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ن الرقمنة والتكيف مع التغيي                       مستقبل إدارة المشاري    ع: مابي 
 

 يوم ماقبل المنتدى
 2022يونيو  25 –ورش العمل المتقدمة 

 المكان: غرفة مكة
________________________________________________ 

 

 10:15 إىل 09:00 

 

 مستقبل إدارة المشاري    عورشة عمل: 
 
وع • ي للمشر

 فهم النظام البيئ 
ن القطاعي إلدارة المشاري    ع للمؤسسة • كي 

 الير
 تطوير أدوات إدارة المشاري    ع المستقبلية وتطبيقها •

 
 مقدمي الورشة: 

 
 د. ريكاردو فارغاس

 التنفيذي، ماكروسولوشنالرئيس 
  

ة   د. إبراهيم شير
كة الخطوط الجوية العربية السعودية  مساعد المدير العام للتحول، شر

 11:30 إىل 10:15

 

 2030مكتب تحقيق رؤية ورشة عمل: 
 
ن عىل اإلنجازات واألهداف والنتائج الرئيسية.  • كي 

 تحول الير

ي لالستثمار العام.  •
 دور إدارة المنافع كأساس منطقر

اتيجية، إدارة المحافظ وأطر  • ، وربط االستثمارات بتحقيق التحويل نماذج األعمال االسير ي اتيج  تنفيذ االسير
 الرؤية. 

 تنمية القدرات •
ي نماذج العمل المستقبلية  •

ن
 االستدامة والشمول ف

 
 مقدم الورشة: 

 
 د. سعدي عدره 

 المؤسس والمدير التنفيذي، أدفايزورز

 12:45إىل  11:30

 

 إطار عمل البيانات الضخمة للمؤسسات ورشة عمل: 
 

اتيجية إلتخاذ القرارات تعتمد عىل البيانات •  كيفية إنشاء اسير
ي إدارة المشاري    ع •

ن
  تطبيق الذكاء االصطناعي ف

ي  •
ن
ي يستخدمها مديرو المشاري    ع ف

  إدارة البيانات األدوات الئر

 
 مقدم الورشة: 

 
 جان ويليم ميدلبورغ 

كة سايبينت ومؤلف كتاب إطار البيانات الضخمة للمؤسساتالرئيس التنفيذي   لشر
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 14:45إىل  13:30

 

 ورشة عمل: فوائد استخدام أدوات إدارة المشاري    ع 

انية ومراقبة الجودة • ن   إعداد المي 
  الجداول الزمنية للمشاري    ع •
   تنفيذ المشاري    ع •
يةإدارة الموارد  •   البشر
  الحوكمة •

  
 مقدم الورشة: 

 
ت   لي آر المير

ت االستشارية  الرئيس التنفيذي لمجموعة المي 

 16:00إىل  14:45

 

 سفيا، إطار المهارات والكفاءات العالمي للعالم الرقمي ورشة عمل: 
 

 تعلم كيفية تصميم األدوار والهيكل، وإجراء تخطيط القوى العاملة.  •

 وتحليل وتحديد الثغرات والفرص. اكتساب ونشر وتقييم  •
 تطوير وبناء القدرات واألداء.  •
•  

 
كة المقبولة عالميا ن المهارات وإعادة تشكيلها.  استخدم اللغة المشير  لتحسي 

 
 مقدم الورشة: 

 
 د. لمياء صقر

كة أدفايزورز مرص يك اإلداري، شر  الشر
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 2022يونيو  26 –اليوم األول 
 مراسمالمكان: قاعة 

________________________________________________ 
 

 التسجيل والتواصل 09:30إىل  08:00

ي السعودي 09:32إىل  09:30
 النشيد الوطن 

 فيديو حفل االفتتاح 09:35إىل  09:32

 من عريف الحدث الكلمة االفتتاحية 09:37إىل  09:35
 

 أسامة عبدالرحمن األنصاري
 HQ Studioمؤسس، 

 

 09:40إىل  09:37

 10:00 إىل 09:40

 10:10إىل  10:00

 10:20إىل  10:10
 
 

 حفل االفتتاح
 

 الكلمات الرئيسية: 
 

  م. بدر محمد بورشيد
 فرع المملكة العربية السعودية ،رئيس معهد إدارة المشاري    ع

 
 جينيفر ثارب

 رئيس مجلس اإلدارة، معهد إدارة المشاري    ع، الواليات المتحدة األمريكية
 

 م. أيمن بن محمد المديفر
 رئيس اإلدارة العامة لالستثمارات العقارية المحلية، صندوق االستثمارات العامة

 
 معالي المهندس عبدهللا إبراهيم العبدالكريم

كة حلول المياه  محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والعضو المنتدب لشر

 10:40إىل  10:20

 

كات وغير  ي المبادرات والمشاري    عحوار: نقاش حول تعاون القطاعات الحكومية والشر
 
 .الربحية ف

 
 إدارة الحوار: 

 د. ريكاردو فارغاس
 الرئيس التنفيذي، ماكروسولوشن

 
 الضيوف: 

 
 سمو األمير وليد بن نارص آل سعود

كة مكاتفة االستشارية  مؤسس ورئيس، شر
 

 جوزيف كاهيل
 معهد إدارة المشاري    ع، كبي  مسؤوىلي العمالء
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 وطن طموحإطالق مبادرة  10:45إىل  10:40

 11:05إىل  10:45

 

ي ودور المرأة السعوديةحوار:   إعادة تعريف العمل الخير
 

 إدارة الحوار: 
 

 أسامة عبدالرحمن األنصاري
  HQ Studioمؤسس، 

 
 الضيف: 

 
ة لمياء بنت ماجد بن سعود آل سعود  صاحبة السمو الملكي األمير

ن العام، مؤسسة الوليد لإلنسانية  األمي 

 12:10إىل  11:05

 

 توقيع مذكرات التفاهم
 حفل الجوائز العالمية للتمير  بإدارة المشاري    ع

 تكريم الرعاة

 13:30إىل  12:10

 
 

 االرتقاء بتطوير البنية التحتية - 2030نقاشية: البناء عىل رؤية المملكة  جلسة
 

 مدير الجلسة: 
 

 فيصل الشاج
ق األوسط ي دبليو سي الشر يك استشاري، ب 

 شر
 

 المتحدثون: 
 

 معالي الدكتور غانم الحميدي المحمدي
 مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية

 
 م. ثابت آل سويد

ن   محافظ الهيئة السعودية للمقاولي 
 

 طارق عبدهللا المسند
، مركز الملك عبد هللا الماىلي   مدير التدقيق الهندسي

 
 بدور نارص الرشودي

كة جازان للطاقة والتنمية  الرئيسة التنفيذية، شر
 
 تاو يو 

ق األوسط،   China State Construction and Engineering الرئيس والمدير التنفيذي لمنطقة الشر

 13:45إىل  13:30

 

ي المشاري    ع 
 
: االقتصاد ف اتيجات -عرض تقديمي  تنفيذ االسير

 
 المتحدث: 

 
  أنطونيو نيتو رودريغير  

ي معهد
ن
اتيجية، عضو ف  إدارة المشاري    ع مؤلف ومستشار، مؤسس معهد تنفيذ اإلسير
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احة غداء 14:45إىل  13:45  اسير

حيبية لعريف الحدث  14:45  الكلمة الير

 15:45إىل  14:45

 

 نقاشية: االتجاهات الرقمية الناشئة لتشكيل إدارة المشاري    ع  جلسة
 
 : دير الجلسةم

 
 أسامة أحمد جان 

 مؤسس، جمعية االبتكار و التقنية 
 
 لمتحدثون: ا

 
 د. غسان رضا خليفة 

اتيجية والتحول،  ف العام عىل االسير يد السعودي مؤسسة المشر  الي 
 

 أري    ج نقشبندي 
 مدير إدارة أول، إدارة المشاري    ع، صندوق االستثمارات العامة 

 
 رونان كوليي   

كة البحر األحمر للتطوير  ، شر  مدير التسليم الرقمي
 

 جان ويليم ميدلبورغ 
كة سايبينت ومؤلف كتاب إطار البيانات الضخمة للمؤسساتالرئيس التنفيذي    لشر

 
  أنطونيو نيتو رودريغير  

ي معهد إدارة المشاري    ع
ن
اتيجية، عضو ف  مؤلف ومستشار، مؤسس معهد تنفيذ اإلسير

 16:00إىل  15:45

 

ي عرص الثورة الصناعية الرابعة 
 
: إدارة المشاري    ع ف   4.0عرض تقديمي

 
 : لمتحدثا

 
يكو بينتو   أمير

 رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي إلدارة المشاري    ع

احةا 16:15إىل  16:00  سير

 17:30إىل  16:15

  

ي إدارة المشاري    ع
 
  الجلسة الفنية: التطورات المستقبلية ف

 الحدث عريفعروض تقديمية مستقلة يديرها 
 

: إدارة المشاري    ع تعتمد عىل البيانات  عرض تقديمي
 
 : لمتحدثا

 
 جان ويليم ميدلبورغ 

كة سايبينت ومؤلف كتاب إطار البيانات الضخمة للمؤسسات   الرئيس التنفيذي لشر



 

6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ي مشاري    ع التحول الرقمي 

 
: دور تحليل البيانات الضخمة ف  عرض تقديمي

 
 : تحدثالم
 

 ليىل فريدون 
 الرئيس التنفيذي والمؤسس، لوكينك فورورد لالستشارات 

 
: البنية   مستقبل التكنولوجيا الحدودية -التحتية للبيانات المكانية عرض تقديمي

 
 : دثالمتح

 
  سومي تشو

 األعمال، نائب رئيس تطوير األعمال العالمية، ميساسؤولي كبير م
 

: التكنولوجيا والبنية التحتية   السنوات العشر القادمة -عرض تقديمي
 
 

 المتحدث: 
 

 د. عىلي العىلي 
 رئيس االبتكار والتكنولوجيا، صندوق االستثمارات العامة 

 
: الذكاء االصطناعي وفرص وتحديات التعلم اآللي   عرض تقديمي

 
 : المتحدث

 
 محمد رشدي

كة فنتك بازار ي مؤسسة التمويل الدولية ومؤسس شر
ن
 مستشار أول للتحول الرقمي ف
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ي 
 2022يونيو  27 –اليوم الثابن

________________________________________________ 
 

 من عريف الحدث الكلمة االفتتاحية 09:05إىل  09:00

 09:30إىل  09:05

 

ي للمشاري    ع الضخمة -: االتجاهات المستقبلية عرض تقديمي 
 النظام البين 

 
 المتحدث: 

 
 د. ريكاردو فارغاس

 الرئيس التنفيذي، ماكروسولوشن

 10:45إىل  09:30

 

  جلسة نقاشية : إطار تحقيق الرؤية المستقبلية
 

 مدير الجلسة: 
 

 د. سعدي عدره 
  المؤسس والمدير التنفيذي، أدفايزورز

 
 المتحدثون: 

 
 م. ثامر السعدون

ي 
 المدير التنفيذي، برنامج التحول الوطئن

 
 نبيل الدبل

نامج تطوير  السعودية، وزارة الداخلية، المملكة العربية الرئيس التنفيذي لي   
 

 م. فيصل الرباح
  2030نائب الرئيس، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لرؤية 

 
 د. ريكاردو فارغاس

 الرئيس التنفيذي، ماكروسولوشن
 

 عبدهللا الخان
وعات الحكوميةمدير إدارة المعايي  واإلجراءات،   قطاع التخطيط وإدارة المشاري    ع، هيئة كفاءة اإلنفاق والمشر

احةا 11:05إىل  10:45  سير

 11:25إىل  11:05

 

  عرض تقديمي سفيا، إطار المهارات والكفاءات العالمي للعالم الرقمي 
  

 : لمتحدثا
 

 د. لمياء صقر
كة أدفايزورز مرص يك اإلداري، شر  الشر

ي إدارة المشاري    ع عرض 11:45إىل  11:25
 
اتيجية وأثرها ف : اليقظة االسير   تقديمي رئيسي
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 : لمتحدثا
 

ي 
 
وفسور مالك يمان  الير

كة إكسبالغو  المدير التنفيذي، شر

 13:00إىل  11:45

 

  نقاشية: التحول واالرتقاء بالمهارات للمشاري    ع المستقبلية جلسة
 

 مدير الجلسة: 
 

 غريس نجار
ق األوسط وشمال إفريقيا، معهد إدارة المشاري    ع والمدير العام للمشاري    ع، مجموعة المديرة اإلدارية لمنطقة  الشر

 عمل الطاقة بمعهد إدارة المشاري    ع
 
 

 المتحدثون: 
 
ة د.   إبراهيم شير

كة الخطوط الجوية العربية السعودية   مساعد المدير العام للتحول، شر
 

 جون دورنيون
 AMAALAمدير مكتب إدارة المشاري    ع ، 

 
 محمد الرصف د. 

 .Green Business Certification Inc ، المدير اإلقليمي 
 

  أنطونيو نيتو رودريغير  
ي معهد إدارة المشاري    ع

ن
اتيجية، عضو ف  مؤلف ومستشار، مؤسس معهد تنفيذ اإلسير

 
 سوبجاكي 

 د. معير 
 رئيس البحث والتطوير، ثروة لالستشارات اإلدارية

احة غداءا 14:00إىل  13:00  سير

 الكلمة االفتتاحية من عريف الحدث 14:05إىل  14:00

ي أرامكو السعودية 14:30إىل  14:05
 
: نظرة عامة عىل إدارة المشاري    ع ف   عرض تقديمي

 
 المتحدث: 

 
 حسير  باعقيل

وكيماويات والموازنة، مكتب إدارة المشاري    ع، أرامكو السعودية  رئيس قسم التكاليف الرأسمالية والتكرير والبير

ي إدارة المشاري    ع، معهد إدارة المشاري    ع فرع المملكة العربية  16:00إىل  14:30
 
مبادرات المنتدى: تمكير  المرأة وتمكير  الشباب ف

  السعودية
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 مدير الجلسة: 
 

 سعادة األستاذة نورة الشعبان
 عضوة سابقة، مجلس الشورى السعودي

 
 المتحدثون: 

 
 مشاعل بن سعيدان

آل سعيدان لتقنيات البناء الجديدةرئيس مجلس إدارة مصنع   
 

 د. نوف عبدالعزيز الغامدي
جامعة الملك سعودد، أستاذ مساع  

 
 ريم خالد الزامل

كة إمباور  مؤسس شر
 

ي 
 م. ماهر الجهن 

 نائب رئيس أول، معهد إدارة المشاري    ع فرع المملكة العربية السعودية
 

ي 
 م. معيض بن نارص البيسر

اتيجية واالبتكار، بنك التنمية اإلجتماعيةنائب الرئيس لقطاع  االسير  
 

 د. مازن قادر
 مدير التوعية، معهد إدارة المشاري    ع فرع اإلمارات العربية المتحدة

 2022 فعاليات المنتدى العالمي إلدارة المشاري    ع نهاية 16:00


