
أجندة
ملتقى المدينة

نيو يو  2 5 - 2 2

اكتشف
ملتــقــــــى

المـــدينــــــــة



اليوم األول
22 يونيو

عنان: فنشرز بيلدرز واستوديو الشركات الناشئة: ما هم وكيف يمكنهم
مساعدتك في بناء شركتك

الريادة

 6:00 - 5:00

محمد الحقيلالمتحدثين
Enhance Ventures ، شريك 

ماجد أبا الخيل
الرئيس التنفيذي لشركة أصيل

أحمد الميرغني
BIM Ventures ، شريك

ورشة عمل: ابتكار نموذج العمل التجاري

 7:00 - 6:00

م. وليد عبد الواسع قوقندي المتحدثين
مدرب مهارات قيادية وريادة اعمال

عنان: آفاق ريادة االعمال في القطاعات الواعدة

 10:00 - 9:00

محمد العريفيالمتحدثين
وزارة االتصاالت وتقنية

المعلومات

ورشة عمل: القيادة المبتكرة

المتحدثين

عنان: وادي الموت ، لماذا تموت األفكار العظيمة بسرعة؟

8:30 -7:30

هنا الحارثي
ارتياد

ورشة عمل: جوالت االستثمار وتأثيرها

ناصر التميميالمتحدثين
مؤسس مشارك ومدير العمليات - راس مال

ورشة عمل: قوة االبتكار والتصميم

تركي فقيره المتحدثين
شريك إداري - تام اكس استديو

ابراهيم المعيقل
وزارة الرياضة

تركي السجان 
مؤسسة مسك، محاور
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9:30 - 8:30

 عبدالعزيز النويصرالمتحدثين
مؤسسة مسك، محاور

د. حسن البلوي
الرئيس التنفيذي 

WakeCap ومؤسس

 ناصر عبدالعزيز المعاوي
مؤسس شركة وي ديلفر

عمر نجار
الرئيس التنفيذي للبرامج،

مؤسسة مسك

وليد البالع
شريك عام ، Sukna Venture ،محاور



عنان: مد الجسور بين القطاعي العام والخاص لتحقيق فرص للقطاع الثالث في المملكة

أسامة الحناكي
مدير عام تصميم السياسات 

KKF وكسب التأييد في

أنس الجريفاني
مدير عام التواصل المؤسسي واالستدامة 
والشراكات االستراتيجية في تركي القابضة

د.سلطان الشريف

منيرة المسّلم
مدير الحوار - مؤسسة مسك

ورشة عمل: لغة الجسد.. فن قراءة ما وراء الحركات مع صوت الشباب

ورشة عمل: التفكير التصميمي مع ديوان االبتكار

تركي فقيره ومحمد نجم

ر!
ّ
ورشة عمل: لتغيير السلوك االجتماعي؛ نؤث

ماجد الدبيكل ويوسف الحواس

د.سلطان الشريف
مستشار إدارة التغيير في مدينة الملك

عبدالله للطاقة الذرية 

مهندس ماجد العصيمي
مستشار ومهتم بالعمل االجتماعي

نواير السعيد
رائدة جمعية شبابية في جمعية فلك

لعلوم وأبحاث الفضاء

ماجد الدبيكل
مدير الحوار - شباب مجتمعي

عنان: المساهمة الشبابية في حل التحديات المجتمعية

ورشة عمل: االبتكار وإدارة التغيير

لين الحجار
مدير الحوار

د.زينة الهجن
مدير العالقات الحكومية في بوينج السعودية

عنان: تقاطع والتقاء: أولويات الشباب في القطاع الثالث وأهداف الرؤية
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د.أفنان كوشك

للمجتمع

د.أفنان كوشك
 مستشار استراتيجيات تعظيم األثر المجتمعي في أثرنا

سعيد بزرون
ممثل المملكة العربية السعودية 

في مجموعة الشباب في مسار 
توظيف الشباب العالمي

5:00 - 6:00 

 7:00 - 6:00

8:30 -7:30

9:30 -8:30

 10:00 - 9:00

اليوم الثاني
23 يونيو
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المتحدثين

ع

المتحدثين

ع

المتحدثين

ع

المتحدثين

ع

المتحدثين

حمد الكلثم
مدير مبادرة االستثمار االجتماعي في

المركز الوطني للقطاع الغير ربحي 
في المركز الوطني



ورشة عمل: المقابالت التجريبية

 7:00 - 6:00

د. نزيه العثماني
 نائب األمين العام

يزيد الملحم
مؤسسة مسك، محاور

ورشة عمل: القيادة المبتكرة

عبدالكريم رياض العبدكريم

سارة العايد 
الشريك المؤسس للشركة اإلبداعية ”تراكس“

د. صالح الشبل
أستاذ مساعد في التسويق 

بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
عبدالرحمن التيماني

مؤسسة مسك، محاور

عنان: جلسات اكتشف مسارك - أثر المهارات الشخصية على التطور المهني

6:00 -5:00

عنان: كيف نبني مواطنين منافسين عالميا؟

 7:30 - 6:30

ورشة عمل: قيادة فريق قوي

زينب األمين
نائب الرئيس للتحول الرقمي،

مايكروسوفت

نجالء رياض نجم
 mercer ،شريك

عبدالرحمن الجيالني
مستشار،BCG، محاور

عنان: جلسات انطالق مهنتك - كيف تتميز ضمن المنافسة الشديدة في السوق 

8:30 - 7:30
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طارق العوده
ارتياد

طارق العوده
ارتياد
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المتحدثين

المتحدثين

المتحدثين

المتحدثين

المتحدثين

المتحدثين

اليوم الثالث
24 يونيو

عمر نجار
الرئيس التنفيذي للبرامج،

مؤسسة مسك

أنس المديفر
الرئيس التنفيذي

المهارات والقادة



بان الوهيبي

ورشة عمل: طباعة بإستخدام النباتات

 7:00 - 6:00

ورشة عمل: حسن سيرتك الذاتية

عبدالكريم رياض العبدكريم

فاروق باندي
المؤسس المشارك ورئيس 

UXBERT Labs ,التسويق واألبحاث

نديم بخش
المؤسس المشارك والرئيس

UXBERT Labs ,التنفيذي 

تسنيم مبروك
كبير مستشاري أبحاث

UX, UXBERT Labs

يوسف شانتي
،CX المؤسس المشارك ورئيس

االبتكار الرقمي وتصميم التجربة,
UXBERT Labs

ورشة عمل: الشبكة والتوجيه السريع

9:30 - 8:30

احمد خياط 
مهندس جودة في بوينق

عمر الضباح 
مستشار في علم

لين هشام
محاور

هديل الربيعة
مدير الشراكات اإلستراتيجية

في اس تي سي

عنان: مستقبلك المهني يبدأ مع أول يوم بالجامعة

10:00 -9:00
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ورشة عمل: قيادة فريق قوي

نواف النصار

عنان: صياغة العناصر الثقافية

6:00 -5:00

الفن واالبداع

هنا الحارثي
ارتياد
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المتحدثين

المتحدثين

المتحدثين

المتحدثين

المتحدثين

المتحدثين

المهارات والقادة اليوم الثالث
24 يونيو

اليوم الرابع
25 يونيو

EN



ورشة عمل: تفكيك األنماط الثقافية

نواف النصار

عبدالرحمن العابد

عنان: توثيق الثقافة عبر المادة

8:30 -7:30

حاتم العمري

ورشة عمل: بناء القصة 101

 9:30 - 8:30

مرنان بهري

10:00 -9:00
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 BISSA عنان: أساسيات صناعة

الفن واالبداع

المتحدثين

المتحدثين

المتحدثين

المتحدثين

اليوم الرابع
25 يونيو
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