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 االفتتاححفل 

 )اًلاعح اًشئٌعٌح(
 

 

 االظذلتاي 19:30 – 02:22

 افذذاح اًِعشض 02:22 – 02:25

 اًلشآْ اًوشًّ 02:25 – 02:12

 اًفٌٌّ اًذلذًٍِ 02:12 – 02:15

02:02 – 02:15 
 اإلداسجسئٌغ ُجٌغ  هٌِح

 د. فهذ اًعشاةٍ اًداسسٍ

02:05 – 02:02 
 هٌِح وصاسج اًذعٌٌّ

 ُعاًٍ د. أخِذ اًعٌعى

02:32 – 02:05 
 ُذًٔح اًٌِى عتذاًعضًض ًٌعٌىَ واًذلٌٔحهٌِح 

 KACST -ٓائث اًشئٌغ ُعاهذ اًتدىز  –د. أٓغ اًفاسط 

02:35 – 02:32 
 هٌِح أساُوى اًععىدًح

 . خاًذ اًٌِدَّ

20:42 – 02:35 
 KAUSTهٌِح جاُعح اًٌِى عتذهللا ًٌعٌىَ واًذلٌٔح 

 KAUSTٓائث اًشئٌغ  –د. ٓجاح عششي 

02:52 – 02:42 
 دىصًع جىائض ُعاةلح

 ودوشًّ ًجٔح اًذدوٌّ – أفواس اًِعذلتٍ

 دوشًّ اًشعاج واًششهاء 02:52 – 01:22

 دٔاوي طعاَ اًعشاء 21:00
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نوفمبر 5 األثنين
 الجلسات

 اًشئٌعٌح()اًلاعح 
 الجسجيل  28:00 – 29:00

 
 الجعليم في المسجقتل: 1.1 الجلسة 29:00 – 12:00

 
                 

 المجحدثون:

  .ئدسان  -  اًذٔفٌزي   اًشئٌغ -   ًعلىب   شٌشًٕ أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  .ظعىد   اًٌِى   جاُعح -         اًداظث   دذسًغ   وطشق   ُٔاهج  -  ُشاسن   أظذار -   اًداسسٍ   ُدِذ د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  ٍششًى سئٌع -أ. ظذٌفٕ هاي -  McKinsey & Company - London 
  .وصاسج اًذعٌٌّ  -وهٌٍ اًىصاسج ًألداء اًذعٌٌٍِ - عٌذ ةٕ ُدٌا اًدٌعىٍٓأ. د 
  وهٌٍ وصاسج اًذعٌٌّ –د. هٌا اًعىاد 

 المحاور 

 دصىس جذًذ ًٌذعٌٌّ فٍ اًعاًّ اًعشةٍ -1
 دلٌٔاخ اًذعٌٌّ فٍ اًِعذلتٍ -2
  ُارا ًعٍٔ ُعذلتٍ اًعٍِ ًِعذلتٍ اًِهاساخ -3
 اًشكٍِ: خطىاخ ٓدى اًِعذلتٍاًذعٌٌّ فٍ طىء اًعاًّ  -4
 دعّ اًفئاخ اًخاصح )ُىهىةىْ ، روو ئعاكح، هتاس ظٕ( -5

 

 الصحة في المسجقتل :1.2الجلسة  10:00- 11:00

                            –– 

 المجحدثون:
  ٍوهٌٍ وصاسج اًصدح اًِعاعذ ًٌذدىي وكائذ ُدىس اًذدىي اًِإظع -د. ُدِذ اًصغٌش 
  .ُضْ   ششهح  -  اًذٔفٌزي   اًشئٌغ  -   اًدعٌٕ   ُدِذد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  .اًطتٌح   ًألةداز   اًعاًٍِ   هللا   عتذ   اًٌِى   ُشهض   سئٌغ -  اًععوش   أخِذد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  .جاُعح هاوظر –أظذار اًعٌىَ اًتٌىًىجٌح  –شاسوًر هاوصس أ. د 
  .اًذٔفٌزي   اًشئٌغ -   ةاسادًعى   ُاظٌِىأ   NBD  -  ًطاًٌائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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 المحاور  

 خطح اًذدىي اًصدٌح اًععىدًح -1
 اًصدٍ اًِجاي فٍ االصطٔاعٍ اًزهاء دطتٌلاخ -2
 دوس األةداز فٍ دعضًض األُٕ اًصدٍ -3
 اًصدٌحدأسٌش االةذواس عٌى طشًلح دلذًّ اًشعاًح  -4
 اًصدح فٍ اًِعذلتٍ: اًشاخح فٍ اًىكر اًداطش -5

 
11:30 -11:00 

1

   2030 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 .      Mr. Stephen Dawens  /                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                               

 حول كجاب: جلسة هقاش :1.3الجلسة  11:30- 10:30
  

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

– KAUST 

 المجحدثون:

 اًٌىٓعوى    -  اًِعذلتالخ   كشاءج   سئٌغ -   ٌٌٌُش   سًٍ   . د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 اًِعذلتٌٌح   ًٌذساظاخ   اًعاًٍِ   االدداد  -  اإلداسج   ُجٌغ   سئٌغ -   اوفشالٓذ   اسًى   . د   WFSF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 واًشرشق   ألفشًلٌرا   اًِعرذلتٌٌح   اًذساظراخ   ُٔذرذي  -  اإلداسج   ُجٌرغ   سئرٌغ -   ًدراَ   ٓعرشًٕ  .  د  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (FSF)   األوظط 
 اًٌىٓعروى   هشظرٍ -     االظرذشاًٌجٌح   ًٌذساظراخ   اًذىٓعرٍ   اًِعهرذ   ُعذشراس -   هِراٍُ   كرٌغ   . د  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .  اًِعذلتٌٌح   ًٌذساظاخ 
  ًٍاًشئٌغ األظتم ًهٌئح اإلعالَ اًِشئٍ واًِعِىع –د. سًاض ٓجّ ُعا.  

 

13:00 -12:30 
 

BREAK 
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13:30 -13:00 2

       

        -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

14:32 – 13:32 
 الجقوية في المسجقتل :4.1 الجلسة

 

 المجحدثون:

 َ  . ٌٍاًِعٌىُاخ   دلٌٔح   أٓظِح   دطىًش   وختٌش   ُعذشاس -     اًغتٌشٍ   خعٕ   ةٕ   ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 واًِإظغ   اًذٔفٌزي   اًشئٌغ -      اًشهٌاْ   ُدِذ  . د   Squad Partners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 عٌّ   ششهح  -  واالةذواس   ًألةداز   اًشئٌغ   ٓائث  -   اًلدطآٍ   عاُش  . أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  ٌٍأظذار جاُعٍ، ُذخصص وُعذشاس فٍ اًدىظتح اًعداةٌح –د. عتذاًعضًض اًتاد 
  ًٍصرٔاعح اًٌاةآٌرح اًعشةٌرح اًشرشهح اًذٔفٌرزي وعظرى ُجٌرغ ئداسج اًرشئٌغ -َ. ظعٌذ اًدراسس 

 .األغشٌح

 المحاور 

 اًِجذِع دلٌٔاخ وُعذلتٍ اًذطتٌلاخ جٌٍ -1
 األعِاي وسًادج اًذلٌٔح -2
 ًٌِعذلتٍ اًطشًم اًششهاخ، أةداز ُشاهض -3
 واًِعذلتٍ اًوتشي اًذلٌٔح اًششهاخ -4
 اًذلٌٔح حعاًٌ صٔاعحًذىطٌٕ   (AJMC)األغشٌح ًصٔاعح اًششهح اًعشةٌح اًٌاةآٌح ختشج -5

 

15:30 – 14:32 
 

–(LUNCH)   

 

16.00 – 15:30 3

    

 

Dr. Erik F. Øverland 

WFSF
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17:00 – 16:00 
 مسجقتل الوظائف :1.5 الجلسة

 

 دةٍ. Mckinsey & Companyششًى                    

 المجحدثون:

 ظاةلا اًشىسي ُجٌغ عظى -اًششاسي  خاُذ. د أ 
 ٍعظى فٍ اًٌجٔح االظذشاسًح ًٌتشٓاُج اًىطٍٔ -ششهح اًشدهح -ششًى ُإظغ  - أ. عِش اًداسس

 ِاْظٌطٔح ع   -ًذٌِٔح ُهاساخ اًشتاب 
 اًٌىجعذٌح ًٌخذُاخ داد - اًذٔفٌزي اًشئٌغ - اًتىاسدي خاًذ. أ 

 ٍِششهح دواٍُ اًلاةظح -ٓائث اًشئٌغ  - أ. عتٌش اًهاش  
 

 المحاور 

 وظائف اًِعذلتٍ: اًداجح اًِدٌٌح وُذطٌتادها -1
 جٌٍ األًفٌح فٍ اًعٍِ  -2
 داسًخ اًتطاًح فٍ اًٌِِوح، اًدٌىي اًِعذلتٌٌح -3
  اًِهاساخ اًذٍ ٓدذاجها ًىظائف اًِعذلتٍ -4

 

 

17:30 – 17:00 4

       

–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 

18:00 – 17:30 5

       

 

McKinsey & Company
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  ورش العمل

 (8102نوفمرب  5)
 

11:30 – 12:00 

 
 الطتاعة الطتية ثالثية األةعاد: الثورة في الرعاية الصحية:  1.1 ورشة العمل

  ُفذاح ةالي. د
  اًدٌىًح اًطتٌح اًفٌضًاء كعّ سئٌغ

  اًشتٌذٍ وًٌذ. د
  األشعح كعّ  - أشعح أخصائٍ

  ٓىةه أخِذ. أ
  اًدٌىًح اًطتٌح اًفٌضًاء كعّ  - فٌضًائٍ طتٍ

 (األةداز وُشهض اًذخصصٍ فٌصٍ اًٌِى ُعذشفى)

 :ُلذُى اًىسشح     

      
 

       
 

 

 

14:20 – 13:00 

 
 ثحليل التياهات:  2.1 ورشة العمل

 د. ُدِذ اًدعٌٕ
 ششهح ُضْ –اًشئٌغ اًذٔفٌزي 

 ُلذَ اًىسشح:           

 
 

 

17:30 – 15:30 

 
 ثقويات الواقع المعسز في الجعليم:  3.1 ورشة العمل

  سوصا ُاسهى. أ
Formula D Interactive -اًعاَ اًِذًش  

 ُلذَ اًىسشح:           
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 الجلسات
 )اًلاعح اًشئٌعٌح(

 
 

 الجسجيل  28:00 – 29:00

 
12:00 – 29:00 

 
 : التيئة في المسجقتل2.1الجلسة 

SWCC  NWC 

 المجحدثون:

 َ .ظاةلا اًشىسي ُجٌغ عظى - هشدي أظاُح 
 اًزهٍ دةٍ ُوذث اًِذًٔح دجشةح ُعذشاس - اًعضاوي عٌٍ. د 
 ةشًطآٌا ظاًفىسد جاُعح - اإلةذاعٌح اًِذْ فٍ دهذىساٖ - اًعِىدي ظعٌذ. د  
 هاوظر  جاُعح - اًتٌىًىخٌح اًعٌىَ أظذار - دافىٓشٍ دآٌاي. أ 
 َ .اإلظواْ وصاسج - اًتٔاء دلٌٔح ددفٌض ُتادسج ، اًعاَ اًِذًش - ةٔذٕ ُدِذ ةٕ ُهاب 
 ُعاعذ ششًى - عتذاًلادس ًِعح. أ  Mckinsey & Company 

 المحاور

  االكذصاد اًتٌئٍدعشًف  -1
 ٍُذْ ظعٌذج فٍ عاًّ ره  -2
 اًِذْ اإلةذاعٌح -3
 دوس أًظّ اًتٌئٌح ةٌٕ اًِذ واًجضس فٍ خِاًح اًتٌئح اًداًٌح واًِعذلتٌٌح ًٌتدش األخِش  -4
 االةذواس فٍ دلٌٔاخ اًتٔاء  -5
 ًٌِذْ اًزهٌح  MGI  دلشًش ئًىُشجعٌح   -6

 

12:30 – 12:20 

 
 
 
 
 

 

6
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11:30 – 12:30 

 
 الطاقة في المسجقتل: 2.2الجلسة 

 .                                                                                                                                                                            

           -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 المجحدثون:
 اًِعذٌٓرح   واًشرشوج   اًتذرشوي   ًرىصًش   االكذصرادًٌٕ   اًِعذشراسًٕ   هتٌرش - اًصرتاْ     ظراًّ   ُدِرذ  . د  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  اًعاةم 
 َ .  ٍٓأسهاد  -  واًِإظغ   اًشئٌغ  - اًعتذاًهادي   ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 اًِعاٌُح واًِىاد اًِذطىسج األغشٌح أةداز ُشهض - ًألةداز أعٌى عاًّ ةٌِتخىخ ًىظف. د - 

                                                                                                                           هاوظر
  ُشهض األةداز واًذطىًش فٍ أساُوى اًععىدًحُذًش  -د. عِاس أًدىي 

 المحاور
 ُعذلتٍ أًفط فٍ ٌُضاْ اًطاكح اًعاًٍِ -1
 دوس سًادج األعِاي فٍ صٔاعح اًطاكح -2
  اًتدص واًذطىًش ُٕ أجٍ اًطاكح اًِعذذاُح. دلٌٔاخ ُتذوشج ًذعضًض هفاءج اًطاكح  -3
ظذذاُح اًطاكح ُٕ خالي اًذلٌٔحا -4

 

10:20 – 11:30 
7

       

Mr. Tomahiko Hirata  

–Ziba Tokyo                                                                                                                                  
 

10:30 – 10:20 
 

BREAK
 

 جلسة مواقشة حول: :2.3الجلسة  10:30- 13:30
 

 :                                                                                                                         

          

 

 المجحدثون:
  ُإظعح اًفوش اًعشةٍ –اًِذًش اًعاَ  –أ. د. هٔشي عىًط 
 ُعاًٍ د. عتذاًعضًض اًخظٌشي 
  اًذائّ ًٌٌِِوح اًعشةٌح اًععىدًح ًذي ُٔظِح اًٌىٓعوى ظاةلا   أًِذوب –د. صًاد اًذسًغ 
  وصاسج اًخاسجٌح –وهٌٍ اًىصاسج ًشإوْ اًذةٌىُاظٌح اًعاُح  –د. ظعىد هادث                                                                                       

  هادث وصدفٍ –أ. عِاد اًذًٕ أدًث
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 : صواديق االسجثمار الشاةة4.2الجلسة  13:30 – 14:30

 .                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 المجحدثون:

 ًالظذشِاس   سائذ   ششهح  -  واًِإظغ   اًششًى - اًِجذوعٍ   عِش   . أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 ششًى - عٔاًح   هآٍ  .  د  -                                                                                                                                                                                                                                                               
 ًالظذشِاس   فٔذششص   آعتاًش  - اإلداسج   ُجٌغ   وسئٌغ   اًِإظغ - اًجشًعٍ   فاسوق   . أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 ئسادجُإظغ وُاًى ششهح  طٌتح ُها. أ 
 علاي ُجِىعح ئداسج ُجٌغ وسئٌغ ُإظغ -اًدٌِذ اًشاشذ فاسط. أ

 المحاور

 اظذشادٌجٌاخ وأهذاف اًصٔادًم االظذشِاسًح اًشاةح -1
 ددلٌم اًِضاًا االظذشِاسًح فٍ ظٍ اًِىاسد اًِدذودج -2
 صٔادًم االظذشِاس –األظاًٌث اًجذًذج ًإلداسج  -3
 أًِظىُح اًذاعِح ًصٔادًم االظذشِاس  -4
 ُا ةعذ صٔادًم االظذشِاس -5

 

15:30 – 14:30 
 

–(LUNCH)   

 

16:20 – 15:30 8

       

Prof. Ignacio de la Torre  

IE

 
 

 

 
17:20 – 16:20 

 لت: صواع المسجق5.2الجلسة 

 

–

 المجحدثون:
 فٌىس   دٔص   را   ششهح  -  اًذٔفٌزي   اًشئٌغ  - عاسف   ُعذض   . أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 ُوح   وادي  -  اًذٔفٌزي   اًشئٌغ - عالف   أخِذ   ةٕ   فٌصٍ  . د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 َ  .  اًذٔفٌزي   واًشئٌغ   اًِإظغ - اًِذٍٓ   ظهٌٍ   ُدِذ  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 ًٌشتاب   ظٌِاْ   اًٌِى   ُشهض  -  اًذٔفٌزي   اًِذًش - اًععٌشي   عٌٍ   ةٕ   ُدِذ   . أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 اًصىدٌح   ًٌوذث   طاد   ُششوع   ُإظغ - اًعٌِشي   ُٔاس   . أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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 المحاور

 اًٌاةاْ؟ ُعذلتٍ ُٕ ًهِٔا ُارا -1
 اًِعذلتٍ ُصآع اًذلٌٔح أودًح  -2
 اًذعٌٌّ ُعذلتٍ -3
 اًشتاب دِوٌٕ فٍ اًشاًص اًلطاع دوس  -4
اًِعذلتٍ صٔاعح فٍ اًِدذىي أهٌِح -5

 
 

18:20 – 17:20 
 
 

 

 : السعودية غدا  6.2الجلسة 

 .                                                                                                                                                                                                                                                                 
        -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 المجحدثون:

 ًذلٌٔرح   اًذاخٌٌرح   وصًرش   ُعراعذ  -           آي ظرعىد اًِشراسي   عترذهللا   ةٕ   ةٔذس . د   األٌُش   اًعِى   صاخث  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             اًِعٌىُاخ 

 ًٍاإلداسج ًششهح أساي ًالظذشاساخُإظغ وسئٌغ ُجٌغ  -    هىشى   ٓتٌٍ .  د   ُعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 ُذًٔح اًٌِى عتذاًعضًض ًٌعٌىَ واًذلٌٔح –ٓائث اًشئٌغ ُعاهذ اًتدىز -د. أٓغ اًفاسط                                                                                                                                                            

 واًذخطٌط   االكذصاد   وصاسج  -  سئٌعٍ   ُعذشاس -   اًصغٌش   عتذهللا  . د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ئداسج   وسئرٌغ   األعِراي   ئداسج   فرٍ   اًِاجعرذٌش   ًتشٓراُج   اًذٔفٌرزي   اًِرذًش -فرآوشًوش   أ. أٓآرذ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       هٌٌح   فٍ   اًذجاسًح   واًعالُاخ   االدصاالخ 

 األظشج   شإوْ   ُجٌغ   عاَ   إٌُٔ  -اًذىًجشي   هال  . د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 المحاور

 اًِعذلتٌٌح اًدوىٌُح اًخذُاخ -1
 اًذدذًاخ اًِعذلتٌٌح فٍ اًذعٌٌّ  -2
 اًتدص واًذطىًش فٍ اًِعذلتٍ  -3
 دوسٖفٌح دعضًض ٌدعّ االةذواس وه  -4
 ئصالح اًذششًعاخ واًلىإٌٓ ًِىاهتح اًِعذلتٍ -5
 األظشج فٍ اًِعذلتٍ -6
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 )الخجامية( : أجودة المسجقتل2.2الجلسة  18:20 – 19:20

 .                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 المجحدثون:

 ٌُذًا   هٌوٍ  -  اإلداسج   ُجٌغ   سئٌغ - هٌوٍ   اًعالَ   عتذ  . أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 اًعٌتشآ   األُٕ   ختٌش  -   اًِشٌلذ   ُدِذ  . د ٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 واًذٌِض   اًِىهتح   ألةداز   اًعاًٌِح   اًجِعٌح   سئٌغ - اًشىسي   ُجٌغ   عظى - اًجغٌِاْ   عتذهللا  . د  . أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 هىص ششهح - اًِإظغو اًشئٌغ -  اًغٌّٔ خاًذ. د 
 أًِىسج ِٓاء - اًذٔفٌزي اًشئٌغ - اًغاُذي خِذاْ ُدِذ. د 
 .اًىطٌٔح   اًشكٍِ   اًذدىًٍ   ًىخذج   اًذٔفٌزي   اًشئٌغ - اًىكٌر   عصاَ  . د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 المحاور

 ئًوىًىجٍ الكذصاد اًِعشفح فٍ اًعاًّ اًعشةٍئٓشاء ٓظاَ  -1
 اًذعٌٌّ فٍ اًِعذلتٍ  -2
 اًتٌآاخ اًظخِح -3
 اًِعذلتٍ أخالكٌاخ -4
 اًلطاع اًشاًص ودوسٖ فٍ اًذٌِٔح اًِعذلتٌٌح  -5
2232اًذدىي اًشكٍِ وسؤًح  -6
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  ورش العمل

 (8102نوفمرب  6)
 

11:30 – 12:00 

 
 قيد اإلةداع :  التقاء على2.1 ورشة العمل

 

  د. ظعٌذ اًعِىدي
                                                                                                                                                                      ةشًطآٌا   ظاًفىسد   جاُعح  -  االةذاعٌح   اًِذْ   دهذىساٖ فٍ

 ُلذَ اًىسشح:           

 
 

 

12:30 – 11:30 

 
 ثقييم االةجكار:  2.2 ورشة العمل

  أ. أٓآذ فآوشاًوش
اًِذًش اًذٔفٌزي ًتشٓاُج اًِاجعذٌش فٍ ئداسج األعِاي وسئٌغ ئداسج 

 INSEADاالدصاالخ واًعالُاخ اًذجاسًح فٍ هٌٌح 

 ُلذَ اًىسشح:           

 
 

 

14:30 – 13:00 

 
 الشتاب والمسجقتل:  2.3 ورشة العمل

 أ. ُاجٌٔىط جىسجٍ
 ادداد دساظاخ اًِعذلتٍ اًعاًٍِ -اظذشادٌجٍ فٍ اًِعذلتٍ  ختٌش

 ُلذَ اًىسشح:           
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 اسجشراف


