في أنشطة التطوير والتعل

الذاتي. 
بينما أوضح أ. مهند عبد الله دحالن، المدير التنفيذي والمشرف العام بجامعة األعمال والتكنولوجيا، أن
التعليم عن ُبعد ليس الحل، بل هو مخرج للتعامل مع جائحة فيروس كوفيد 19 ومواصلة الدراسة، وال

ُيفترض بنا أن نعتمد عليه كخريطة طريق للوصول لعام 2050.
من جهته أكد مدير الجلسة معالي د. حسام زمان رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن التحول إلى
لها من طور التلقين إلى طور اإلبداع واالبتكار نظام التعليم عن ُبعد هو الذي يدعم العملية التعليمية ويحو

والتفاعل وتنمية المهارات.

الجلسة العاشرة: "إعادة تعريف التعليم":

الجلسة   العاشرة: إعادة تعريف التعليم

مدير الجلسة المتحدثون 

معالي د. حسام زمان

رئيس هيئة تقويم
 التعليم والتدريب

د. ماجدة محمد أبو راس

أستاذ مشارك – قسم التقنية
 الحيوية  جامعة الملك عبدالعزيز

الرئيس التنفيذي لكالسيرا
الشرق األوسط

أ.  محمد بن سهيل المدني

مدير العمليات في
 ادراك مؤسسة الملكة 

رانيا - األردن

أ. إيهاب أبو ديه

Strategic National
Advancement -KAUST

Vice President Najah Ashry د. أمجد الربوعي

جامعة األعمال
 والتكنولوجيا

المدير التنفيذي والمشرف
 العام  جامعة االعمال 

والتكنولوجيا

أ. مهند عبدالله دحالن

األربعاء 04 نوفمبر 2020  ( PM 17.55 - 17.00  بتوقيت السعودية)
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إحدى مبادرات مركز أسبار

ُعِقدت الجلسة الحادية عشرة تحت عنوان "الصحة 2050: صحة محورها اإلنسان"، وقد ناقش
المتحدثون خاللها عدًدا من المحاور، منها:

-  تطبيقات المستقبل في الصحة. 
- عصر البيانات الصحية الضخمة والتكنولوجيا الحيوية: الفرص والتحديات في الرعاية الصحية

المستقبلية. 
-  دور الذكاء االصطناعي في تحسين جودة الحياة. 

-  الرعاية الصحية والصحة في المستقبل.
وفي مداخلته خالل تلك الجلسة، قال د. نزيه العثماني األستاذ المشارك بقسم الهندسة
الكهربائية وهندسة الحاسبات بجامعة الملك عبد العزيز: إن البيانات الضخمة التي تصلنا عبر
الشبكات االجتماعية وشبكات االتصاالت ومحركات البحث بإمكانها بذل الكثير من الجهود في
التنبؤ وتشخيص جائحة كوفيد 19، واقتراح أفضل الحلول للمساعدة في الوصول إلى عالجات

الفيروس.
ا  Prof. Stefan Arold أستاذ البيانات الضخمة والصحة بجامعة كاوست، فأشار إلى أن استخدام أم 
تقنية تحليل البيانات الكبيرة خالل أزمة كوفيد 19 يعطينا حاالت حقيقية وتجارب حسنة مختِلفة في
التعامل مع هذا الوباء ومع األوبئة المحتملة في المستقبل التخاذ اإلجراءات الوقائية المقررة
وفي مداخلته لفت د. عبد القادر المعين، مستشار الذكاء االصطناعي ورئيس قطاع الصحة المركز
الوطني للذكاء االصطناعي، إلى أن خدمات الرعاية الصحية المستفيد األكبر من تقنيات الذكاء
االصطناعي، حيث القدرة على جمع عدد كبير من البيانات والمعلومات والتاريخ الصحي للمرضى
د الطبيُب وحفظها بشكل أكثر سهولًة، وتحليلها في نُظم السجالت الطبية اإللكترونية، فُيحد

التشخيَص الصحيَح، ويصف العالج المناسب.

الجلسة الحادية عشرة: "الصحة 2050 - صحة محورها اإلنسان":
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إحدى مبادرات مركز أسبار

بينما قال د. عمر العبيد، أكاديمي واستشاري جراحات السمنة والمناظير وجراحة القولون
والمستقيم: إن القطاع الصحي شهد تطورات الفتة مع بدء استخدام الروبوتات الطبية التي تساعد
األطباء في عمليات التشخيص والعالج، وإجراء العديد من أنواع العمليات المعقدة بدقة أكبر

ومرونة وتحكم أكبر مما هو ممكن باستخدام التقنيات التقليدية.
من جهتها أكدت مديرة الجلسة د. مها المنيف، المدير التنفيذي لبرنامج األمان األسري ورئيس
قسم رعاية الطفل في مستشفى الملك عبد الله التخصصي لألطفال، أنه خالل جائحة كورونا برز
ا دوَر التكنولوجيا كإحدى الركائز المهمة التي استخدمتها العديد من دول العالم لمواجهة جائحة جلي

كورونا والحفاظ على الصحة العامة.

الجلسة الحادية عشر: الصحة 2050 - صحة محورها اإلنسان

مدير الجلسة المتحدثون 

د. مها المنيف

المدير التنفيذي لبرنامج االمان
 االسري ورئيس قسم رعاية الطفل 

في مستشفى الملك عبدالله
 التخصصي لالطفال

األستاذ المشارك بقسم
 الهندسة  الكهربائية  وهندسة

 الحاسبات  بجامعة
 الملك عبد العزيز

د. نزيه العثماني Prof. Stefan Arold

(big data and health)
(KAUST) 

مستشار الذكاء االصطناعي
 ورئيس قطاع  الصحة  بالمركز

 الوطني للذكاء االصطناعي 

د. عبدالقادر المعين

أكاديمي وإستشاري جراحات
 السمنة  والمناظير .. وجراحة

 القولون والمستقيم

د. عمر العبيد

األربعاء 04 نوفمبر 2020  ( PM 18.55 - 18.00  بتوقيت السعودية)
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إحدى مبادرات مركز أسبار

ُعِقدت الجلسة الثانية عشرة تحت عنوان "اسأل الخبراء: االقتصاد الرقمي ومستقبل الشركات
الصغيرة والمتوسطة"، وخاللها استعرض المتحدثون عدًدا من المحاور، منها:

- إطالق العنان إلمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا في عالم رقمي.
- عناصر االختالف بين االقتصاد الرقمي والتقليدي، وكيفية تفعيلها لرفع تنافسية الشركات

الصغيرة والمتوسطة.
- أفكار عملّية للشركات التي تواجه تحديات المستقبل.

- عقلية االبتكار في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- دور التحول الرقمي في التطور واالرتقاء بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص

بالمملكة.
- الفرق بين االقتصاد الرقمي واالقتصاد التقليدي 

- كيفية رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- تبني التقنية واالبتكار في مستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وفي مداخلته خالل تلك الجلسة، قال أ. وليد البالع "مستثمر في قطاع التقنية والشركات الناشئة":
إنه مع تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد نمت التجارة اإللكترونية، وأصبحت المتاجر اإللكترونية
أحد أهم منافذ الشراء لدى غالبية المستهلكين على مستوى العالم؛ وهو ما يدفع إلى توقعات

بانتعاش مبيعات مواقع التجارة اإللكترونية خالل الفترة المقبلة.
فيما أوضح د. أحمد الكبير عضو مجلس إدارة جمعية ريادة األعمال، أنه ال بد من تمكين رواد األعمال
وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأن يكونوا رائدين في مجال االقتصاد الرقمي؛ لتعزيز

قدراتهم وتعزيز ثقافة اقتصاد المعرفة.

الجلسة الثانية عشرة: "اسأل الخبراء: االقتصاد الرقمي ومستقبل الشركات
 الصغيرة والمتوسطة":
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إحدى مبادرات مركز أسبار

في حين قال سامي سرحان رئيس خدمات االبتكار واالبتكار والتنمية االقتصادية للشركات الصغيرة
ك األول لنجاح واستمرار الشركات الصغيرة االبتكار هو األساس والمحر والمتوسطة، إن

ز المشاريع الريادية عن مثيالتها التقليدية. ل ميزًة تنافسية حقيقية تميوالمتوسطة؛ كونه يمث
بدورها قالت د. هبة جمال وكيل الكلية للشؤون األكاديمية في كلية إدارة األعمال (CBA): إن
الحصول على التمويل المطلوب ُمعضلة أساسية أمام نمو ونجاح قطاع المنشآت الصغيرة
والمتوسطة، وأي قصور في هذا الجانب ُيفقد االقتصاد الوطني مكاسب كبيرة، سواء كان على

مستوى التنافسية أو على مستوى تعزيز فرص النمو.
وفي مداخلته قال  Mr. Carlos Lopez Blanco رئيس لجنة االقتصاد الرقمي، غرفة التجارة الدولية:
إن االقتصاد الرقمي نشاط اقتصادي قائم، جلب التكنولوجيا إلى العمل من خالل التحول من النموذج
التقليدي التي كانت ُتنجز به األعمال إلى نمط جديد مرقمن ومؤتمت، يمكننا من االستفادة من

عطاءاتها ووسائطها المختلفة في إنجاز األعمال والحصول على مزايا ومكاسب سوقية جديدة.
من جهته أشار مدير الجلسة أ. نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لوكالة سمة للتصنيف سابًقا إلى أن
االقتصاد الرقمي يضطلع بدور كبير في رفع معدل التسارع والنمو للشركات الصغيرة والمتوسطة،
ه رواد األعمال نحو بت بها جائحة كورونا المستجد، وتوج وال سيما في ظل الظروف الراهنة التي تسب

المنصات الرقمية للترويج والتعريف بمنتجاتهم وأعمالهم.

الجلسة   الثانية عشر: اسأل الخبراء – االقتصاد الرقمي
 ومستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة

مدير الجلسة المتحدثون 

أ. نبيل المبارك

الرئيس التنفيذي لوكالة
 سمة للتصنيف االئتماني

 سابقاً

Vice President, AFRICA 
FINTECH NETWORK

 co-founded and managed
  Finov, an advisory 

Mr. Alex Sea أ. وليد البالع

مستثمر في قطاع
 التقنية والشركات

 الناشئة

د. أحمد الكبير

عضو مجلس إدارة 
جمعية ريادة األعمال

Vice Dean of Academic 
Affairs  of College of

 Business Administration
 (CBA) at (UBT)

Dr. Heba JamalMr. Sami Sarhan

Head, SME Innovation
 Services, Innovation 

and Economic
 Development (KAUST)

Mr Carlos Lopez Blanco

General counsel and 
secretary to IBM  Spain,
 Airbus Spain and Airtel/

Vodafone

أ. عبدالمجيد  العمراني

مدير إدارة االبتكار
هيئة المنشآت الصغيرة

 والمتوسطة
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ُعِقدت الجلسة الثالثة عشرة تحت عنوان "نحو عالم خاٍل من األوبئة األمن الصحي العالمي:
التنسيق الستجابة عالمية لمواجهة كورونا"، وقد ناقش خاللها المتحدثون عدًدا من المحاور، منها:

-  تاريخ وحاضر ومستقبل األوبئة، وهل الوصول لمستقبل بال أوبئة أمٌر ممكن.
منا دروسنا حتى اآلن. األوبئة: لقد تعل  -

-  دور الفرد والمجتمع في تحقيق عالم خاٍل من األوبئة. 
-  العلم رسالة عالمية: "كوفيد 19" كمثال.

وفي مداخلته خالل تلك الجلسة، قال معالي مندوب المملكة الدائم لدى األمم المتحدة في
نيويورك السفير عبد الله الُمعلمي: إننا نشهد اليوم أحَد أهم التحديات الصحية التي يواجهها عالمنا
د األمن الصحي الدولي، اليوم، والمتمثل في انتشار جائحة كوفيد-19 التي اجتاحت عالمنا، وباتت تهد
ًدا ل ُسبل ومناحي الحياة؛ مؤك بت في توقف ك وألحقت أضراًرا بليغة باقتصاديات دول العالم، وتسب
مت الدعم لألشخاص مت الدعم للدول النامية دون استثناء أو تمييز، كما قد أن المملكة قد
المستضعفين وكبار السن والنساء والفتيات والمشردين والالجئين واألشخاص ذوي اإلعاقة

والمناطق األكثر ضعًفا في مواجهة هذه الجائحة.
 أما dr. Arnab pain األستاذ المشارك بجامعة كاوست، فقال إنه على رغم أن العالم تفاجأ عندما
ى في معظم الدول، إال أن تاريخ العالم يحفل بالعديد من األوبئة ظهر فيروس كورونا وتفش

بت بأزمات كارثية. األكثر واألشد فتًكا، التي أبادت مئات ماليين البشر، وتسب

الجلسة الثالثة عشرة: "نحو عالم خال من األوبئة األمن الصحي العالمي: 
التنسيق الستجابة عالمية لمواجهة كورونا":
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بدورها قالت أ. د. لبنى األنصاري عضو مجلس الشورى السابق، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة
العالمية: إن أزمة كوفيد 19 دفعت الحكومات حول العالم إضافًة إلى منظمات الرعاية الصحية
المختلفة إلى االستثمار بشكل أكبر في القطاع؛ لتحقيق األمن الصحي العالمي، والتنسيق الستجابة

عالمية لمواجهة تلك الجائحة.
وفي مداخلته أوضح د. صالح بن زيد المحسن، أستاذ طب األطفال واستشاري الحساسية والمناعة
في جامعة الملك سعود، أن النشاطات البحثية لها دوٌر بارز في جائحة كورونا من خالل معرفة

ره، وتطوير حلول تقنية تساعد في مواجهته. ع انتشار المرض وتطو مسبباته، والمساعدة في تتب
من جهته أشار مدير الجلسة د. عبد العزيز المالك، نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم
والتقنية لدعم البحث العلمي، إلى أن العالم شهد خالل السنوات الماضية الكثير األزمات، واليوَم
د العالم خسائر بالمليارات، تتزايد يوًما بعد آخر وفي قطاعات يعيش أزمة فيروس كورونا، الذي ُيكب

اقتصادية متعددة.

الجلسة الثالثة عشر: نحو عالم خال من األوبئة األمن الصحي العالمي:
 التنسيق الستجابة عالمية لمواجهة كورونا

مدير الجلسة المتحدثون 

د. عبدالعزيز بن مالك المالك

نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي

Prof. Arnab Pain

Professor, Bioscience
(KAUST) 

أ. د. لبنى االنصاري

عضو مجلس الشورى السابق ,
مساعد المدير العام لمنظمة

 الصحة العالمية

معالي مندوب المملكة الدائم
 لدى األمم المتحدة في نيويورك

 السفير عبدالله بن يحىي الُمعلمي
استاذ طب االطفال واستشاري
 الحساسية  والمناعة في جامعة 

الملك سعود

د. صالح بن زيد المحسن
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طت الضوَء على أهم األفكار والنتائج ُعِقدت الجلسة الرابعة عشرة تحت عنوان "ماذا بعُد؟"، وسل
التي تم التوصل إليها خالل أيام المنتدى، ووضعت خارطَة طريٍق ألهم المبادرات والمخرجات

لتنفيذها في المستقبل.
 أدار تلك الجلسة د. فهد العرابي الحارثي رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار، والذي أوضح في بدايتها
أن الهدف منها هو محاولة تلخيص أهم النقاط التي ُطرحت خالل كافة جلسات المنتدى؛ سعًيا إلى
تعزيِز التبادِل المعرفي، وبناِء الُقدرات، فضًلا عن التنبؤ واستشراف مالمِح المرحلِة المقبلة باقتراِح
وتقديم العديد من األفكار العلمية المثلى التي نأمل أن ُتؤخذ في عين االعتبار مستقبًلا، تمهيًدا

لترجمتها وتطبيقها قريًبا على أرض الواقع.
B20 وفي مداخلتها قالت د. مها العتيقي الرئيس التنفيذي لشركة االتجاه الثاني عضو لجان األعمال
Saudi Arabia/: إن أبرز توصيات الجلسة التي أدارتها كانت عن أهمية التعليم المستمر، وأهمية
تأهيل الموظفين الحاليين لمواكبة التكنولوجيا والذكاء االصطناعي، ودور الجامعات ومراكز التدريب
في تنمية مهارات اإلبداع واالبتكار، فضًلا عن ضرورة تمكين المرأة وتعزيز مهاراتها لضمان حصتها

في سوق العمل الرقمي الجديد.
أما د. سعيد الشيخ عضو مجلس الشورى سابًقا، فقال: إن أبرز ما تمت مناقشته خالل الجلسة التي
أدارها جاء حول أهمية الطاقة وإنتاج الماء من الطاقة، وكيف أن الطاقة تتفوق على السياسة، أيًضا
تم عرض خريطة تطورات الطاقة في الشرق األوسط، وبالذات المتعلقة بالطاقة النووية ومصادر
ا حتى عام 2040 لمصادر توليد استعراض التوقعات المستقبلية عالمي التقنية لكل منها، كذلك تم

الطاقة الكهربائية.
في حين قال د. شريف عبد الوهاب المدير التنفيذي للبرنامج السعودي للحرف اليدوية: إن أغلب
المناقشات التي دارت خالل الجلسة التي أدارها - أجمعت على أن تقنية المعلومات ستكون أساَس
أي عمل، كما تم التطرق إلى بعض الوظائف القديمة التي سُتمحى، وبعض الوظائف الجديدة التي

د المتحدثون على أهمية المساواة بين الرجل والمرأة في العمل. كذلك شد ، ستحل
وفي مداخلته قال معالي د. عبد العزيز الخضيري رئيس مجلس إدارة دار أثان للدراسات اإلنسانية
زت على توحيد الجهود واالستشرافية واإلستراتيجية: إن أبرز توصيات الجلسة التي أداَرها رك
اإلعالمية التوعوية والتحذيرية خالل األزمات، مع أهمية وجود متحدثين رسميين للجهات الحكومية،
فضًال عن أهمية َنْشر ثقافة إدارة األزمات والمخاطر على مستوى كافة أفراد المجتمع، والتنسيق
ر عن تقديم تصو بين المراكز البحثية والجامعات بإنشاء إستراتيجية إدارة المخاطر واألزمات، كما تم

كيفية وضع هيكل إداري متكامل إلدارة األزمات.

الجلسة الرابعة عشرة: "ماذا بعُد؟"
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ص والباحث في مجاالت التقنية الحديثة، أن أبرز ما تمت بينما أوضح د. سلطان المورقي، المتخص
مناقشته خالل الجلسة التي أدارها جاء حول أهمية األلعاب اإللكترونية، وضرورة االنتقال من ألعاب
ك أساسي لتغيير ا للسعادة، كما أنها محر مصدًرا رئيسي الطاولة الرقمية إلى ألعاب اإلنترنت، والتي تعد
السلوك، فضًال عن كيفية ربط األنظمة العضوية ألجسامنا باآلالت الذكية والتي ستفتح الباَب أمامنا

إلى عالم جديد فيه تحديات وفرص جديدة.
وفي مداخلته أكد د. عبد الله السلطان عميد البحث العلمي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  أن

أبرز ما تمت مناقشته خالل الجلسة التي أدارها جاء حول تقرير مدينة الملك عبد العزيز للعلوم
ث عن جانبين: األول حول التنبؤ خالل العشر والخمس عشرة سنة القادمة، واآلخر والتقنية، الذي تحد
ًنا أن التقرير قام بتحليل كم هائل من البيانات حول االستشراف من 15 إلى 35 سنة قادمة، ُمبي
المتعلقة بالنشر العلمي وبراءات االختراع واحتياجات السوق واالحتياجات التقنية للمملكة، كما قام

بتحليل اآلفاق العالمية والتوجهات العالمية في كافة المجاالت المختلفة.
بدوره قال معالي د. رياض كمال نجم، رئيس الهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع سابًقا: إن أبرز
الة في ما تم استعراضه خالل الجلسة التي أدارها هو قصة نجاح مشاركة ملتقى أسبار اإليجابية والفع
مجموعة التواصل T20، وتم َعْرض أوراق العمل الثالث التي شارك بها أعضاء الملتقى في المجموعة،
ق للحديث عن قيادة أحد أعضاء ملتقى أسبار لفريق العمل الثامن المعني بالهيكل المالي كما تطر

.T20 العالمي في مجموعة
بدوره أوضح معالي د. حسام زمان رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب أن أبرز ما تم استعراضه خالل
ل الرقمي في التعليم، وأهمية توظيف التقنية في التعليم الجلسة التي أدارها، جاء حول ضرورة التحو
ل الرقمي واستثمارها أكثر، واالستفادة منها ليكون التعليم أكثر فعاليًة وأرشد في التكلفة، وأن التحو
ل إلى منصات؛ لكن استكشاف التقنيات بما يساعد في إعادة تعريف التعليم في التعليم ال يعني التحو

د التعاريف مستقبًلا، بما يعطينا فرصة لالبتكار والتنوع. وإعطاء مساحة أكبر لتعد

إحدى مبادرات مركز أسبار
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من جهتها قالت د. مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج األمان األسري ورئيس قسم رعاية الطفل
في مستشفى الملك عبد الله التخصصي لألطفال: إن أبرز ما تم استعراضه خالل الجلسة التي
نًة أن الرعاية الصحية لم تُعد ا، ُمبي ًرا جذري ر النظرة المستقبلية للقطاع الصحي تغي أدارتها، جاء حول تغي
هي الرعاية الصحية التقليدية التي تسيطر عليها المستشفيات وشركات األدوية، وأن هناك العبين
ُجدًدا دخلوا هذا المجال لحل المشاكل التي يتعرض لها القطاع الصحي، حيث باتت هناك اآلَن حلول
ا من دخول الذكاء االصطناعي الذي أحدث نقلًة نوعيًة في مجال تقنية وتطبيقات وفوائد كبيرة جد

الطب وفي مساعدة األطباء في التشخيص والعالج.
وخالل مداخلته قال أ. نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لوكالة سمة للتصنيف سابًقا: إن أبرز ما تم 

ز على ضرورة استثمار المنشآت للتقنية وتوظيفها بشكل استعراضه خالل الجلسة التي أدارها، رك
ًنا أن أي منشأة ال تستخدم التقنية ستكون سليم لخدمة العمالء، وتقديم الخدمات والمنتجات، ُمبي
خارَج السوق مستقبًلا، كما تم عرض تجارب بعض الشركات الحكومية والخاصة التي استثمرت

التقنية وحققت أرباًحا خيالية وباتت قيمتها بالمليارات.
بدوره قال د. عبد العزيز المالك، نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث
العلمي: إن أبرز ما تم استعراضه خالل الجلسة التي أدارُتها جاء حول كيفية تنسيق الجهود الدولية
لمجابهة جائحة كورونا، كذلك تم عرض الدور الذي لعبته المملكة في الصعيد المحلي وعلى الصعيد
ي للجائحة، كما تم التطرق ألهمية الرعاية الصحية األولية لتوفير مجتمعات أكثر الدولي في التصد

استعداًدا للتصدي لألوبئة عند حدوثها.

إحدى مبادرات مركز أسبار

 الجلسة الرابعة عشر: ماذا بعد ؟ 

المتحدثون 

د. فهد العرابي الحارثي

رئيس مجلس اإلدارة 

جلسة نقاش تجمع بين مديري الجلسات لتلخيص أهم النقاط التي تمت مناقشتها خالل
 أيام المؤتمر ، ووضع خارطة طريق ألهم المبادرات واألفكار لتنفيذها في المستقبل.

د. محمد عطية الحارثي
أستاذ التعلم اإللكتروني 

جامعة الملك سعود

د. مها صالح العتيقي

الرئيس التنفيذي
شركة االتجاه الثاني

المحدودة

د. سعيد الشيخ

عضو مجلس
 الشورى سابقاً

د. سلطان المورقي

باحث في مجاالت التقنية
الحديثة ومهتم بنقل

 وتوطين التقنية

يارا الراجح

مديرة التمكين وكسب 
التأييد مجموعة تواصل 

العلوم 20

د. شريف عبدالوهاب

المدير التنفيذي للبرنامج
 السعودي للحرف اليدوية

مدير الجلسة

معالي د. عبدالعزيز الخضيري
رئيس مجلس ادارة دار اثان

 للدراسات االنسانية 
واالستشرافية واالستراتيجية

د. عبد الله السلطان

عميد عمادة البحث
KFUPM -  العلمي

معالي د. رياض كمال نجم

رئيس الهيئة العامة لإلعالم
 المرئي والمسموع سابقاً

معالي د. حسام زمان
رئيس هيئة تقويم
 التعليم والتدريب

د. مها المنيف

المدير التنفيذي لبرنامج
 االمان  االسري

أ. نبيل المبارك

الرئيس التنفيذي لوكالة
 سمة للتصنيف االئتماني  سابقاً

د. عبدالعزيز بن مالك المالك

نائب رئيس مدينة الملك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية

لدعم البحث العلمي
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المحاضرات

نت فعاليات منتدى أسبار الدولي في دورته الخامسة 8 محاضرات علمية، تضم
سلطت الضوَء على العديد من الموضوعات المتنوعة التي ُتعنى باالبتكار

والتميز العلمي واستشراف المستقبل، وهي:

تقديمالمحاضرة

من الفشل إلى
 النجاح والشهرة

أ.أتلي ستيهور الرئيس التنفيذي  في
 Team Singularity 

  المتخصصة في الرياضات اإللكترونية.

سالسل الكتل: دعم وتغيير 
مستقبل األعمال والخدمات

 (1

MuleChain أ. رالف ليو مؤسس شركة
  الرائدة في تقنيات البلوك تشين

الرأسمالية العالمية وريادة األعمال
 بعد جائحة كوفيد19

 د. سوديف شيث عضو هيئة
 تدريس في جامعة بنسلفانيا.

تطوير استراتيجية الذكاء
 االصطناعي لمنظمتك

د. فارس القنيعير مهندس مستشار
 الذكاء االصطناعي بالشركة السعودية

SITE لتقنية المعلومات 

(3

(4
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(6

مستقبل الهويات
 الرقمية على اإلنترنت

كاسبار تيري
3D الشريك المؤسس وولف

 (5

العقول
االصطناعية

 د. سائد الخوالدة المؤسس والمدير التنفيذي
بشركة انتيليجنس أناليتكا البريطانية

(7

إحدى مبادرات مركز أسبار

تقديمالمحاضرة

االستدامة:
مجتمعات المستقبل

أ. ماجد آل عصفور مدير عام اإلدارة العامة
لالستراتيجية والمواءمة
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إحدى مبادرات مركز أسبار

ورش العمـل

باإلضافة إلى الجلسات النقاشية والمحاضرات العلمية، تم عقد 3 ورش العمل
ذتها منظمات علمية وخبراء ومتخصصون، وهي: نف

ذتها شركة Google العالمية ألول مرة في المملكة، وهي 1- ورشة عمل "أنا مميز"، نف
عبارة عن مبادرة أطلقتها جوجل على مستوى العالم بهدف تمكين الجميع، ال سيما المرأة

والمجموعات التي ال تحظى بالتمثيل المناسب؛ من أجل االحتفاء بإنجازاتهم في مكان العمل
وخارجه.

واستعرضت الورشة أهمية الترويج الذاتي في حياتهم الشخصية والمهنية من خالل تزويدهم
باألدوات الالزمة للدفع باتجاه تحقيق المزايا من التنوع والتحالفات، وتحسين الدافعية والثقة

بالنفس عن طريق تشجيع الموظفين على التعبير عن إنجازاتهم.

ذتها جامعة ابة"، نف مة: بيئات تعليمية غامرة وجذ 2- ورشة عمل "دروس متقد
مت خاللها بعَض اإلرشادات المتعلقة حول كيفية إشراك اإلسبانية، قد Business IE

المتعلمين في العملية التعليمية، كما تطرقت إلى منهج التعلم الجديد الذي اتبعته الجامعة،
وكيف أدى إدخال التقنيات الجديدة لَجْعل الطالب أكثر ثراًء وتفاعًلا.

ذتها وزارة االتصاالت وتقنية 3- ورشة عمل "آليات استشراف المستقبل"، نف
ط الضوَء على مفهوم استشراف المعلومات. استعرضت خاللها عدًدا من المحاور التي ُتسل

المستقبل وأهميته وبعض أدواته وتجاربه، إضافًة إلى آلية االستشراف السريع وما بعد
االستشراف السريع.
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إحدى مبادرات مركز أسبار

قائمة بالمتحدثين األجانب

Founding Chief Executive Officer &
President of the Board of
Directors, The ImPact

Mrs. Abigail Noble

Head of Games Development 
Department (SAE - UAE)

Dr. Ahmed Gamal

CEO & Founder at 
Team Singularity

Mr. Atle s. Stehouwer

Vice President, Africa Fintech Network
co-founded and   managed  Finov, an
advisory and   investment venture
dedicated to west Africa

Mr. Alex Sea

Director of the Arab Institute
 for Security Studies (ACSIS)

Dr. Ayman Khalil

Coordinator, Managing Director
chez Diamniadio IT Park

Mr. Bassirou Abdoul

chair of the Digital   Economy
 Commission, ICC

Mr. Carlos Lopez Blanco

Assistant Professor, Materia
Science and Engineering , KAUST

Mr. Derya Baran

Head of Operations at Edraak “open 
online course (MOOC)   platform”
 Specialized in Gamification

Mr. Ehab Abu Dayeh

Co-Founder and CEO
at Leti Arts

Mr. Eyram Akofa Tawia

Director, Health, Safety
 and  the Environment
 (HSE)-KAUST

Mr. Erik Talley

Research Professor and Director
of the Center for Remote Sensing
 at Boston University in Boston,
 Massachusetts

Prof.   Farouk El-Baz

Vice Dean of Academic Affairs 
of College of Business
Administration (CBA) at (UBT)

Dr. Heba Jamal

Professor of Marketing Associate
 Dean, Global & Executive
  MBA ProgramsIE Business School

Dr. Ignacio Gafo

Professor, Bioscience, 
KAUST

Prof. Jesper Tegner

Co-Founder wolf 3D

Mr. Kaspar Tiri
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إحدى مبادرات مركز أسبار

Professor and Head of the Insurance
and Risk Management   Department -
Faculty of Business Administration -
University of Business and   Technology

Dr. Mohammed Ghazi Ibrahim

HTC | MEA Enterprise Solutions
 Business Manager | VIVE

Mr. Nicholas Biswas

Associate Professor,
 Environmental Science
 and Engineering,   KAUST

Dr. Peiying Hong

Sustento Ltd - Director

Mr. Raf Manji

R&D Technical Consultant - Multiple 
companies (UK and Middle
East) Artificial Intelligence Researcher -
University of Oxford (UK) Founder
& Director - Intelligence Analytica (UK)

Dr. Saed Khawaldeh

big data and health)
  (KAUST)

Prof. Stefan Arold

Faculty member 
at University
of Pennsylvania

Mr. Sudev Sheth

Founder and CEO, MuleChain, 
Inc. Founder and CEO,
TurboChains, Inc

Mr. Ralph Liu

Associate Dean, Computer, Electrical 
and Mathematical Science
  and Engineering (KAUST)

Prof. Slim Alouini

Chairman and   founder of 
the Tala Abu-Ghazaleh Global

Dr.   Talal Abu-Ghazaleh

Founder Svenska Elitserien
 CSGO, Ninjas in Pyjamas 
and Area   Academy

Mr. Tommy Ingemarsson

Founder & Managing Partner, 
Human Engineering Advisory
  Advisor - Global Business 
Strategy, i2be Incorporated

Mr. Yazan Hijazi
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د. برهان سيف الديند. أمجد الربوعيد. أروى عربد. أحمد العبد الكريم

د. الجازي الشبييكأ. جاسر بن عبد الكريم الجاسرد. ثريا عبيدد. بدر القرني

إحدى مبادرات مركز أسبار

قائمة بالمتحدثين المحليين

وزير الصناعة والثروة المعدنية

معالي أ. بندر إبراهيم عبد لله الخريف

رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب

معالي د. حسام زمان

رئيس الهيئة العامة لإلعالم المرئي
  والمسموع األسبق

معالي د. رياض كمال نجم

رئيس مجلس إدارة دار اثان للدراسات
  االنسانية واالستشرافية واالستراتيجية

معالي د. عبدالعزيز الخضيري

مندوب المملكة الدائم لدى األمم
  المتحدة في نيويورك

معالي السفير عبدالله بن يحىي الُمعلمي

مدير عام معهد االدارة العامة سابقاً

معالي د. مشبب القحطاني

عضو مجلس إدارة جمعية 
ريادة األعمال

د. أحمد الكبير

األمين العام لمنتدى الرياض
 االقتصادي   سابقا

أ. د. أحمد بن عبد الرحمن الشميمري

مدير مركز النظم المعقدة 
جامعة كاوست

وكيلة عمادة شؤون الطالب ألنشطة
  الطالبات، نائبة المشرف بمركز االبتكار

االجتماعي

مدير إدارة التعليم عند بعد 
جامعة   األعمال والتكنولوجيا

أستاذ مساعد في معهد بحوث 
الطاقة   والمياه جامعة كاوست

وكيل وزارة االتصاالت 
وتقنية المعلومات

المدير التنفيذي لصندوق لألمم المتحدة
  للسكان سابقاً ،عضو مجلس الشورى سابقاً

مدير عام اإلدارة العامة للحوكمة
  والمخاطر وااللتزام - وزارة المالية

عميدة مركز الدراسات اإلنسانية للبنات
  بجامعة الملك سعود سابقاً
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د. صالح البيكأ. صالح المزيني

د. رانيا باعشيرةم. خالد العثماند. حسين الجحدليد.حامد الشراري

د. عبدالله دحالنأ. عبدالله الشبانةد. عبدالله بن أحمد المغلوثد. طالل السديري

م. طارق الغامديد. صالح بن زيد المحسن

إحدى مبادرات مركز أسبار

خبير متخصص في الحوسبةعضو مجلس الشورى سابقاً
 السحابية، األمن   السيبراني

الرئيس التنفيذي – شركة مبادرة
  السعودية للتنمية

رئيس قسم هندسة البرمجيات
جامعة   االعمال والتكنولوجيا

رئيس خدمات االبتكار واالبتكار
  والتنمية االقتصادية للشركات الصغيرة

والمتوسطة جامعة كاوست

د. سامي السرحان

عضو مجلس الشورى سابقاً

د. سعيد الشيخ

باحث في مجاالت التقنية الحديثة
 ومهتم   بنقل وتوطين التقنية

د. سلطان المورقي

المدير التنفيذي للبرنامج
 السعودي   للحرف اليدوية

د. شريف عبدالوهاب

مدير استقطاب 
وتطوير المواهب

أستاذ مساعد بمركز النظم المعقدة
  بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

استاذ طب االطفال واستشاري
 الحساسية   والمناعة 

في جامعة الملك سعود

ممثل شركة أرامكو

المشرف على معهد بحوث
 الفضاء والطيران بمدينة

 الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

وكيل الوزارة للتواصل- المتحدث
 الرسمي   باسم وزارة اإلعالم

مدير عام اإلدارة العامة للحوكمة
  والمخاطر وااللتزام - وزارة المالية

رئيس    مجلس أمناء 
جامعة األعمال والتكنولوجيا
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أ. عمير طيبـهد. عمر العبيد

د. عبدالعزيز المالكأ. عبدالعزيز بن محمد العجالند. عبد الله السلطاند. عبدالقادر أمير

أ. د. لبنى االنصاريد. فرح العماريد. فهد الشريفد. فيصل بن أحمد القاضي

أ. فراس الجراحد. فارس القنيعير

إحدى مبادرات مركز أسبار

عميد كلية الهندسة 
 جامعة االعمال   والتكنولوجيا

عميد البحث العلمي جامعة
 الملك فهد   للبترول والمعادن

رئيس مجلس إدارة شركة أبناء 
محمد سعد   العجالن

نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز
  للعلوم والتقنية

مدير مركز االستشراف التقني - مدينة
  الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أ. عبدالعزيز السويلم

مستشار الذكاء االصطناعي
 ورئيس قطاع   الصحة

المركز الوطني للذكاء االصطناعي

د. عبد القادر المعين

مدير إدارة االبتكار/ هيئة المنشآت
  الصغيرة والمتوسطة

عبدالمجيد بن حسن العمراني

عضو مجلس إدارة غرفة الرياض
 ورئيس   اللجنة الوطنية لريادة األعمال

أ. علي بن صالح العثيم

أكاديمي واستشاري جراحات
 السمنة   والمناظير .. وجراحة القولون

والمستقيم

مدير قسم استشراف المستقبل  
وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

مهندس مستشار الذكاء االصطناعي
،الشركة   السعودية لتقنية

| SITE المعلومات 

مدير أول في "اعمال
  المستقبل" تطوير األعمال واالبتكار

دكتوراه في ريادة األعمال
 مبادر،   مستثمر، أكاديمي

مستشار رئيس جامعة 
األعمال   والتكنولوجيا

عالم أبحاث ما بعد الدكتوراه في مركز
  الملك عبدالله العالمي لألبحاث الطبية

عضو مجلس الشورى السابق 
 مساعد المدير   العام 

لمنظمة الصحة العالمية
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أ. مهند عبد الله دحالن

د. مها العتيقي

أ. محمد المخلفيد. محمد بن عطية الحارثيأ. ماجد آل عصفورد. ماجدة أبو راس

د. نزيه العثمانيأ. نبيل المبارك

د. هند الخليفةد.هشام بن عباس

د. مها المنيفأ. مها عقيل

إحدى مبادرات مركز أسبار

أستاذ مشارك – قسم التقنية
 الحيوية   جامعة الملك عبدالعزيز

مدير عام اإلدارة العامة
 لالستراتيجية   والمواءمة

أستاذ التعليم اإللكتروني
جامعة الملك   سعود

وكيل مساعد التحول الرقمي - وزارة
  الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

أستاذ مساعد في الهندسة
 الكهربائية -   جامعة األعمال

 والتكنولوجيا

د. محمد القرني

الرئيس التنفيذي لكالسيرا 
الشرق األوسط

أ. محمد بن سهيل المدني

المشرف العام لإلدارة العامة
 للتنسيق   الوطني وأستاذ بحث

مشارك في مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

د. مالك عابد الثقفي

مدير إدارة أبحاث التقنية وزارة
  االتصاالت وتقنية المعلومات

د. مراد رضا مراد
المدير التنفيذي والمشرف العام

 جامعة   االعمال والتكنولوجيا

الرئيس التنفيذي شركة االتجاه الثاني
B20 /Saudi عضو لجان االعمال  

مدير إدارة الشؤون االجتماعية واألسرة
  – منظمة التعاون اإلسالمي

المدير التنفيذي لبرنامج االمان
 االسري   ورئيس قسم رعاية 
الطفل في مستشفى الملك
 عبدالله التخصصي لألطفال

الرئيس التنفيذي لوكالة سمة
 للتصنيف   االئتماني

األستاذ المشارك بقسم الهندسة
  الكهربائية وهندسة الحاسبات 

بجامعة الملك عبد العزيز

كبير االستشاريين في وزارة 
االتصاالت   وتقنية المعلومات

عضو مجلس هيئة حقوق االنسان
 أستاذ   دكتور علم االجتماع بجامعة

 الملك سعود

أ. يارا الراجحأ. وليد البالع د. وفاء طيبة
مستثمر في قطاع التقنية عضو مجلس الشورى

والشركات   الناشئة
كبير مسؤولي
S20 المناصرة 
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1- وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
2- وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات.

3- وزارة المالية.
4- وزارة اإلعالم.

5- وزارة الموارد البشرية والتنمية  االجتماعية.
6- وزارة االقتصاد والتخطيط.

7- هيئة تقويم التعليم والتدريب.
8- مجموعة روتانا.

9- هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
10- جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية  ( كاوست ).

11- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم  والتقنية.
12- جامعة االعمال والتكنولوجيا.

13- كالسيرا الشرق األوسط.
14- قناة اإلخبارية السعودية.

15- وكالة األنباء السعودية.
16- جامعة IE اسبانيا/ مدريد.

.Google-17
18- مجموعة طالل أبو غزاله العالمية.

19- برنامج التحول الرقمي

إحدى مبادرات مركز أسبار

قائمة بالجهات المشاركة
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إحدى مبادرات مركز أسبار

حضر الفعاليات عبر المنصة والوسائل األخرى أكثر من 25000 شخص من 
28 دولة حول العالم

قائمة بالدول التي شارك منها الجمهور في حضور الفعاليات

األردن
ألمانيا

 اإلمارات العربية المتحدة
 باريس

 باكستان
 البحرين
 بريطانيا

بوركينا فاسو
 البوسنة

 تركيا
 تونس

  الجزائر 
جمهورية مصر العربية

 سلطنة عمان 

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

15-السنغال
16- السودان

17- العراق
18- فلسطين

19- قطر
20- الكويت

21- لبنان 
22- ليبيا

23- المغرب 
24- المملكة العربية السعودية 

25- موريتانيا
26- الهند 

27- الواليات   المتحدة األمريكية
28- اليمن
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وكالة األنباء السعودية (واس).
روتانا خليجية.

قناة اإلخبارية السعودية.
صحيفة المدينة.

صحيفة اليوم.

صحيفة البالد.
صحيفة سبق اإللكترونية.

صحيفة الرياض.
إذاعة الرياض.

اتحاد وكاالت أنباء دول منظمة التعاون اإلسالمي.
صحيفة الجزيرة.

صحيفة الوطن السعودية.
موقع  المركز اإلعالمي جامعة الملك 

عبدالعزيز اإللكتروني.
جامعة الملك عبدالله.

(كلية العلوم اإلنسانية شطر الطالبات)  جامعة الملك خالد.
موقع أخبارنا نت.

موقع عاجل اإللكترونية.
موقع رواد األعمال.

طالل أبو غزالة وشركاه الدولية اإللكترونية.
صحيفة المواطن اإللكترونية.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

.20

.21

22- صحيفة مصر اليوم.
23- صحيفة أخبار.

24- صدى المواطن.
25- البراق نيوز.

26- موقع الناشر.
27- أخبار السياحة.
28- مجلة مباشر.

29- نبض.
30- جاك العلم

31- موقع فعاليات.
32- عين الرياض.

33- أخبار الحرة.
34- رواتب السعودية.

35- مجلة  وكالة أبناء سعورس.
.UBT 36- جامعة األعمال والتكنولوجيا

37- صحيفة األخبار.
38- مصر اليوم.

39- أين نيوز.  
.Business and innovation news- 40

41- إدارة المعرفة (قادة المعرفة واالبتكار)..
42- موقع صدى البلد اإللكترونية.

إحدى مبادرات مركز أسبار

قائمة الوسائل والمنصات التي تولت التغطيات اإلعالمية
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43- موقع  مؤسسة عنان السماء.
44- موقع  التكنولوجيا وأخبارها.

45- موقع نافذتك.
46- موقع الدولية للموارد البشرية والتوظيف.

.FOREIGN BRIEF CEOPOLITICAL RISK ANALYSIS- 47
48- أصدقاء اإلعالم  اإللكتروني.

49- وزارة الصناعة والثروة المعدنية اإللكتروني.
50- صحيفة الساحات العربية اإللكتروني.

51- صحيفة الوئام اإللكترونية.
52- صحيفة أضواء الوطن.

53- نيوم نيوز.
54- مجلة السوق العربية اإللكترونية.

55- كالسيرا الشرق األوسط.
56- دنيا الوطن اإللكترونية.

57- وزارة المالية السعودية.
58- هيئة تقويم التعليم والتدريب.

59- المجلة التربوية اإللكترونية.
60- صحيفة نيوز فور مي اإللكترونية.

61- سواح برس اإللكترونية.
62- النصر اإللكترونية.

63- جديد العرب اإللكترونية.
64- الرياض العاصمة  الرقمية اإللكترونية.

65- الساحات العربية اإللكترونية.
66- بيئة أبوظبي.

67- جوهرة العرب اإلخباري  اإللكترونية.
68- صحيفة الرياض  اإللكترونية.

69- صحيفة التكنولوجيا اإللكترونية.
70- صحيفة األنباء العربية آن.

71- بوصلة استيتا للمسؤلية المجتمعية.
72- صحيفة بروفايل اإللكترونية.
73- صحيفة مفاكرة اإللكترونية.

74- موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
75- صحيفة الوطن السعودية

إحدى مبادرات مركز أسبار
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حفل افتتاح منتدى أسبار الدولي (الدورة الخامسة).
https://youtu.be/ll8hu43hCRg

الجلسة األولى: تقنيات المستقبل: تنبؤات لعالمنا في عام 2050.  
https://youtu.be/Y4I36vPM0j4

الجلسة الثانية: مستقبل العمل: االحتياجات واإلمكانات والفرص (الجزء األول).
https://youtu.be/gtQuRTKQp6o

الجلسة الثالثة: االتجاهات الجديدة في الطاقة والمياه.
https://youtu.be/4cVx0BZ_iEk 

الجلسة الرابعة: السعادة الرقمية.
https://youtu.be/aWcb4iTlVX4

الجلسة الخامسة: استبصار المستقبل: دور العلوم في تخطي التحوالت الحرجة.    
https://youtu.be/I6iYs6v2S-8 

الجلسة السادسة:مستقبل العمل:االحتياجات واإلمكانات والفرص (الجزء الثاني). 
https://youtu.be/an13MiCl1p4 

إحدى مبادرات مركز أسبار

قائمة بروابط الجلسات والمداخالت وورش العمل

روابط الجلسات :
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الجلسة السابعة: الطاولة المستديرة : إدارة األزمات .. تجارب وممارسات فّعالة.  
https://youtu.be/ms5SASJ9Oi4 

الجلسة الثامنة: آفاق المستقبل التقني للمملكة العربية السعودية : تقرير مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية استشراف المستقبل.

https://youtu.be/PmCRWZtt9Kk

.(T20 مساهمة اسبار في مجموعة) الجلسة التاسعة: بانوراما
https://youtu.be/-nTDyzMw7Bk

الجلسة العاشرة: إعادة تعريف التعليم.
https://youtu.be/yaSHN-vpAMI 

الجلسة الحادية عشر: الصحة 2050 - صحة محورها اإلنسان.
https://youtu.be/S_IeAfv9Hgk 

الجلسة الثانية عشر: اسأل الخبراء –االقتصاد الرقمي ومستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة         
https://youtu.be/cIi2inDg6LI

   
الجلسة الثالثة عشر: نحو عالم خال من األوبئة األمن الصحي العالمي: التنسيق الستجابة عالمية

لمواجهة كورونا
https://youtu.be/ZwsnamW4EH8

الجلسة الرابعة عشر: ماذا بعد ؟  
https://youtu.be/BS7juRCjRJE

إحدى مبادرات مركز أسبار
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Keynote: From Zero to Hero .
https://youtu.be/R8bIMn8PQFU

Keynote: Blockchains: Supporting and Changing the Future of Business and Services.
https://youtu.be/3z2yBrMn_bs

Keynote: Global Capitalism & Entrepreneurship after Covid-19.
https://youtu.be/b03U-q1biZw

Keynote: The Future of Online Identities  
https://youtu.be/xVibvEdyINk

مداخلة: االستدامة .. مجتمعات المستقبل.
https://youtu.be/7kDZ6_a5BJk

مداخلة: تطوير استراتيجية الذكاء االصطناعي لمنظمتك
https://youtu.be/XKz6Q_aSyN8

مداخلة: العقول االصطناعية 
https://youtu.be/AZOHQyo5V6U

إحدى مبادرات مركز أسبار

  روابط المداخالت الرئيسة: 

Masterclass:Immersive and Engaging Learning Environments       
 https://youtu.be/jMZu2i8szvw

ورشة عمل :  آليات استشراف المستقبل 
https://youtu.be/LjlWnqwvjA8

روابط ورش العمل
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الشركاء االستراتيجيون
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