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 مقدمة

، فري وارا ا االعرلل التدييدورل والةدوردة  كبيراا   وتفاعل   شهدت الدورة األولى لمنتدى االبتكار االجتماعي، حضورا  

وتسرريي ا الضرروى عيررى ال يررو   ، اهتمررال المنترردى بموترروعات واضرراوا االبتكررار االجتمرراعي وذلررا ااررتناإا   لررى

 ترافل  لرى مشراركل   . المي ل االجتماعيل والدضاوا والمشاكا الت دوات معالةل شأنها من التي والمبتكاةكيل الذ

اررراإة الةهرررات والمشرررارو  و االجتمررراعيين األعمرررا  ورواإ والمختصرررين والخبرررااى المسررريولينمت ررردما مرررن  40

فرل، فضرل عرن مشراركل جهرات ومن مرات االجتماعيل والمماراين من كافل أن راى العرالف فري نشرا اتا المختي

 . و علميا   وعيميا   وراميا   وجامعات م ييل وإوليل ماموال في رعاوتا ااتااتيةيا  

وحترررى انعدررراإ فعالياترررا  2021مرررن شرررها إوسرررمبا مرررن العرررال  12فررري  المنتررردىومنرررذ االعرررلط عرررن   رررل  

مرواإ  103نشرورة عرن منتردى االبتكرار االجتمراعي، بير  عردإ المرواإ االعلميرل الم 2022 فبااوا 7-6 من الفتاةخل  

فرري الصرر و الورايررل، و وكالررل األنبرراى السررعوإول  علميررل تنوعرر  مررا بررين أخبررار وتدرراروا ومدررابلت تررف نشرراها

 والمواا  االلكتاونيل.االلكتاونيل والص و 

برين أخبرار وتدراروا، فري حرين  مواإ تنوعر  مرا 10التي نشاتها وكالل األنباى السعوإول )واس(  واد بي  عدإ المواإ

ماإة، واد جراىت حر يفل اربي فري حردارة أك را  70بي  عدإ المواإ المنشورة في الص و والمواا  االلكتاونيل 

 . عن المنتدى ا  الص و والمواا  االلكتاونيل نشا 

ى االبتكرار األولرى، ايواحرا منترد الردورةليرخخف وال ضرور االعلمري، وخ رى النةاحرات التري شرهدتها  ااتماارا  و

لمواكبررل الت ررورات الترري تعيشررها المميكررل فرري مختيررو المةرراالت، بمررا فرري إوراتررا المدبيررل جهرروإ  االجتمرراعي 

وتشررةي    لررى تعخوررخ وإعررف مدافررل االبتكررار االجتمرراعي تامرريل، الترري 2030رؤوتهررا ال موحررل  ونسررةف مرر  أهرردا 

 االجتماعيرلها معالةل الت دوات والمشراكا والدضراوا ، التي من شأنوالمبتكاةوال يو  الذكيل المباإرات واألفكار 

، وويبي احتياجات أفرااإ ، وواتدري بةروإة الخردمات المددمرل لهرف، رفاهيل أك ابما وساهف في بناى مةتم   المي ل،

 .باعتبار االبتكار ماوة مستدامل وأاااا لت ور الشعوب وتددل الدو وو سن جوإة حيرراتهف، 
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Press cuttings 
 

Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication              :   وكالة األنباء السعودية 

Description              : Online 

News/Event             : webinar 

Data                           : 13/ 12 / 2021 

 Link                           :  https://www.spa.gov.sa/2312251    

 

 بار للبحوث والدراسات يعلن إطالق منتدى االبتكار االجتامعيمركز أس

 

 

https://www.spa.gov.sa/2312251
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Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication              :   وكالة األنباء السعودية 

Description              : Online 

News/Event             : webinar 

Data                           : 14/ 01 / 2022 

 Link                           :  https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2320997  

    

 جلسات علمية تستعرض خاللها  8منتدى االبتكار االجتامعي يعتمد 

 أبرز املستجدات يف االبتكار االجتامعي

 

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2320997
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Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication              :   وكالة األنباء السعودية 

Description              : Online 

News/Event             : webinar 

Data                           : 15/ 01 / 2022 

 Link                           :     https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2321166  

 

عام / بنك التنمية االجتامعية يرعى منتدى االبتكار االجتامعي ويشارك يف 

 فعالياته بورشتي عمل

 

 

  

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2321166
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2321166
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Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication              :   وكالة األنباء السعودية 

Description              : Online 

News/Event             : webinar 

Data                           : 25/ 01 / 2022 

 Link                           :    https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2323814  

 

 مركز أسبار يتيح إمكانية التسجيل يف منتدى االبتكار االجتامعي

 

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2323814
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Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication              :   وكالة األنباء السعودية 

Description              : Online 

News/Event             : webinar 

Data                           : 01/ 02 / 2022 

 Link                           :  https://www.spa.gov.sa/2325891  
    

االبتكار االجتامعي يناقش دور االبتكار االجتامعي يف  اجتامعي / منتدى 

 .. امللحة االجتامعية التحديات واملشاكل والقضايا  معالجة 

https://www.spa.gov.sa/2325891
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Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication              :   وكالة األنباء السعودية 

Description              : Online 

News/Event             : webinar 

Data                           : 07/ 02 / 2022 

 Link                           :  https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2327279  

    

مذكرات تفاهم مع جامعات  5ى االبتكار االجتامعي )سنديان( يوقع دمنت 

 سعودية وخليجية

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2327279
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Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication              :   وكالة األنباء السعودية 

Description              : Online 

News/Event             : webinar 

Data                           : 07/ 02 / 2022 

 Link                           :  https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2327536 

    

 خرب وكالة االنباء: منتدى سنديان يويص بأهيم إبراز دور االبتكار االجتامعي

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2327536
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Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication              :   وكالة األنباء السعودية 

Description              : Online 

News/Event             : webinar 

Data                           : 07/ 02 / 2022 

 Link                           :  https://www.spa.gov.sa/2327274  
    

جلسات وثالث ورش عمل ومحارضات يف انطالق منتدى االبتكار اربع  

 االجتامعي سنديان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spa.gov.sa/2327274
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Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication              :   وكالة األنباء السعودية 

Description              : Online 

News/Event             : webinar 

Data                           : 07/ 02 / 2022 

 Link                           :  https://www.spa.gov.sa/2327344    

    

 منتدى االبتكار االجتامعي باملدينة املنورة يواصل عقد جلساته لليوم الثاين

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواس 2022فبراير 07هـالموافق 1443رجب 06المدينةالمنورة

 اليوم المنورة" منتدىاالبتكاراالجتماعي"واصل بالمدينة طيبة جامعة الثانيمن, الذيتستضيفه لليوم جلساتها عقد

المنتدىأ  .عمال

 بعنوان جاءت التي الخامسة بالجلسة أعماله المنتدى المستقبل"واستهل أبطال االجتماعيون تناولت", المبتكرون

التواصل لتفعيل الداعمة بالمبادراتالمجتمعية والجوانبالمتعلقة اجتماعيين، أطروحاتوتجاربوقصصمبتكرين

 .المجتمعي

للمن السادسة حملتالجلسة فيما األثر"تدىعنوان وريادة  ,"Impact Techتقنية االبتكار استعرضتأساليبإدارة

تطويرها, األعمال أعمال, وسبل ضمن ُعقد كما مجتمعية، تقنية شركات إنشاء الطالبعلى وتشجيع تحفيز وكيفية

ورشعمل ثالث , المنتدى بعنوان "األولى الرشيقة عصرنا.. اإلدارة "فلسفة والثانية للمنمماتاإل"، الرشيقة دارة

 ."ثقافةالعملالحر.. خطواتكاألولىنحوريادةاألعمال"والثالثة", االجتماعية

 

https://www.spa.gov.sa/2327344
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Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication              :   وكالة األنباء السعودية 

Description              : Online 

News/Event             : webinar 

Data                           : 08/ 02 / 2022 

 Link                           :  https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2327668  

سمو األمرية نوف بنت محمد تؤكد أهيمة برامج املؤسسة يف توسيع 

 العمل االجتامعي مع القطاع غري الربحي  مفهوم

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2327668
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Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication              :   وكالة األنباء السعودية 

Description              : Online 

News/Event             : webinar 

Data                           : 15/ 01 / 2022 

 Link                           :    https://twitter.com/SPAregions/status/1470337046971564033?s=20  

 

 مركز اسبار للبحوث والدراسات يعلن اطالق منتدى االبتكار االجتامعي

 

 

https://twitter.com/SPAregions/status/1470337046971564033?s=20
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Emirate Of Madinah Province 

 أمارة منطقة المدينة المنورة
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Press cuttings 
 

Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication              :  لمدينة المنورة أمارة منطقة ا  

Description              : Online 

News/Event             : webinar 

Data                           : 07/ 02/2022 

 Link                           :    https://bit.ly/35qObi1 

انطالق فعاليات منتدى  سمو نائب أمري منطقة املدينة املنورة يرعى حفل

 " االبتكار االجتامعي " سنديان

نيابة عن صاحب السمو الملكي 
األمير فيصل بن سلمان بن عبد 

العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، 
رعى صاحب السمو الملكي 

ير سعود بن خالد الفيصل نائب األم
انطالق  أمير المنطقة ، حفل 

منتدى االبتكار االجتماعي 
"سنديان"، الذي ينظمه مركز 

أسبار للبحوث والدراسات بالمدينة 
على مدى يومين،  المنورة

 والخبراء والمتخصصين ورواد األعمال االجتماعيين. بمشاركة نخبة من المسؤولين 
ر سعود بن خالد الفيصل ، بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة وفور وصول سمو األمي

بالسالم الوطني، ثم تالوة آيات من القرآن الكريم، عقب ذلك شاهد الحضور فيلًما 
 تعريفيًا عن المنتدي يتضمن أهدافه وأهميته والفئات المستهدفة منه.

ن الدكتور إثر ذلك، ألقى رئيس مركز أسبار للبحوث والدراسات رئيس منتدى سنديا
فهد العرابي الحارثي كلمة، رّحب فيها بسمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة 

خطاها  2030وبضيوف المنتدى، مؤكداً أنه يأتي في وقت تحث فيه رؤية المملكة 
نحو المستقبل الطموح، جاعلة من االبتكار أحد محفزاتها وأحد مستهدفاتها وهو 

شيراً إلى أن االبتكار االجتماعي أصبح اليوم ركيزة الذي يصبغ بعبقه كل تجلياتها، م
 أساسية من ركائز التنمية لدى مصادرها المعروفة الحكومي والخاص وغير الربحي.

بما يعود بالنفع على المجتمع  وأعرب الدكتور الحارثي عن أمله بأن يخرج المنتدى 
االجتماعي على  في نشر ثقافة االبتكار  المحلي واإلقليمي والدولي، بما يسهم 

 جميع المستويات المحلية والدولية.
وأوضح معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني ، أن جامعة طيبة 

تسهم في دعم االبتكار االجتماعي وريادة األعمال االجتماعية وصناعة األثر، من 
عبر الشراكات  خالل العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات التي تتبناها، وأيضا

 التي توقعها مع العديد من الجهات المهتمة بمجال االبتكار.
بدوره أبان رئيس مجلس األمناء في جامعة األعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدهللا هللا 

دحالن ، أن الجامعة أطلقت العديد من البرامج لدعم االبتكار والمبتكرين، مشيراً 

https://bit.ly/35qObi1
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متقدمة بصفتها إحدى أهم الجامعات التي إلى أن الجامعة وصلت إلى مراحل 
تسير وفق إستراتيجيات متطورة بمنظور متطور يلبي احتياجات سوق العمل، 

 ويؤهل الكوادر الوطنية من خالل احتضانها في بيئة متطورة وخالقة.
بينما أكد نائب المدير العام للتواصل والمعلومات لمنظمة اليونسكو الدكتور توفيق 

ظر إلى التحديات االجتماعية االقتصادية الملحة التي تؤرق العالم جالسي أنه بالن
، فإّن التوصل إلى حلول مستدامة ومبتكرة يتطلب من 19أجمع جراء جائحة كوفيد 

األوساط العلمية ومن المجتمع بأسره تقديم أفكار اجتماعية مبتكرة تسهم في 

 التخفيف من آثار وتداعيات هذه الجائحة.
ف العام على مركز الريادة الوقفي في الهيئة العامة لألوقاف فيما بين المشر

المهندس أحمد بن محمد الفداغي، أن الوقف منتج مبتكر يسهم في صناعة األثر 
وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يبرز دوره جليا من خالل العدالة االجتماعية 

وأمية وفقر، إضافة والتكافل االجتماعي، ومعالجة المشكالت االجتماعية من بطالة 
 إلى توفير األمن االجتماعي واالستقرار االقتصادي واالجتماعي.

في حين لفت ممثل مؤسسة السبيعي الخيرية حسن شريم إلى الدور الذي 
تضطلع به المؤسسة في إدارة العمل الخيري من خالل تقديمها مبادرات وبرامج 

مكينهم، واالرتقاء بالعمل مبتكرة تهدف إلى تنمية المجتمع، وخدمة أفراده، وت
الخيري، مع التركيز على مسار االستثمار االجتماعي وفق معايير علمية وأولويات 

 .2030مجتمعية استرشاداً برؤية المملكة 
وأوضح رئيس لجنة جائزة سنديان لالبتكار االجتماعي الدكتور عبدهللا الجغيمان أن 

قليمي في مجال تعزيز االبتكارات الجائزة تعد األولى من نوعها على المستوى اإل
واألفكار المميزة، التي تقدم حلوال اجتماعية مبتكرة وفعالة لمشكالت المجتمع 

األكثر إلحاًحا، وتستهدف أصحاب األفكار اإلبداعية، وأصحاب التجارب واالستجابات 
 االجتماعية المبتكرة، سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية، مشيراً 

إلى أن الجائزة على رغم قصر الفترة المخصصة الستقبال المشاركات، إال أنه تقدم 
مبادرة اجتماعية، مقدماً التهنئة للفائزين بالجائزة، متمنيا لهم  200لها أكثر من 

 التوفيق والسداد.
عقب ذلك، تم إعالن أسماء الفائزين بجائزة سنديان حيث قام صاحب السمو 

بن خالد الفيصل بتكريمهم وتسليمهم الجوائز وهم: هشام  الملكي األمير سعود

َث اَْلَعَربِيََّة، و الدكتورة أمل  الجبر عن مبادرة تدوير، وعبداإلله األنصاري عن جائزة تََحدَّ
 السيف عن جائزة تواصل.

كما قام سموه بمنح مجموعة من دروع التكريم للحاصلين على جائزة وسام 
ديانا ريان عن مبادرة كيس شيك، ومحمد بن حمد االبتكار االجتماعي وهم: 

الجميح عن مبادرة نبوغ، وفهد الفيفي عن مبادرة نورني وفيصل أبوثنين عن مبادرة 
مركز العناية بالمصاحف والمهندس جاسم الشمري عن منصة الصناعيين 

والمصدرين السعوديين والمهندس عمر نجار الرئيس التنفيذي للبرامج والمبادرات 
الخيرية والمهندس عبدالعزيز بن أحمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمنصة  بمسك

إحسان، وتكريم الشريك الرسمي للمنتدى الهيئة العامة لألوقاف و الشركاء 
 اإلستراتيجيين وصندوق العلياء للتنمية المحلية راعي الجائزة.
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منتدى االبتكار االجتامعي باملدينة املنورة يواصل عقد جلساته 

 لليوم الثاين

عقد  الذي تستضيفه جامعة طيبة بالمدينة المنورة,” منتدى االبتكار االجتماعي“واصل اليوم 

 .جلساته لليوم الثاني من أعمال المنتدى

المبتكرون االجتماعيون أبطال “واستهل المنتدى أعماله بالجلسة الخامسة التي جاءت بعنوان 

تناولت أطروحات وتجارب وقصص مبتكرين اجتماعيين، والجوانب المتعلقة ”, المستقبل

. بالمبادرات المجتمعية الداعمة لتفعيل التواصل المجتمعي  

https://www.al-jazirahonline.com/2022/02/07/184897/
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استعرضت أساليب  ,”Impact Tech فيما حملت الجلسة السادسة للمنتدى عنوان “تقنية األثر

إدارة االبتكار وريادة األعمال, وسبل تطويرها, وكيفية تحفيز وتشجيع الطالب على إنشاء شركات 

تقنية مجتمعية، كما ُعقد ضمن أعمال المنتدى ثالث ورش عمل, األولى بعنوان “اإلدارة 

الرشيقة..فلسفة عصرنا”، والثانية “اإلدارة الرشيقة للمنظمات االجتماعية”, والثالثة “خطواتك 

 ..األولى نحو ريادة األعمال..ثقافة العمل الحر
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 مرية نوف بنت محمد تستعرض تجربة "خالد اليريية" األ 

 

الرياض - القحطاني مانع عوض

فيختاممنتدىاالبتكاراالجتماعيالذيأقيمبجامعةطيبةفيالمدينةالمنورةواستمر

نوف األميرة السمو أكدتصاحبة ودولية، قياداتمحلية علىمداريومينبمشاركة

سالتنفيذيلمؤسسةالملكخالدخاللمشاركتهابورقةعملبنتمحمدبنعبداهللالرئي

علىأهميةالبرامجالتي«تجربةمؤسسةالملكخالدفياالبتكاراالجتماعي»بعنوان

والعمل المجتمعية المشاركة مفهوم وتوسيع المعرفة نقل في المؤسسة تقدمها

االجتماعيمعالقطاعغيرالربحيوالجهاتالنفعية

يتكاملمنوأضافتسم األثر وتعميم بأناإلنجاز تؤمن الملكخالد أنمؤسسة وها

خاللالشراكاتمعالقطاعالحكوميوالقطاعالخاصوالقطاعغيرالربحي،مشيرًة

أولتاهتماماحتىإلىأنالخطةاالستراتيجيةالممتدةخاللاألعواممن

https://www.al-jazirah.com/2022/20220210/ln27.htm
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واالبتكارحيثتم االجتماعية بالريادة كبيرا والتيبدورهادعم حاضناتأعمال،

رائدااجتماعيادعمت

كماتطرقتسموهاإلىمفهومريادةاألعمالاالجتماعيةوبناءالقدراتلرواداألعمال

منخاللالتدريبواإلنتاجومايحمىبهمنأهميةفيمؤسسةالملكخالدكبرنامج

مرشدًاورائدعملخرجمنهوالذيت«موغلي»أثرلإلرشادبالتعاونمعمؤسسة

وفي األعمالفيمنشآتها برامجريادة فيدعم جهاتعديدة اجتماعياستفادتمنه

منشآتأخرى

لالبتكار ساهم برنامج نوفبنتمحمد األميرة العملوصفتسمو ورقة وفيختام

 وأضافت: القلب، إلى األقرب بأنه لالبتكار»االجتماعي ساهم برنامج تنفيذ تم

طالباوطالبةإضافةالىورشاالجتماعيبالتعاونمعالجامعاتحيثتمتدريب

إقامة إلى باإلضافة االجتماعية األعمال وريادة االبتكار معنى مفهوم لترسيخ العمل

 هاكاثونالستعراضالمشاكلالبيئيةوإيجادالحلول
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 مركز أسبار يتيح إمكانية التسجيل يف منتدى االبتكار االجتامعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منتدى االبتكار االجتماعي مركز أسبار ُيتيح إمكانية التسجيل في

الذي تنطلق فعالياته في ” منتدى االبتكار االجتماعي“ُينظم مركز أسبار للبحوث والدراسات 

 .فبراير المقبل  7-6من  الفترة  خالل    المنورة المدينة 

تشهدها المملكة في  ويأتي إقامة المنتدى في إطار جهود المركز لمواكبة التطورات التي 

م، التي تسعى إلى تعزيز 2030  جاالت، بما يحقق مستهدفاتها ضمن رؤية المملكة مختلف الم

 .ودعم ثقافة االبتكار االجتماعي

 

https://www.al-jazirahonline.com/2022/01/25/182540/
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 انطالق فعاليات أمري املدينة املنورة يرعى حفل

 "دى االبتكار االجتامعي "سنديانمنت

  

نيابةةة عةةح صةةامو السةةمو المركةةي األميةةر نيبةةع بةةح زةةرمان بةةح عبةةد العزيةةز أميةةر منطقةةة المدينةةة    

المنورة، رعى صةامو السةمو المركةي األميةر زةعود بةح لالةد الفيبةع نااةو أميةر المنطقةة اليةو ،             

مركةز أزةبار لربحةوا والدرازةا      انطالق منتدى االبتكار االجتماعي "زنديان"، الذي ينظمة    مفع 

والخبةراء والمتخببةيح ورواد    عرى مدى يوميح، بمشاركة نخبة مةح المسةلوليح    بالمدينة المنورة

 .األعمال االجتماعييح

https://www.alriyadh.com/1933712
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ونور وصول زمو األمير زعود بح لالد الفيبع ، بدأ الحفع المعد بهذه المنازبة بالسال  الةونني،  

عقةو للةش هةااد الح ةور نيرمعةا تعريفيعةا عةح المنتةدي يت ةمح           ثم تةالوة ييةا  مةح القةرين الكةريم،     

 .أادان  وأاميت  والفئا  المستهدنة من 

إثر للش، ألقى رايس مركز أزبار لربحوا والدرازا  رايس منتدى زةنديان الةدكتور نهةد العرابةي     

كةداع أنة    الحارثي كرمة، رّمو نيها بسمو نااو أمير منطقة المدينةة المنةورة وب ةيول المنتةدى، مل    

لطااةا نحةو المسةتقبع الطمةوا، جاعرةة مةح االبتكةار         2030يأتي ني وقت تحث ني  رؤية الممركة 

أمةةد محفزاتهةةا وأمةةد مسةةتهدناتها واةةو الةةذي يبةةبي بعبقةة  كةةع تجرياتهةةا، مشةةيراع إلةةى أن االبتكةةار       

 االجتمةةاعي أصةةبي اليةةو  ركيةةزة أزازةةية مةةح ركةةااز التنميةةة لةةدى مبةةادراا المعرونةةة الحكةةومي     

 .والخاص وغير الربحي

بمةةا يعةةود بةةالنفا عرةةى المجتمةةا المحرةةي   وأعةةرا الةةدكتور الحةةارثي عةةح أمرةة  بةةأن يخةةر  المنتةةدى   

االجتمةاعي عرةى جميةا المسةتويا  المحريةة       نةي نشةر ثقانةة االبتكةار      واإلقريمي والدولي، بمةا يسةهم   

 .والدولية

ي ، أن جامعةة نيبةة تسةهم نةي دعةم      وأوضي معالي مدير جامعة نيبة الدكتور عبةد العزيةز السةران   

االبتكةةار االجتمةةاعي وريةةادة األعمةةال االجتماعيةةة وصةةناعة األثةةر، مةةح لةةالل العديةةد مةةح البةةرام    

والمشاريا والمبةادرا  التةي تتبنااةا، وأي ةا عبةر الشةراكا  التةي توقعهةا مةا العديةد مةح الجهةا              

 .المهتمة بمجال االبتكار

جامعة األعمال والتكنولوجيا الةدكتور عبةداا اا دمةالن ، أن     بدوره أبان رايس مجرس األمناء ني

الجامعة أنرقت العديد مح البرام  لدعم االبتكار والمبتكةريح، مشةيراع إلةى أن الجامعةة وصةرت إلةى       

مرامع متقدمة ببفتها إمدى أام الجامعا  التي تسير ونق إزتراتيجيا  متطورة بمنظور متطور 

 .، ويلاع الكوادر الوننية مح لالل امت انها ني بيئة متطورة ولالقةيربي امتياجا  زوق العمع

بينما أكةد نااةو المةدير العةا  لرتواصةع والمعرومةا  لمنظمةة اليونسةكو الةدكتور تونيةق جالزةي أنة              

بالنظر إلى التحديا  االجتماعيةة االقتبةادية المرحةة التةي تةلرق العةالم أجمةا جةراء جااحةة كونيةد           

لى مرول مستدامة ومبتكةرة يتطرةو مةح األوزةاع العرميةة ومةح المجتمةا بأزةره         ، نإّن التوصع إ19

 .تقديم أنكار اجتماعية مبتكرة تسهم ني التخفيف مح يثار وتداعيا  اذه الجااحة

نيما بيح المشرل العا  عرةى مركةز الريةادة الةوقفي نةي الهيئةة العامةة للوقةال المهنةد  أممةد بةح            

مبتكةر يسةهم نةي صةناعة األثةر وتحقيةق التنميةة المسةتدامة، ميةث          محمد الفداغي، أن الوقةف منةت    

يبرز دوره جريا مح لالل العدالة االجتماعية والتكانع االجتماعي، ومعالجة المشكال  االجتماعيةة  

 .مح بطالة وأمية ونقر، إضانة إلى تونير األمح االجتماعي واالزتقرار االقتبادي واالجتماعي

سبيعي الخيرية مسح هريم إلى الدور الذي ت طرا بة  الملزسةة نةي    ني ميح لفت ممثع ملزسة ال

إدارة العمع الخيري مح لالل تقديمها مبادرا  وبرام  مبتكرة تهدل إلى تنمية المجتمةا، ولدمةة   

أنراده، وتمكينهم، واالرتقاء بالعمع الخيةري، مةا التركيةز عرةى مسةار االزةتثمار االجتمةاعي ونةق         

 .2030تمعية ازترهاداع برؤية الممركة معايير عرمية وأولويا  مج
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وأوضي رايس لجنة جاازة زنديان لالبتكار االجتمةاعي الةدكتور عبةداا الجايمةان أن الجةاازة تعةد       

األولى مح نوعها عرى المستوى اإلقريمي ني مجال تعزيز االبتكارا  واألنكار المميزة، التةي تقةد    

مةةا األكثةةر إلحامعةةا، وتسةةتهدل أصةةحاا األنكةةار   مرةةوال اجتماعيةةة مبتكةةرة ونعالةةة لمشةةكال  المجت  

اإلبداعية، وأصحاا التجارا واالزتجابا  االجتماعية المبتكةرة، زةواء مةح الجهةا  الحكوميةة أو      

الخاصةةة أو غيةةر الربحيةةة، مشةةيراع إلةةى أن الجةةاازة عرةةى رغةةم قبةةر الفتةةرة المخببةةة الزةةتقبال    

جتماعيةةة، مقةةدماع التهنئةةة لرفةةاازيح بالجةةاازة، مبةةادرة ا 200المشةةاركا ، إال أنةة  تقةةد  لهةةا أكثةةر مةةح 

 .متمنيا لهم التونيق والسداد

عقو للش، تم إعالن أزماء الفاازيح بجاازة زنديان ميث قا  صامو السةمو المركةي األميةر زةعود     

بةةح لالةةد الفيبةةع بتكةةريمهم وتسةةريمهم الجةةوااز واةةمن اشةةا  الجبةةر عةةح مبةةادرة تةةدوير، وعبداإللةة    

 .ة َتَحدََّا َاْلَعَرِبيََّة، و الدكتورة أمع السيف عح جاازة تواصعاألنباري عح جااز

كما قا  زموه بمني مجموعة مح دروع التكةريم لرحاصةريح عرةى جةاازة وزةا  االبتكةار االجتمةاعي        

وامن ديانا ريان عح مبادرة كيس هيش، ومحمد بح ممد الجميي عح مبادرة نبوغ، ونهد الفيفي عح 

بوثنيح عح مبادرة مركز العناية بالمبامف والمهند  جازم الشمري عح مبادرة نورني ونيبع أ

منبةةةة البةةةناعييح والمبةةةدريح السةةةعودييح والمهنةةةد  عمةةةر نجةةةار الةةةرايس التنفيةةةذي لربةةةرام     

والمبةةادرا  بمسةةش الخيريةةة والمهنةةد  عبةةدالعزيز بةةح أممةةد الحمةةادي الةةرايس التنفيةةذي لمنبةةة        

الهيئةةةة العامةةةة للوقةةةال و الشةةةركاء اإلزةةةتراتيجييح   إمسةةةان، وتكةةةريم الشةةةريش الرزةةةمي لرمنتةةةدى 

 .وصندوق العرياء لرتنمية المحرية راعي الجاازة
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 أنسنة القطاع الياص

البالد -الرياض  

فبراير المقبل في  7 – 6من  الفترة  جتماعي استعداداته النطالق أعماله خالل أكمل أعمال منتدى االبتكار اال   المدينة
والمبتكرة التي من شأنها  حيث اعتمد تنظيم ثماني جلسات علمية تسلط الضوء على الحلول الذكية  المنورة،

االجتماعية التحديات والمشكالت والقضايا  معالجة   ،الملحة  االجتماعية واالستثمار  عمال ريادة األ ومنها     االجتماعي
  ومكافحة الفقر. والبيئة  وفرص العمل والتعليم والصحة 

التي تهدل إلى توظيف األنكار المتقدمة  2030وتتبنى الممركة االبتكار واإلبداع ني مخترف المجاال  تحقيقعا لرؤية 
تما ، وبناء مستقبع أن ع للجيالووالمبادرا  االجتماعية الخالقة لتعزيز جودة الحياة لرمج . 

مح القيادا  المحرية واإلقريمية والدولية، بجرسة أولى تعقد تحت  وتنطرق الجرسا  التي زيتحدا نيها ويديراا عدد 
ثقانة“عنوان   االبتكار االجتماعي: الوعي     االبتكار“، نيما تحمع الثانية عنوان ”والتطبيق  االجتماعي  ني

  القطاعا االبتكار”  ، بينما تقا  الجرسة الثالثة بعنوان ”المخترفة  االجتماعي :الريادة االجتماعية ن اء لالبتكار”. 

تجارا“أما الجرسة الرابعة نتحت عنوان   ناجحة ني االبتكار  ، نيما تعقد الخامسة تحت عنوان ”االجتماعي
المبتكريح“  االجتماعييح أبطال  تقنية“، بينما تحمع السادزة عنوان ”المستقبع  األثر” أنسنة “، والسابعة تقا  تحت عنوان  

 القطاع االبتكار“، ني ميح تعقد الجرسة الثامنة تحت عنوان ”الخاص  االجتماعي والتمويع     ”.الفرص والتحديا 

لربحوا والدرازا  لمواكبة التطورا  يذكر أن تنظيم منتدى االبتكار االجتماعي يأتي ني إنار جهود مركز أزبار 
 ، التي تسعى إلى تعزيز ودعم ثقانة 2030  تشهداا الممركة ني مخترف المجاال ، بما يحقق رؤيتها الطمومة  التي 

 .االبتكار االجتماعي

 

https://2u.pw/0nu4a


 

-  35 - 

 الملف الصحفي واإلعالمي

. Press cuttings 
 

Client                        : منتدى االبتكار االجتماعي 
Publication              :  صحيفة البالد 
Description              : online  
News/Event              : Webinar 

Data                           : 26 / 01 / 2022 

Link        :   https://2u.pw/mjfOW   

 

 فتح التسجيل يف منتدى االبتكار االجتامعي

 البالد –رياض ال

الذي تنطرق نعاليات  ني ” منتدى االبتكار االجتماعي“ُينظم مركز أزبار لربحوا والدرازا  
 .نبراير المقبع  7 – 6مح  الفترة  لالل   المنورة المدينة 

تشهداا الممركة ني مخترف  وتأتي إقامة المنتدى ني إنار جهود المركز لمواكبة التطورا  التي 
 ، التي تسعى إلى تعزيز ودعم ثقانة 2030  يحقق مستهدناتها ضمح رؤية الممركة  المجاال ، بما

 .االبتكار االجتماعي

ولبراء ومختبيح ورواد  مح مسلوليح  ويشارك ني المنتدى متحدثون دولّيون مح دول مخترفة، 
 األعمال االجتماعييح. وأتاا المركز لرجميا إمكانية التسجيع مح لالل الموقا

www.sendian.org. 
ويعتبر المنتدى مبادرة وننية، زيتم لالل نعالياتها المتعددة، تسريط ال وء عرى الحرول 

االجتماعية  والمبتكرة التي مح هأنها معالجة التحديا  والمشاكع والق ايا  الذكية 
البيئة، و واالزتثمار االجتماعي، ونرص العمع، والتعريم، والبحة،   ريادة األعمال، ومنها  المرحة، 

  ومكانحة الفقر.

 

  

https://2u.pw/mjfOW
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Print Coverage 

Al Watan 
  الوطن
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Press cuttings 

 
Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication              : جريدة الونح 

Description              : Print 

News/Event              : Webinar 

Data                           : 25 / 01 / 2022 

Link                            :  https://www.alwatan.com.sa/article/1098662  

 

 اسبار يتيح التسجيل يف منتدى االبتكار االجتامعي  

 لرياض : الوطنا

" الذي تنطرق نعاليات  ني ُينظم مركز أزبار لربحوا والدرازا  "منتدى االبتكار االجتماعي

 .نبراير المقبع  7-6مح  الفترة  لالل   المنورة المدينة 

تشهداا الممركة ني مخترف  ويأتي إقامة المنتدى ني إنار جهود المركز لمواكبة التطورا  التي 

 ، التي تسعى إلى تعزيز ودعم ثقانة 2030  المجاال ، بما يحقق مستهدناتها ضمح رؤية الممركة 

 .بتكار االجتماعياال

ولبراء ومختبيح ورواد  مح مسلوليح  ويشارك ني المنتدى متحدثيح دولييح مح دول مخترفة، 

 .األعمال االجتماعييح

 الموقا أو الرابط وأتاا المركز لرجميا إمكانية التسجيع مح لالل

 

 

https://www.alwatan.com.sa/article/1098662
https://www.alwatan.com.sa/author/4199/1/%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-:-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86
https://sendian.org/website/register-ar/
http://www.sendian.org/
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Press cuttings 

 
Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication              : جريدة الونح 

Description              : Print 

News/Event              : Webinar 

Data                           : 07 / 02 / 2022 

Link                            :  https://www.alwatan.com.sa/article/1099702  
 

 بتكار االجتامعي باملدينة املنورة انطالق منتدى اال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.alwatan.com.sa/article/1099702
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Print Coverage 

Al-alyaum 
 اليوم
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Press cuttings 
 

Client                        :  منتدى االبتكار االجتماعي 

Publication               :   صحيفة اليو 

Description              : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 13/ 02 / 2021 

Link                            :   https://shortest.link/270v  

 االبتكار االجتامعي يف )أسبار( اطالق منتدى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://shortest.link/270v
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Press cuttings 
 

Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :   صحيفة اليو 

Description              : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 13/ 12 / 2021 

Link                            :   https://twitter.com/alyaum/status/1470324858064191493?s=20  

 

 صحيفة اليوم اطالق منتدى االبتكار االجتامعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/alyaum/status/1470324858064191493?s=20
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Print Coverage 

Makkah Al-Mukarramah 
  مكة
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Press cuttings 

 
 
Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  
Publication              : صحيفة مكة 
Description              : online  
News/Event              : Webinar 

Data                           : 01 / 02 / 2022 

Link        : https://2u.pw/U3pWp  
  

 حلول ذكية ملعالجة القضايا املتلحة يف "منتدى االبتكار"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2u.pw/U3pWp
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Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  
Publication              : صحيفة مكة 
Description              : online  
News/Event              : Webinar 

Data                           : 05 / 02 / 2022 

Link        : https://2u.pw/VfTUs  

 

 االستثامر الذيك منتدى االبتكار االجتامعي يواجه تحديات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2u.pw/VfTUs
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Print Coverage 
Okaz 

 عكاظ
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Press cuttings 

 
 

Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  
Publication              : عكاظ 
News/Event              : Press Release 
News/Event              : webinar 

Data                           : 06 / 02 / 2020 

 Link                            :  https://www.okaz.com.sa/news/local/2096338  

 

 سعود بن خالد يرعى حفل "انطالق سنديان" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.okaz.com.sa/news/local/2096338


 

-  47 - 

 الملف الصحفي واإلعالمي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Print Coverage 

Sayidaty 

 سيدتيمجلة 
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Press cuttings 

 
Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication              : مجرة زيدتي 
News/Event              : Webinar 
Description              :  Print 
Data                           : 12 / 12 / 2021  
Link                            : https://shortest.link/2dkP 

مجلة سيديت مركز اسبار للبحوث والدراسات يعلن اطالق منتدى 

 تكار االجتامعياالب

https://shortest.link/2dkP
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Press cuttings 

 
Client                        :2022 منتدى االبتكار االجتماعي 

Publication              : مجرة زيدتي 
News/Event              : Webinar 
Description              :  Print 
Data                           : 12 / 12 / 2021  
Link                            : https://twitter.com/sayidatynet/status/1470390549593030656?s=20   
 

 انطالق منتدى االبتكار االجتامعي

  

 

 

https://twitter.com/sayidatynet/status/1470390549593030656?s=20
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Print Coverage 
Al Madina 
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Press cuttings 
 

Client                        :  منتدى االبتكار االجتماعي 

Publication               :   صحيفة المدينة  

Description              : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 30/ 12 / 2021 

Link                            :    https://shortest.link/2lD-  

 

 فهد العرايب الحاريث  )عرّاب املعرفة السعودية( د.

 "مقبلون عىل يشء ميتلف والبد أن نلحق بالقطار "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المعرنةةة السةةعودية، امتةةداد لجيةةع الكبةةار مثةةع ممةةد الجازةةر والكثيةةر مةةح        «عةةرباا«»يوصةةف بةة  
السعودييح النابايح.. إن  راةيس وملزةس مركةز أزةبار لربحةوا والدرازةا  الةدكتور نهةد العرابةي          

أنةت  »و « وجةوه وأمكنةة  »الحارثي ع و مجرةس الشةورى زةابقاع، وصةامو مللفةا  جةادة منهةان        
أمريكةةا التةةي تعرمنةةا الديمقرانيةةة »و « ة قةةوة والحريةةة أي ةةاعالمعرنةة»و « اةةلالء وأنةةا»و « قبيحةةة
 -اإلنسةان   -األرض « »الممركة العربيةة السةعودية ماضةياع وماضةراع    »و« وقت لرعار»و « والعدل

، «اتجااةةا  الكتةةاا السةةعودييح والمطبوعةةا  السةةعودية نحةةو الحةةرا عرةةى العةةراق»و« الح ةةارة

 الموزوعا وأهرل عرى إعداد عشرا  الكتو والمعاجم و

https://shortest.link/2lD-
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مديثة العهد بالمجتمعا  « االبتكار االجتماعي»التقت العرابي، وركز  مع  ني ق ية « المدينة

نةةةةةي معالجةةةةةة التحةةةةةديا  والمشةةةةةاكع   « االبتكةةةةةار االجتمةةةةةاعي »العربيةةةةةة، وإمكانيةةةةةة مسةةةةةاامة  
 والبيئةةة، ومكانحةةةة  االجتماعيةةة المرحةةة المرتبطةةةة بفةةرص العمةةع، والتعرةةةيم، والبةةحة،       والق ةةايا  

والمبتكةةرة  واالزةةتثمار االجتمةةاعي، وتسةةريط ال ةةوء عرةةى الحرةةول الذكيةةة    وريةةادة األعمةةال، الفقةةر، 

، ثةم عرجةت إلةى منتةدى االبتكةار االجتمةاعي، الةذي يطرقة  مركةز          لتحقيق مسةتهدنا  رؤيةة   

المسةةلوليح  متحةةدثيح مةةح   ، بمشةةاركة نبرايةةر  -أزةةبار نةةي المدينةةة المنةةورة لةةالل مةةح      

 براء والمختبيح ورواد األعمال االجتماعييح مح دالع الممركة ولارجها. نإلى الحواروالخ

 الشعبوية والنخبوية
مديث عهد بالمجتمعا  العربية.. نكيف يمكح التعريف ب  « االبتكار االجتماعي»بالهش مبطري 

م مةةح االبتكةةار ليبةبي هةةعبوياع ولةةيس نخبويةةاعل قبةةع الحةةديث عةةح معنةةاه أود اإلهةةارة إلةةى أنةة  بةةالرغ 
االجتماعي لم يحظ قديماع بااتما  كبير، إال أن  ههد لالل السنوا  األليرة انتشاراع وقبوالع كبيريح، 
وأصةةبي ينةةاقى عرةةى نطةةاق وازةةا، ولعةةع انتشةةار المشةةكال  والق ةةايا نةةي المجتمعةةا  اةةو السةةبو 

واجهة التحديا  عبر األول الذي أدى لظهور اذا المبطري الذي يعني التفكير لار  البندوق، لم

 مرول إبداعية غير مألونة

ويعةةرل االبتكةةار االجتمةةاعي عرةةى أنةة  إزةةتراتيجيا  وأنكةةار ومفةةاايم وأنظمةةة جديةةدة تسةةعى إلةةى     
تطوير وتطبيق مرول ناعرة لرتحديا  والمشكال  االجتماعية مح أجع دعةم التقةد  االجتمةاعي، أي    

جتماعيةة وتةلدي إلةى تحسةيح القةدرا  والعالقةا        أن  يمثةع ترةش الحرةول التةي تربةي االمتياجةا  اال      
وازتخدا  الموارد بفاعرية بما او ني أن ع مما اةو قةاام، واةو يهةدل إلةى إيجةاد مرةول لرتحةديا          
االجتماعية المرحةة، ومةح ثةم تحسةيح رناايةة اإلنسةان، لةذا نةإن االبتكةار االجتمةاعي برأيةي أصةبي             

لملزسةةا  االجتماعيةةة التةةي تعمةةع عرةةى التطةةوير  يشةةكع نقطةةة التقةةاء لكةةع المشةةروعا  الرياديةةة وا 
االجتماعي الشامع والمستدا  واو أمدا تأثيراع قويةاع نةي قةادة الفكةر وصةناع القةرار الةذيح يسةعون         

 دااماع إلى تونير وزااع مديثة ومبتكرة تعمع عرى تحقيق أادال المجتمعا 

 االبتكار والتنمية المستدامة
ن يحقق التنمية المستدامة مةح وجهةة نظةركمل يشةكع االبتكةار نةي       كيف يمكح لالبتكار االجتماعي أ

عبرنا الرااح إمدى ضرورا  التنمية االقتبادية واالجتماعية، وضماناع رايساع الزتدامتها، ومح 
لالل انالعي عرى تقرير )االبتكةار والتكنولوجيةا مةح أجةع التنميةة المسةتدامةد البةادر عةح لجنةة          

حةةدة ازةةتوقفني مبةةطري االبتكةةار االجتمةةاعي الةةذي ظهةةر نتيجةةة التركيةةز األزةةكو التابعةةة للمةةم المت
المفرع عرى البعد االقتبادي لرتقنية ني ممارزة االبتكةار المةرتبط بالطةابا البةناعي الربحةي نةي       
معظةةم زيازةةا  االبتكةةار، والحقيقةةة أن األاةةدال العالميةةة لرتنميةةة المسةةتدامة ال تعمةةع عرةةى تسةةريط     

أمد األادال التنموية نحسو بع تلكد أي ةاع عرةى األاميةة الكبيةرة لالبتكةار      ال وء عرى االبتكار ك
مح أجع تحقيق األادال األلرى مثع التبدي لرتحةديا  والمشةكال  والق ةايا المجتمعةة الحيويةة      
التي تهم المجتما اإلنساني وتشمع التهميى االجتمةاعي، وبيئةا  العمةع، وبطالةة الشةباا، والتايةر       

 ، والتعريم، وتمكيح اإلنسان لرخرو  مح داارة الفقرالمنالي، والبحة

ويعتبر االبتكار االجتماعي أمد األزاليو الحديثة التي يمكنها أن تقد  اذه الحرول واإلزةتراتيجيا   
الفريدة التي تسهم بفعالية ني مواجهة اذه التحديا  مما يسةاام نةي تحقيةق التنميةة المسةتدامة ميةث       

نةةي األزةةا  عرةةى تطةةوير األنكةةار التةةي تعمةةع عرةةى تربيةةة امتياجةةا        يركةةز االبتكةةار االجتمةةاعي 
المجتمعا  المخترفة كالتعريم عح بعد، وممايةة البيئةة، والبةحة العامةة، ورعايةة المسةنيح، والعمةع        
االجتماعي، واو ما يتطرو مح القطاعيح العا  والخاص والمجتما المدني العمع معاع لتحقيق ادل 
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زةةااع مديثةةة ومبتكةةرة تعمةةع عرةةى تحقيةةق أاةةدال المجتمعةةا  وتربيةةة   مشةةترك وللةةش عبةةر تةةونير و 

 امتياجاتها ومع مشكالتها مح أجع تونير لدما  جديدة مح أجع البالي العا  والتنمية المستدامة

 الحلول اإلبداعية
كيةةف تةةرون دور ريةةادة األعمةةال االجتماعيةةة نةةي تقةةديم مرةةول إبداعيةةة لةةبع  مشةةكال  المجتمةةال 

األعمال االجتماعية إلى تشجيا أبناء المجتما عرى التايير واالنتقال إلى وضا أكثةر  وتهدل ريادة 
تطوراع ونشر القيم والعادا  والتقاليد السامية مثع التعاون والبةدق وااللتةزا  بةأداء المهةا  وإنجةاز      

يةة  األعمال ومحاربة المشكال  التي تركها الوضةا االقتبةادي المتةداور كالبطالةة والهجةرة الدالر     
وتحسيح الوضا االجتماعي ورنا المستوى المعيشي بازتخدا  األزاليو اإلبداعية والمبتكرة لتنمية 
المشروعا  والملزسا  التي تحقق تةأثيراع اجتماعيةاع وازةا النطةاق وت ةمح تعزيةزاع جريةاع لررلةاء         

وك االقتبادي المشترك والق اء التدريجي عرى الفقر وال هةش أن اةذا مةع زةحري ومشةجا لرسةر      

 اإليجابي الدانا لعمرية التنمية االجتماعية وبالتالي تحقيق التنمية الشامرة

 التصدى للمشكالت االجتماعية وأهداف أخرى
، نبرايةةر  -مةةح  يطرةةق مركةةز أزةةبار منتةةدى االبتكةةار االجتمةةاعي، نةةي المدينةةة المنةةورة ة    

األعمةال االجتمةاعييح مةح دالةةع    المسةلوليح والخبةراء والمختبةيح ورواد     متحةدثيح مةح    بمشةاركة  
 الممركة ولارجها.. ما أام األادال المرجو تحقيقها مح المنتدىل

المنتدى عبارة عح مبادرة وننية تأتي ازتكماالع وازتمراراع لسرسرة المبادرا  الوننية التةي أنرقهةا   
الممركةة نةي   ويطرقها المركز ني إنار لطط  وجهوده الرامية إلى مواكبة التطورا  التةي تشةهداا   

  التي تهةدل إلةى تعزيةز ودعةم ثقانةة االبتكةار       مخترف المجاال  بما يحقق رؤيتها الطمومة 

 االجتماعي

وبحسةةو األاةةدال الموضةةوعة زيسةةرط المنتةةدى ال ةةوء مةةح لةةالل نعالياتةة  المتعةةددة عرةةى الحرةةول  
جتماعيةة المرحةة ومنهةا    الذكية والمبتكرة التي مح هأنها معالجة التحةديا  والمشةكال  والق ةايا اال   

ريادة األعمال، واالزتثمار االجتماعي، ونرص العمع، والتعريم، والبحة، والبيئة، ومكانحة الفقر 
ومح أبرز األادال التي يسعى المنتدى إلى تحقيقها او بناء مجتمةا أكثةر رناايةة وإنسةانية إضةانة      

عية ني مشاريا ريادة األعمال بطريقة إلى التشجيا عرى االبتكار ونشر ثقانة إدما  التنمية االجتما
أكثر همولية وكفاءة ن الع عح تحسيح أزاليو البحث وبناء القدرا  والشراكا  ن الع عح تطوير 
برام  التدريو وتنمية المهارا  القيادية ألصحاا المشاريا االجتماعية الريادية إلى جانو تشجيا 

 اعي يساام ني صنا مستقع أن عالمبادرا  االجتماعية كطريقة إلمداا تايير اجتم

 آخي الثقافة والتنمية
وما نيها مةح أنكةار زةتحقق لرممركةة دوراع قياديةاع نةي العةالم، وأن تةالي الثقانةة           وأعتقد رؤية 

والتنمية او السبيع لروصول إلى مةا نريةد وإلا أردنةا أن نكةون )قةدوةد عرينةا أن يكةون لنةا )قةدوةد،          

عريهةا، نةةنحح مقبرةون عرةةى هةيء مخترةف وال بةةد أن نرحةق بالقطةةار      وأن نايةر أهةياء كثيةةرة عشةنا   

أما ني ما يخص كيفية زيادة التثقيف ورنا مستوى وعي المجتما بخبةوص االبتكةار االجتمةاعي    
والمسةةلولية االجتماعيةةة نةةأود اإلهةةارة إلةةى أنةة  بإمكاننةةا تحقيةةق للةةش مةةح لةةالل تنظةةيم األنشةةطة         

لها ازت انة نخبة مةح رواد األعمةال االجتمةاعييح والمفكةريح بمةا      والفعاليا  المخترفة التي تتم لال
يساام ني رنا وتعزيةز مسةتوى الةوعي لةدى أنةراد المجتمةا مةول أاميةة االبتكةار االجتمةاعي نةي            
معالجةةة التحةةديا  التةةي يبةةعو مرهةةا اجتماعيةةاع بةةالطرق التقريديةةة ل ةةمان تحسةةيح ونعاليةةة وكفةةاءة   

 القطاع االجتماعي
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 والمشاريع االجتماعية رواد األعمال
كيةةف يمكةةح رنةةةا مسةةتوى الةةوعي لقطةةةاع ريةةادة األعمةةال لتقةةةديم لدماتةة  االجتماعيةةة لرمجتمةةةال        

 واع اناك مبادرا  لزيادة التثقيف بالمسلولية االجتماعيةل
بداية أود التأكيد عرى أن ريةادة األعمةال نكةرة وازةعة ومتشةعبة واةي تنقسةم إلةى نةوعيح )ربحيةة،           

يعة الحال كع منهما يخترف عةح اآللةر، وزةأركز مةديثي انةا عةح ريةادة األعمةال         اجتماعيةد وبطب
االجتماعية التي تتمتا بالكثير مح المميزا  التي تجعرها مخترفة عةح ريةادة األعمةال الهادنةة لرةربي      
ني العديد مح الجوانو ويهدل اةذا النةوع إلةى إمةداا التاييةر اإليجةابي نةي المجتمةا وجعرة  أكثةر           

ازةةتقراراع، ويقةةا عرةةى عةةاتق رااةةد األعمةةال االجتمةةاعي مهمةةة كبيةةرة لبحةةث المشةةكال       ازةةتدامة و
والق ايا االجتماعية والثقانية والبيئية ني برةده، والسةعي لرخةرو  بأنكةار ابتكاريةة لعالجهةا، وللةش        
انطالقاع مما يتمتا ب  مح صفا  إنسانية عالية وإنكار لرذا  ومو لرعمع االجتماعي باإلضةانة إلةى   

عوره بةةااللتزا  بالمسةةلولية االجتماعيةةة نهةةم يكرزةةون يةةومهم لتبنةةي مشةةاريا اجتماعيةةة لخدمةةة       هةة
االنسةةانية بعيةةداع عةةح التةةأثير التجةةاري لبوصةةاع أن انةةاك تفةةاعالع اةةااالع نةةي االاتمةةا  باالبتكةةار           

 ا االجتماعي ني جميا أنحاء العالم مح العقد الماضي لإلزها  ني تحقيق النمو االقتبادي المستد

 تحديد مهمات
ومةةااي األاةةدال التةةي تسةةعون لتحقيقهةةا مةةح لةةالل المنتةةدىل تةةم تحديةةد مهمةةا  وإجةةراءا  العمةةع   

أكثةةر رناايةةة وإنسةةانية،  الكفيرةةة بتحقيةةق الاايةةا  التةةي يسةةعى إليهةةا المنتةةدى، وأبرزاةةا بنةةاء مجتمةةا  
ريةةادة  نةةي مشةةروعا  ونشةةر ثقانةةة إدمةةا  التنميةةة االجتماعيةةة  إضةانة إلةةى التشةةجيا عرةةى االبتكةةار،  

القةةةدرا   ن ةةةال ععةةةح تحسةةةيح أزةةةاليو البحةةةث وبنةةةاء   األعمةةةال، بطريقةةةة أكثةةةر هةةةمولية وكفةةةاءة،  
القياديةةةةةة ألصةةةةةحاا  تطةةةةةوير بةةةةةرام  التةةةةةدريو وتنميةةةةةة المهةةةةةارا   والشةةةةةراكا ، ن ةةةةةالع عةةةةةح 

ييةر  تا االجتماعيةة الرياديةة، إلةى جانةو تشةجيا المبةادرا  االجتماعيةة كطريقةة إلمةداا           المشةاريا  
بمةا يعةود بةالنفا عرةى المجتمةا المحرةي واإلقريمةي والةدولي، بمةا           اجتماعي، ونأمع لةرو  المنتةدى   

ملزسةا    االجتمةاعي عرةى جميةا المسةتويا  المحريةة والدوليةة مةح         ني نشةر ثقانةة االبتكةار     يساام 
ل، وللةةش األعمةةا ورواد  الثالةةث والقطةةاع الخةةاص ومراكةةز األبحةةاا والملزسةةا  التعريميةةة   القطةةاع 

وإبةةراز األدوا  والمنهجيةةا    التنفيةةذ،  لتمكةةيح المبتكةةريح االجتمةةاعييح مةةح التعةةرل عرةةى أدوا       

 المتطورة ني المجال واألنكار اإلبداعية
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 حلول ذكية لتحديات الصحة والتعليم والفقر

 

 منتدى االبتكار االجتماعي 

نبرايةةر المقبةةع نةةي المدينةةة   -مةةح  الفتةةرة  اعتمةةد منتةةدى االبتكةةار االجتمةةاعي الةةذي ينطرةةق لةةالل  

والمبتكةرة التةي مةح هةأنها      المنورة، إقامة ثماني جرسا  عرميةة تسةرط ال ةوء عرةى الحرةول الذكيةة       
االجتماعيةةة   ريةةادة األعمةةال   ومنهةةا  االجتماعيةةة المرحةةة،   التحةةديا  والمشةةكال  والق ةةايا    جةةة معال

  ومكانحة الفقر. والبيئة  واالزتثمار االجتماعي ونرص العمع والتعريم والبحة 
، نيما تحمع الثانيةة  «الوعي والتطبيق  ثقانة االبتكار االجتماعين»تعقد الجرسة االولى تحت عنوان 

االبتكةار  «  ، بينما تقةا  الجرسةة الثالثةة بعنةوان     «االبتكار االجتماعي ني القطاعا  المخترفة»ان عنو

 االجتماعي نالريادة االجتماعية ن اء لالبتكار

،فيماتعقدالخامسةتحت«تجاربناجحةفياالبتكاراالجتماعي»أماالجلسةالرابعةفتحتعنوان

تقنيووةاألثوور»،بينموواتحموولالسادسووةعنوووان«بطووالالمسووتقبلالمبتكووريناالجتموواعيينأ»عنوووان

،فويحوينتعقودالجلسوةالثامنوة«أنسنةالقطاعالخاص»،والسابعةتقامتحتعنوان

 «.االبتكاراالجتماعيوالتمويلالفرصوالتحديات»تحتعنوان
والدراسواتلمواكبوةالتطووراتيذكرأنتنميمالمنتدىيأتيفيإطوارجهوودمركوزأسوبارللبحووث

م،التويتسوعىإلوىتشهدهاالمملكوةفويمختلولالمجواالت،بموايحقوقرايتهواالطموحوةالتي

تعزيوووووووووزودعووووووووومثقافوووووووووةاالبتكووووووووواراالجتمووووووووواعي،وللتسوووووووووجيلمجانوووووووووًاالووووووووودخولعلوووووووووى

الرابط

  

https://2u.pw/wmIJe
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 ورش عمل 6منتدى االبتكار االجتامعي ييصص ضمن فعالياته  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورش عمةةع ضةةمح نعالياتةة ، يسةةرط لاللهةةا ال ةةوء عرةةى    يخّبةةص منتةةدى االبتكةةار االجتمةةاعي  

االجتماعيةةةة وثقانةةةة العمةةةع الحةةةر    قةةةة باالبتكةةةار االجتمةةةاعي وريةةةادة األعمةةةال  الموضةةةوعا  المتعر

 واالزتثمار االجتماعي

وزةةيقد  ورش العمةةع نخبةةة مةةح المختبةةيح نةةي اةةذا المجةةال مةةح منسةةوبي القطاعةةا  الحكوميةةة          
والملزسا  األارية والمنظما  غير الربحية ومالكي المبادرا  االجتماعيةة والتنمويةة ، وتت ةمح    

داع مةةح المحةةاور المتمثرةةة نةةي "تعريةةف االبتكةةار االجتمةةاعي وماايةةة معامرةة ، وأادانةة  وبرامجةة   عةةد

 ومجاالت  ولدمات  والفئا  المستهدنة ني 

تحت  وتعقد ورهة العمع األولى تحت عنوان "نكر التخطيط لالبتكار االجتماعي"، نيما تقا  الثانية 
بينما تقا  الثالثةة تحةت عنةوان "اإلدارة الرهةيقة نرسةفة       عنوان "إدارة الَتايرا  اي قاعدة لرتايير"،

 عبرنا

الرابعةة نتقةا  تحةت عنةوان "اإلدارة االجتماعيةة االنسةيابية"، نةي مةيح زةتعقد الورهةة            أما الورهةة  
الخامسة تحت عنوان "االزتثمار الذكي وتنمية المةال"، واةي مقدمةة بنةش التنميةة االجتماعيةة، كمةا        

زة تحت عنوان "لطواتش األولى نحو ريادة األعمالن ثقانة العمع الحر" واي زتعقد الورهة الساد

 مقدمة أي ا مح بنش التنمية االجتماعية

https://2u.pw/Rn1hc


 

-  57 - 

 الملف الصحفي واإلعالمي

Press cuttings 
 

Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :   صحيفة المدينة  

Description              : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 18/ 01 / 2022 

Link                            :   

 

 اطالق  نرش ثقافة االبتكار االجتامعي من خالل 

 "مبادرة "سنديان التعليم

  يناير  

 

ينايرالمدينةالمنورة-المدينة

التعرةةيم لنشةةر ثقانةةة االبتكةةار االجتمةةاعي مةةح      أنرةةق منتةةدى االبتكةةار االجتمةةاعي مبةةادرة زةةنديان     

بما يساام نةي لرةق قيمةة اجتماعيةة وتاييةر المجتمةا للن ةع وإيجةاد           الملزسا  الجامعية،  لالل 

 ي يواجههامرول عمرية ونظرية لرمشكال  الت

مبةةةةادرة   الحةةةةارثي، أن  وأوضةةةةي راةةةةيس مركةةةةز أزةةةةبار لربحةةةةوا والدرازةةةةا  د. نهةةةةد العرابةةةةي  

نةي   والجامعا  التي تسعى إلى بناء زجع مانةع مةح التميةز     التعريم تهدل إلى جما الكريا   زنديان 

تمةاعي، وللةش   نيما بينهةا لتعزيةز االبتكةار االج    االبتكار االجتماعي وصناعة األثر وتنسيق التعاون 

https://2u.pw/RXVPB
https://2u.pw/RXVPB
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المةوارد وتونيراةا، وإنشةاء الشةبكا       مح لالل التعرةيم، والبحةث ولرةق المعرنةة، والحبةول عرةى       

والحاضةةنا ، إضةةانة إلةةى جعةةع  ومشةةاركة المجتمةةا ونقةةع المعرنةةة وبنةةاء المسةةرعا   والشةةراكا ، 

 جزءاع مح المحتوى التعريمي االبتكار االجتماعي 

زنديان التعريم تأتي إيمانا مح منتدى االبتكار االجتماعي بأاميةة   وأهار د. الحارثي إلى أن مبادرة

معالجة الق ايا االجتماعيةة المحريةة    الذي ي طرا ب  التعريم العالي الذي تقدم  الجامعا  ني  الدور 

والعالميةةة المهمةةة، ملكةةدا أن الجامعةةا  ثبةةت أن لهةةا تةةأثيرا  اقتبةةادية واجتماعيةةة كبيةةرة عرةةى         

  النظم البيئية لالبتكار االجتماعي نيها. مكح أن يقود تطوير وازتدامة المجتمعا  ميث ي

التزاماع مح الكريا  والجامعا  بت ةميح صةناعة    وتت مح معايير االن ما  لمبادرة زنديان التعريم 

ني البرام  األكاديمية التي تقدمها مح أجع إيجاد الحرول ألكثر التحةديا  إلحامةا مثةع التعرةيم      األثر 

الجها  لا  العالقة  بحة والبيئة. كما تت مح معايير االن ما  لرمبادرة مشاركة الجامعا  ما وال

االجتمةةاعييح وأنكةةارام الخالقةةة، عرةةى أن تسةةاام مةةح لةةالل اةةذه    نةةي إيجةةاد وامت ةةان المبتكةةريح  

المشاركة بشكع ناعع ني نشر ثقانة االبتكار االجتماعي، وللةش تدريسة  أو وجةود مسةرعة لاصةة      

أو مةةةةةح لةةةةةالل إجةةةةةراء البحةةةةةوا ونشةةةةةراا أو تقةةةةةديم االزتشةةةةةارا  نةةةةةي اةةةةةذا المجةةةةةال      بةةةةة  

-مح  الفترة  لالل   المنورة يذكر أن منتدى االبتكار االجتماعي زتنطرق نعاليات  ني منطقة المدينة 

نبرايةةر المقبةةع، ويةةأتي تنظيمةة  نةةي إنةةار جهةةود مركةةز أزةةبار لربحةةوا والدرازةةا  لمواكبةةة              

 ، التةي    تشهداا الممركة ني مخترةف المجةاال ، بمةا يحقةق رؤيتهةا الطمومةة        التطورا  التي 

 تسعى إلى تعزيز ودعم ثقانة االبتكار االجتماعي
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 صحيفة املدينة راعي إعالمي ملنتدى االبتكار االجتامعي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشوركاءاإلعالميوينيشوكلونداعموًاكبيورًاذكرتإدارة"منتدىاالبتكاراالجتماعي""سنديان"أن

رسالته،وتحقيقهأهدافهالمرجوة،انطالقًامنالدورالفاعولالوذيإلنجاحفعالياتالمنتدى،وإيصال

بوووووووهكبووووووورىالوسوووووووائلاإلعالميوووووووةفووووووويت طيوووووووةاألحوووووووداثالوطنيوووووووةالمهموووووووةتضوووووووطلع

هذاوتضمقائمةالشركاءاإلعالميينمع"منتدىاالبتكاراالجتماعي"وكالةاألنباءالسعودية،وهي

فويوطنية،وقدتمكنتعلىمودىقرابوةنصولقورنمونوضوعبصومةخاصوةبهواأولوكالةأنباء

كانهواوكالوةأنبواءفويالعوالم،وهويتأخوذمخريطةاإلعالمالعربيوالدوليمونبوينأكثورمون

عليهوواوسووائلاليووومعلووىقائمووةأهوومالمصووادراإلعالميووةالسووعوديةوالعربيووةالرسووميةالتوويتعتموود

اإللكترونويالوذيُيوزودمتابعيوهاإلعالمالمختلفوةفوينقولأخبوارالمملكوة،سوواءمونخواللموقعهوا

 جتماعيالمختلفةعلىشبكاتالتواصلاالباألخبارعلىمداراللحمة،أوعبرحساباتها

ويحمى"منتدىاالبتكاراالجتماعي"بدعمإعالميكبيرمنمجموعةروتانا،حيثتقومبت طيات

المبدعوة،وذلوكعلوىأغلوبقنواتهواالفضوائيةإعالميةمميزةللمساهمةفيالمشروعاتاالبتكاريوة

وإذاعةروتاناإفاةروتاناخليجيةوقناةاقرأ،وقناةالرسالة،وقنواإلذاعية،وأبرزهاقناة

https://2u.pw/0sDDd
https://2u.pw/0sDDd
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فضوووووووووووواًلعوووووووووووونحسوووووووووووواباتهاالرائجووووووووووووةعلووووووووووووىمنصوووووووووووواتالسوشووووووووووووالميووووووووووووديا.إم

كماتضمقائمةالشركاءاإلعالميوينلمنتودىاالبتكواراالجتمواعيصوحيفةالريواضالتويتعودإحودى

العاصمةالسعوديةوهوياليووممونالصحلالرائدةوالعريقة،وقدتأسستكأولصحيفةتصدرفي

رالصحلفيالوطنالعربينجاحاونموًا،حيوثتنتشورمكاتبهواداخولالمملكوةوخارجهواحيوثأكث

 حولالعالم.مكتباإضافةإلىشبكةمنمئاتالمراسلينيصلعددهاإلى

كماتضمقائمةالشركاءاإلعالميين"لمنتدىاالبتكاراالجتماعي"صحيفةاالقتصادية،وهيإحودى

فيالسعوديةوالشور األوسوط،وقودتأسسوتفويالعوامهتمبالمجالاالقتصاديأبرزالصحلالتيت

السووعوديةلحبحوواثوالنشوورإحوودىشووركاتالمجموعووةالسووعوديةم،وتصوودرعوونالشووركة

 مجموعةإعالميةفيالوطنالعربي.لحبحاثوالتسويقأكبر

مبالمدينوةالمنوورة،أسستفيالعامكماتعتبرصحيفةالمدينةمنأقدمالصحلالسعوديةإْذت

وتصدرعنمؤسسةالمدينةللصحافةوالطباعةوالنشرالذيأصوب موقعهوافويمدينوةجودة،وهوي

السووعوديةالتوويشووهدتتطووويرًاشووملجميووعاالتجاهوواتموونأجوولمواكبووةتعوودموونأوائوولالصووحل

 المقروءةالتييشهدهاالعالمالصحافةتطور

ةسبققائمةالشركاءاإلعالميينلمنتدىاالبتكواراالجتمواعيوهويتعودمونأشوهروانضمتصحيف

وأقدموأهّمالصحلاإلخباريةاإللكترونيةوتهتمبتقديمالمحتوىاإلخباريبشكٍلحصريوسوريع،

 وهذاكانعاماًلرئيسًافيمتابعةالماليينلها

فويفبرايور-منالفترةهاألولىفييذكرأنمنتدىاالبتكاراالجتماعيالذيسيعقددورت

أكثووررفاهيووة،إضووافةإلووىالتشووجيععلووىيسووعىإلووىالمسوواهمةفوويبنوواءمجتمووعالمدينووةالمنووورة

ريادةاألعمالبطريقوةأكثورشوموليةونشرثقافةإدماجالتنميةاالجتماعية،فيمشروعاتاالبتكار،

تطووويربوورامجالقوودراتوالشووراكات،فضووالعوونبحووثوبنوواءفضوواًلعوونتحسووينأسوواليبالوكفواءة،

االجتماعيووةالرياديووة،إلووىجانووبتشووجيعالقياديووةألصووحابالمشوواريعالتوودريبوتنميووةالمهووارات

ت ييراجتماعيالمبادراتاالجتماعيةكطريقةإلحداث
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Press cuttings 
 

Client                        :  2022االجتماعي منتدى االبتكار  

Publication               :   صحيفة المدينة  

Description              : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 19/ 01 / 2022 

Link                            :  https://2u.pw/E5Y44  

  

 متحدثاً من القيادات املحلية واإلقليمية والدولية 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2u.pw/E5Y44
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Press cuttings 
 

Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :   صحيفة المدينة  

Description              : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 25/ 01 / 2022 

Link                            :  https://2u.pw/UcEdO  

  

 أسامء دولية بازرة يشاركون منتدى االبتكار االجتامعي

 

 

يح ني منتدى االبتكار االجتماعي، ميث يشّكع تشارك أزماء دولية مهمة مح دول مخترفة كمتحدث

عرى المستوى العالمي الح ور الدولي عالمة نارقة رايسية لهذه الفعالية 

مح  وت م قاامة المتحدثيح الدولييح مجموعة مح القيادا  العالمية رنيعة المستوى 

محمد مرهد ديفيدز أ.   والخبراء والمختبيح ورواد األعمال االجتماعييح أبرزامن  المسلوليح 

الملزس والمدير التنفيذي لمنظمة العربية بال مدود، وممود المحمود رايس تحرير مجرة اارنرد 

برير جرينكروز   التنفيذي لبرنام  "زقراع" التابا لمعهد يزبح، وأ. ريفيو، وأ. كورديع كارتر المدير 

أزتالة ني قسم عرم االجتماع ومديرة أكاونتابيريتي الا، والبرونسور دانا نيشر  -المدير التنفيذي 

 برنام  المجتما والبيئة ني جامعة ماريالند.

https://2u.pw/UcEdO
https://2u.pw/UcEdO
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كما تشمع قاامة األزماء الدولية البارزة التي زتشارك ني المنتدى، ود. زيد الزناري الرايس   

وجاكريح نونوجراتس الرايس  لتحالف المنظما  اإلنسانية وغير الحكومية والطبية،  التنفيذي 

ذي وملزسة منظمة أكيومح، وعدنان عديوي الشريش الملزس والرايس لرمركز الماربي التنفي

، ونايش ويركي  رايس مجرس إدارة لالبتكار وريادة األعمال االجتماعية، وتيم براون 

إنفانت، وغسان نقع نااو رايس مجموعة نقع، وأ.د . جيف    رايس مجرس إدارة منظمة بيرانت

السيازا  العامة واالبتكار االجتماعي بجامعة لندن، وأ. جيمز نيريس أزتال  برونيسور موليجان 

 بجامعة يبع، وأ. زايمون تاكر رااد أثر.

-مح  الفترة  لالل   المنورة يذكر أن منتدى االبتكار االجتماعي زتنطرق نعاليات  ني المدينة 

حوا والدرازا  لمواكبة التطورا  نبراير المقبع ويأتي تنظيم  ني إنار جهود مركز أزبار لرب  

 ، التي تسعى إلى   تشهداا الممركة ني مخترف المجاال ، بما يحقق رؤيتها الطمومة  التي 

تعزيز ودعم ثقانة االبتكار االجتماعي

التسجيع مجاناع

 

 

  

https://sendian.org/website/register-ar/
https://sendian.org/website/register-ar/
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Press cuttings 
 

Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :   صحيفة المدينة  

Description              : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 31/ 01 / 2022 

Link                            :  https://2u.pw/5Zabp    

  

 الهيئة العامة لالوقاف 

 رشيكاً رسميا ملنتدى االبتكار االجتامعي

 

كشريش رزمي لفعاليات ،  االجتماعي ان ما  الهيئة العامة للوقال )أوقالد  أعرح منتدى االبتكار 

 نبراير المقبع، بمشاركة أكثر مح   -مح   الفترة  لالل   المنورة  زتنطرق ني منطقة المدينة  التي

 متحدثا مح دالع الممركة ولارجها.

مكانتها ني المجتما  وتمثع الهيئة الداعم الرايسي لرنهوض بقطاع األوقال ني السعودية، وتعزيز 

بما يحقق هروع واقفيها، ويعزز دوراا  ا مبارنها، والمحانظة عريها، وتنميتها وتطويراا، وتنوي

https://2u.pw/5Zabp
https://2u.pw/5Zabp
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والتكانع االجتماعي، ونقاع لمقاصد الشريعة اإلزالمية  ني التنمية االقتبادية واالجتماعية 

 واألنظمة

ني تحقيقها  ، وللش بمساامتها وترتبط الهيئة بعدد مح المستهدنا  الواردة ني رؤية 

عامرة وصحية، تنمية وتنويا  والهوية الوننية، وتمكيح مياة وأبرزاان تعزيز القيم اإلزالمية 

ناعرية الحوكمة، وأليرا تحقيق االزتدامة لرقطاع  االقتباد، وزيادة معدال  التوظيف، وتعزيز 

 غير الربحي.

لربحوا والدرازا   مركز أزبار  يذكر أن تنظيم منتدى االبتكار االجتماعي يأتي ني إنار جهود 

 ،   المجاال ، بما يحقق رؤيتها الطمومة  مخترف  تشهداا الممركة ني  را  التي لمواكبة التطو

  ثقانة االبتكار االجتماعي. تعزيز ودعم  التي تسعى إلى 
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Press cuttings 
 

Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :  مدينة صحيفة ال   

Description              : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 01/ 02 / 2022 

Link                            :    https://2u.pw/bV0mx   

 

 املدينة املنورة تحتضن  منتدى االبتكار االجتامعي 

 فرباير الحايل 6يف 

  

https://2u.pw/bV0mx
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Press cuttings 
 

Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :   صحيفة المدينة  

Description              : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 05/ 02 / 2022 

Link                            :      

 املدينة املنورة غًدا  انطالق أعامل منتدى االبتكار االجتامعي يف

 ملدة يومني مبشاركة قيادات محلية ودولية

تنطرق غدعا األمد ني المدينة المنورة أعمال منتدى االبتكار االجتماعي عرى مةدى يةوميح بمشةاركة    

 مح القيادا  المحرية واإلقريمية والدولية عدد 

بتكةةار االجتمةةاعي والةةوعي وتت ةةمح أعمةةال المنتةةدى عةةددعا مةةح الجرسةةا  الرايسةةة مةةول "ثقانةةة اال 
تجةارا ناجحةة نةي     –جةاازة االبتكةار االجتمةاعي "األاميةة واألثةر"       –زنديان التعرةيم   -والتطبيق 

تقنيةة األثةر   –المبتكرون االجتماعيون أبطال المسةتقبع   –االبتكار االجتماعي 

الخةاص"، كمةا ينةاقى المنتةدى      أنسةنة القطةاع   –االبتكار االجتماعي والتمويعن الفرص والتحةديا   
موضوعا  وق ةايا لتعريةف االبتكةار االجتمةاعي وماايتة  وأادانة  وبرامجة  ومجاالتة  ولدماتة           
والفئا  المستهدنة نية ، إضةانة إلةى التحةديا  التةي تحةول دون تحقيةق أادانة  والتخطةيط لالبتكةار           

ارة االجتماعيةةةةةة االنسةةةةةيابية االجتمةةةةةاعي وإدارة الَتايةةةةةرا  واإلدارة االجتماعيةةةةةة الرهةةةةةيقة واإلد 

https://2u.pw/szXi2
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واالزتثمار الذكي وتنمية المةال والطريةق نحةو ريةادة األعمةال وثقانةة العمةع الحةر وإعةادة تعريةف           

 عالقة اإلنسان بالطبيعة، إضانة إلى تاريخ االبتكار االجتماعي والعدالة االجتماعية

تكار االجتماعي ني مجةال  ويقد  المتحدثون ني المنتدى عددعا مح المحاضرا  عح مفاجا  ني االب
التعةةديح الةةدولي والعدالةةة االجتماعيةةة.. اإلنسةةان كقيمةةة وإعةةادة تعريةةف عالقتنةةا بالطبيعةةة والوقةةف     
كنمول  لالبتكار االجتماعي واالبتكار المنهجي الحديث ني زرسرة "عربية القرين"، باإلضةانة إلةى   

 –يةةرا  اةةةي قاعةةةدة لرتايةةةر  إدارة التا -ورش عمةةع مةةةول "نكةةةر التخطةةيط لالبتكةةةار االجتمةةةاعي   
اإلدارة الرهةةيقة لرمنظمةةا    –اإلدارة الرهةةيقة نرسةةفة عبةةرنا    –االزةةتثمار الةةذكي وتنميةةة المةةال   

 لطواتش األولى نحو ريادة األعمال "ثقانة العمع الحر –االجتماعية 
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Press cuttings 
 

Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :   صحيفة المدينة  

Description              : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 09/ 02 / 2022 

Link                            :  https://2u.pw/fkSWI  

 

 ملبتكرون ... ابطال املستقبلا

 نبراير  9عبا  االممدي 

 

https://2u.pw/fkSWI
https://2u.pw/fkSWI


 

-  71 - 

 الملف الصحفي واإلعالمي
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Press cuttings 

 
 

Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :   صحيفة المدينة تويتر  

Description              : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 18/ 01 / 2022 

tatus/1483369148143095809https://mobile.twitter.com/Almadinanews/s    Link                            :  

 

خرب صحيفة املدينة عىل تويرت )ثقافة االبتكار االجتامعي( من خالل 

 اطالق مبادرة سنديان التعليم

 

https://mobile.twitter.com/Almadinanews/status/1483369148143095809
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Online Coverage 

 اإللكترونية الصحافة
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Press cuttings 
 

Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication              مبرد ن  جريدة األمرار(  

Description              : Online 

News/Event             : webinar 

Data                           : 13/ 01 / 2022 

 Link                          :  https://bit.ly/36SBL31 

 

ومنصة ستانفورد ومؤسسة تكافل أبرز الرشكاء  MIT ليونسكو وجامعةا

 العلميني ملنتدى االبتكار االجتامعي

 

 

 

 

 

https://bit.ly/36SBL31
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Press cuttings 
 

Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               جريدة األمرار )مبرد ن 

Description              : Online 

News/Event             : webinar 

Data                           : 13/ 01 / 2022 

 Link                          :  https://bit.ly/3MdrAWM 

  

  كتب إبراهيم أحمد

كز أسبار للبحوث والدراسات عن إطالق جائزة االبتكار االجتماعي؛ إحدى مبادرات منتدى االبتكار أعلن مر

في المدينة المنورة، وذلك تكريماً ألصحاب  2022فبراير  7-6االجتماعي )سنديان(؛ الذي سينفذه المركز خالل من 

العقول واألفكار والحلول المبتكرة، واحتفاًء بنجاح أثر 

 .في تحسين حياة الناسابتكاراتهم 

د. فهد العرابي الحارثي رئيس وبهذه المناسبة، أوضح 

أن إطالق الجائزة يأتي  مركز أسبار للبحوث والدراسات،

تحقيقاً ألهداف منتدى االبتكار االجتماعي في تعزيز 

االبتكارات واألفكار المميزة، التي تقدم حلوال اجتماعية 

 .كثر إلحاًحامبتكرة وفعالة لمشاكل المجتمع األ

وأكد أن المملكة تتبنى االبتكار منهجاً وأسلوب عمل في 

التي تهدف إلى  2030مختلف المجاالت تحقيًقا لرؤية 

توظيف األفكار واألساليب والمبادرات االجتماعية الخالقة 

لتحسين حياة الناس، وبناء مستقبل أفضل لألجيال القادمة، 

ت والممكنات موضحا أن المملكة تمتلك كافة المقوما

العملية والتكنولوجية الالزمة لتعزيز االبتكار االجتماعي 

https://bit.ly/3MdrAWM
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 .ودمجه في ثقافة وعقليات كافة الجهات في المجتمع، باعتباره ثروة مستدامة وأساسا لتطور الشعوب وتقدم الدول

ام المملكة وأشار رئيس مركز أسبار للبحوث والدراسات إلى أن إطالق جائزة االبتكار االجتماعي يجّسد اهتم

وجهودها المتواصلة في دعم األفكار المبتكرة التي تساهم في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، اعتمادا 

استخدام األساليب اإلبداعية والمبتكرة في تحقيق أهداف المجتمعات وتلبية احتياجاتها وحل مشكالتها وتوفير  على

 .خدمات جديدة من أجل الصالح العام

ف جائزة االبتكار االجتماعي أصحاب العقول واألفكار اإلبداعية، وكذلك أصحاب التجارب واالستجابات وتستهد

االجتماعية المبتكرة، سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية، التي عملت على تنفيذ وتقديم حلول 

ية، وبناء مرونة ورشاقة أقوى لتحسين االستجابة مبتكرة اجتماعيًا ساهمت في معالجة القضايا االجتماعية واالقتصاد

 .للتحديات والصدمات المستقبلية

هذا وقد وضعت لجنة الجائزة ثالثة معايير مهنية لالستحقاق، يتمثل األول في اإلبداع/الحداثة في االبتكارات المقدمة، 

ي في االمتداد والبعد الزماني وذلك عبر تقديم حل جديد مختلف عن الحلول المتبعة حاليًا، فيما يتمثل الثان

لالبتكارات المقدمة، أما الثالث فيتمثل في حجم تأثير االبتكارات المقدمة وذلك من خالل تحقيق أهداف  والجغرافي

 .الجائزة

ويمكن للراغبين في المشاركة إرسال إبداعاتهم وابتكاراتهم عبر موقع الجائزة 

جمادى اآلخرة  17الموافق  م2022يناير  20وسيكون  https://www.sendianaward.org اإللكتروني

هـ هو آخر موعد لقبول المشاركات، على أن يتم تكريم ثالثة فائزين بوسام رواد االبتكار االجتماعي من قبل 1443

  صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=44898646&msgid=444422&act=F581&c=819373&destination=https%3A%2F%2Fwww.sendianaward.org%2F&cf=5212&v=14b81b2488f457ab137e9a979ff26d39eb10016af0255e4920a5456c2d40ce71
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 الملف الصحفي واإلعالمي

Press cuttings 

  
Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  
Publication              :  البار العويقرية تاريدة 
Description              : online  
News/Event              : Webinar 

Data                           : 12 / 12 / 2021 

Link        :  https://twitter.com/ownewscom/status/1470128701459386371?s=20 

 

https://twitter.com/ownewscom/status/1470128701459386371?s=20
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Press cuttings 
 

Client                         :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :  البار الونح 

Description               : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 01/ 02 / 2022 

Link                            :   https://2u.pw/8cDFJ  

  

 تكار االجتامعي يسلط الضوء عىل آليات معالجة التحديات امللحةمنتدى االب

 

 فبرايرالمقبل7-6منالفترةيشهدمنتدىاالبتكاراالجتماعيالذيينطلقخالل

 …المدينةالمنورةتنوًعافياختيارالموضوعاتوالملفاتوالقضاياا بمنطقة
  

https://2u.pw/8cDFJ
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 الملف الصحفي واإلعالمي

Press cuttings 
 

 
Client                        :  منتدى االبتكار االجتماعي 

Publication              : صحيفة اإللبارية مبر 
Description              : online  
News/Event              : Webinar 

Data                           : 13 / 01 / 2022 

Link        : HTTPS://ALEKHBARYA.NET/ARCHIVES/170650 

 

 ومنصة ستانفورد ومؤسسة تكافل MIT اليونسكو وجامعة

 أبرز الرشكاء العلميني ملنتدى االبتكار االجتامعي

https://alekhbarya.net/archives/170650
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Press cuttings 
 
Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication              :       صحيفة ارقا 
Description              : online  
News/Event             : Webinar 

Data                           : 07 / 02 / 2022 

Link        :   

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1533117  

  

 "منصة الصناعيني واملصدرين السعديني "تفوز بجائزة االبتكار االجتامعي" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1533117
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 الملف الصحفي واإلعالمي

Press cuttings 
 
Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  
Publication              :       صحيفة  بر  بي 
Description              : online  
News/Event             : Webinar 

Data                           : 19 / 01 / 2022 
        :   

  

 متحدثاً من القيادات املحلية واإلقليمية والدولية 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.al-madina.com/article/770121/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/60-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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Press cuttings 
 

 Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication              : صحيفة برونايع تاريدة 

Description              : online  
News/Event              : Webinar 

Data                           : 01 / 03 / 2020 

Link        : https://twitter.com/profile_news/status/1470348235982217216  

 

 مركز اسبار للبحوث والدراسات يعلن إطالق منتدى االبتكار االجتامعي

 
 

 
 

 

 

  

https://twitter.com/profile_news/status/1470348235982217216
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 الملف الصحفي واإلعالمي

Press cuttings 
 

Client                         :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :  ترانا بر   صحيفة    
Description               : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 04/ 02 / 2022 

Link                            :   https://nbdalarab.com/511169/  

 

 باملدينة املنورة انطالق منتدى االبتكار االجتامعي

 

   المدينةالمنورة-منىصفرجي
بمشاركةقياداتمحليةوإقليميةودولية.تستضيلالمدينةالمنورةأعمالمنتدىاالبتكاراإلجتماعي

 . .متضمًاالعديدمنالمحاضراتوالجلساتوورشالعملوالمبادرات
رصةلقادةالجهاتوالمشاريعاالجتماعية.وكذآلكالممارسينمنمختللويطم المنتدىتقديمف

ارجاءالعالم،بواسطةالتواصلوطرحاالفكاروالمقترحات.وذآلكمناجلتحفيزالحركةالعالمية

للمشاريعاالجتماعية،وايضًاتوفيرمنصةللتعليموتبادلالخبراتوعقدالشراكاتلتحقيقمفهوم

 . جتماعياإلبداعاإل
ومناهدافالمنتدىانيصب منصةلجمعالقطاعينالعاموالخاصوالمؤسساتغيرالربحيةفي

التنمية ثقافةإدماج نشر وكذآلك واالنسانية الرفاهية من بقدر يتمتع مجتمع لتشيد . مشترك عمل

 االجتماعيةفيمشروعاتريادةاألعمالبطريقةاكثرشموليةوكفاءة
 

https://nbdalarab.com/511169/
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Press cuttings 
 

Client                         :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :  جديد االلبار  صحيفة    
Description               : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 25/ 01 / 2022 

  

 

 جيل يف منتدى االبتكار االجتامعيأسبار يتيح التس

 

 

يُنظم مركز أسبار للبحوث والدراسات "منتدى االبتكار االجتماعي" الذي تنطلق فعالياته في 

 .فبراير المقبل  7-6من  الفترة  خالل   المنورة المدينة 

تلف تشهدها المملكة في مخ ويأتي إقامة المنتدى في إطار جهود المركز لمواكبة التطورات التي 

م، التي تسعى إلى تعزيز ودعم ثقافة 2030  المجاالت، بما يحقق مستهدفاتها ضمن رؤية المملكة 

 .االبتكار االجتماعي

وخبراء ومختصين ورواد  من مسؤولين  ويشارك في المنتدى متحدثين دوليين من دول مختلفة، 

 .األعمال االجتماعيين

 الموقع أو الرابط لوأتاح المركز للجميع إمكانية التسجيل من خال

https://sendian.org/website/register-ar/
http://www.sendian.org/
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 الملف الصحفي واإلعالمي

Press cuttings 

 
Client                        :2022 منتدى االبتكار االجتماعي 
Publication              : ار المتجدد صحيفة الحو  
Description              : online  
News/Event              : Webinar 

Data                           : 13 / 12 / 2021 

Link        : https://www.hewarmag.com/29204-2/  

   

 ة املنورةبرعاية أمري منطقة املدين

 مركز اسبار للبحوث والدراسات يعلن إطالق منتدى االبتكار االجتامعي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحوار/متابعات


تحتإطال منتدىاالبتكاراالجتماعي،الذيسيقامأعلنمركزأسبارللبحوثوالدراسات،عن

 المدينةالمنورة، منطقة أمير يزفيصلبنسلمانبنعبدالعز األمير الملكيصاحبالسمو رعاية
فيمدينةرسولاهللصلىاهللعليهوسلم،2022فبراير6-5منالفترةوذلكخالل

المسؤولينوالخبراءوالمختصينورواداألعمالاالجتماعيينمنداخلمتحدثينمنبمشاركة

 المملكةوخارجها.
راساتد.فهدالعرابيالحارثي،خاللاللقاءالذيُعقديوموأوض رئيسمركزأسبارللبحوثوالد

ديسمبربفند ماريوتبالحيالدبلوماسيفيالعاصمةالرياض،أنمنتدىاالبتكار12األحد

ملتقى“وناديالتفكير”منتدىأسبارالدولي“االجتماعيهوإحدىمبادراتمركزأسبارالتيتضم

https://www.hewarmag.com/29204-2/
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البتكاراالجتماعيتأتيفيإطارجهودالمركزلمواكبةالتطورات،مؤكداأنفكرةمنتدىا”أسبار

التيتهدفإلىم،2030التيتشهدهاالمملكةفيمختللالمجاالت،بمايحققرايتهاالطموحة

 .تعزيزودعمثقافةاالبتكاراالجتماعي
الضوءعلىالحلولمبادرةوطنيةسيتم،خاللفعالياتهاالمتعددة،تسليطوأشارإلىأنالمنتدىهو

والمبتكرةالتيمنشأنهامعالجةالتحدياتوالمشاكلالذكية

االجتماعي،وفرصالعمل، واالستثمارريادةاألعمال،ومنها الملحة، االجتماعيةوالقضايا

 والبيئة،ومكافحةالفقر.والتعليم،والصحة،
لتمكيناالبتكاراالجتماعي،منخاللحشدهليامرجعًاإقليميًاودووأضافأنالمنتدىسيكون

ومختصينوروادأعمالاجتماعيينوقادةفيقطاعاألعمالوالشركاتوصناعلمسؤولينوخبراء

األفكاروتبادل الفكرمنالمنطقةالعربيةوحولالعالم،منأجلالتواصلسياساتوقادة

المجتمعاتعلىجتماعية،مماسيسهمفيتركيزحلولإبداعيةمستدامةفيالتنميةاالوصناعة

 االبتكارمنأجلمستقبلأفضل.
وأشارد.الحارثيإلىأنهتمخاللاللقاءمناقشةاألمورالتنميميةالمتعلقةبأعمالاللجان

ةللمنتدى،ومنهااللجنةالعلميةولجنةالجائزة،كماتمتحديدمهماتوإجراءاتالعملالكفيلالمشّكلة

إضافةإلى أكثررفاهيةوإنسانية،بتحقيقال اياتالتييسعىإليهاالمنتدى،وأبرزهابناءمجتمع

ريادةاألعمال،بطريقةمشروعات في ونشرثقافةإدماجالتنميةاالجتماعيةالتشجيععلىاالبتكار،

فضال  ،اتوالشراكات،القدرأساليبالبحثوبناء فضالعنتحسينأكثرشموليةوكفاءة،

،إلىاالجتماعيةالرياديةالمشاريع القياديةألصحابوتنميةالمهارات تطويربرامجالتدريبعن

 ت ييراجتماعي.المبادراتاالجتماعيةكطريقةإلحداثجانبتشجيع
دبالنفععلىبمايعورئيسمركزأسبارللبحوثوالدراساتعنأملهبأنيخرجالمنتدىوأعرب

االجتماعيعلىجميعنشرثقافةاالبتكارفيالمجتمعالمحليواإلقليميوالدولي،بمايساهم

الثالثوالقطاعالخاصومراكزاألبحاثمؤسساتالقطاعالمستوياتالمحليةوالدوليةمن

التعرفعلىاألعمال،وذلكلتمكينالمبتكريناالجتماعيينمنوروادوالمؤسساتالتعليمية

 وإبرازاألدواتوالمنهجياتالمتطورةفيالمجالواألفكاراإلبداعية.التنفيذ،أدوات
وشكرد.الحارثيصاحبالسموالملكياألميرفيصلبنسلمانبنعبدالعزيزعلىتفضله

 .بالموافقةعلىرعايةالمنتدى،وقالبأنرعايةسموهتمثلدعمًالمستقبلالمنتدى
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 الملف الصحفي واإلعالمي

Press cuttings 

 
Client                        : منتدى االبتكار االجتماعي 
Publication              :   الخري 
Description              : online  
News/Event              : Webinar 

Data                           : 25 / 01 / 2022 

Link        : https://2u.pw/H2Dp0  

 

 أسبار يتيح التسجيل يف منتدى االبتكار االجتامعي                  

 

ُينمممركزأسبارللبحوثوالدراسات"منتدىاالبتكاراالجتماعي"الذيتنطلقفعالياتهفي

 .فبرايرالمقبل7-6منالفترةخاللالمنورةالمدينة
تشهدهاالمملكةفيمختللةالمنتدىفيإطارجهودالمركزلمواكبةالتطوراتالتيويأتيإقام

م،التيتسعىإلىتعزيزودعمثقافة2030المجاالت،بمايحققمستهدفاتهاضمنرايةالمملكة

 .االبتكاراالجتماعي



https://2u.pw/H2Dp0
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تصينورواداألعمالوخبراءومخمنمسؤولينويشاركفيالمنتدىمتحدثيندوليينمندولمختلفة،

 .االجتماعيين

 الموقعأوالرابطوأتاحالمركزللجميعإمكانيةالتسجيلمنخالل

كانتهذهتفاصيلخبرأسبارُيتي التسجيلفيمنتدىاالبتكاراالجتماعيلهذااليومنرجوابأننكون

كنكاإلشتراكفينمامقدوفقنابإعطائكالتفاصيلوالمعلوماتالكاملهولمتابعةجميعأخبارنايم

 .التنبيهاتاوفياحدأنممتناالمختلفةلتزويدكبكلماهوجديد
 

وقدقامفريقالتحرير الوطنأونالينكماَتْجَدُراألشاراةبأنالخبراألصليقدتمنشرةومتواجدعلى

بالتاكدمنهوربماتمالتعديلعليةوربماقديكونتمنقلهبالكاملاواالقتباسمنه 365الخليجفي

 .ويمكنكقراءةومتابعةمستجدادتهذاالخبرمنمصدرهاالساسي

 

  

https://www.alwatan.com.sa/article/1098662
https://alkhaleej365.com/
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 الملف الصحفي واإلعالمي

Press cuttings 
 

Client                        : 2022دى االبتكار االجتماعي منت  

Publication               :    صحيفة درة 

Description              : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 05/ 02 / 2022 

Link                            :    https://mobile.twitter.com/Almadinanews/status/1483369148143095809  

 

 غًدا .. انطالق أعامل منتدى االبتكار االجتامعي باملدينة املنورة

المدينةالمنورة-درة

منقغًدافيالمدينةالمنورةأعمالمنتدىاالبتكاراالجتماعيعلىمدىيومينبمشاركةعددتنطل

القياداتالمحليةواإلقليميةوالدولية

ثقافةاالبتكاراالجتماعيوالوعيوتتضمنأعمالالمنتديعددمنالجلساتالرئيسةحول

تجاربناجحةفي–”األهميةواألثر“ماعيجائزةاالبتكاراالجت–سنديانالتعليم–والتطبيق

تقنيةاألثر–المبتكروناالجتماعيونأبطالالمستقبل–االبتكاراالجتماعي

،كمايناقشالمنتدىأنسنةالقطاعالخاص–االبتكاراالجتماعيوالتمويل:الفرصوالتحديات

اهيتهوأهدافهوبرامجهومجاالتهوخدماتهموضوعاتوقضايالتعريلاالبتكاراالجتماعيوم

والفئاتالمستهدفةفيهإضافةإلىالتحدياتالتيتحولدونتحقيقأهدافهوالتخطيط

https://mobile.twitter.com/Almadinanews/status/1483369148143095809
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الرشيقةواإلدارةاالجتماعيةاالنسيابيةاالجتماعيةالَت يراتواإلدارةاالجتماعيوإدارةلالبتكار

تعريلوريادةاألعمالوثقافةالعملالحروإعادةواالستثمارالذكيوتنميةالمالوالطريقنح

االجتماعيةبالطبيعةإضافةإلىتاريخاالبتكاراالجتماعيوالعدالةعالقةاإلنسان

ويقدمالمتحدثونفيالمنتدىعددمنالمحاضراتعنمفاجآتفياالبتكاراالجتماعيفيمجال

نسانكقيمةوإعادةتعريلعالقتنابالطبيعةوالوقلالتعدينالدوليوالعدالةاالجتماعية..اإل

كنموذجلالبتكاراالجتماعيواالبتكارالمنهجيالحديثفيسلسة)عربيةالقرآن(،باإلضافةإلى

–إدارةالت يراتهيقاعدةللت ير–فكرالتخطيطلالبتكاراالجتماعي”ورشعملحول

اإلدارةالرشيقةللمنممات–الرشيقةفلسفةعصرنااإلدارة–االستثمارالذكيوتنميةالمال

خطواتكاألولىنحوريادةاألعمال)ثقافةالعملالحر(–االجتماعية
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Press cuttings 
 

Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :    صحيفة رأي الخري  

Description              : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 12/ 02 / 2022 

Link                            : https://2u.pw/yCUs8        

 

 االبتكار سنديان أمري املدينة املنورة يرعى حفل انطالق فعاليات منتدى

https://2u.pw/yCUs8
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Press cuttings 
 

Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :   صحيفة رواد االعمال  

Description              : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 07/ 02 / 2022 

Link                            :   https://2u.pw/Q9746 

 

مؤسسة امللك فيصل اليريية رشيكاً اسرتاتيجيا يف منتدى االبتكار 

  االجتامعي )سنديان(

https://2u.pw/Q9746
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Press cuttings 
 

Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  
Publication              :   زبق 
Description              : online  
News/Event              : Webinar 

Data                           : 14 / 01 / 2022 

Link        :   https://sabq.org/SCVmGW 

  

 مثاين جلسات علمية تسلط الضوء عىل الحلول الذكية 

 مبنتدى االبتكار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sabq.org/SCVmGW
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Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  
Publication              :   زبق 
Description              : online  
News/Event              : Webinar 

Data                           : 16 / 01 / 2022 

Link        :   https://sabq.org/JX9Rc5 

 "منتدى االبتكار االجتامعي يعلن إطالق مبادرة "سنديان التعليم 

 

 

 

 

 

https://sabq.org/JX9Rc5
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Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  
Publication              :   زبق 
Description              : online  
News/Event              : Webinar 

Data                           : 18 / 01 / 2022 

Link        :   https://sabq.org/sgQtcM 

واس" ومجموعة "روتانا" و"االقتصادية" و"الرياض" و"املدينة" "

 "لـ"منتدى االبتكار االجتامعي و"سبق" رعاة إعالميون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جاا الشركاء اإلعالمييح يشكرون داعماع كبيراع إلن قالت إدارة "منتدى االبتكار االجتماعي" "زنديان" إن 
ب   رزالت ، وتحقيق  أادان  المرجوة، انطالقاع مح الدور الفاعع الذي ت طرا  نعاليا  المنتدى، وإيبال 

 .كبرى الوزااع اإلعالمية ني تاطية األمداا الوننية المهمة

وت م قاامة الشركاء اإلعالمييح ما "منتدى االبتكار االجتماعي" وكالة األنباء السعودية، واي أول 
ني لريطة  وننية، وتمكنت عرى مدى قرابة نبف قرن مح وضا ببمة لاصة بها  أنباء  وكالة

وكالة أنباء بالعالم، وتألذ مكانها اليو  عرى قاامة أام  200اإلعال  العربي والدولي مح بيح أكثر مح 
ني نقع عريها وزااع اإلعال  المخترفة  المبادر اإلعالمية السعودية والعربية الرزمية التي تعتمد 

اإللكتروني الذي ُيزود متابعي  باأللبار عرى مدار الرحظة، أو  ألبار الممركة، زواء مح لالل موقعها 
 .المخترفة عرى هبكا  التواصع االجتماعي عبر مساباتها 

ويحظى المنتدى بدعم إعالمي كبير مح مجموعة روتانا، ميث تقو  بتاطيا  إعالمية مميزة 
المبدعة، وللش عرى أغرو قنواتها الف ااية واإللاعية، وأبرزاا    االبتكارية لرمساامة ني المشروعا

، ن الع عح مساباتها  ، وإلاعة روتانا إل إ  LBC روتانا لريجية وقناة اقرأ، وقناة الرزالة، وقناة قناة 

https://sabq.org/sgQtcM
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 .الرااجة عرى منبا  السوهال ميديا

رياض التي تعد إمدى البحف الراادة كما ت م قاامة الشركاء اإلعالمييح لرمنتدى صحيفة ال
العاصمة السعودية واي اليو  مح أكثر البحف ني  والعريقة، وقد تأزست كأول صحيفة تبدر ني 

 58الونح العربي نجاماع ونمواع، ميث تنتشر مكاتبها دالع الممركة ولارجها ميث يبع عدداا إلى 
  .مول العالم مكتباع إضانة إلى هبكة مح مئا  المرازريح 

كما ت م قاامة الشركاء اإلعالمييح لرمنتدى صحيفة االقتبادية، إمدى أبرز البحف التي تهتم 
 ، وتبدر عح 1992والشرق األوزط، والتي تأزست ني العا   السعودية ني بالمجال االقتبادي 

السعودية للبحاا والنشر، إمدى هركا  المجموعة السعودية للبحاا والتسويق،   الشركة 
  مجموعة إعالمية ني الونح العربي.  أكبر 

   بالمدينة المنورة،1935وتعتبر صحيفة المدينة مح أقد  البحف السعودية إْل تأزست ني العا  
لربحانة والطباعة والنشر الذي أصبي موقعها ني مدينة جدة، واي تعد  المدينة وتبدر عح ملزسة
اع همع جميا االتجااا  مح أجع مواكبة السعودية التي ههد  تطوير مح أوااع البحف 

 .المقروءة التي يشهداا العالم البحانة  تطور 

وان مت "صحيفة زبق" إلى قاامة الشركاء اإلعالمييح لمنتدى االبتكار االجتماعي، وتعد مح أههر 
ا، وأقد  وأاّم البحف اإللبارية اإللكترونية، وتهتم بتقديم المحتوى اإللباري بشكٍع مبري وزري

 .واذا كان عامالع رايساع ني متابعة المالييح لها

 2022نبراير   7-6مح  الفترة   ويسعى منتدى االبتكار االجتماعي الذي زيعقد دورت  األولى ني 
ونشر  إضانة إلى التشجيا عرى االبتكار، أكثر رنااية،  ، لرمساامة ني بناء مجتما  بالمدينة المنورة

ن الع عح  ريادة األعمال بطريقة أكثر همولية وكفاءة،  مشروعا   ني الجتماعيةثقانة إدما  التنمية ا
وتنمية  تطوير برام  التدريو ن الع عح  القدرا  والشراكا ، أزاليو البحث وبناء  تحسيح

ة ، إلى جانو تشجيا المبادرا  االجتماعياالجتماعية الريادية المشاريا  القيادية ألصحاا المهارا  
  تايير اجتماعي. كطريقة إلمداا 

: https://sendian.org/website/register-ويمكح التسجيع ني المنتدى مح لالل الرابط التالي

ar/واو مجاني ،. 
 

https://sendian.org/website/register-ar/
https://sendian.org/website/register-ar/
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Press cuttings 
 

Client                        : 2022نتدى االبتكار االجتماعي م  
Publication              :   زبق 
Description              : online  
News/Event              : Webinar 

Data                           : 06 / 02 / 2022 

Link        :   https://sabq.org/cK2mh8 

 

بحضور  لتحفيز حراك عاملي يف الريادة وتوفري منصة للتعلم وتبادل اليربات

 باملدينة ٢٠٢٢خرباء عامليني.. بدء منتدى االبتكار االجتامعي 

" ٠٢٢٢منتدى االبتكار االجتماعي "زنديان التعريم   UBTترعى جامعة األعمال والتكنولوجيا

 .بجامعة نيبة بالمدينة المنورة، بح ور عدد مح المسلوليح واألكاديمييح والخبراء

ويأتي المنتدى زنويعا ويجما قادة الجها  والمشاريا االجتماعية والممارزيح مح أنحاء العالم 

لرتواصع وتبادل األنكار ني مجاال  االبتكار واالزتثمار االجتماعي. كما يسعى لتحفيز مراك 

 مي ني الريادة االجتماعية وتونير منبة لرتعرم وتبادل الخبرا  وأمدا عال

الممارزةةةا  وبنةةةاء الشةةةراكا  بةةةيح رواد األعمةةةال اإلقريميةةةيح والعةةةالمييح لةةةدعم ريةةةادة األعمةةةال      

 .االجتماعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وتحقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق مفهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  اإلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداع االجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعي

ا بةةح صةةادق  الةةدكتور عبةةدا   UBTوأكةةد راةةيس مجرةةس أمنةةاء جامعةةة األعمةةال والتكنولوجيةةا     

دمةةةةالن، نةةةةي "زةةةةنديان التعرةةةةيم"ت أن الجامعةةةةة وصةةةةرت لمرامةةةةع متقدمةةةةةت كونهةةةةا إمةةةةدى أاةةةةم    

https://sabq.org/cK2mh8
https://sabq.org/cK2mh8
https://sabq.org/cK2mh8
https://sabq.org/cK2mh8
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الجامعةةةا  التةةةي تسةةةير ونةةةق ازةةةتراتيجيا  متطةةةورة بمنظةةةور متطةةةور يربةةةي امتياجةةةا  السةةةوق      

 .ويلاةةةةةةةع الكةةةةةةةوادر الوننيةةةةةةةة مةةةةةةةح لةةةةةةةالل امت ةةةةةةةانها نةةةةةةةي بيئةةةةةةةة متطةةةةةةةورة ولالقةةةةةةةة        

جامعةةةةة تعمةةةةع بالةةةةذكاء البةةةةناعي ل ةةةةمان الةةةةتعرم   وأضةةةةال الةةةةدكتور دمةةةةالن أن انطةةةةالق أول

وتسةةةهم نةةةي تنميةةةة مسةةةتدامة تحقةةةق      2030الةةةذاتي لتحقيةةةق مسةةةتهدنا  تواكةةةو رؤيةةةة الممركةةةة      

 .األادال المنشودة

 

 

  



 

-  99 - 

 الملف الصحفي واإلعالمي

Press cuttings 
 

Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  
Publication              :   زبق 
Description              : online  
News/Event              : Webinar 

Data                           : 07 / 02 / 2022 

Link        :   https://sabq.org/B2WxyP  

 

تامعي مؤسسة امللك فيصل اليريية تشارك يف منتدى االبتكار االج 

 "سنديان"

https://sabq.org/B2WxyP%207
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Press cuttings 
 

Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  
Publication              :   زبق 
Description              : online  
News/Event              : Webinar 

Data                           : 14 / 01 / 2022 

Link        :   https://sabq.org/SCVmGW  

  

 مثاين جلسات علمية تسلط الضوء عىل الحلول الذكية 

 مبنتدى االبتكار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sabq.org/SCVmGW
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Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  
Publication              : ق  زب  

Description              : online  
News/Event              : Webinar 

Data                           : 16 / 01 / 2022 

Link        :   https://sabq.org/JX9Rc5  

 "التعليم منتدى االبتكار االجتامعي يعلن إطالق مبادرة "سنديان 

 

 

 

 

 

https://sabq.org/JX9Rc5
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Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  
Publication              :   زبق 
Description              : online  
News/Event              : Webinar 

Data                           : 18 / 01 / 2022 

Link        :   https://sabq.org/sgQtcM  

واس" ومجموعة "روتانا" و"االقتصادية" و"الرياض" و"املدينة" "

 "لـ"منتدى االبتكار االجتامعي و"سبق" رعاة إعالميون

عالمييح يشكرون داعماع كبيراع إلنجاا الشركاء اإل قالت إدارة "منتدى االبتكار االجتماعي" "زنديان" إن 

ب   رزالت ، وتحقيق  أادان  المرجوة، انطالقاع مح الدور الفاعع الذي ت طرا  نعاليا  المنتدى، وإيبال 

 .كبرى الوزااع اإلعالمية ني تاطية األمداا الوننية المهمة

ة األنباء السعودية، واي أول وت م قاامة الشركاء اإلعالمييح ما "منتدى االبتكار االجتماعي" وكال

ني لريطة  وننية، وتمكنت عرى مدى قرابة نبف قرن مح وضا ببمة لاصة بها  وكالة أنباء 

وكالة أنباء بالعالم، وتألذ مكانها اليو  عرى قاامة أام  200اإلعال  العربي والدولي مح بيح أكثر مح 

عريها وزااع اإلعال  المخترفة ني نقع  مد المبادر اإلعالمية السعودية والعربية الرزمية التي تعت

اإللكتروني الذي ُيزود متابعي  باأللبار عرى مدار الرحظة، أو  ألبار الممركة، زواء مح لالل موقعها 

 .المخترفة عرى هبكا  التواصع االجتماعي عبر مساباتها 

عالمية مميزة ويحظى المنتدى بدعم إعالمي كبير مح مجموعة روتانا، ميث تقو  بتاطيا  إ

المبدعة، وللش عرى أغرو قنواتها الف ااية واإللاعية، وأبرزاا  لرمساامة ني المشروعا  االبتكارية 

، ن الع عح مساباتها  ، وإلاعة روتانا إل إ  LBC روتانا لريجية وقناة اقرأ، وقناة الرزالة، وقناة قناة 

https://sabq.org/sgQtcM
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 .الرااجة عرى منبا  السوهال ميديا

شركاء اإلعالمييح لرمنتدى صحيفة الرياض التي تعد إمدى البحف الراادة كما ت م قاامة ال

العاصمة السعودية واي اليو  مح أكثر البحف ني  والعريقة، وقد تأزست كأول صحيفة تبدر ني 

 58الونح العربي نجاماع ونمواع، ميث تنتشر مكاتبها دالع الممركة ولارجها ميث يبع عدداا إلى 

  مول العالم. بكة مح مئا  المرازريح مكتباع إضانة إلى ه

كما ت م قاامة الشركاء اإلعالمييح لرمنتدى صحيفة االقتبادية، إمدى أبرز البحف التي تهتم 

 ، وتبدر عح 1992والشرق األوزط، والتي تأزست ني العا   السعودية ني بالمجال االقتبادي 

جموعة السعودية للبحاا والتسويق، السعودية للبحاا والنشر، إمدى هركا  الم  الشركة 

  مجموعة إعالمية ني الونح العربي.  أكبر 

   بالمدينة المنورة،1935وتعتبر صحيفة المدينة مح أقد  البحف السعودية إْل تأزست ني العا  

لربحانة والطباعة والنشر الذي أصبي موقعها ني مدينة جدة، واي تعد  المدينة وتبدر عح ملزسة

السعودية التي ههد  تطويراع همع جميا االتجااا  مح أجع مواكبة  ع البحف مح أواا

 .المقروءة التي يشهداا العالم البحانة  تطور 

وان مت "صحيفة زبق" إلى قاامة الشركاء اإلعالمييح لمنتدى االبتكار االجتماعي، وتعد مح أههر 

المحتوى اإللباري بشكٍع مبري وزريا،  وأقد  وأاّم البحف اإللبارية اإللكترونية، وتهتم بتقديم

 .واذا كان عامالع رايساع ني متابعة المالييح لها

 2022نبراير   7-6مح  الفترة   ويسعى منتدى االبتكار االجتماعي الذي زيعقد دورت  األولى ني 

ونشر  كار، إضانة إلى التشجيا عرى االبتأكثر رنااية،  ، لرمساامة ني بناء مجتما  بالمدينة المنورة

ن الع عح  ريادة األعمال بطريقة أكثر همولية وكفاءة،  مشروعا   ني ثقانة إدما  التنمية االجتماعية

وتنمية  تطوير برام  التدريو ن الع عح  القدرا  والشراكا ، أزاليو البحث وبناء  تحسيح

لى جانو تشجيا المبادرا  االجتماعية ، إاالجتماعية الريادية المشاريا  القيادية ألصحاا المهارا  

  تايير اجتماعي. كطريقة إلمداا 

: https://sendian.org/website/register-ويمكح التسجيع ني المنتدى مح لالل الرابط التالي

ar/واو مجاني ،. 

 

https://sendian.org/website/register-ar/
https://sendian.org/website/register-ar/
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Press cuttings 
 

Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  
Publication              :   زبق 
Description              : online  
News/Event              : Webinar 

Data                           : 06 / 02 / 2022 

Link        :   https://sabq.org/cK2mh8 

 

بحضور  لتحفيز حراك عاملي يف الريادة وتوفري منصة للتعلم وتبادل اليربات

 باملدينة ٢٠٢٢خرباء عامليني.. بدء منتدى االبتكار االجتامعي 

" ٢٠٢٢كار االجتماعي "زنديان التعريم منتدى االبت  UBTترعى جامعة األعمال والتكنولوجيا

 .بجامعة نيبة بالمدينة المنورة، بح ور عدد مح المسلوليح واألكاديمييح والخبراء

ويأتي المنتدى زنويعا ويجما قادة الجها  والمشاريا االجتماعية والممارزيح مح أنحاء العالم 

تماعي. كما يسعى لتحفيز مراك لرتواصع وتبادل األنكار ني مجاال  االبتكار واالزتثمار االج

 عالمي ني الريادة االجتماعية وتونير منبة لرتعرم وتبادل الخبرا  وأمدا 

الممارزةةةا  وبنةةةاء الشةةةراكا  بةةةيح رواد األعمةةةال اإلقريميةةةيح والعةةةالمييح لةةةدعم ريةةةادة األعمةةةال      

 .االجتماعية وتحقيق مفهو  اإلبداع االجتماعي

الةدكتور عبةداا بةح صةادق دمةالن،        UBTل والتكنولوجيةا وأكد رايس مجرس أمناء جامعة األعما

ني "زنديان التعريم"ت أن الجامعة وصرت لمرامع متقدمةت كونهةا إمةدى أاةم الجامعةا  التةي تسةير       

https://sabq.org/cK2mh8
https://sabq.org/cK2mh8
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ونق ازتراتيجيا  متطةورة بمنظةور متطةور يربةي امتياجةا  السةوق ويلاةع الكةوادر الوننيةة مةح           

 .لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالل امت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانها نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي بيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة متطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورة ولالقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    

ضةةال الةةدكتور دمةةالن أن انطةةالق أول جامعةةة تعمةةع بالةةذكاء البةةناعي ل ةةمان الةةتعرم الةةذاتي      وأ

 .وتسهم ني تنمية مستدامة تحقق األادال المنشودة 2030لتحقيق مستهدنا  تواكو رؤية الممركة 
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ة تشارك يف منتدى االبتكار االجتامعي مؤسسة امللك فيصل اليريي 

 "سنديان"

 

https://sabq.org/B2WxyP%207
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 مثاين جلسات علمية تسلط الضوء عىل الحلول الذكية 

 مبنتدى االبتكار 
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واس" ومجموعة "روتانا" و"االقتصادية" و"الرياض" و"املدينة" "

 "لـ"منتدى االبتكار االجتامعي و"سبق" رعاة إعالميون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشركاء اإلعالمييح يشكرون داعماع كبيراع إلنجاا  االبتكار االجتماعي" "زنديان" إن قالت إدارة "منتدى 
ب   رزالت ، وتحقيق  أادان  المرجوة، انطالقاع مح الدور الفاعع الذي ت طرا  نعاليا  المنتدى، وإيبال 

 .كبرى الوزااع اإلعالمية ني تاطية األمداا الوننية المهمة

عالمييح ما "منتدى االبتكار االجتماعي" وكالة األنباء السعودية، واي أول وت م قاامة الشركاء اإل
ني لريطة  وننية، وتمكنت عرى مدى قرابة نبف قرن مح وضا ببمة لاصة بها  وكالة أنباء 

وكالة أنباء بالعالم، وتألذ مكانها اليو  عرى قاامة أام  200اإلعال  العربي والدولي مح بيح أكثر مح 
عريها وزااع اإلعال  المخترفة ني نقع  إلعالمية السعودية والعربية الرزمية التي تعتمد المبادر ا

اإللكتروني الذي ُيزود متابعي  باأللبار عرى مدار الرحظة، أو  ألبار الممركة، زواء مح لالل موقعها 
 .المخترفة عرى هبكا  التواصع االجتماعي عبر مساباتها 

ي كبير مح مجموعة روتانا، ميث تقو  بتاطيا  إعالمية مميزة ويحظى المنتدى بدعم إعالم
المبدعة، وللش عرى أغرو قنواتها الف ااية واإللاعية، وأبرزاا  لرمساامة ني المشروعا  االبتكارية 

، ن الع عح مساباتها  ، وإلاعة روتانا إل إ  LBC روتانا لريجية وقناة اقرأ، وقناة الرزالة، وقناة قناة 

https://sabq.org/sgQtcM
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 .ة عرى منبا  السوهال ميدياالرااج

كما ت م قاامة الشركاء اإلعالمييح لرمنتدى صحيفة الرياض التي تعد إمدى البحف الراادة 
العاصمة السعودية واي اليو  مح أكثر البحف ني  والعريقة، وقد تأزست كأول صحيفة تبدر ني 

 58جها ميث يبع عدداا إلى الونح العربي نجاماع ونمواع، ميث تنتشر مكاتبها دالع الممركة ولار
  مول العالم. مكتباع إضانة إلى هبكة مح مئا  المرازريح 

كما ت م قاامة الشركاء اإلعالمييح لرمنتدى صحيفة االقتبادية، إمدى أبرز البحف التي تهتم 
 ، وتبدر عح 1992والشرق األوزط، والتي تأزست ني العا   السعودية ني بالمجال االقتبادي 

السعودية للبحاا والنشر، إمدى هركا  المجموعة السعودية للبحاا والتسويق،   ة الشرك
  مجموعة إعالمية ني الونح العربي.  أكبر 

   بالمدينة المنورة،1935وتعتبر صحيفة المدينة مح أقد  البحف السعودية إْل تأزست ني العا  
ي أصبي موقعها ني مدينة جدة، واي تعد لربحانة والطباعة والنشر الذ المدينة وتبدر عح ملزسة
السعودية التي ههد  تطويراع همع جميا االتجااا  مح أجع مواكبة  مح أوااع البحف 

 .المقروءة التي يشهداا العالم البحانة  تطور 

وان مت "صحيفة زبق" إلى قاامة الشركاء اإلعالمييح لمنتدى االبتكار االجتماعي، وتعد مح أههر 
البحف اإللبارية اإللكترونية، وتهتم بتقديم المحتوى اإللباري بشكٍع مبري وزريا،  وأقد  وأاّم

 .واذا كان عامالع رايساع ني متابعة المالييح لها

 2022نبراير   7-6مح  الفترة   ويسعى منتدى االبتكار االجتماعي الذي زيعقد دورت  األولى ني 
ونشر  إضانة إلى التشجيا عرى االبتكار، أكثر رنااية،   ، لرمساامة ني بناء مجتما بالمدينة المنورة

ن الع عح  ريادة األعمال بطريقة أكثر همولية وكفاءة،  مشروعا   ني ثقانة إدما  التنمية االجتماعية
وتنمية  تطوير برام  التدريو ن الع عح  القدرا  والشراكا ، أزاليو البحث وبناء  تحسيح

، إلى جانو تشجيا المبادرا  االجتماعية االجتماعية الريادية المشاريا  ة ألصحااالقيادي المهارا  
  تايير اجتماعي. كطريقة إلمداا 

: isterhttps://sendian.org/website/reg-ويمكح التسجيع ني المنتدى مح لالل الرابط التالي

ar/واو مجاني ،. 
 

https://sendian.org/website/register-ar/
https://sendian.org/website/register-ar/
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بحضور  لتحفيز حراك عاملي يف الريادة وتوفري منصة للتعلم وتبادل اليربات

 باملدينة ٢٠٢٢خرباء عامليني.. بدء منتدى االبتكار االجتامعي 

" ٢٠٢٢منتدى االبتكار االجتماعي "زنديان التعريم   UBTعى جامعة األعمال والتكنولوجياتر

 .بجامعة نيبة بالمدينة المنورة، بح ور عدد مح المسلوليح واألكاديمييح والخبراء

ويأتي المنتدى زنويعا ويجما قادة الجها  والمشاريا االجتماعية والممارزيح مح أنحاء العالم 

دل األنكار ني مجاال  االبتكار واالزتثمار االجتماعي. كما يسعى لتحفيز مراك لرتواصع وتبا

 عالمي ني الريادة االجتماعية وتونير منبة لرتعرم وتبادل الخبرا  وأمدا 

الممارزا  وبناء الشراكا  بيح رواد األعمال اإلقريمييح والعالمييح لدعم ريادة األعمال 

 .االجتماعي االجتماعية وتحقيق مفهو  اإلبداع

الدكتور عبداا بح صادق دمالن،   UBTوأكد رايس مجرس أمناء جامعة األعمال والتكنولوجيا

ني "زنديان التعريم"ت أن الجامعة وصرت لمرامع متقدمةت كونها إمدى أام الجامعا  التي تسير 

https://sabq.org/cK2mh8
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ية مح ونق ازتراتيجيا  متطورة بمنظور متطور يربي امتياجا  السوق ويلاع الكوادر الونن

 .لالل امت انها ني بيئة متطورة ولالقة

وأضال الدكتور دمالن أن انطالق أول جامعة تعمع بالذكاء البناعي ل مان التعرم الذاتي 

 .وتسهم ني تنمية مستدامة تحقق األادال المنشودة 2030لتحقيق مستهدنا  تواكو رؤية الممركة 
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مؤسسة امللك فيصل اليريية تشارك يف منتدى االبتكار االجتامعي  

 "سنديان"

 

https://sabq.org/B2WxyP%207
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 مبنتدى االبتكار 
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 "منتدى االبتكار االجتامعي يعلن إطالق مبادرة "سنديان التعليم 

 

https://sabq.org/JX9Rc5
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واس" ومجموعة "روتانا" و"االقتصادية" و"الرياض" و"املدينة" "

 "لـ"منتدى االبتكار االجتامعي و"سبق" رعاة إعالميون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشركاء اإلعالمييح يشكرون داعماع كبيراع إلنجاا  قالت إدارة "منتدى االبتكار االجتماعي" "زنديان" إن 
ب   رزالت ، وتحقيق  أادان  المرجوة، انطالقاع مح الدور الفاعع الذي ت طرا  نعاليا  المنتدى، وإيبال 

 .همةكبرى الوزااع اإلعالمية ني تاطية األمداا الوننية الم

وت م قاامة الشركاء اإلعالمييح ما "منتدى االبتكار االجتماعي" وكالة األنباء السعودية، واي أول 
ني لريطة  وننية، وتمكنت عرى مدى قرابة نبف قرن مح وضا ببمة لاصة بها  وكالة أنباء 

ليو  عرى قاامة أام وكالة أنباء بالعالم، وتألذ مكانها ا 200اإلعال  العربي والدولي مح بيح أكثر مح 
عريها وزااع اإلعال  المخترفة ني نقع  المبادر اإلعالمية السعودية والعربية الرزمية التي تعتمد 

اإللكتروني الذي ُيزود متابعي  باأللبار عرى مدار الرحظة، أو  ألبار الممركة، زواء مح لالل موقعها 
 .المخترفة عرى هبكا  التواصع االجتماعي عبر مساباتها 

ويحظى المنتدى بدعم إعالمي كبير مح مجموعة روتانا، ميث تقو  بتاطيا  إعالمية مميزة 
المبدعة، وللش عرى أغرو قنواتها الف ااية واإللاعية، وأبرزاا  لرمساامة ني المشروعا  االبتكارية 

، ن الع عح مساباتها  ، وإلاعة روتانا إل إ  LBC روتانا لريجية وقناة اقرأ، وقناة الرزالة، وقناة قناة 
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 .الرااجة عرى منبا  السوهال ميديا

كما ت م قاامة الشركاء اإلعالمييح لرمنتدى صحيفة الرياض التي تعد إمدى البحف الراادة 
العاصمة السعودية واي اليو  مح أكثر البحف ني  والعريقة، وقد تأزست كأول صحيفة تبدر ني 

 58شر مكاتبها دالع الممركة ولارجها ميث يبع عدداا إلى الونح العربي نجاماع ونمواع، ميث تنت
  مول العالم. مكتباع إضانة إلى هبكة مح مئا  المرازريح 

كما ت م قاامة الشركاء اإلعالمييح لرمنتدى صحيفة االقتبادية، إمدى أبرز البحف التي تهتم 
 ، وتبدر عح 1992العا   والشرق األوزط، والتي تأزست ني السعودية ني بالمجال االقتبادي 

السعودية للبحاا والنشر، إمدى هركا  المجموعة السعودية للبحاا والتسويق،   الشركة 
  مجموعة إعالمية ني الونح العربي.  أكبر 

   بالمدينة المنورة،1935وتعتبر صحيفة المدينة مح أقد  البحف السعودية إْل تأزست ني العا  
لربحانة والطباعة والنشر الذي أصبي موقعها ني مدينة جدة، واي تعد  المدينة وتبدر عح ملزسة
السعودية التي ههد  تطويراع همع جميا االتجااا  مح أجع مواكبة  مح أوااع البحف 

 .المقروءة التي يشهداا العالم البحانة  تطور 

اعي، وتعد مح أههر وان مت "صحيفة زبق" إلى قاامة الشركاء اإلعالمييح لمنتدى االبتكار االجتم
وأقد  وأاّم البحف اإللبارية اإللكترونية، وتهتم بتقديم المحتوى اإللباري بشكٍع مبري وزريا، 

 .واذا كان عامالع رايساع ني متابعة المالييح لها

 2022نبراير   7-6مح  الفترة   ويسعى منتدى االبتكار االجتماعي الذي زيعقد دورت  األولى ني 
ونشر  إضانة إلى التشجيا عرى االبتكار، أكثر رنااية،  ، لرمساامة ني بناء مجتما  رةبالمدينة المنو

ن الع عح  ريادة األعمال بطريقة أكثر همولية وكفاءة،  مشروعا   ني ثقانة إدما  التنمية االجتماعية
وتنمية  وتطوير برام  التدري ن الع عح  القدرا  والشراكا ، أزاليو البحث وبناء  تحسيح

، إلى جانو تشجيا المبادرا  االجتماعية االجتماعية الريادية المشاريا  القيادية ألصحاا المهارا  
  تايير اجتماعي. كطريقة إلمداا 

: ps://sendian.org/website/registerhtt-ويمكح التسجيع ني المنتدى مح لالل الرابط التالي

ar/واو مجاني ،. 
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بحضور  لتحفيز حراك عاملي يف الريادة وتوفري منصة للتعلم وتبادل اليربات

 باملدينة ٢٠٢٢االجتامعي  خرباء عامليني.. بدء منتدى االبتكار

" ٢٠٢٢منتدى االبتكار االجتماعي "زنديان التعريم   UBTترعى جامعة األعمال والتكنولوجيا

 .بجامعة نيبة بالمدينة المنورة، بح ور عدد مح المسلوليح واألكاديمييح والخبراء

مح أنحاء العالم ويأتي المنتدى زنويعا ويجما قادة الجها  والمشاريا االجتماعية والممارزيح 

لرتواصع وتبادل األنكار ني مجاال  االبتكار واالزتثمار االجتماعي. كما يسعى لتحفيز مراك 

 عالمي ني الريادة االجتماعية وتونير منبة لرتعرم وتبادل الخبرا  وأمدا 

الممارزا  وبناء الشراكا  بيح رواد األعمال اإلقريمييح والعالمييح لدعم ريادة األعمال 

 .جتماعية وتحقيق مفهو  اإلبداع االجتماعياال

الدكتور عبداا بح صادق دمالن،   UBTوأكد رايس مجرس أمناء جامعة األعمال والتكنولوجيا

ني "زنديان التعريم"ت أن الجامعة وصرت لمرامع متقدمةت كونها إمدى أام الجامعا  التي تسير 

https://sabq.org/cK2mh8
https://sabq.org/cK2mh8
https://sabq.org/cK2mh8
https://sabq.org/cK2mh8
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ا  السوق ويلاع الكوادر الوننية مح ونق ازتراتيجيا  متطورة بمنظور متطور يربي امتياج

 .لالل امت انها ني بيئة متطورة ولالقة

وأضال الدكتور دمالن أن انطالق أول جامعة تعمع بالذكاء البناعي ل مان التعرم الذاتي 

 .وتسهم ني تنمية مستدامة تحقق األادال المنشودة 2030لتحقيق مستهدنا  تواكو رؤية الممركة 
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واس" ومجموعة "روتانا" و"االقتصادية" و"الرياض" و"املدينة" "

 ""منتدى االبتكار االجتامعيلـ و"سبق" رعاة إعالميون

 

الشركاء اإلعالمييح يشكرون داعماع كبيراع إلنجاا  قالت إدارة "منتدى االبتكار االجتماعي" "زنديان" إن 
ب   رزالت ، وتحقيق  أادان  المرجوة، انطالقاع مح الدور الفاعع الذي ت طرا  نعاليا  المنتدى، وإيبال 

 .ألمداا الوننية المهمةكبرى الوزااع اإلعالمية ني تاطية ا

وت م قاامة الشركاء اإلعالمييح ما "منتدى االبتكار االجتماعي" وكالة األنباء السعودية، واي أول 
ني لريطة  وننية، وتمكنت عرى مدى قرابة نبف قرن مح وضا ببمة لاصة بها  وكالة أنباء 

لم، وتألذ مكانها اليو  عرى قاامة أام وكالة أنباء بالعا 200اإلعال  العربي والدولي مح بيح أكثر مح 
عريها وزااع اإلعال  المخترفة ني نقع  المبادر اإلعالمية السعودية والعربية الرزمية التي تعتمد 

اإللكتروني الذي ُيزود متابعي  باأللبار عرى مدار الرحظة، أو  ألبار الممركة، زواء مح لالل موقعها 
 .التواصع االجتماعي المخترفة عرى هبكا  عبر مساباتها 

ويحظى المنتدى بدعم إعالمي كبير مح مجموعة روتانا، ميث تقو  بتاطيا  إعالمية مميزة 
المبدعة، وللش عرى أغرو قنواتها الف ااية واإللاعية، وأبرزاا  لرمساامة ني المشروعا  االبتكارية 

، ن الع عح مساباتها  إلاعة روتانا إل إ ، و LBC روتانا لريجية وقناة اقرأ، وقناة الرزالة، وقناة قناة 

https://sabq.org/sgQtcM
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 .الرااجة عرى منبا  السوهال ميديا

كما ت م قاامة الشركاء اإلعالمييح لرمنتدى صحيفة الرياض التي تعد إمدى البحف الراادة 
العاصمة السعودية واي اليو  مح أكثر البحف ني  والعريقة، وقد تأزست كأول صحيفة تبدر ني 

 58اع ونمواع، ميث تنتشر مكاتبها دالع الممركة ولارجها ميث يبع عدداا إلى الونح العربي نجام
  مول العالم. مكتباع إضانة إلى هبكة مح مئا  المرازريح 

كما ت م قاامة الشركاء اإلعالمييح لرمنتدى صحيفة االقتبادية، إمدى أبرز البحف التي تهتم 
 ، وتبدر عح 1992زط، والتي تأزست ني العا  والشرق األو السعودية ني بالمجال االقتبادي 

السعودية للبحاا والنشر، إمدى هركا  المجموعة السعودية للبحاا والتسويق،   الشركة 
  مجموعة إعالمية ني الونح العربي.  أكبر 

   بالمدينة المنورة،1935وتعتبر صحيفة المدينة مح أقد  البحف السعودية إْل تأزست ني العا  
لربحانة والطباعة والنشر الذي أصبي موقعها ني مدينة جدة، واي تعد  المدينة عح ملزسةوتبدر 

السعودية التي ههد  تطويراع همع جميا االتجااا  مح أجع مواكبة  مح أوااع البحف 
 .المقروءة التي يشهداا العالم البحانة  تطور 

دى االبتكار االجتماعي، وتعد مح أههر وان مت "صحيفة زبق" إلى قاامة الشركاء اإلعالمييح لمنت
وأقد  وأاّم البحف اإللبارية اإللكترونية، وتهتم بتقديم المحتوى اإللباري بشكٍع مبري وزريا، 

 .واذا كان عامالع رايساع ني متابعة المالييح لها

 0222نبراير   7-6مح  الفترة   ويسعى منتدى االبتكار االجتماعي الذي زيعقد دورت  األولى ني 
ونشر  إضانة إلى التشجيا عرى االبتكار، أكثر رنااية،  ، لرمساامة ني بناء مجتما  بالمدينة المنورة

ن الع عح  ريادة األعمال بطريقة أكثر همولية وكفاءة،  مشروعا   ني ثقانة إدما  التنمية االجتماعية
وتنمية  تطوير برام  التدريو ن الع عح  القدرا  والشراكا ، أزاليو البحث وبناء  تحسيح

، إلى جانو تشجيا المبادرا  االجتماعية االجتماعية الريادية المشاريا  القيادية ألصحاا المهارا  
  تايير اجتماعي. كطريقة إلمداا 

: https://sendian.org/website/register-ويمكح التسجيع ني المنتدى مح لالل الرابط التالي

ar/واو مجاني ،. 
 

https://sendian.org/website/register-ar/
https://sendian.org/website/register-ar/
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بحضور  لتحفيز حراك عاملي يف الريادة وتوفري منصة للتعلم وتبادل اليربات

 باملدينة ٢٠٢٢بدء منتدى االبتكار االجتامعي خرباء عامليني.. 

" ٢٠٢٢منتدى االبتكار االجتماعي "زنديان التعريم   UBTترعى جامعة األعمال والتكنولوجيا

 .بجامعة نيبة بالمدينة المنورة، بح ور عدد مح المسلوليح واألكاديمييح والخبراء

تماعية والممارزيح مح أنحاء العالم ويأتي المنتدى زنويعا ويجما قادة الجها  والمشاريا االج

لرتواصع وتبادل األنكار ني مجاال  االبتكار واالزتثمار االجتماعي. كما يسعى لتحفيز مراك 

 عالمي ني الريادة االجتماعية وتونير منبة لرتعرم وتبادل الخبرا  وأمدا 

ريادة األعمال  الممارزا  وبناء الشراكا  بيح رواد األعمال اإلقريمييح والعالمييح لدعم

 .االجتماعية وتحقيق مفهو  اإلبداع االجتماعي

الدكتور عبداا بح صادق دمالن،   UBTوأكد رايس مجرس أمناء جامعة األعمال والتكنولوجيا

ني "زنديان التعريم"ت أن الجامعة وصرت لمرامع متقدمةت كونها إمدى أام الجامعا  التي تسير 

https://sabq.org/cK2mh8
https://sabq.org/cK2mh8
https://sabq.org/cK2mh8
https://sabq.org/cK2mh8
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متطور يربي امتياجا  السوق ويلاع الكوادر الوننية مح  ونق ازتراتيجيا  متطورة بمنظور

 .لالل امت انها ني بيئة متطورة ولالقة

وأضال الدكتور دمالن أن انطالق أول جامعة تعمع بالذكاء البناعي ل مان التعرم الذاتي 

، وتسهم ني تنمية مستدامة تحقق األادال ٢٠٣٠لتحقيق مستهدنا  تواكو رؤية الممركة 

 .المنشودة

 

 

  



 

-  127 - 

 الملف الصحفي واإلعالمي

Press cuttings 
 

Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  
Publication              :   زبق 
Description              : online  
News/Event              : Webinar 

Data                           : 07 / 02 / 2022 

Link        :   https://sabq.org/B2WxyP  
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 "سنديان"
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 "منتدى االبتكار االجتامعي يعلن إطالق مبادرة "سنديان التعليم 
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و"املدينة"  واس" ومجموعة "روتانا" و"االقتصادية" و"الرياض""

 "لـ"منتدى االبتكار االجتامعي و"سبق" رعاة إعالميون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشركاء اإلعالمييح يشكرون داعماع كبيراع إلنجاا  قالت إدارة "منتدى االبتكار االجتماعي" "زنديان" إن 
ب   ذي ت طرا رزالت ، وتحقيق  أادان  المرجوة، انطالقاع مح الدور الفاعع ال نعاليا  المنتدى، وإيبال 

 .كبرى الوزااع اإلعالمية ني تاطية األمداا الوننية المهمة

وت م قاامة الشركاء اإلعالمييح ما "منتدى االبتكار االجتماعي" وكالة األنباء السعودية، واي أول 
ني لريطة  وننية، وتمكنت عرى مدى قرابة نبف قرن مح وضا ببمة لاصة بها  وكالة أنباء 

وكالة أنباء بالعالم، وتألذ مكانها اليو  عرى قاامة أام  200ي والدولي مح بيح أكثر مح اإلعال  العرب
عريها وزااع اإلعال  المخترفة ني نقع  المبادر اإلعالمية السعودية والعربية الرزمية التي تعتمد 

ار الرحظة، أو اإللكتروني الذي ُيزود متابعي  باأللبار عرى مد ألبار الممركة، زواء مح لالل موقعها 
 .المخترفة عرى هبكا  التواصع االجتماعي عبر مساباتها 

ويحظى المنتدى بدعم إعالمي كبير مح مجموعة روتانا، ميث تقو  بتاطيا  إعالمية مميزة 
المبدعة، وللش عرى أغرو قنواتها الف ااية واإللاعية، وأبرزاا  لرمساامة ني المشروعا  االبتكارية 

، ن الع عح مساباتها  ، وإلاعة روتانا إل إ  LBC يجية وقناة اقرأ، وقناة الرزالة، وقناةروتانا لر قناة 

https://sabq.org/sgQtcM
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 .الرااجة عرى منبا  السوهال ميديا

كما ت م قاامة الشركاء اإلعالمييح لرمنتدى صحيفة الرياض التي تعد إمدى البحف الراادة 
ة واي اليو  مح أكثر البحف ني العاصمة السعودي والعريقة، وقد تأزست كأول صحيفة تبدر ني 

 58الونح العربي نجاماع ونمواع، ميث تنتشر مكاتبها دالع الممركة ولارجها ميث يبع عدداا إلى 
  مول العالم. مكتباع إضانة إلى هبكة مح مئا  المرازريح 

كما ت م قاامة الشركاء اإلعالمييح لرمنتدى صحيفة االقتبادية، إمدى أبرز البحف التي تهتم 
 ، وتبدر عح 1992والشرق األوزط، والتي تأزست ني العا   السعودية ني بالمجال االقتبادي 

السعودية للبحاا والنشر، إمدى هركا  المجموعة السعودية للبحاا والتسويق،   الشركة 
  مجموعة إعالمية ني الونح العربي.  أكبر 

   بالمدينة المنورة،1935تأزست ني العا  وتعتبر صحيفة المدينة مح أقد  البحف السعودية إْل 
لربحانة والطباعة والنشر الذي أصبي موقعها ني مدينة جدة، واي تعد  المدينة وتبدر عح ملزسة
السعودية التي ههد  تطويراع همع جميا االتجااا  مح أجع مواكبة  مح أوااع البحف 

 .المقروءة التي يشهداا العالم البحانة  تطور 

"صحيفة زبق" إلى قاامة الشركاء اإلعالمييح لمنتدى االبتكار االجتماعي، وتعد مح أههر  وان مت
وأقد  وأاّم البحف اإللبارية اإللكترونية، وتهتم بتقديم المحتوى اإللباري بشكٍع مبري وزريا، 

 .واذا كان عامالع رايساع ني متابعة المالييح لها

 2022نبراير   7-6مح  الفترة   عقد دورت  األولى ني ويسعى منتدى االبتكار االجتماعي الذي زي
ونشر  إضانة إلى التشجيا عرى االبتكار، أكثر رنااية،  ، لرمساامة ني بناء مجتما  بالمدينة المنورة

ن الع عح  ريادة األعمال بطريقة أكثر همولية وكفاءة،  مشروعا   ني ثقانة إدما  التنمية االجتماعية
وتنمية  تطوير برام  التدريو ن الع عح  القدرا  والشراكا ، يو البحث وبناء أزال تحسيح

، إلى جانو تشجيا المبادرا  االجتماعية االجتماعية الريادية المشاريا  القيادية ألصحاا المهارا  
  تايير اجتماعي. كطريقة إلمداا 

: https://sendian.org/website/register-ويمكح التسجيع ني المنتدى مح لالل الرابط التالي

ar/واو مجاني ،. 
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https://sendian.org/website/register-ar/


 
 

-  132 - 

Press cuttings 
 

Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  
Publication              :   زبق 
Description              : online  
News/Event              : Webinar 

Data                           : 06 / 02 / 2022 

Link        :   https://sabq.org/cK2mh8 

 

بحضور  لتحفيز حراك عاملي يف الريادة وتوفري منصة للتعلم وتبادل اليربات

 باملدينة ٢٠٢٢خرباء عامليني.. بدء منتدى االبتكار االجتامعي 

" ٢٠٢٢منتدى االبتكار االجتماعي "زنديان التعريم   UBTترعى جامعة األعمال والتكنولوجيا

 .بجامعة نيبة بالمدينة المنورة، بح ور عدد مح المسلوليح واألكاديمييح والخبراء

لمنتدى زنويعا ويجما قادة الجها  والمشاريا االجتماعية والممارزيح مح أنحاء العالم ويأتي ا

لرتواصع وتبادل األنكار ني مجاال  االبتكار واالزتثمار االجتماعي. كما يسعى لتحفيز مراك 

 عالمي ني الريادة االجتماعية وتونير منبة لرتعرم وتبادل الخبرا  وأمدا 

ا  بيح رواد األعمال اإلقريمييح والعالمييح لدعم ريادة األعمال الممارزا  وبناء الشراك

 .االجتماعية وتحقيق مفهو  اإلبداع االجتماعي

الدكتور عبداا بح صادق دمالن،   UBTوأكد رايس مجرس أمناء جامعة األعمال والتكنولوجيا

جامعا  التي تسير ني "زنديان التعريم"ت أن الجامعة وصرت لمرامع متقدمةت كونها إمدى أام ال

https://sabq.org/cK2mh8
https://sabq.org/cK2mh8
https://sabq.org/cK2mh8
https://sabq.org/cK2mh8
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ونق ازتراتيجيا  متطورة بمنظور متطور يربي امتياجا  السوق ويلاع الكوادر الوننية مح 

 .لالل امت انها ني بيئة متطورة ولالقة

وأضال الدكتور دمالن أن انطالق أول جامعة تعمع بالذكاء البناعي ل مان التعرم الذاتي 

وتسهم ني تنمية مستدامة تحقق األادال  ،٢٠٣٠لتحقيق مستهدنا  تواكو رؤية الممركة 

 .المنشودة
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Press cuttings 
 

Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  
Publication              :   زبق 
Description              : online  
News/Event              : Webinar 

Data                           : 07 / 02 / 2022 

Link        :   https://sabq.org/B2WxyP  

 

مؤسسة امللك فيصل اليريية تشارك يف منتدى االبتكار االجتامعي  

 "سنديان"

 

https://sabq.org/B2WxyP%207
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Press cuttings 
 

Client                        : 2022اعي منتدى االبتكار االجتم  

Publication              :   جريدة الشعرة 

Description              : Online 

News/Event             : webinar 

Data                           : 13/ 12 / 2021 

Link                           :   https://twitter.com/shulanewss/status/1470348185113706499?s=20  

 

 منتدى انطالق منتدى االبتكار االجتامعي 

 

 

 

https://twitter.com/shulanewss/status/1470348185113706499?s=20
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Press cuttings 
 

Client                        : منتدى االبتكار االجتماعي 
Publication              :  صحيفة صباا البنوك 
Description              : online  
News/Event              : Webinar 

Data                           : 16 / 01 / 2022 

Link        : https://2u.pw/IQDZK  

  

 بنك التنمية االجتامعية يرعى منتدى االبتكار االجتامعي

 

أعلن

المدينةالمنورة فبرايرالمقبلفي7–6منالفترةخاللالذيينطلقمنتدىاالبتكاراالجتماعي

 .انضمامبنكالتنميةاالجتماعيةلقائمةالشركاءاالستراتيجيينعن
بتكاراالجتماعيإلىتنويعوتوسيعشراكاته،ممايوفَّرالدعمالالزمإلنجاحه،ويسعىمنتدىاال

وإعطائهثقًلاعلمًياوأكاديمًيا،إضافةلتحقيقأهدافهفيتسليطالضوءوإثراءمخرجاته،

التحدياتوالمشاكلوالمبتكرةالتيمنشأنهامعالجةالحلولالذكيةعلى

العملاالجتماعيوفرص االجتماعيةواالستثمارريادةاألعمالومنها ملحة،ال االجتماعيةوالقضايا

 ومكافحةالفقر.والبيئةوالتعليموالصحة
االجتماعيبورشتيعملتعقدويشاركبنكالتنميةاالجتماعيةضمنفعالياتمنتدىاالبتكار

خطواتك”ماتعقدالثانيةتحتعنوان،في”وتنميةالمالاالستثمارالذكي“األولىتحتعنوان

 ”.األولىنحوريادةاألعمال:ثقافةالعملالحر
الشراكاتالمهمةوالمؤثرة،نمًراللدوروتعدالشراكةاالستراتيجيةمعبنكالتنميةاالجتماعيةمن

كفاءةوفعاليةالراغبينفيخوضالعملالحرورفعإنتاجيتهمالذييضطلعبهفيتعزيز

 .مالئمةومستقرةومنتجةومهاراتهموخبراتهمفيأعمال
ويقدمبنكالتنميةاالجتماعيةحزمةمنالمنتجاتالتمويليةالتيتخدمالمستفيدينفيهذاالقطاع،

حيثيتي لهمفرصةالحصولعلىتمويلميسريمكنهممنمواجهةبعضااللتزاماتالناشئة

 فردأواألسرة.احتياجاتهماألساسيةسواءللعن

https://2u.pw/IQDZK
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Press cuttings 
 

Client                          :2022 منتدى االتبكار االجتماعي 

Publication                :   صحانة الجديد 

Description               : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 13/ 12 / 2021 

Link                            :   https://shortest.link/271g  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://shortest.link/271g
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Press cuttings 
 

Client                         : 2022جتماعي منتدى االبتكار اال  

Publication               :   صحيفة عيح الونح  

Description               : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 06/ 02 / 2022 

Link                            :   https://www.ienalwatan.com/archives/324702  

 

 برعاية جامعة االعامل والتكنولوجيا 2022انطالق منتدى االبتكار االجتامعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBT  

. 

https://www.ienalwatan.com/archives/324702
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. 

 UBT 

”. 

 . 

.
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Press cuttings 
 

Client                         : 2022اعي منتدى االبتكار االجتم  

Publication               :   صحيفة عيون  

Description               : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 25/ 01 / 2022 

Link                            :  https://3yonnews.com/1790824  

 

 أسبار يتيح التسجيل يف منتدى االبتكار االجتامعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ُينمممركزأسبارللبحوثوالدراسات"منتدىاالبتكاراالجتماعي"الذيتنطلقفعالياتهفي

 .فبرايرالمقبل7-6منالفترةخاللالمنورةالمدينة

تشهدهاالمملكةفيمختللويأتيإقامةالمنتدىفيإطارجهودالمركزلمواكبةالتطوراتالتي

م،التيتسعىإلىتعزيزودعمثقافة2030المجاالت،بمايحققمستهدفاتهاضمنرايةالمملكة

.االبتكاراالجتماعي

وخبراءومختصينورواداألعمالمنمسؤولينويشاركفيالمنتدىمتحدثيندوليينمندولمختلفة،

 .االجتماعيين

الموقعأو الرابطوأتاحالمركزللجميعإمكانيةالتسجيلمنخالل

 

https://3yonnews.com/1790824
https://3yonnews.com/url?code=aHR0cHM6Ly9zZW5kaWFuLm9yZy93ZWJzaXRlL3JlZ2lzdGVyLWFyLw%3D%3D
https://3yonnews.com/url?code=aHR0cDovL3d3dy5zZW5kaWFuLm9yZw%3D%3D
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Press cuttings  
 

Client                         :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :   صحيفة مداد  

Description               : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 06/ 02 / 2022 

  

 

 .منتدى االبتكار االجتامعي يطلق جائزة االبتكار االجتامعي

 

 

اازة االبتكار االجتماعيت إمدى مبادرا  عح إنالق ج أعرح مركز أزبار لربحوا والدرازا 

ني  2022نبراير  7-6منتدى االبتكار االجتماعي )زندياندت الذي زينفذه المركز لالل مح 

المدينة المنورة، وللش تكريماع ألصحاا العقول واألنكار والحرول المبتكرة، وامتفاءع بنجاا أثر 

 .ابتكاراتهم ني تحسيح مياة النا 

أوضي د. نهد العرابي الحارثي رايس مركز أزبار لربحوا والدرازا ، أن  وبهذه المنازبة،

إنالق الجاازة يأتي تحقيقاع ألادال منتدى االبتكار االجتماعي ني تعزيز االبتكارا  واألنكار 

 .المميزة، التي تقد  مروال اجتماعية مبتكرة ونعالة لمشاكع المجتما األكثر إلحامعا

 2030البتكار منهجاع وأزروا عمع ني مخترف المجاال  تحقيقعا لرؤية وأكد أن الممركة تتبنى ا

التي تهدل إلى توظيف األنكار واألزاليو والمبادرا  االجتماعية الخالقة لتحسيح مياة النا ، 

وبناء مستقبع أن ع للجيال القادمة، موضحا أن الممركة تمترش كانة المقوما  والممكنا  العمرية 

https://sendian.org/website/
https://sendian.org/website/
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زمة لتعزيز االبتكار االجتماعي ودمج  ني ثقانة وعقريا  كانة الجها  ني والتكنولوجية الال

 .المجتما، باعتباره ثروة مستدامة وأزازا لتطور الشعوا وتقد  الدول

وأهار رايس مركز أزبار لربحوا والدرازا  إلى أن إنالق جاازة االبتكار االجتماعي يجّسد 

األنكار المبتكرة التي تساام ني تحقيق التنمية ااتما  الممركة وجهوداا المتواصرة ني دعم 

االقتبادية واالجتماعية، اعتمادا عرى ازتخدا  األزاليو اإلبداعية والمبتكرة ني تحقيق أادال 

 .المجتمعا  وتربية امتياجاتها ومع مشكالتها وتونير لدما  جديدة مح أجع البالي العا 

قول واألنكار اإلبداعية، وكذلش أصحاا التجارا وتستهدل جاازة االبتكار االجتماعي أصحاا الع

واالزتجابا  االجتماعية المبتكرة، زواء مح الجها  الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية، التي 

عمرت عرى تنفيذ وتقديم مرول مبتكرة اجتماعيعا زاامت ني معالجة الق ايا االجتماعية 

 .الزتجابة لرتحديا  والبدما  المستقبريةواالقتبادية، وبناء مرونة ورهاقة أقوى لتحسيح ا

اذا وقد وضعت لجنة الجاازة ثالثة معايير مهنية لالزتحقاق، يتمثع األول ني اإلبداع/الحداثة ني 

االبتكارا  المقدمة، وللش عبر تقديم مع جديد مخترف عح الحرول المتبعة ماليعا، نيما يتمثع الثاني 

ني لالبتكارا  المقدمة، أما الثالث نيتمثع ني مجم تأثير ني االمتداد والبعد الزماني والجارا

 .االبتكارا  المقدمة وللش مح لالل تحقيق أادال الجاازة

ويمكح لرراغبيح ني المشاركة إرزال إبداعاتهم وابتكاراتهم عبر موقا الجاازة اإللكتروني 

قبول المشاركا ، ا  او يلر موعد ل1443جمادى اآللرة  17  الموانق 2022يناير  20وزيكون 

عرى أن يتم تكريم ثالثة ناازيح بوزا  رواد االبتكار االجتماعي مح قبع صامو السمو المركي 

  األمير نيبع بح زرمان بح عبدالعزيز يل زعود أمير منطقة المدينة المنورة.
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Press cuttings 
 

Client                         :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :    صحيفة مبر اليو  

Description               : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 18/ 01 / 2022 

Link                            :   https://2u.pw/7sNLU  
  

و"املدينة" و"سبق"  "الرياض"واس" ومجموعة "روتانا" و"االقتصادية" و"

 "رعاة إعالميون لـ"منتدى االبتكار االجتامعي

 

 

67

https://2u.pw/7sNLU
https://www.masralyoum.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://www.masralyoum.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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-https://sendian.org/website/register :

ar/. 
 

https://www.masralyoum.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.masralyoum.net/tag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://www.masralyoum.net/tag/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9
https://www.masralyoum.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://www.masralyoum.net/tag/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://www.masralyoum.net/tag/2022
https://www.masralyoum.net/tag/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC
https://www.masralyoum.net/url?code=aHR0cHM6Ly9zZW5kaWFuLm9yZy93ZWJzaXRlL3JlZ2lzdGVyLWFyLw%3D%3D
https://www.masralyoum.net/url?code=aHR0cHM6Ly9zZW5kaWFuLm9yZy93ZWJzaXRlL3JlZ2lzdGVyLWFyLw%3D%3D
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: https://sendian.org/website/register-ar/
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https://www.masralyoum.net/url?code=aHR0cHM6Ly9zZW5kaWFuLm9yZy93ZWJzaXRlL3JlZ2lzdGVyLWFyLw%3D%3D
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Press cuttings 
 

Client                         :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :   صحيفة مبر مكس  

Description               : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 06/ 02 / 2022 

Link                            :   https://2u.pw/u1BLH  

 

 منتدى االبتكار االجتامعي باملدينة املنورة ركيزة أساسية من ركائز التنمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2u.pw/u1BLH


 
 

-  148 - 

Press cuttings 
 

Client                         : 2022ى االبتكار االجتماعي منتد  

Publication               :   صحيفة مبر مكس  

Description               : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 07/ 02 / 2022 

Link                            :   https://2u.pw/J95kv   

  

ق حفل ختام منتدى االبتكار االجتامعي يف اململكة العربية لطفيصل ي 

 السعودية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2u.pw/J95kv
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Press cuttings 
 

Client                         :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :  المنانق السعودية صحيفة    
Description               : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 17/ 01 / 2022 

Link                            :   https://almnatiq.net/1105143/  

 

 ورش عمل ضمن فعاليات منتدى االبتكار االجتامعي   6

 

 

https://almnatiq.net/1105143/
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Press cuttings 
 

Client                         :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :   صحيفة مهد الذاو  

Description               : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 08/ 02 / 2022 

Link                            :   https://2u.pw/X1SXD  

نورة يرعى حفل انطالق فعاليات منتدى االبتكار االجتامعي أمري املدينة امل

 "سنديان"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2u.pw/X1SXD
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Press cuttings 
 

Client                         :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :   صحيفة موجز  

Description               : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 08/ 02 / 2022 

Link                            :   https://ksa24.com/?p=57764  
 

حفل انطالق فعاليات منتدى االبتكار االجتامعي أمري املدينة املنورة يرعى  

 سنديان

https://ksa24.com/?p=57764
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Press cuttings 
 

Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :  الملهر االقتبادي 

Description              : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 04/ 02 / 2022 

Link                            :  http://www.indexeconomic.com/?p=44128  

 

   الضبياين : يشارك يف منتدى االبتكار االجتامعي باملدينة املنورة

 2022فبراير  4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متابعات –المؤشر االقتصادي 

يشارك الخبير االداري والمتخبص ني االدارة الحديثة والرهيقة االزتال لالد ال بياني 
نبراير   7- 6مح  الفترة    ني  منتدى االبتكار االجتماعي كمتحدا ومحاضر وينطرق المنتدى  ني

النقاش والحوار ضمح الجرسا  مطروم  لربحث و  وي م المنتدى مرفا    المقبع بالمدينة المنورة
تركز عرى تعزيز ودعم ثقانة االبتكار االجتماعي مح  الرايسة وورش العمع والمحاضرا  التي

التحديا  والمشاكع  مبتكرة تسهم ني معالجة  لالل السعي إليجاد وتقديم مرول 
  المرحة. االجتماعية والق ايا 

 . ٢٠٢٢الكبير والطيو ما مطرا العا    ثرواهار ال بياني الى ان المنتدى زيكون ل  اال
 

واضال ان المنتدى يناقى موضوعا  مهم  وت يف لرمشاركيح والح ور والمتابعيح ومنها 
ودور  والريادة االجتماعية، عرى زبيع المثال ال الحبر العالقة بيح االبتكار

االجتماعي،  االبتكار ة نيالناجح االجتماعييح ، إضانة إلى ازتعراض بع  التجارا المبتكريح

http://www.indexeconomic.com/?p=44128
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مرول إبداعية مستدامة ني  والتحديا  التي تعوق  عح تحقيق أادان  ني لدمة المجتما وصناعة 
 .التنمية االجتماعية

يذكر ان لالد ال بيانيت الخبير اإلداري والمتخبص ني اإلدارة الرهيقة واي عبارة عح 
 .الجودة، تخفي  الهدر، ورنا اإلنتاجية مجموعة األعمال واألنشطة التي تهدل إلى تحسيح

واذا النمط مح اإلدارة يهدل كذلش إلى السهولة، والسرعة، والمرونة ني تنفيذ األعمال، واي 
تهدل إلى التفكير السهع والبسيط واإلبداعي الذي ينت  عن  زهولة اإلجراءا ، وتبسيط الخطوا ، 

 .وإتقان العمريا  بما يحقق زعادة العميع
رة الرهيقة تنطوي عرى قدر كبير مح األامية بالنسبة لرواد األعمال وتتمثع أاميتها نيما واإلدا
 :يري

 .تحقيق القيمة الم انة ني المنتجا ، والخدما ، والمشاريا الريادية                       *
 .تخفي  تكاليف التأزيس                       *
 .ر ني العمريا  التشايرية واإلداريةتخفي  الهد                       *
 .تبسيط وتسهيع تبميم المشاريا                       *
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Press cuttings 

 
Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  
Publication              :     نب 
Description              : online  
News/Event              : Webinar 

Data                           : 13 / 12 / 2021 

Link        : https://shortest.link/270X 

 

 مركز أسبار للبحوث والدراسات يعلن إطالق منتدى االبتكار االجتامعي

 

 

 

 

 

 

  

https://shortest.link/270X
https://shortest.link/270X
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Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  
Publication              :     نب 
Description              : online  
News/Event              : Webinar 

Data                           : 18 / 01 / 2022 

Link        : https://2u.pw/OydV6 

 

 نرش ثقافة االبتكار االجتامعي من خالل اطالق مبادرة سنديان التعليم

 

 

 

 

 

https://2u.pw/OydV6
https://2u.pw/OydV6
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Press cuttings 

 
Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  
Publication              :     نب 
Description              : online  
News/Event              : Webinar 

Data                           : 31 / 01 / 2022 

Link        : https://2u.pw/WcjuM  

 

 الهيئة العامة لألقاف رشيكاً رسمياً ملنتدى االبتكار االجتامعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عامةلحوقاف)أوقاف(كشريكرسميلفعالياته،التيستنطلقفيأعلنمنتدىاالبتكاراالجتماعيانضمامالهيئةال

متحدثامنداخلالمملكةفبرايرالمقبل،بمشاركةأكثرمن-منطقةالمدينةالمنورةخاللالفترةمن

وخارجها.



لمحافمةعليها،وتمثلالهيئةالداعمالرئيسيللنهوضبقطاعاألوقاففيالسعودية،وتعزيزمكانتهافيالمجتمعوا

وتنميتهاوتطويرها،وتنويعمصارفها،بمايحققشروطواقفيها،ويعززدورهافيالتنميةاالقتصاديةواالجتماعية

والتكافلاالجتماعي،وفقًالمقاصدالشريعةاإلسالميةواألنممة.

https://2u.pw/WcjuM
https://2u.pw/WcjuM
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ة عدة ركااز أولها تطوير ا ، ولرهيئجمادى األولى  وتم إنشاء ايئة األوقال بقرار مجرس الوزراء ني 

األنظمة وموكمة قطاع األوقال، وتنميت ، وتعزيز التميز الملزسي، وتنويا مبادر الدلع، وتطوير المبارل

، وللش بمساامتها ني تحقيقها وأبرزاان تعزيز القيم وترتبط الهيئة بعدد مح المستهدنا  الواردة ني رؤية 

ح مياة عامرة وصحية، تنمية وتنويا االقتباد، وزيادة معدال  التوظيف، اإلزالمية والهوية الوننية، وتمكي

وتعزيز ناعرية الحوكمة، وأليرا تحقيق االزتدامة لرقطاع غير الربحي

يذكر أن تنظيم منتدى االبتكار االجتماعي يأتي ني إنار جهود مركز أزبار لربحوا والدرازا  لمواكبة التطورا  

 ، التي تسعى إلى تعزيز ودعم ثقانة مخترف المجاال ، بما يحقق رؤيتها الطمومة التي تشهداا الممركة ني 

االبتكار االجتماعي
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Press cuttings 

 
Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  
Publication              :     نب 
Description              : online  
News/Event              : Webinar 

Data                           : 01 / 02 / 2022 

Link        : https://2u.pw/NZPlr  

 

 حلول ذكية ملعالجة القضايا امللحة يف "متدى االبتكار"

 

https://2u.pw/NZPlr
https://2u.pw/NZPlr
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Press cuttings 
 

Client                         : 2022ى االبتكار االجتماعي منتد  

Publication               :   صحيفة نيوز نور مي  

Description               : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 25/ 01 / 2022 

Link                            :   https://newsformy.com/news-1015395.html  

 

 اسبار تتيح التسجيل يف منتدى االبتكار االجتامعي

  

https://newsformy.com/news-1015395.html
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Press cuttings 
 

Client                         :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :   صحيفة نيو  نيوز  

Description               : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 18/ 01 / 2022 

Link                            :   https://nuomnews.com/n-468751249 
 

 ورش عمل 6منتدى االبتكار االجتامعي ييصص ضمن فعالياته 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورش عمع ضمح نعاليات ، يسرط لاللها ال وء عرى الموضوعا  المتعرقة  يخّبص منتدى االبتكار االجتماعي 

االجتماعية وثقانة العمع الحر واالزتثمار االجتماعي  ل باالبتكار االجتماعي وريادة األعما

وزيقد  ورش العمع نخبة مح المختبيح ني اذا المجال مح منسوبي القطاعا  الحكومية والملزسا  األارية 

والمنظما  غير الربحية ومالكي المبادرا  االجتماعية والتنموية ، وتت مح عدداع مح المحاور المتمثرة ني 

 بتكار االجتماعي ومااية معامر ، وأادان  وبرامج  ومجاالت  ولدمات  والفئا  المستهدنة ني "تعريف اال

تحت عنوان "إدارة  وتعقد ورهة العمع األولى تحت عنوان "نكر التخطيط لالبتكار االجتماعي"، نيما تقا  الثانية 

رة الرهيقة نرسفة عبرناالَتايرا  اي قاعدة لرتايير"، بينما تقا  الثالثة تحت عنوان "اإلدا

الرابعة نتقا  تحت عنوان "اإلدارة االجتماعية االنسيابية"، ني ميح زتعقد الورهة الخامسة تحت  أما الورهة 

عنوان "االزتثمار الذكي وتنمية المال"، واي مقدمة بنش التنمية االجتماعية، كما زتعقد الورهة السادزة تحت 

 ة األعمالن ثقانة العمع الحر" واي مقدمة أي ا مح بنش التنمية االجتماعيةعنوان "لطواتش األولى نحو رياد

 

 

https://nuomnews.com/n-468751249
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Press cuttings 
 

Client                         :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :   صحيفة نيو  نيوز  

Description               : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 09/ 02 / 2022 

Link                            :   https://nuomnews.com/news-484863402  

  

 بلاملبتكرون أبطال املستق

 

 أكد دعمهم وتنمية مهاراتهم.. وكيل جامعة طيبة لـ المدينة

أكد وكيع جامعة نيبة للعمال واإلبداع المعرني المكرف الدكتور زرطان العمري مرص الجامعة 

مشيرعا إلى أن إمدى جرسا  « أبطال المستقبع»عري اكتشال المبتكريح ودعمهم باعتبارام 

المبتكرون االجتماعيون »التتم أعمال  بالجامعة ممرت عنوان  الذى« منتدى االبتكار االجتماعي»

ميث تناولت أنروما  وتجارا وقبص مبتكريح اجتماعييح، والجوانو « أبطال المستقبع

المتعرقة بالمبادرا  المجتمعية الداعمة لتفعيع التواصع المجتمعي، كما تم ازتعراض أزاليو إدارة 

يراا، وكيفية تحفيز وتشجيا الطالا عرى إنشاء هركا  تقنية االبتكار وريادة األعمال، وزبع تطو

أصحاا األنكار والمواوبيح وأصحاا المهارا  « المدينة»مجتمعية. دعا العمري نى موار ما 

والمبتكريح ورواد األعمال لرتسجيع ني النسخة الخامسة مح مسابقة نيبة تبتكر والتي تطرقها 

وي لرمسابقة صامو السمو المركي األمير نيبع بح زرمان بح الجامعة زنويعا، ويعتبر الراعي السن

https://nuomnews.com/news-484863402
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عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ميث أعرح زموه عح م اعفة مبري جوااز المسابقة مح 
ألف ريال، توزعت عرى لمسة مشروعا  ناازة، ولفت إلى مشاركة  ألف ريال إلى  

ة لنبف النهااي مح مسابقة الشركا  الناهئة جامعة نيبة كشريش ني تدريو الشركا  المتأار
أيا ،  نبراير مح لالل معسكر تدريبي مكثف يقا  لمدة  و يومي -

 ونيما يري نص الحوار

 



 
 

-  164 - 

Press cuttings 
 

Client                         :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :   صحيفة نيو  نيوز  

Description               : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 18/ 01 / 2022 

Link                            :   https://nuomnews.com/n-468751250 

   "اطالق مبادرة "سنديان التعليم نرش ثقافة االبتكار االجتامعي من خالل 



التعليملنشرثقافةاالبتكاراالجتماعيمنأطلقمنتدىاالبتكاراالجتماعيمبادرةسنديان

اعيةوت ييرالمجتمعلحفضلوإيجادبمايساهمفيخلققيمةاجتمالمؤسساتالجامعية،خالل

حلولعمليةونمريةللمشكالتالتييواجهها

التعليممبادرةسنديانالحارثي،أنوأوض رئيسمركزأسبارللبحوثوالدراساتد.فهدالعرابي

فياالبتكاروالجامعاتالتيتسعىإلىبناءسجلحافلمنالتميزتهدفإلىجمعالكليات

فيمابينهالتعزيزاالبتكاراالجتماعي،وذلكمنخاللاعيوصناعةاألثروتنسيقالتعاوناالجتم

المواردوتوفيرها،وإنشاءالشبكاتالتعليم،والبحثوخلقالمعرفة،والحصولعلى

والحاضنات،إضافةإلىجعلومشاركةالمجتمعونقلالمعرفةوبناءالمسرعاتوالشراكات،

جزءًامنالمحتوىالتعليميماعياالبتكاراالجت

https://nuomnews.com/n-468751250
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وأشارد.الحارثيإلىأنمبادرةسنديانالتعليمتأتيإيمانامنمنتدىاالبتكاراالجتماعيبأهمية

معالجةالقضايااالجتماعيةالمحليةالذييضطلعبهالتعليمالعاليالذيتقدمهالجامعاتفيالدور

تثبتأنلهاتأثيراتاقتصاديةواجتماعيةكبيرةعلىوالعالميةالمهمة،مؤكداأنالجامعا

النممالبيئيةلالبتكاراالجتماعيفيها.المجتمعاتحيثيمكنأنيقودتطويرواستدامة

التزامًامنالكلياتوالجامعاتبتضمينصناعةوتتضمنمعاييراالنضماملمبادرةسنديانالتعليم

تقدمهامنأجلإيجادالحلولألكثرالتحدياتإلحاحامثلالتعليمفيالبرامجاألكاديميةالتياألثر

الجهاتذاتالعالقةوالصحةوالبيئة.كماتتضمنمعاييراالنضمامللمبادرةمشاركةالجامعاتمع

االجتماعيينوأفكارهمالخالقة،علىأنتساهممنخاللهذهفيإيجادواحتضانالمبتكرين

نشرثقافةاالبتكاراالجتماعي،وذلكتدريسهأووجودمسرعةخاصةبهالمشاركةبشكلفاعلفي

أومنخاللإجراءالبحوثونشرهاأوتقديماالستشاراتفيهذاالمجال

-منالفترةخاللالمنورةيذكرأنمنتدىاالبتكاراالجتماعيستنطلقفعالياتهفيمنطقةالمدينة

فيإطارجهودمركزأسبارللبحوثوالدراساتلمواكبةالتطوراتفبرايرالمقبل،ويأتيتنميمه

م،التيتسعىإلىتشهدهاالمملكةفيمختللالمجاالت،بمايحققرايتهاالطموحةالتي

 تعزيزودعمثقافةاالبتكاراالجتماعي
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Press cuttings 
 

Client                         : 2022عي منتدى االبتكار االجتما  

Publication               :  الواجهة  صحيفة    
Description               : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 20/ 01 / 2022 

Link                            :   http://alwajiha.org/?p=78768 

 

 ورش عمل ضمن فعاليات منتدى االبتكار االجتامعي  6

 

 

http://alwajiha.org/?p=78768
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Press cuttings 
 

Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               جريدة الونح )مبرد ن 

Description              : Online 

News/Event             : webinar 

Data                           : 13/ 01 / 2022 

 Link                          :   https://elwatanelarabynews.com/archives/86721 

 

ومنصة ستانفورد ومؤسسة تكافل أبرز الرشكاء  MIT اليونسكو وجامعة

 العلميني ملنتدى االبتكار االجتامعي

 

 

  كتب إبراهيم أحمد

فوووي2022فبرايووور7-6مووونالفتووورةخووواللالوووذيسووويقاميحموووىمنتووودىاالبتكووواراالجتمووواعي

 الشووراكاتالعلميووةالمرموقووةمووعكوكبووةموونالمنمموواتوالمؤسسوواتبعووددموونالمدينووةالمنووورة

علووووىالمسووووتوىوالجامعوووواتالعلميووووةالمعنيووووةبتطووووويرمنمومووووةاالبتكوووواراالجتموووواعي،سووووواء

 المحليأوالدولي.

https://elwatanelarabynews.com/archives/86721
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وتضمقائمةالشركاءالعلميينالدوليينلمنتدىاالبتكاراالجتماعيمنممةاليونسكو،ومنصة

تكاراالجتماعيالتيتهتمبعرضالقضاياالمجتمعيةوالحلولالمبتكرةوالنصائ ستانفوردلالب

التيتركزأبحاثهاعلىأبرزالتحدياتالتي MIT القياديةواالستراتيجيةكماتضمالقائمةجامعة

تواجهالعالم،ومنبينهاعالجالسرطانوالهويةالسياسية،باإلضافةإلىالطاقةوالخدماتالعامة

 .الصناعةو

فيماتضمقائمةالشركاءالعلميينالمحليينلمنتدىاالبتكاراالجتماعيمؤسسةتكافلالخيريةوهي

إحدىالمؤسساتالتيتعنىبدعمالطالبوالطالباتالمحتاجينفيمدارسالمملكةماديًّاومعنوًيا؛

رمواددراسيةأكاديميةالعربيةالرائدةفيتوفيالمنصاتإضافةإلىمنصةروا التيتعدإحدى

مجانيةعاليةالجودةبالل ةالعربيةفيمجموعةمتنوعةمنالمجاالتوالتخصصات،عالوةشركة

 .نوىلالستثمارالتيتعدإحدىالشركاتالمهتمةبدعموتشجيعالمبادراتالبناءةاجتماعًيا

وطناالبتكار،التيماعيشركةكماتشملقائمةالشركاءالعلميينالمحليينلمنتدىاالبتكاراالجت

تعنىبإحداثتأثيرإيجابيمنخاللتعزيزاالبتكار،وتمكيناألفرادوالمؤسساتمناالستفادةمن

 .االبتكارلخلققيمةفعليةوتحقيقالنموعلىالمديينالقصيروالطويل

ونشرثقافةعلىاالبتكارإضافةإلىالتشجيع أكثررفاهيةوإنسانيةويهدفالمنتدىإلىبناءمجتمع

فضالعنريادةاألعمالبطريقةأكثرشموليةوكفاءة،مشروعات في إدماجالتنميةاالجتماعية

وتنمية تطويربرامجالتدريبفضاًلعن  ،القدراتوالشراكاتأساليبالبحثوبناء تحسين

المبادراتاالجتماعية،إلىجانبتشجيعرياديةاالجتماعيةالالمشاريع القياديةألصحابالمهارات

 ت ييراجتماعي.كطريقةإلحداث

 

https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=44898646&msgid=444576&act=F581&c=819373&destination=https://sendian.org/website/register-ar/&cf=5212&v=836573e30bddc6f0e16a4781b7715d6268def80dbbad59d93e873ca2ed97285a
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Press cuttings 
 

Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :   موقا ويو نيوز  

Description              : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 06/ 01 / 2022 

Link                            :   https://2u.pw/FG1Yp  

 

 معيةاملؤسسات الجا لنرش ثقافة االبتكار االجتامعي من خالل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

https://2u.pw/FG1Yp
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Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  
Publication              :    AGN LIFESTYLE   
 
Description              : online  
News/Event              : Webinar 

Data                           : 04 / 02 / 2022 

Link        :   https://2u.pw/TIncH  
  

 

يشارك الخبير االداري والمتخبص ني االدارة الحديثة 
والرهيقة االزتال لالد ال بياني ني منتدى االبتكار 

  االجتماعي كمتحدا ومحاضر وينطرق المنتدى

بع بالمدينة المنورة وي م نبراير المق  - مح  الفترة  ني 

لربحث والنقاش والحوار ضمح  ةالمنتدى مرفا  مطروم
تركز الجرسا  الرايسة وورش العمع والمحاضرا  التي

عرى تعزيز ودعم ثقانة االبتكار االجتماعي مح لالل السعي 
التحديا   مبتكرة تسهم ني معالجة  إليجاد وتقديم مرول 
 المرحة.االجتماعية والمشاكع والق ايا 

واهار ال بياني الى ان المنتدى زيكون ل  االثر الكبير 

 والطيو ما مطرا العا  



واضافانالمنتدىيناقشموضوعاتمهمهوتضيلللمشاركينوالحضوروالمتابعينومنهاعلى

بيناالبتكار االجتماعية،سبيلالمثالالالحصرالعالقة االجتماعيين،ودورالمبتكرينوالريادة

االجتماعي،والتحدياتالتيتعوقهعناالبتكارالناجحةفيإضافةإلىاستعراضبعضالتجارب

حلولإبداعيةمستدامةفيالتنميةاالجتماعيةتحقيقأهدافهفيخدمةالمجتمعوصناعة

عبارةعنمجموعةيذكرانخالدالضبياني؛الخبيراإلداريوالمتخصصفياإلدارةالرشيقةوهي

األعمالواألنشطةالتيتهدفإلىتحسينالجودة،تخفيضالهدر،ورفعاإلنتاجية

وهي األعمال، تنفيذ في والمرونة والسرعة، السهولة، إلى يهدفكذلك اإلدارة من النمط وهذا

خطوات،تهدفإلىالتفكيرالسهلوالبسيطواإلبداعيالذيينتجعنهسهولةاإلجراءات،وتبسيطال

وإتقانالعملياتبمايحققسعادةالعميل

واإلدارةالرشيقةتنطويعلىقدركبيرمناألهميةبالنسبةلرواداألعمالوتتمثلأهميتهافيمايلي

 تحقيقالقيمةالمضافةفيالمنتجات،والخدمات،والمشاريعالريادية

 تخفيضتكاليلالتأسيس

  يليةواإلداريةتخفيضالهدرفيالعملياتالتش

 تبسيطوتسهيلتصميمالمشاريع

https://2u.pw/TIncH
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 تحقيقالميزةالتنافسيةفيالمشروع

 سعادةالعمالءوأصحابالمصلحةفيالمشروع

 بناءنموذجالمشروعالرياديالمتميزوالرشيق

 إبهارورفاهيةالمتعاملين

  وتحدث الضبياني»وسبق الف« األسباب في تبحث التي الرشيقة اإلدارة والجذريةعن علية

والتوصيات الحلول من مجموعة بوضع تستخلصالتحليل ثم العمل، مواقع وفي لحزمات،

والنتائج،وتضعخطةللتنفيذوالتحسين

 وأناستراتيجيةاإلدارةالرشيقةوتطبيقاتهاالعمليةعلىالمشاريعهياالستراتيجيةالرائدة

لتكاليلوأسهلوأيسرالطر والناجحةوالتييمكنهاتحقيقالنتائجبأقلا

واألستاذخالدالضبيانيمؤللسبعةكتبعناالدارةالرشيقةلينالمنهجيةالحديثةاليابانيةلقيادة

المنمماتفيالمستقبلصدرمنهاثالثةكتبواربعةكتبسوفتصدرقريباوهيالكتب

 يرليناالولىبالل ةالعربيةعنالمنهجيةاليابانيةللتحسينوالتطو
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Press cuttings 
 
Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  
Publication              :      صحيفةmenafn  
Description              : online  
News/Event             : Webinar 

Data                           : 15 / 01 / 2022 

Link        :   https://2u.pw/tYOZh  

 

 (MENAFN-Saudi Press Agencyالرياض)م2022يناير15هـالموافق1443جمادىاآلخرة12

واس

المدينةالمنورةفبرايرالمقبلفي7-6منالفترةخاللالذيينطلقأعلنمنتدىاالبتكاراالجتماعي

.انضمامبنكالتنميةاالجتماعيةلقائمةالشركاءاإلستراتيجيينعن

ويسعىمنتدىاالبتكاراالجتماعيإلىتنويعوتوسيعشراكاته،ممايوفِّرالدعمالالزمإلنجاحه،وإثراء

الحلولوأكاديمًيا،إضافةإلىتحقيقأهدافهفيتسليطالضوءعلىوإعطائهثقًلاعلمًيامخرجاته،

ريادةومنها الملحة، االجتماعيةالتحدياتوالمشكالتوالقضاياوالمبتكرةالتيمنشأنهامعالجةالذكية

 حةالفقر.ومكافوالبيئةالعملوالتعليموالصحةاالجتماعيوفرص االجتماعيةواالستثماراألعمال

 فعالياتمنتدىاالبتكار ضمن االجتماعية التنمية بنك األولىتحتويشارك تعقد بورشتيعمل االجتماعي

'االستثمارالذكي عنوان: تحتعنوان: الثانية تعقد فيما المال'، األعمال:وتنمية 'خطواتكاألولىنحوريادة

الحر'. العمل ثقافة

اإلستراتيجية الشراكة وتعد من االجتماعية التنمية بنك الذيمع للدور نمًرا والمؤثرة، المهمة الشراكات

كفاءةوفعاليةالراغبينفيخوضالعملالحر،ورفعإنتاجيتهمومهاراتهموخبراتهمفييضطلعبهفيتعزيز

 ومنتجة.أعمال ومستقرة مالئمة

بنكالتنميةاالجتماعيةحزمةمنالمنتجاتالتمويلي يتي لهمويقدم القطاع،إْذ المستفيدينفيهذا التيتخدم ة

احتياجاتهماألساسيةسواءفرصةالحصولعلىتمويلميسَّريمكنهممنمواجهةبعضااللتزاماتالناشئةعن

 للفردأماألسرة،وللتسجيلمجانًاالدخولعلىالرابط:

https://2u.pw/tYOZh
https://menafn.com/
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Press cuttings 
 
Client                        : 2022االبتكار االجتماعي  منتدى  
Publication              :      موقا مينيفMENAFN  

Description              : online  
News/Event             : Webinar 

Data                           : 25 / 01 / 2022 

Link        :    MENAFN25012022000089011017ID1103589871   

 اسبار يتيح التسجيل يف منتدى االبتكار االجتامعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MENAFN-Al Watanُينمممركزأسبارللبحوثوالدر)اسات'منتدى

-6منالفترةخاللالمنورةاالبتكاراالجتماعي'الذيتنطلقفعالياتهفيالمدينة

فبرايرالمقبل.7

تشهدهاويأتيإقامةالمنتدىفيإطارجهودالمركزلمواكبةالتطوراتالتي

المملكةفيمختللالمجاالت،بمايحققمستهدفاتهاضمنراية

يتسعىإلىتعزيزودعمثقافةاالبتكاراالجتماعي.م،الت2030المملكة

وخبراءمنمسؤولينويشاركفيالمنتدىمتحدثيندوليينمندولمختلفة،

ومختصينورواداألعمالاالجتماعيين.

وأتاحالمركزللجميعإمكانيةالتسجيلمنخاللالرابطأوالموقع

 


https://menafn.com/arabic/1103589871/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://menafn.com/
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Press cuttings 
 

Client                        :2022 منتدى االبتكار االجتماعي 

Publication               موقا جامعة االعمال والتكنولوجيان 

Description              : Online 

News/Event             : webinar 

Data                           : 09/ 02 / 2022 

 Link                          :  https://www.facebook.com/UBT.edu/  

 

https://www.facebook.com/UBT.edu/
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Press cuttings 
 

Client                         :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :  عة نيبة جام    
Description               : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 06/ 02 / 2022 

Link                            : https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/News/NewsDetails.aspx?ID=7696 

 

 جامعة طيبة تربم اتفاقية تعاون مع منتدى سنديان لالبتكار االجتامعي

 

 

 

 

 

 

 

 

وقعتجامعةطيبةاليوممذكرةتفاهممعمنتدىسنديانلالبتكاراالجتماعيلتخريجأعدادمن

أفكاررائدةلتعزيزونقلثقافةاالبتكارالتيتساهمصانعياألثرمنخاللتبنيبرامجأكاديميةو

فيبناءالمجتمعات،جاءذلكعلىهامشمنتدى"سنديان"لالبتكاراالجتماعيالمقامفيالجامعة

 .منالقياداتالمحليةواإلقليميةوالدوليةويستمرلمدةيومينبمشاركةعدد

 

يأناالتفاقيةالتيوقعهامعرئيسمنتدىوذكرمعاليرئيسجامعةطيبهد.عبدالعزيزالسران

سنديانلالبتكاراالجتماعيد.فهدالحارثيجاءتلتعزيزالتعاونالعلميالمتبادلبينالطرفين

ووضعإطارعملللتعاونبينهماوتبادلالخبراتفيالمجاالتالمتعلقةبمبادرةسنديانالتعليم،و

اعيمنخاللخياراتتتمثلفيأنيكونموضوعاالبتكارالتعاونفيمجالتفعيلاالبتكاراالجتم

االجتماعيضمنمناهجالجامعةوإطال مسرعةأوحاضنةلالبتكاراالجتماعيوكذلكالتعاون

فيمجالإعدادوتنفيذالبرامجالتدريبيةوالتعاونفيتطويروتقديمالبرامجوالخططالتدريبيةو

راالجتماعي،كماتهدفاالتفاقيةإلىتنميمالندواتوالمحاضراتاالستشاراتفيمجالاالبتكا

 .وورشالعملذاتاالهتمامالمشترك

 

ويتضمنمنتدىسنديانلالبتكاراالجتماعيالذيإنطلقتاليومفعالياتهعددًامنالجلساتالرئيسة

االبتكاراالجتماعي"،سنديانالتعليم،جائزةحولثقافةاالبتكاراالجتماعيوالوعيوالتطبيق

األهميةواألثر"،وتجاربناجحةفياالبتكاراالجتماعي،المبتكروناالجتماعيونأبطال

،واالبتكاراالجتماعيوالتمويل:الفرصوالتحديات،و Impact Tech المستقبل،تقنيةاألثر

 .أنسنةالقطاعالخاص



https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/News/NewsDetails.aspx?ID=7696
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البتكاراالجتماعيوماهيتهوأهدافهوبرامجهكمايناقشالمنتدىموضوعاتوقضايالتعريلا

ومجاالتهوخدماتهوالفئاتالمستهدفةفيه،إضافةإلىالتحدياتالتيتحولدونتحقيقأهدافه

والتخطيطلالبتكاراالجتماعيوإدارةالَت يراتواإلدارةاالجتماعيةالرشيقةواإلدارةاالجتماعية

المالوالطريقنحوريادةاألعمالوثقافةالعملالحروإعادةاالنسيابيةواالستثمارالذكيوتنمية

تعريلعالقةاإلنسانبالطبيعة،كذلكتاريخاالبتكاراالجتماعيوالعدالةاالجتماعية،فيالوقت

ذاتهيقدمالمتحدثونفيالمنتدىعددًامنالمحاضراتحولمفاجآتفياالبتكاراالجتماعيفي

عدالةاالجتماعية،واإلنسانكقيمةوإعادةتعريلعالقتنابالطبيعةمجالالتعدينالدوليوال

والوقلكنموذجلالبتكاراالجتماعي،واالبتكارالمنهجيالحديثفيسلسلة"عربيةالقرآن"

باإلضافةإلىورشعملتتناولفكرالتخطيطلالبتكاراالجتماعي،وإدارةالت يراتهيقاعدة

ارالذكيوتنميةالمالواإلدارةالرشيقةفلسفةعصرنا،كذلكاإلدارةالرشيقةللت ير،واالستثم

 . " خطواتكاألولىنحوريادةاألعمال"ثقافةالعملالحرللمنمماتاالجتماعيةو
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Press cuttings 
 

Client                         :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :  جامعة زريمان الراجحي   
Description               : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 07/ 02 / 2022 

Link                            : https://sr.edu.sa/site/sulaiman-alrajhi-university/ 

 

 جامعة سليامن الراجحي يف منتدى االبتكار االجتامعي




7-6شاركتجامعةسليمانالراجحيفيمنتودىاالبتكواراالجتمواعي)سونديان(والوذييقواميوومي
صوولبوونسوولمانبوونفيم،برعايووةكريمووةموونصوواحبالسووموالملكووياألميوور2022فبرايوورلعووام

عبووودالعزيزأميووورمنطقوووةالمدينوووةالمنوووورة،وهوووومنتووودىسووونوييجموووعقوووادةالجهووواتوالمشووواريع

االجتماعيةوالممارسينمنأنحاءالعالمللتواصلوتبادلاألفكوارفويمجواالتاالبتكوارواالسوتثمار

لووتعلموتبووادلاالجتموواعي،ويسووعىلتحفيووزحووراكعووالميفوويالريووادةاالجتماعيووةوتوووفيرمنصووةل

الخبراتوأحدثالممارساتوبناءالشوراكاتبوينرواداألعموالاإلقليميوينوالعوالميينلودعمريوادة

 . األعمالاالجتماعيةوتحقيقمفهوماإلبداعاالجتماعي
مّثوولالجامعووةفوويالملتقووىأ.د.عبيوودالمطيووريعميوودكليووةسووليمانالراجحوويلحعمووال،تحوودثفووي

كاراالجتماعيمسؤوليةاجتماعيةتقععلىعاتقناجميعًاويجبعليناإحداثاألثرالمنتدىبأناالبت

واالستمرارفيتقديمتعليممستدام،باإلضافةلتحديدأولوياتحلالمشوكالتوتحسوينالمجتمعوات

 . لتحقيقبناءقادةذويأهدافوراى

https://sr.edu.sa/site/sulaiman-alrajhi-university/
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 : منفذبعدةصورمنهاكماأضافبأناالبتكاراالجتماعيفيجامعةسليمانالراجحي

 التركيزعلىمهاراتالقيادةلدىالطالب 

 برنامجخدمةالمجتمعوبناءالشركاتالمستدامة 

 (مركزالشيخسليمانالراجحيلالبتكار)كليةاألعمال 

 تبنيمناهجمتوافقةمعمفاهيماالبتكاراالجتماعي 

 سئوليةاالجتماعيةللشركاتعقدندواتوورشعملومنتدياتحولاالبتكاروالريادةوالم. 
فيختامالمنتدىوقعتمذكرةتفاهمبينجامعةسليمانالراجحيومنتدىاالبتكاراالجتماعيتنص

علىتعزيزالتعواونالعلمويالمتبوادلبوينالطورفين،ووضوعإطوارعمولللتعواونبينهموا،وتبوادل

التعوواونفوويمجووالتفعيوولاالبتكووارالخبووراتفوويالمجوواالتالمتعلقووةفوويمبووادرةسوونديان.وكووذلك

 . االجتماعي
تهدفمبادرةسنديانإلىجمعالكلياتوالجامعاتالتيتطم لدورمجتمعيمتميزمونخواللتبنوي

ودعماالبتكاراالجتماعيوصناعةاألثر.منهناتأتيجامعةسليمانالراجحيلتتبنوىكافوةالسوبل

يمالفائودةللمجتموعوذلوكتحقيقوًالرسوالتهابالمسواهمةفويلدعموتبنيالبورامجالتويمونصوالحهاتقود

 .تنميةالمجتمعاتعبربناءقادةمؤهلينوجودةالتعليموالبحثوالخدمات
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Press cuttings 
 

Client                         :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :   جامعة نزوى   
Description               : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 07/ 2 / 2022 

Link                            : https://ishraqa.unizwa.edu.om/article_172744.html 

 

 عىل هامش مشاركتها يف منتدى سنديان التعليم بالسعودية

جامعة نزوى تعرض تجربتها يف مجال دعم االبتكارات واالبتكار املجتمعي 

 وريادة األعامل

  

 

 مركز ريادة األعمال

شاركت جامعة نزوى في فعاليات منتدى سنديان التعليم، الذي تستضيفه المملكة العربية 

 م.2022فبراير  7إلى  6من  السعودية في الفترة

وقدمثلالجامعةفيفعالياتالمنتدى،الذيعقدبمدينةمكةالمكرمة،كلمنالدكتورعبداهللبن

عمادة عميد الراجحي، وليد والدكتور األعمال، ريادة لمركز التنفيذي المدير الشكيلي، محمد

الجودة. علىهامشفعالياتالتخطيطوإدارة مجموعةوعرضتالجامعة، المنتدىالذيحضره

الرائدةفيمجالدعماالبتكارات كبيرةمنالباحثينواألكاديميينوالمؤسساتالجامعية،تجربتها

واالبتكارالمجتمعيوريادةاألعمال،وجهودالجامعةفيهذاالجانب؛خاصةفيمايتعلقباحتضان

همالخالقة؛عبرمجموعةمنالتوجهاتورواداألعمالودعمورعايةأفكارالمبتكرينمنالطلبة

واألهدافالوطنيةالتيرعتهاعلىمدىالسنواتالماضية.

برنامج الطالبية، الشركات تأسيس دعم ومنها: البرامج، من العديد تنفيذ على الجامعة وتعمل

بيةالحاضناتومسرعاتاألعمال،برنامجالتدريبوالتوجيهواالستشاراتلتأسيسالمشاريعالطال

االبتكارية األفكار وتحويل دعم األعمال، مجال في البحثية القدرات بناء االستشارية(، )العيادة

الخدمات من واالستفادة األعمال ريادة منمومة في الدعم جهات مع التواصل ناشئة، لمشاريع

مجقصصالمقدمة،المشاركةفيالفعالياتوالمسابقاتوالمعارضالخاصةبريادةاألعمال،برنا

وجدتقبوال المبادراتالتي من وغيرها القدراتالريادية... ودعم والرحالتالعلمية، النجاح،

الجانبورعايتهبالشكلالذييضمن دفعجامعةنزوىإلىتعزيزهذا منالجميع؛مما وترحيبا

استدامتهوفعاليتهاجتماعياواقتصاديا.

 ريادة يتعلقبدعم فيما أولتالجامعة، بلغعددوقد إذ أهميةكبيرة؛ األعمالوالمشاريعالطالبية

يقربمن ما األعمالبالجامعة فيالسنواتالثالث11المستفيدينمنمركزريادة أللمستفيد

https://ishraqa.unizwa.edu.om/article_172744.html
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أكثرمن تأسيسه المركزمنذ الفعالياتالتينفذها بلغعدد كما حلقةعملولقاء،150الماضية،

 على يزيد ما 80واستضاف عمل الشركاترائد عدد وبلغ "قصصالنجاح"، برنامج ضمن

المركزفيالسنواتالثالثالماضية التياستفادتمنالخدماتالتييقدمها شركة72الطالبية

 من وأكثر لريادة40طالبية، االستشارية "العيادة واالستشارات التوجيه برنامج من مستفيدا

أكثر2021/2020لمركزفيالعاماألكاديمياألعمال"،كماسجلعددالمستفيدينمنأنشطةا

 ونمم5163من واإلدارة االقتصاد كلية مساندة من األعمال ريادة مركز وتمكن مستفيدًا،

المعلوماتبالجامعةمنتدريسمقرر"ريادةاألعمالإبداعوابتكار"،إذبلغعددالمسجلينسنويا

طالب.1000أكثرمن

 تهدفإلىجمعالكلياتسنديانالجديربالذكرأنمبادرة والجامعاتالتيتسعىإلىبناءالتعليم

بينها؛لتعزيزفياالبتكاراالجتماعيوصناعةاألثر،وتنسيقالتعاونسجلحافلمنالتميز فيما

 على والحصول المعرفة، وخلق والبحث، التعليم طريق من وذلك االجتماعي؛ الموارداالبتكار

وإنش وتوفيرها، والشراكات، الشبكات وبناءاء المعرفة، ونقل المجتمع، ومشاركة

جزًءامنالمحتوىالتعليمي.والحاضنات،إضافةإلىجعلاالبتكاراالجتماعيالمسرعات

الذييضطلعكماأنمبادرةسنديانالتعليمتأتيإيماًنامنمنتدىاالبتكاراالجتماعيبأهميةالدور

العاليا التعليم الجامعاتفيبه المهمة،لذيتقدمه والعالمية المحلية االجتماعية القضايا معالجة

مؤكًداأنالجامعاتثبتأنلهاتأثيراتاقتصاديةواجتماعيةكبيرةعلىالمجتمعات؛إذيمكنأن

النممالبيئيةلالبتكاراالجتماعيفيها.يقودتطويرواستدامة

التزاًمامنالكلياتوالجامعاتبتضمينصناعةسنديانالتعليموتتضمنمعاييراالنضماملمبادرة

 التعليماألثر مثل: إلحاًحا، التحديات ألكثر الحلول إليجاد تقدمها؛ التي األكاديمية البرامج في

 مع الجامعات مشاركة للمبادرة االنضمام معايير تتضمن كما والبيئة. ذاتوالصحة الجهات

االجتماعيينوأفكارهمالخالقة،علىأنتسهممنطريقهذهتضانالمبتكرينفيإيجادواح العالقة

المشاركةبشكلفاعلفينشرثقافةاالبتكاراالجتماعي؛وذلكبتدريسه،أووجودمسرعةخاصة

به،أوعبرإجراءالبحوثونشرها،أوتقديماالستشاراتفيهذاالمجال.
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TV cuttings 
 

Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :  روتانا 

Description              : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 07/ 02 / 2022 

Link                            :    بالمدينة "أزبار"منتدى االبتكار االجتماعي - YouTube 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LF8dfu7-gVQ
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TV cuttings 
 

Client                        : 2022ي منتدى االبتكار االجتماع  

Publication              :   السعودية تاريدة 24قناة  

Description              : Online 

News/Event             : webinar 

Data                           : 13/ 12 / 2021 

Link                           :   https://twitter.com/saudi24tv/status/1470338035078287364?s=20  

 

 

 انطالق منتدى االبتكار االجتامعي 

 

https://twitter.com/saudi24tv/status/1470338035078287364?s=20
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TV cuttings 
 

Client                        : 2022بتكار االجتماعي منتدى اال  

Publication              :  قناة الرزالة 
Description              : Online 

News/Event             : webinar 

Data                           : 15/ 02 /2022 

Link                           :   https://www.youtube.com/watch?v=T7ygLG4fKpI 

  

 منتدى االبتكار االجتامعي )سنديان( – 3 ق 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=T7ygLG4fKpI
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Social Media 

 التواصل االجتماعي  منصات
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Press cuttings 
 
Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  
Publication              :       ترند العرا 
Description              : online  
News/Event             : Webinar 

Data                           : 25 / 01 / 2022 

Link                :  https://2u.pw/vdNjf  

 

 أسبار يتيح التسجيل يف منتدى االبتكار االجتامعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الذيتنطلقفعالياتهفي”منتدىاالبتكاراالجتماعي“ُينمممركزأسبارللبحوثوالدراسات

 .فبرايرالمقبل7-6منالفترةخاللالمنورةالمدينة

تشهدهاالمملكةفيمختللفيإطارجهودالمركزلمواكبةالتطوراتالتيويأتيإقامةالمنتدى

م،التيتسعىإلىتعزيزودعمثقافة2030المجاالت،بمايحققمستهدفاتهاضمنرايةالمملكة

 .االبتكاراالجتماعي

وخبراءومختصينوروادمنمسؤولينويشاركفيالمنتدىمتحدثيندوليينمندولمختلفة،

 .األعمالاالجتماعيين

 

 

https://2u.pw/vdNjf
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Press cuttings 
 

Client                        : 2022 منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :  التقنية اليو  

Description              : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 13/ 01 / 2022 

Link                            :  https://bit.ly/35HtKxj 

  

التنمية االجتامعية يرعى منتدى االبتكار االجتامعي ويشارك يف فعالياته 

 بورشتي عمل 

 

 

 

 

https://bit.ly/35HtKxj
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Press cuttings 
 

Client                        : 2022 جتماعيمنتدى االبتكار اال  

Publication               :  التقنية اليو   

Description              : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 31/ 01 / 2022 

Link                            :  https://2u.pw/TSFyb    

  الهيئة العامة لألوقاف رشيكاً رسمياً ملنتدى االبتكار االجتامعي 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2u.pw/TSFyb
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 لفعالياته، رسمي كشريك  )أوقاف( لألوقاف العامة الهيئة انضمام االجتماعي  االبتكار منتدى أعلن

 40 من أكثر بمشاركة المقبل، فبراير  7-6 من   الفترة  خالل  المنورة   المدينة منطقة في ستنطلق التي

   وخارجها. المملكة داخل من متحدثا

 المجتمع في مكانتها  وتعزيز السعودية، في األوقاف بقطاع للنهوض الرئيسي الداعم الهيئة وتمثل

 دورها ويعزز واقفيها، شروط يحقق بما  مصارفها، وتنويع وتطويرها، وتنميتها عليها، والمحافظة

 .واألنظمة اإلسالمية الشريعة لمقاصد وفقا   االجتماعي، والتكافل  واالجتماعية ديةاالقتصا التنمية في

 ركائز عدة وللهيئة هـ،1431   األولى جمادى 12 في الوزراء مجلس بقرار األوقاف هيئة إنشاء وتم

 ادرمص وتنويع المؤسسي، التميز وتعزيز وتنميته،  األوقاف، قطاع وحوكمة األنظمة تطوير أولها

 .المصارف وتطوير الدخل،

 وأبرزها: تحقيقها في  بمساهمتها وذلك ،2030 رؤية في الواردة المستهدفات من بعدد الهيئة وترتبط

 وزيادة االقتصاد، وتنويع تنمية وصحية، عامرة  حياة وتمكين الوطنية، والهوية اإلسالمية القيم تعزيز

  الربحي. غير للقطاع االستدامة تحقيق وأخيرا الحوكمة، فاعلية  وتعزيز التوظيف، معدالت

 والدراسات للبحوث  أسبار مركز  جهود إطار في يأتي االجتماعي االبتكار منتدى تنظيم أن يذكر

 م،2030   الطموحة رؤيتها يحقق بما المجاالت،  مختلف  في المملكة تشهدها  التي التطورات لمواكبة

 .االجتماعي االبتكار ثقافة  ودعم تعزيز  إلى تسعى التي



 

-  191 - 

 الملف الصحفي واإلعالمي

Press cuttings 
 

Client                        : 2022 منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :  التقنية اليو   

Description              : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 31/ 01 / 2022 

Link                            :      

 دولة حول العامل سجلوا حتى اليوم 25شيص من  1000

 لحضور منتدى االبتكار االجتامعي
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Press cuttings 
 
Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  
Publication              :   التقنية اليو 
Description              : online  
News/Event              : Webinar 

Data                           : 18 / 01 / 2022 

Link        :   https://2u.pw/telON 

https://2u.pw/telON
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Press cuttings 
 
Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  
Publication              :   التقنية اليو 
Description              : online  
News/Event              : Webinar 

Data                           : 17 / 01 / 2022 

Link        :   https://2u.pw/Q75cj  

 

 منتدى االبتكار االجتامعي يعلن إطالق مبادرة سنديان التعليم

  

 إبراهيم أحمد

التعليم لنشر ثقافة االبتكار االجتماعي من  أطلق منتدى االبتكار االجتماعي مبادرة سنديان 

لمجتمع لألفضل وإيجاد بما يساهم في خلق قيمة اجتماعية وتغيير ا  المؤسسات الجامعية،  خالل 

  حلول عملية ونظرية للمشكالت التي يواجهها. 

مبادرة   الحارثي، أن  وأوضح رئيس مركز أسبار للبحوث والدراسات د. فهد العرابي 

في  والجامعات التي تسعى إلى بناء سجل حافل من التميز  التعليم تهدف إلى جمع الكليات  سنديان 

فيما بينها لتعزيز االبتكار االجتماعي، وذلك  األثر وتنسيق التعاون االبتكار االجتماعي وصناعة 

الموارد وتوفيرها، وإنشاء الشبكات  من خالل التعليم، والبحث وخلق المعرفة، والحصول على 

https://2u.pw/Q75cj
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=44898646&msgid=444619&act=F581&c=819373&destination=http://www.sendian.org&cf=5212&v=71515106fd8c97dd52cf4c1267a218570818c8b7ad948f3382876eb9aaf7c3c4
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والحاضنات، إضافة إلى جعل  ومشاركة المجتمع ونقل المعرفة وبناء المسرعات  والشراكات، 

 .من المحتوى التعليمي جزءًا االبتكار االجتماعي 

وأشار د. الحارثي إلى أن مبادرة سنديان التعليم تأتي إيمانا من منتدى االبتكار االجتماعي بأهمية   

معالجة القضايا االجتماعية المحلية  الذي يضطلع به التعليم العالي الذي تقدمه الجامعات في  الدور 

ا تأثيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة على والعالمية المهمة، مؤكدا أن الجامعات ثبت أن له

  النظم البيئية لالبتكار االجتماعي فيها. المجتمعات حيث يمكن أن يقود تطوير واستدامة 

التزامًا من الكليات والجامعات بتضمين صناعة  وتتضمن معايير االنضمام لمبادرة سنديان التعليم 

أجل إيجاد الحلول ألكثر التحديات إلحاحا مثل التعليم في البرامج األكاديمية التي تقدمها من  األثر 

الجهات ذات  كما تتضمن معايير االنضمام للمبادرة مشاركة الجامعات مع  .والصحة والبيئة

االجتماعيين وأفكارهم الخالقة، على أن تساهم من خالل  في إيجاد واحتضان المبتكرين    العالقة

ة االبتكار االجتماعي، وذلك تدريسه أو وجود مسرعة هذه المشاركة بشكل فاعل في نشر ثقاف

 .خاصة به أو من خالل إجراء البحوث ونشرها أو تقديم االستشارات في هذا المجال

من  الفترة  خالل    المنورة المدينة     منطقة   يذكر أن منتدى االبتكار االجتماعي ستنطلق فعالياته في 

ي إطار جهود مركز أسبار للبحوث والدراسات لمواكبة فبراير المقبل، ويأتي تنظيمه ف  6-7

م، التي 2030  تشهدها المملكة في مختلف المجاالت، بما يحقق رؤيتها الطموحة  التطورات التي 

 .تسعى إلى تعزيز ودعم ثقافة االبتكار االجتماعي
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Press cuttings 
 
Client                        : 2022اعي منتدى االبتكار االجتم  
Publication              :     تش نيوز 
Description              : online  
News/Event             : Webinar 

Data                           : 04 / 02 / 2022 

Link                :   https://2u.pw/dXO3q    

  

 اين يشارك يف منتدى االبتكار االجتامعي باملدينة املنورةالضبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التحرير فريق  – الرياض

يشاركالخبيراالداريوالمتخصصفياالدارةالحديثةوالرشيقةاالستاذخالدالضبياني

يرفبرا-منالفترةفيمنتدىاالبتكاراالجتماعيكمتحدثومحاضروينطلقالمنتدىفي

مطروحهللبحثوالنقاشوالحوارضمنالجلساتويضمالمنتدىملفاتالمقبلبالمدينةالمنورة

تركزعلىتعزيزودعمثقافةاالبتكاراالجتماعيمنالرئيسةوورشالعملوالمحاضراتالتي

التحدياتوالمشاكلمبتكرةتسهمفيمعالجةخاللالسعيإليجادوتقديمحلول

الملحة.االجتماعيةوالقضايا

٢٠٢٢الكبيروالطيبمعمطلعالعامواشارالضبيانيالىانالمنتدىسيكونلهاالثر

واضافانالمنتدىيناقشموضوعاتمهمهوتضيلللمشاركينوالحضوروالمتابعينومنهاعلى

االجتماعيين،لمبتكرينودوراوالريادةاالجتماعية،سبيلالمثالالالحصرالعالقةبيناالبتكار

االجتماعي،والتحدياتالتيتعوقهعناالبتكارالناجحةفيإضافةإلىاستعراضبعضالتجارب

حلولإبداعيةمستدامةفيالتنميةاالجتماعيةتحقيقأهدافهفيخدمةالمجتمعوصناعة

https://2u.pw/dXO3q
https://2u.pw/dXO3q
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رشيقةوهيعبارةعنمجموعةيذكرانخالدالضبياني؛الخبيراإلداريوالمتخصصفياإلدارةال

األعمالواألنشطةالتيتهدفإلىتحسينالجودة،تخفيضالهدر،ورفعاإلنتاجية

وهذاالنمطمناإلدارةيهدفكذلكإلىالسهولة،والسرعة،والمرونةفيتنفيذاألعمال،وهي

وتبسيطالخطوات،تهدفإلىالتفكيرالسهلوالبسيطواإلبداعيالذيينتجعنهسهولةاإلجراءات،

وإتقانالعملياتبمايحققسعادةالعميل

واإلدارةالرشيقةتنطويعلىقدركبيرمناألهميةبالنسبةلرواداألعمالوتتمثلأهميتهافيمايلي

تحقيقالقيمةالمضافةفيالمنتجات،والخدمات،والمشاريعالريادية

تخفيضتكاليلالتأسيس

تخفيضالهدرفيالعملياتالتش يليةواإلدارية

تبسيطوتسهيلتصميمالمشاريع

تحقيقالميزةالتنافسيةفيالمشروع

مصلحةفيالمشروعسعادةالعمالءوأصحابال

بناءنموذجالمشروعالرياديالمتميزوالرشيق

إبهارورفاهيةالمتعاملين

عناإلدارةالرشيقةالتيتبحثفياألسبابالفعليةوالجذرية«الضبياني»وسبقوتحدث

ليلبوضعمجموعةمنالحلولوالتوصياتلحزمات،وفيمواقعالعمل،ثمتستخلصالتح

والنتائج،وتضعخطةللتنفيذوالتحسين

وأناستراتيجيةاإلدارةالرشيقةوتطبيقاتهاالعمليةعلىالمشاريعهياالستراتيجيةالرائدة

والناجحةوالتييمكنهاتحقيقالنتائجبأقلالتكاليلوأسهلوأيسرالطر 

سبعةكتبعناالدارةالرشيقةلينالمنهجيةالحديثةاليابانيةلقيادةواألستاذخالدالضبيانيمؤلل

المنمماتفيالمستقبلصدرمنهاثالثةكتبواربعةكتبسوفتصدرقريباوهيالكتباالولى

بالل ةالعربيةعنالمنهجيةاليابانيةللتحسينوالتطويرلين
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Press cuttings 
 
Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  
Publication              :       جوال 
Description              : online  
News/Event             : Webinar 

Data                           : 20 / 01 / 2022 

Link                :   https://2u.pw/glcBH  

 

 صحيفة املدينة راعي إعالمي ملنتدى االبتكار االجتامعي

 

الشركاءاإلعالميينيشكلونداعمًاكبيرًاذكرتإدارة"منتدىاالبتكاراالجتماعي""سنديان"أن

الذيرسالته،وتحقيقهأهدافهالمرجوة،انطالقًامنالدورالفاعلإلنجاحفعالياتالمنتدى،وإيصال

 .بهكبرىالوسائلاإلعالميةفيت طيةاألحداثالوطنيةالمهمةتضطلع
هذاوتضمقائمةالشركاءاإلعالميينمع"منتدىاالبتكاراالجتماعي"وكالةاألنباءالسعودية،وهي

فيخريطةوطنية،وقدتمكنتعلىمدىقرابةنصلقرنمنوضعبصمةخاصةبهاأولوكالةأنباء

وكالةأنباءفيالعالم،وهيتأخذمكانهااليومعلى200مالعربيوالدوليمنبينأكثرمناإلعال

عليهاوسائلاإلعالمالمختلفةفيقائمةأهمالمصادراإلعالميةالسعوديةوالعربيةالرسميةالتيتعتمد

ألخبارعلىمداراللحمة،اإللكترونيالذيُيزودمتابعيهبانقلأخبارالمملكة،سواءمنخاللموقعها

 .المختلفةعلىشبكاتالتواصلاالجتماعيأوعبرحساباتها
ويحمى"منتدىاالبتكاراالجتماعي"بدعمإعالميكبيرمنمجموعةروتانا،حيثتقومبت طيات

المبدعة،وذلكعلىأغلبقنواتهاالفضائيةإعالميةمميزةللمساهمةفيالمشروعاتاالبتكارية

Lروتاناخليجيةوقناةاقرأ،وقناةالرسالة،وقناةإلذاعية،وأبرزهاقناةوا B C وإذاعةروتانا  

.فضاًلعنحساباتهاالرائجةعلىمنصاتالسوشالميديا.إفإم

https://2u.pw/glcBH
https://2u.pw/glcBH
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كماتضمقائمةالشركاءاإلعالميينلمنتدىاالبتكاراالجتماعيصحيفةالرياضالتيتعدإحدى

العاصمةالسعوديةوهياليوممنأكثرلعريقة،وقدتأسستكأولصحيفةتصدرفيالصحلالرائدةوا

الصحلفيالوطنالعربينجاحاونموًا،حيثتنتشرمكاتبهاداخلالمملكةوخارجهاحيثيصل

 حولالعالم.مكتباإضافةإلىشبكةمنمئاتالمراسلين58عددهاإلى
لمنتدىاالبتكاراالجتماعي"صحيفةاالقتصادية،وهيإحدىكماتضمقائمةالشركاءاإلعالميين"

فيالسعوديةوالشر األوسط،وقدتأسستفيالعامأبرزالصحلالتيتهتمبالمجالاالقتصادي

السعوديةلحبحاثوالنشرإحدىشركاتالمجموعةالسعوديةلحبحاثم،وتصدرعنالشركة1992

 فيالوطنالعربي.مجموعةإعالميةوالتسويقأكبر

مبالمدينةالمنورة،1935كماتعتبرصحيفةالمدينةمنأقدمالصحلالسعوديةإْذتأسستفيالعام

وتصدرعنمؤسسةالمدينةللصحافةوالطباعةوالنشرالذيأصب موقعهافيمدينةجدة،وهيتعد

تمنأجلمواكبةالسعوديةالتيشهدتتطويرًاشملجميعاالتجاهامنأوائلالصحل

 .المقروءةالتييشهدهاالعالمالصحافةتطور
وانضمتصحيفةسبققائمةالشركاءاإلعالميينلمنتدىاالبتكاراالجتماعيوهيتعدمنأشهروأقدم

وأهّمالصحلاإلخباريةاإللكترونيةوتهتمبتقديمالمحتوىاإلخباريبشكٍلحصريوسريع،وهذاكان

 .يمتابعةالماليينلهاعاماًلرئيسًاف

في2022فبراير7-6منالفترةيذكرأنمنتدىاالبتكاراالجتماعيالذيسيعقددورتهاألولىفي

أكثررفاهية،إضافةإلىالتشجيععلىيسعىإلىالمساهمةفيبناءمجتمعالمدينةالمنورة

ريادةاألعمالبطريقةأكثرشموليةعاتونشرثقافةإدماجالتنميةاالجتماعية،فيمشرواالبتكار،

تطويربرامجالتدريبالقدراتوالشراكات،فضالعنفضاًلعنتحسينأساليبالبحثوبناءوكفاءة،

االجتماعيةالريادية،إلىجانبتشجيعالمبادراتالقياديةألصحابالمشاريعوتنميةالمهارات

  .عيت ييراجتمااالجتماعيةكطريقةإلحداث
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صحيفة الحوار مركز أسبار للبحوث والدراسات يعلن اطالق منتدى االبتكار 

 االجتامعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://twitter.com/HewarMag/status/1470405266021793805?s=20
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 "منتدى االبتكار االجتامعي يعلن إطالق مبادرة "سنديان التعليم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منالتعليم"لنشرثقافةاالبتكاراالجتماعيأطلقمنتدىاالبتكاراالجتماعيمبادرة"سنديان

بمايساهمفيخلققيمةاجتماعية،وت ييرالمجتمعلحفضل،وإيجادالمؤسساتالجامعية،خالل

 .حلولعمليةونمريةللمشكالتالتييواجهها
مبادرةالحارثي،أنوأوض رئيسمركزأسبارللبحوثوالدراسات،الدكتورفهدالعرابي

فياتالتيتسعىإلىبناءسجلحافلمنالتميزوالجامعالتعليمتهدفلجمعالكلياتسنديان

فيمابينهالتعزيزاالبتكاراالجتماعي،وذلكاالبتكاراالجتماعيوصناعةاألثر،وتنسيقالتعاون

المواردوتوفيرها،وإنشاءالشبكاتمنخاللالتعليموالبحث،وخلقالمعرفة،والحصولعلى

والحاضنات،إضافةإلىجعللمعرفة،وبناءالمسرعاتومشاركةالمجتمع،ونقلاوالشراكات،

 .جزًءامنالمحتوىالتعليمياالبتكاراالجتماعي
وأشارالدكتورالحارثيإلىأنمبادرةسنديانالتعليمتأتيإيماًنامنمنتدىاالبتكاراالجتماعي

معالجةالقضايااالجتماعيةالذييضطلعبهالتعليمالعاليالذيتقدمهالجامعاتفيبأهميةالدور

المحليةوالعالميةالمهمة،مؤكًداأنالجامعاتثبتأنلهاتأثيراتاقتصاديةواجتماعيةكبيرةعلى

 النممالبيئيةلالبتكاراالجتماعيفيها.المجتمعات؛إذيمكنأنيقودتطويرواستدامة

https://hamrinnews.net/saudi-arabia/4016015.html
https://hamrinnews.net/saudi-arabia/4016015.html


 

-  201 - 

 الملف الصحفي واإلعالمي

امنالكلياتوالجامعاتبتضمينصناعةالتزاًموتتضمنمعاييراالنضماملمبادرةسنديانالتعليم

فيالبرامجاألكاديميةالتيتقدمهامنأجلإيجادالحلولألكثرالتحدياتإلحاًحا،مثلالتعليماألثر

الجهاتذاتوالصحةوالبيئة.كماتتضمنمعاييراالنضمامللمبادرةمشاركةالجامعاتمع

جتماعيينوأفكارهمالخالقة،علىأنتساهممنخاللهذهاالفيإيجادواحتضانالمبتكرين العالقة

المشاركةبشكلفاعلفينشرثقافةاالبتكاراالجتماعي،وذلكبتدريسه،أووجودمسرعةخاصة

 به،أومنخاللإجراءالبحوثونشرها،أوتقديماالستشاراتفيهذاالمجال

فبراير7-6منالفترةخاللالمنورةالمدينة ةمنطق وتنطلقفعالياتمنتدىاالبتكاراالجتماعيفي

المقبل.ويأتيتنميمالمنتدىفيإطارجهودمركزأسبارللبحوثوالدراساتلمواكبةالتطورات

م،التيتسعىإلى2030تشهدهاالسعوديةفيمختللالمجاالت،بمايحققرايتهاالطموحةالتي

 .جتماعيتعزيزودعمثقافةاالبتكاراال

  : ar/-https://sendian.org/website/registerويمكح التسجيع مجانعا عبر الرابط

 المؤسساتالجامعيةلنشرثقافةاالبتكاراالجتماعيمنخالل

 "منتدى االبتكار االجتماعي يعلن إطالق مبادرة "سنديان التعليم

قافةاالبتكاراالجتماعيمنالتعليم"لنشرثأطلقمنتدىاالبتكاراالجتماعيمبادرة"سنديان

بمايساهمفيخلققيمةاجتماعية،وت ييرالمجتمعلحفضل،وإيجادالمؤسساتالجامعية،خالل

 .حلولعمليةونمريةللمشكالتالتييواجهها

مبادرةالحارثي،أنوأوض رئيسمركزأسبارللبحوثوالدراسات،الدكتورفهدالعرابي

فيوالجامعاتالتيتسعىإلىبناءسجلحافلمنالتميزفلجمعالكلياتالتعليمتهدسنديان

فيمابينهالتعزيزاالبتكاراالجتماعي،وذلكاالبتكاراالجتماعيوصناعةاألثر،وتنسيقالتعاون

المواردوتوفيرها،وإنشاءالشبكاتمنخاللالتعليموالبحث،وخلقالمعرفة،والحصولعلى

والحاضنات،إضافةإلىجعلومشاركةالمجتمع،ونقلالمعرفة،وبناءالمسرعاتوالشراكات،

 .جزًءامنالمحتوىالتعليمياالبتكاراالجتماعي

وأشارالدكتورالحارثيإلىأنمبادرةسنديانالتعليمتأتيإيماًنامنمنتدىاالبتكاراالجتماعي

معالجةالقضايااالجتماعيةلذيتقدمهالجامعاتفيالذييضطلعبهالتعليمالعاليابأهميةالدور

المحليةوالعالميةالمهمة،مؤكًداأنالجامعاتثبتأنلهاتأثيراتاقتصاديةواجتماعيةكبيرةعلى

 النممالبيئيةلالبتكاراالجتماعيفيها.المجتمعات؛إذيمكنأنيقودتطويرواستدامة

https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=21282911&msgid=444619&act=ZE7Y&c=819373&destination=https%3A%2F%2Fsendian.org%2Fwebsite%2Fregister-ar%2F&cf=5212&v=836573e30bddc6f0e16a4781b7715d6268def80dbbad59d93e873ca2ed97285a
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التزاًمامنالكلياتوالجامعاتبتضمينصناعةسنديانالتعليموتتضمنمعاييراالنضماملمبادرة

فيالبرامجاألكاديميةالتيتقدمهامنأجلإيجادالحلولألكثرالتحدياتإلحاًحا،مثلالتعليماألثر

الجهاتذاتوالصحةوالبيئة.كماتتضمنمعاييراالنضمامللمبادرةمشاركةالجامعاتمع

االجتماعيينوأفكارهمالخالقة،علىأنتساهممنخاللهذهواحتضانالمبتكرينفيإيجاد العالقة

المشاركةبشكلفاعلفينشرثقافةاالبتكاراالجتماعي،وذلكبتدريسه،أووجودمسرعةخاصة

 .به،أومنخاللإجراءالبحوثونشرها،أوتقديماالستشاراتفيهذاالمجال

فبراير7-6منالفترةخاللالمنورةالمدينة منطقة تكاراالجتماعيفيوتنطلقفعالياتمنتدىاالب

المقبل.ويأتيتنميمالمنتدىفيإطارجهودمركزأسبارللبحوثوالدراساتلمواكبةالتطورات

م،التيتسعىإلى2030تشهدهاالسعوديةفيمختللالمجاالت،بمايحققرايتهاالطموحةالتي

 .ودعمثقافةاالبتكاراالجتماعيتعزيز

 : ar/-https://sendian.org/website/registerويمكنالتسجيلمجاًناعبرالرابط

نشكر كع متابعينا ونعدكم دااما بتقديم كع ما او ان ع .. ونقع االلبار مح كانة المبادر 

تابعة يلر االلبار االلبارية وتسهيع قراءتها لكم . ال تنسوا عمع اليش لبفحتنا عرى الفيسبوك وم

عرى تويتر . ما تحيا  ازرة موقا ممريح نيوز ، منتدى االبتكار االجتماعي يعرح إنالق مبادرة 

"زنديان التعريم" ، تابعونا عري مواقا التواصع االجتماعي الخاصة بموقعنا ليبركم جديد االلبار 

 .دااما

  

https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=21282911&msgid=444619&act=ZE7Y&c=819373&destination=https%3A%2F%2Fsendian.org%2Fwebsite%2Fregister-ar%2F&cf=5212&v=836573e30bddc6f0e16a4781b7715d6268def80dbbad59d93e873ca2ed97285a
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Client                        : 2022دى االبتكار االجتماعي منت  
Publication              :     ممريح نيوز 
Description              : online  
News/Event             : Webinar 

Data                           : 19 / 01 / 2022 

Link                :   https://hamrinnews.net/saudi-arabia/4016938.html 

 

واس" ومجموعة "روتانا" و"االقتصادية" و"الرياض" و"املدينة" و"سبق" "

 "رعاة إعالميون لـ"منتدى االبتكار االجتامعي

https://hamrinnews.net/saudi-arabia/4016938.html
https://hamrinnews.net/saudi-arabia/4016938.html
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https://sendian.org/website/register-ar/
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Press cuttings 
 
Client                        :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication              :     ممريح نيوز 
Description              : online  
News/Event             : Webinar 

Data                           : 07 / 02 / 2022 

Link                :  https://hamrinnews.net/saudi-arabia/4024749.html  

مؤسسة امللك فيصل اليريية تشارك يف منتدى االبتكار االجتامعي 

 "سنديان"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملكفيصلالخيرّيةكشريكاستراتيجي،فيمنتدىاالبتكاراالجتماعيشاركتمؤسسة

)سنديان(،الذينّممهمركزأسبارللبحوثوالدراساتفيجامعةطيبةفيالمدينةالمنورةفي

فبرايرالحالي،حيثمثلهااألمينالعامالمساعداألميرمنصوربنسعدالذيتحّدث7و6

 ."ياالبتكاراالجتماعيخاللجلسة"تجاربناجحةف
واستعرضفيالجلسةتجربةمؤسسةالملكفيصلالخيرّيةفياالبتكاراالجتماعيمنذعام

م،مسّلًطاالضوءعلىإنجازاتهامنخاللمشاريعهاالخيرّيةالتنمويةالتيأنشأتها1976

 .ودعمتهافيمختللأنحاءالعالم

لذيتوليهالمؤسسةقدًراكبيًرامناالهتماممنورّكزعلىجانبالبحثواالبتكارالعلميا

فائًزاوفائزةخالل282خاللتكريمهاللعلماءوالمبدعينفيجائزةالملكفيصلالتيُمنحتلـ

عاًما،وحرصهاعلىتطويرالعمليةالتعليميةمنخاللتعاونهامعمنممةالبكالوريا44

 .الدولّيةفيمشروعاتمختلفة

https://hamrinnews.net/saudi-arabia/4024749.html
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"تجاربناجحةفياالبتكاراالجتماعي"سمواألميرةنوفبنتمحمدممّثلةوشاركفيجلسة

تجربةمؤسسةالملكخالدفياالبتكاراالجتماعي،والدكتورعبدالعزيزالسرانيمتحّدًثاعن

المدنالصحيةفيالمدينةالمنورةكنموذجلالبتكاراالجتماعي،وأنسبنصال صيرفيمتحّدًثا

صيرفياالجتماعيةفيحفظالتاريخوبناءالمتاحلوالمعارض،والدكتورعنتجربةمؤسسة

 .عبدالمحسنالحربيمتحّدًثاعنتجربةتكافلأليتامالمدينة

قّدمهامحاضراتعلمية3ورشعملو6جلساتحواريةو8وشهدتفعالياتالمنتدىإقامة

عاتالحكوميةوالمؤسساتنخبةمنالمتخصصينفياالبتكاراالجتماعيمنمنسوبيالقطا

األهليةوالمنمماتغيرالربحيةومالكيالمبادراتاالجتماعيةوالتنموية،رّكزوافيهاعلى

موضوعاتاالبتكاراالجتماعي،وآلياته،ومحّفزاته،وآثاره،واستخداماتهفيقطاعاتمختلفة،

،والمبتكريناالجتماعيين،والتحدياتالمستقبلّيةأمامه،وفرصالتمويل،والريادةاالجتماعية

.وثقافةالعملالحر،واالستثماراالجتماعي
 شاركتمؤسسةالملكفيصلالخيرّيةكشريكاستراتيجي،فيمنتدىاالبتكاراالجتماعي

)سنديان(،الذينّممهمركزأسبارللبحوثوالدراساتفيجامعةطيبةفيالمدينةالمنورةفي

ثلهااألمينالعامالمساعداألميرمنصوربنسعدالذيتحّدثفبرايرالحالي،حيثم7و6

 ."خاللجلسة"تجاربناجحةفياالبتكاراالجتماعي
واستعرضفيالجلسةتجربةمؤسسةالملكفيصلالخيرّيةفياالبتكاراالجتماعيمنذعام

تيأنشأتهام،مسّلًطاالضوءعلىإنجازاتهامنخاللمشاريعهاالخيرّيةالتنمويةال1976

 .ودعمتهافيمختللأنحاءالعالم
ورّكزعلىجانبالبحثواالبتكارالعلميالذيتوليهالمؤسسةقدًراكبيًرامناالهتماممن

فائًزاوفائزةخالل282خاللتكريمهاللعلماءوالمبدعينفيجائزةالملكفيصلالتيُمنحتلـ

ميةمنخاللتعاونهامعمنممةالبكالورياعاًما،وحرصهاعلىتطويرالعمليةالتعلي44

 .الدولّيةفيمشروعاتمختلفة
وشاركفيجلسة"تجاربناجحةفياالبتكاراالجتماعي"سمواألميرةنوفبنتمحمدممّثلة

تجربةمؤسسةالملكخالدفياالبتكاراالجتماعي،والدكتورعبدالعزيزالسرانيمتحّدًثاعن

نةالمنورةكنموذجلالبتكاراالجتماعي،وأنسبنصال صيرفيمتحّدًثاالمدنالصحيةفيالمدي

عنتجربةمؤسسةصيرفياالجتماعيةفيحفظالتاريخوبناءالمتاحلوالمعارض،والدكتور

 .عبدالمحسنالحربيمتحّدًثاعنتجربةتكافلأليتامالمدينة
قّدمهامحاضراتعلمية3وورشعمل6جلساتحواريةو8وشهدتفعالياتالمنتدىإقامة

نخبةمنالمتخصصينفياالبتكاراالجتماعيمنمنسوبيالقطاعاتالحكوميةوالمؤسسات

األهليةوالمنمماتغيرالربحيةومالكيالمبادراتاالجتماعيةوالتنموية،رّكزوافيهاعلى

فيقطاعاتمختلفة،موضوعاتاالبتكاراالجتماعي،وآلياته،ومحّفزاته،وآثاره،واستخداماته

والتحدياتالمستقبلّيةأمامه،وفرصالتمويل،والريادةاالجتماعية،والمبتكريناالجتماعيين،

 .وثقافةالعملالحر،واالستثماراالجتماعي
نشكركلمتابعيناونعدكمدائمابتقديمكلماهوافضل..ونقلاالخبارمنكافةالمصادر

لكم.التنسواعملاليكلصفحتناعلىالفيسبوكومتابعةآخراالخباريةوتسهيلقراءتها

االخبارعلىتويتر.معتحياتاسرةموقعحمريننيوز،مؤسسةالملكفيصلالخيريةتشارك

فيمنتدىاالبتكاراالجتماعي"سنديان"،

 .تابعوناعليمواقعالتواصلاالجتماعيالخاصةبموقعناليصلكمجديداالخباردائمآ
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Press cuttings 

 
 

Client                        : 2022 منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :   لبر الرياض لرنشر اإللكتروني 

Description              : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 13/ 12 / 2021 

https://twitter.com/KNews2030_KSA/status/1470338490512687107?s=20   Link                            :  

 

 اطالق منتدى االبتكار االجتامعي

 

 

 

https://twitter.com/KNews2030_KSA/status/1470338490512687107?s=20
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Client                        : 2022 منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication              :  واتس الممركة تاريدة 

Description              : Online 

News/Event             : webinar 

Data                           : 13/ 12 / 2021 

7500938243?s=20https://twitter.com/ksa_wats/status/147032169    Link                           : 

 

 انطالق منتدى االبتكار االجتامعي

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/ksa_wats/status/1470321697500938243?s=20
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Press cuttings 
 

Client                         :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :  وكالة البوصرة االلبارية 

Description               : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 20/ 01 / 2022 

Link                            :   https://2u.pw/Hwmtl  

  
 منتدى االبتكار االجتامعي أنسنة القطاع الياص

 

: 

 15202211:06 

 

67

  

  

  

https://2u.pw/Hwmtl
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Client                         :  2022منتدى االبتكار االجتماعي  

Publication               :    صحيفةALL IN1 NEWS   
Description               : Online 

News/Event              : webinar 

Data                           : 01/ 02 / 2022 

Link                            :   https://2u.pw/8cDFJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2u.pw/8cDFJ
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Press cuttings 

 

Publication               : 7 Days    

News/Event              : webinar 

Date                           :  15/12/2021 

Link                            : https://www.7days-sa.net/?p=82537  

 

تدى االبتكار مركز اسبار للبحوث والدراسات يعلن إطالق من

 االجتامعي

https://www.7days-sa.net/?p=82537
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