
1اأجندة فعاليات م�ؤمتر القمة العاملية للإبتكار الإجتماعي لعام 2020م

اليوم الأول 4 �سبتمرب
•   الفتتاح بالقران الكرمي

•   كلمةالراعية الفخرية �سمو ال�سيدة الدكتورة ب�سمة ال �سعيد
      ال�سفري الدويل للم�س�ؤولية املجتمعية

•   كلمة ال�سبكة الإقليمية للم�سوؤولية الإجتماعية 
      �سعادة الربوفي�سور يو�سف عبد الغفار 

       رئي�س جمل�س اإدارة ال�سبكة االإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية

 •   التد�سني الر�سمي ملركز ال�سالم لالبتكار الجتماعي
كلمة �سعادة �سعادة الأ�ستاذة ت�سنيم حممد ا�سماعيل

رئي�س مركز ال�سالم لالبتكار االإجتماعي - ال�سبكة االقليمية للم�س�ؤولية االإجتماعية
رئي�سة الـم�ؤمتر

•     العالن عن اطالق من�سة البتكار الجتماعي

3:30 - 3

املحا�سرة الفتتاحية: ملاذا البتكار 
الجتماعي؟

�سعادة الدكتور
 عوده اجليو�سي

رئي�س ق�سم البتكار جامعة اخلليج العربي

 4:30 – 3:30 
م�ساًء

�سالة الع�سر   4:30 – 4:45 

جدول فعاليات مؤتمر القمة العالمية لإلبتكار اإلجتماعي لعام 2020م

موضــوع المــؤتمــــر
اإلبتكار اإلجتماعي لتحقيق

 التنمية المستدامة

سمو السيدة
الدكتورة بسمة ال سعيد

 السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية
الراعية الفخرية 

تنظيـــــم:
الشبكـة اإلقليميـة
للمسؤولية اإلجتماعية

4 - 5 سبتمبر 2020م



2اأجندة فعاليات م�ؤمتر القمة العاملية للإبتكار الإجتماعي لعام 2020م

املحور الأول: الريادة الجتماعية ملواجهة التحديات

حتديات  مواجهة  يف  الجتماعي  البتكار  دور 
ال�سباب العربي

�سعادة الأ�ستاذ  يو�سف �سعادة
خبري برامج التمكني املجتمعي والعمل مع 

ال�سباب
 5:45 – 4:45 

ال�سمات ال�سخ�سية لرواد الأعمال الجتماعيني
�سعادة الدكتور  يو�سف حممد 

باحث واإعالمي 
دكتوراة يف البتكار الإجتماعي

6:30 – 5:45

املحور الثاين: من امل�سوؤولية الجتماعية اإلى البتكار الجتماعي

جتربة رواد التنمية 
�سعادة الأ�ستاذة  �سمر دودين

املديرة القليمية و مديرة برامج موؤ�س�سة 
رواد التنمية

7- 6:30

تطوير برامج البتكار الجتماعي من امل�سوؤولية 
الجتماعية

�سعادة الدكتورة  رنا الدجاين
7 – 7:30موؤ�س�سة م�سروع نحن نحب القراءة 

�سالة املغرب   7:30 – 7:45 

ور�سة )التفكري الت�سميمي يف البتكار 
الجتماعي( 

�سعادة الأ�ستاذة  اأ�سماء الكيايل
ال�سريك املوؤ�س�س ل
)Startovia(

8:45 – 7:45

اليوم الثاين ٥ �سبتمرب

املحور الثالث: حتديات البتكار الجتماعي وال�ستدامة

�سعادة املهند�س نا�سر املغي�سيبالريادة الجتماعية لتعزيز ال�ستدامة
10 - 11مدير عام موؤ�س�سة طموح للتنمية املجتمعية

البتكار الجتماعي كمدخل لال�ستدامة املالية
�سعادة امل�ست�سار  عبدال�سالم اخلطيب

موؤ�س�س ورئي�س  املجل�س العربي
لإدارة وقيا�س الأثر

12 - 11

ال�ستثمار الجتماعي- مركز اإثمار منوذجًا
�سعادة الأ�ستاذ

حممد حممود اأبوقطي�س
م�ست�سار التنمية الجتماعية مركز اإثمار 

لال�ستثمار الجتماعي

12:45 - 12 

�سالة الظهر  12:45 – 1:00
ور�سة )حتويل القيم املجتمعية اإلى ابتكار 

اجتماعي(

�سعادة الدكتور زهيـر الـمزيـدي
رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة العربية للقيم 

املجتمعية
2:30 – 1

ا�سرتاحــــة 2:30 – 3
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املحور الرابع:  احللول الرقمية كاأدة لالبتكار الجتماعي

جتربة من�سة فر�سة كاأداة لالبتكار 
الجتماعي

�سعادة الدكتور �سامي احلوراين
3- 3:45 املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ملوقع فر�سة 

توظيف احللول الرقمية يف البتكار 
الجتماعي

�سعادة املهند�س نايف الإبراهيم
ال�سريك املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�سركة 

ابتكار للحلول الرقمية
 4:30 -3:45

�سالة الع�سر  4:30 – 4:45

ريادة العمال الجتماعية الدولية  - جت�سري 
منوذجا

�سعادة الأ�ستاذ عبدالرحمن اخللف
رئي�س برنامج ريادة الأعمال الجتماعية 

الدولية )جت�سري(
 6 -4:45

ختــام الـموؤمتـــر


