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"سئل المصطفى -صلى الله عليه وسلم-
أي الناس أحب إلى الله ؟ فقال أنفعهم للناس" .

* أخرجه الطبراني (المعجم األوسط)
صححه األلباني (صخيح الترغيب)

منتدى االبتكار االجتماعي
Social Innovation Forum



هدفي األول أن تكون بالدنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على

كافة األصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك.

 

خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

"
"



إن مستقبل المملكة، مبشر وواعد، بإذن هللا، وتستحق بالدنا الغالية أكثر

مما تحقق. لدينا قدرات سنقوم بمضاعفة دورها وزيادة إسهامها في

صناعة هذا المستقبل.

 

صاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء

"
"



 تحت رعاية صاحب السمو الملكي

 األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود
أمير منطقة الرياض



ينطلق منتدى االبتكار االجتماعي الثاني والذي يسعى لتقديم

فرصة لقادة الجهات والمشاريع االجتماعية االبتكارية

والممارسين من شتى أنحاء العالم لتبادل الخبرات واألفكار

في مجال ريادة األعمال االجتماعية واالستثمار االجتماعي.

وانطالقًا من حرص والة األمر على تحفيز الحراك للمشاريع

االجتماعية، يوفر هذا المنتدى منصة للتعلم وتبادل التجارب

وأحدث الممارسات وبناء الشراكات بين رواد األعمال

المحليين واإلقليميين والعالميين لتحقيق مفهوم االبتكار

االجتماعي.

مقدمة



توفير منصة لجمع

القطاعات الثالثة العام

والخاص والمؤسسات

غير الربحية في عمل

مشترك لبناء مجتمع أكثر

رفاهية وإنسانية. 

 

التشجيع على االبتكار في

المجتمع من خالل تطوير

الحلول والمبادرات

االجتماعية لتعزيز النمو

االقتصادي في المجتمع.

 

نشر ثقافة إدماج التنمية

االجتماعية وتشجيع المبادرات

االجتماعية في مشروعات ريادة

األعمال االجتماعية بطريقة أكثر

شمولية وكفاءة وتحسين

أساليب البحث، وبناء القدرات،

والشراكات.

 

تعزيز مبدأ ريادة األعمال

االجتماعية لبناء ثقافة

المجتمع ورأس المال وتشجيع

الحصول على الموارد

التطوعية، والتمويل الحكومي،

والتبرعات العينية لتمكين

المؤسسات الناشئة من

النهوض واإلستمرار والتطور .

 

أهداف المنتدى



الجهة المنظمة 

15 - 16 فبراير 2023م 

 زمان انعقاد المنتدى  مكان انعقاد المنتدى 

الرياض             مركز أسبار



عضواً

د. راشد الزحمي

 اللجنة العلمية:

عضواً
د.عبدالرحمن العليان

د. مي آل صاحب
رئيساً

أ. فاطمة الشريف
عضواً

م. سامي الحصين
عضواً

د. وليد العنزي
عضواً

د. سلوى المصعبي
عضواً

*  الترتيب حسب الحروف األبجدية



الجلسة األولى: نشر ثقافة االبتكار االجتماعي

“The blind spot of social innovation”.
االبتكار االجتماعي : كيف تجد المجتمعات قوة التغيير

االيجابي ؟ 
دور وابعاد المشاريع الريادية االجتماعية في تحقيق رؤية

السعودية 2030
قيادة التغيير من خالل بناء القدرات لالبتكار االجتماعي

أهمية االبتكار االجتماعي في حياة الفرد والمجتمع

الجلسة الثانية: االبتكار االجتماعي في المجال التعليمي

(اإلتقان في التعليم) نحو تعليم ُيحدث فرقًا
االبتكار االجتماعي في مجال تعليم وتأهيل ذوي اإلعاقة

التعليم من أجل التمكين: برامج تكامل لرعاية األيتام نموذًجا.
الرؤية الدولية لمستقبل التربية والتعليم: نحو عقد اجتماعى

للتعليم في الدول العربية
التعريف بجمعية آفاق التعليمية الجديدة ورسالتها النبيلة

الجلسة الثالثة: االبتكار االجتماعي والشباب

التحديات النفسية لدى الشباب واالبتكار االجتماعي
Why sustainability is important to the new generation

بناء القدرات في االبتكار االجتماعي
اهمية االبتكار وريادة االعمال واثرهم على المجتمع

االبتكار وخلق الوظائف في اقتصاٍد ناشىء

الجلسة الرابعة : تعزيز االبداع واالبتكار في البيئات المختلفة

Revolutionize the Fishing Industry
دور االبتكار في القطاع الصحي في جودة صحة االنسان

ورفاهية المجتمع
رقمنة العطاء الطالبي التطوعي

الفصول الدراسية، نطورها أم نستبدلها؟
االبتكار واالعالم - تحديات ومستقبل

الجلسة الخامسة: تحديات االبتكار االجتماعي واالستدامة

كيف يغير االبتكار االجتماعي المجتمع
صناعة األماكن العظيمة: استراتيجيةPlacemaking كأداة لتحفيز االبتكار

االجتماعي وأنسنة المدن
دور الحكومات والمنظمات العاملة مع الشباب لدعم االبتكار االجتماعي.

برامج دعم رواد االعمال االجتماعيين
دور الجامعات في تحديات االبتكار االجتماعي ومتطلبات التنمية

المستدامة

الجلسة السادسة: المبادرات المبتكرة الستدامة بيئية

Art in the service of the environment
"How art & culture policies contribute to a sustainable
society." 

بيئة الجامعات
االبتكار االجتماعي البيئي - نموذج منصة نباتك للتشجير الرقمي
دور التوازن البيئي في تنوع الحياة الفطرية والمجتمع واالنسان 

الجلسات 



الجلسة السابعة: دور االبتكار االجتماعي في تحسين جودة الحياة للشباب

Waste Recycling to Address Poverty
االبتكار في الممارسات الوقفية (وقف الخبرة نموذجًا)

دور الذكاء االصطناعي في ريادة االعمال
 الشباب وتعزيز العمل التطوعي

الجلسة الثامنة: القيم في االبتكار االجتماعي

األسس الفكرية لالبتكار االجتماعي
شعلة االبتكار: يوم في حياة ...

تعزيز قيم االبتكار االجتماعي من أجل تنمية اجتماعية مستدامة
حل المشكالت، من منظور اإلنسانيات في البحث العلمي

بيئة مراكز تحفيظ القرآن

الجلسة التاسعة: دعم االبتكار االجتماعي في سياق رؤية 2030

مشروع الخطة التطويرية لتلبية االحتياجات التنموية
(الخارطة الحرارية)

االبتكار االجتماعي البيئي - مبادرة السعودية الخضراء أنموذًجا
االبتكار االجتماعي في خدمة ذوي االحتياحات الخاصة

اإلصالح الهيكلي لمنظومة البحث واالبتكار في المملكة
ودوره في تعزيز االبتكار االجتماعي

الجلسة العاشرة دور القطاع الخاص في تنفيذ مبادرات االبتكار االجتماعي

متطلبات التزام القطاع الخاص بي إل (ESG) وتحديًدا
المسؤولية االجتماعية.

المحفزات التنظيمية لالبتكار االجتماعي.
اثر البحث والتطوير واالبتكار.

الجلسة الحادية عشر: الرقمنة واالبتكار االجتماعي

تقنيات االبتكار االجتماعي في قطاع الصناعة
institutional architecture on the internet.

التقنيات الحديثة وأثرها في االبتكار 
أسس االبتكار المجتمعي لتقديم الحلول

كيف نضاعف التأثير الرقمي لالبتكارات االجتماعية



المحاضرات

Redefining Entrepreneurship, a New Model for a Sustainable Future
Globally Inclusive Leadership & Innovation: Practical Paradigms for the
21st Century"

االبتكار االجتماعي والملكية الفكرية.
" How to create a Massive Transformative Movement for Social Impact".

المحاضرات وورش العمل

12:00 - 10:00AM

عنوان الورشة

نماذج األعمال الناجحة

 للريادة االجتماعية

12:00 - 10:00AM

عنوان الورشة

المبادرات المبتكرة الستدامة البيئة

والجانب التقني مستشهداً بنموذج

االبتكار الخاص بمنصة نباتك

الخميس 16 فبراير 2023اليوم الثانياألربعاء 15 فبراير 2023اليوم األول

14:00 - 13:00PM

عنوان الورشة

صمم تطبيقك االول من البداية لالطالق

Drag and Drop Your First App

األربعاء 15 فبراير 2023اليوم األول

ورش العمل



المشاركون * 

* الترتيب حسب الحروف األبجدية

معالي م. أسامة الزامل 

معالي نائب وزير 

الصناعة والثروة 

المعدنية

 معالي أ. تركي الشبانه

 وزير اإلعالم السابق

معالي د. حسام زمان 

رئيس هيئة تقويم التعليم

والتدريب السابق

معالي د. عبدالعزيز الخضيري 

وزير الثقافة

 واإلعالم السابق

معالي د. علي النملة 

وزير العمل والشئون

االجتماعية السابق

د. إحسان أبو حليقة

  رئيس مركز 

جواثا االستشاري

أ. أحمد بن صالح بن ماجد 

 وكيل وزارة الموارد

البشرية والتنمية

االجتماعية السعودية

أ. انس قاضي

 الرئيس التنفيذي لمركز

االبتكار االجتماعي "سنا"

د. أماني البريكان 

خبيرة ومستشارة ابتكار

 

أ. أفنان بنت أسعد أبابطين 

 مدير إدارة ريادة األعمال

النسائية

أ. باسم جفال

 مدير عام االبتكار في 

شركة علم

د. ثابت النابلسي

 مؤسس وشريك

 التنمية المستدامة 

 د. الجازي الشبيكي 

عضو مجلس إدارة جمعية

سند - عضو ملتقى أسبار

د. حجازي إبراهيم 

الباحث بمنظمة

 اليونيسكو سابقًا

أ حصة اليحيى

 مهندسة حلول سحابية

في مايكروسوفت

السعودية

د. حميد الشايجي  

نائب رئيس مجلس

إدارة جمعية "واعي"

د. خالد العواد

 عضو مجلس الشورى

وكيل وارة التعليم

السابق

د. خالد بن عبدهللا العبدالقادر

  الرئيس التنفيذي للمركز

الوطني لتنمية الغطاء النباتي

ومكافحة التصحر



المشاركون * 

* الترتيب حسب الحروف األبجدية

أ. رائد العيد 

محترف ابتكار معتمد من

،(GINI) معهد االبتكار العالمي

وعضو مختبر السياسات

الثقافية بوزارة الثقافة

أ. رائد بن سعيد

يعمل في مركز برنامج جودة

الحياة على مشروع البرنامج

الوطني للشباب

د. زهير المزيدي

 رئيس مجلس ادارة

المؤسسة العربية للقيم

المجتمعية 

د. زياد الدريس 

 عضو لجنة جائزة

سنديان لالبتكار

االجتماعي

 د. سامي الحوراني

مؤسس والرئيس

التنفيذي لموقع فرصه

م. سعد آل جابر

الرئيس التنفيذي

لشركة أساس

د. سلوى المصعبي  

مستشار في مركز

 القيادات النسائية جامعة 

االميرة نورة

أ. سعيد الشهراني

مدير إدارة االبتكار -

شركة حاضنات

ومسرعات األعمال

أ. سليمان الرميخان

مستشار تواصل

مديًرا للتواصل المجتمعي لهيئة

رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة

د. سلمان العسيري 

المدير العام- اإلدارة

القانونية- هفلوشن

د. سعيد الشهري 

نائب رئيس لقطاع الطاقة

والصناهة - مدينة الملك عبد

العزيز للعلوم والتقمية

أ. سلطان المبارك 

 مدير تنفيذي اول لالبتكار

والمعرفة في المعهد

الوطني إلبحاث الصحة 

د.ضحى أبو السعود

وكيلة شؤؤون الطالبات 

 جامعة االعمال

والتكلونوجيا 

د. عبدالرحمن الصايل 

 باحث ومخطط حضري

واقليمي اول

أ. عبدالرحمن الخلف

 رئيس برنامج ريادة األعمال

االجتماعية الدولية (تجسير)

د. عبدالرحمن العليان

 الرئيس التنفيذي 

لشركة وادي الدمام

د.رامي خليل نيازي

المدير التنفيذي للعمليات

- هيئة البحث والتطوير

واالبتكار

د.خالد فرج المطيري

 مدير عام معهد 

تقنيات المناخ



المشاركون * 

* الترتيب حسب الحروف األبجدية

أ. عبدالعزيز بن الحميدي الماجد

الرئيس التنفيذي لجمعية

هدية الحاج والمعتمر

الخيرية

 أ. د. عبدهللا الجغيمان

رئيس لجنة جائزة

سنديان لالبتكار

االجتماعي

م. عبدهللا الرخيص 

 رئيس برنامج

 التنمية الوطني

أ. عبدالواحد الغانم

 خبير االبتكار ورئيس رابطة معهد

االبتكار العالمي في المملكة

العربية السعودية

د. عفاف االنسي  

مديرة مشروع

 – وزارة العدل  

أ. علي العلياني

إعالمي سعودي 

د. علي بن صديق الحكمي

معهد المدينة المنورة

للقيادة والريادة

أ. فاطمة مزالسي

مديرة مشروع المدينة

اإلبداعية والمبتكرة في

بلدية أمستردام 

د. فهد بن حسن آل عقران 

رئيس هيئة وكالة 

األنباء السعودية 

د. محمد الشيخ 
عضو هيئة التدريس بقسم

إدارة االعمال وصاحب
مبادرة منصة نباتك ومبادرة

جامعة بال كربون

د. محمد طلعت خوج

عميد كلية الهندسة 

 جامعة االعمال

والتكلونوجيا

د. محمد الشريف

  مستشار هيئة البحث

والتطوير واالبتكاري

د. عبدالعزيز السويلم

الرئيس التنفيذي للهيئة

السعودية للملكية

الفكرية

د. محمد المتعب  

مدير عام تبني التقنية

وزارة االتصاالت

وتقنية المعلومات

 د.محمد علي قربان

  الرئيس التنفيذي

للمركز الوطني لتنمية

الحياة الفطرية

أ. مالك العبد اللطيف

 برامج تكامل

 االثرائية لأليتام

 

د. مها السنان 

 عضو مجلس 

الشورى 

 د. عبدالعزيز الثنيان

رئيس مجلس إدارة

 جمعية آفاق للتعليم 



المشاركون

د. وليد العنزي 
 عضو هيئة تدريس في
قسم المناهج وطرق

التدريس، جامعة الكويت

د. نورة بنت سعود الهزاني 
مديرة مركز االبتكار 

بجامعة الملك سعود

أ. د. نوح الشهري  
رئيس مجلس إدارة شركة 

الريادة االجتماعية - مؤسس 
وقف الخبرة

د. هتون قاضي
 مديرة مركز تطوير التعليم
والتعلم- جامعة االعمال

والتكنولوجيا

أ. نبيل المبارك
لرئيس التنفيذي لوكالة 

سمة للتصنيف 
سابقًا  

* الترتيب حسب الحروف األبجدية

المشاركون األجانب

Ms. Roberta Calarese  

Founder and Chief Executive
Officer · GHAYA

Stefanie Schachtschabel

 Founder & CEO at

Welcome to the World.

Donnie SC Lygonis
 Founder Entrepreneurs

Without Borders ( Innovation
Strategist, Business Coach &

host Innovation Fika )

Arthur blok
author, journalist, lecturer,
and entrepreneur. editor-in-

chief of The Liberum.

Chad Robertson
 Co-Founder and CEO of

Regenize

Dr. Lisa M. Coleman
New York University’s (NYU)

inaugural senior vice
president for global inclusion

and strategic innovation.

Hilary Koob-Sassen 
Sculptor and filmmaker

and song maker
 

Jack Sim
founder of the

Restroom Association of
Singapore, the World
Toilet Organization

Jimmy Pham  

 Founder and CEO - KOTO

Vice President - AusCham 

Dr. Saskia Sassen  
 Professor of Sociology at

Columbia University in New
York City, and Professor at the
London School of Economics.

https://www.crunchbase.com/organization/welcome-to-the-world


شركاء مبادرة سنديان للتعليمشركاء مبادرة سنديان للتعليم

الشركاء االستراتيجيونالشركاء االستراتيجيون

راعي جائزة سنديان لالبتكار االجتماعيراعي جائزة سنديان لالبتكار االجتماعي

المنظم

الرعاة اإلعالميون



منتدى االبتكار االجتماعي
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www.sendian.org

SIForum2

@SIForum2 
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