برنامج املنتدى
تحت شعار
نحو قطاع شبايب فاعل يف رؤية السعودية 2030
 8-7جامدى األوىل 1443هـ املوافق  12-11ديسمرب 2021
مدينة الرياض (حضوري – افرتايض)

رشكاء املنتدى

رشيك علمي

رشيك تدريبي

2

اليوم
األول
السبت  11ديسمرب 2021
 7جامدى األوىل 1443هـ
 9:00ص  12:00 -ص

دورات تدريبية
افرتاضية متزامنة

الدورات التدريبية
التخطيط التنموي للربامج الشبابية
د .منال عبدالعزيز السامل
قيادة وإدارة الربامج الشبابية
م .سليامن بن فهد الهويسني
تسويق الربامج الشبابية
د .أحمد بن سهيل عجينه
تصميم الربامج الشبابية
م .أنس عبدالرحمن الخلف
إدارة وقياس أثر الربامج الشبابية
د .معن بن محمد التنجي
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اليوم
األول

الجلسة األوىل
منظومة قطاع الشباب يف اململكة العربية
السعودية

حفل االفتتاح
 3:30م  4:00 -م

 4:00م  5:30 -م

السالم املليك

 3دقائق

السبت  11ديسمرب 2021
 7جامدى األوىل 1443هـ

آيات عطرة من القرآن الكريم

 3دقائق

 3:30م  5:30 -م

كلمة املنتدى
كلمة رشكاء املنتدى
كلمة العاملني مع الشباب

 3دقائق
 3دقائق

 5دقائق

إطالق جائزة العاملني مع الشباب

 2دقائق

كلمة راعي الحفل

 5دقائق

تكريم رشكاء املنتدى

 5دقائق

وكيل وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية لتنمية املجتمع
أ .أحمد بن صالح بن ماجد
وكيل وزارة الثقافة للرشاكات والتطوير
أ .نهى بنت سعيد قطّان
الوكيل املساعد لوزارة الرياضة لشؤون الشباب
أ .فهد بن إبراهيم الشمسان
مدير الجلسة
د .خالد بن سليامن الراجحي
مقدم الدراسة
أ .د .مجيدة بنت محمد الناجم
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اليوم
األول
السبت  11ديسمرب 2021
 7جامدى األوىل 1443هـ
6:00م  9:00 -م

ورش العمل
العمل الشبايب ورؤية اململكة 2030

البحث اإلجرايئ التشاريك يف العمل الشبايب

د .عبدالرحمن ظافر العمري

د .ابتسام ياسني حسني
د .رانيا حمدي علوان

التنسيق والتكامل يف العمل الشبايب
د .فايز عبدالعزيز الفايز

جيل الشباب :املوروث واالستدامة
أ .إبراهيم بن عبد الله آل مشايف

االبتكار يف العمل الشبايب
د .سعيد بن عبدالرحمن العمودي

تعزيز فرص توظيف الشباب (صوت الشباب)
م .سليم الرشاري

ورش عمل
افرتاضية متزامنة

العمل الشبايب يف العرص الرقمي
د .غادة شاكر الشامي
فئة الشباب خارج مقاعد العمل والتعليم والتدريب
أ .أسامة بن سليامن الحنايك
أ .رهف بنت أسامة السنويس
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اليوم
الثاين

الجلسة الثانية
توجهات قطاع الشباب يف اململكة العربية
السعودية

الجلسة الثالثة
دعم ومتكني القطاع غري الربحي
يف تنمية الشباب

 9:00ص  10:30 -ص

 11:00ص 12:30 -ص

وكيل وزارة التعليم للتعليم العام

محافظ الهيئة العامة لألوقاف

األحد  12ديسمرب 2021
 8جامدى األوىل 1443هـ

وكيل وزارة االقتصاد والتخطيط لشؤون سوق العمل

ممثل القطاع غري الربحي

 9:00ص  12:30 -ص

أ .أمين بن إسحاق أفغاين

د .محمد بن سعود املقبل

وتنمية رأس املال البرشي

الباحث والخبري يف قضايا الشباب

أ .د .صالح بن عبد العزيز النصار
مدير الجلسة

أ .محمد بن مهلهل الرديني
مقدم الدراسة

د .حسني بن محمد الحكمي

أ .عامد بن صالح الخرايش

د .خالد بن سليامن الراجحي
رئيس املركز الوطني لتنمية القطاع غري الربحي

م .عبداملحسن بن تريك الرتيك
عضو مجلس الشورى

أ .حنان بنت عبدالله السامري
مدير الجلسة

م .راكان بن هذال الفايزي

مقدم الدارسة

د .عبداللطيف بن عبدالرحمن العوين
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اليوم
الثاين

الجلسة الرابعة
تجارب وطنية يف العمل الشبايب

الجلسة الختامية
منتدى العاملني مع الشباب “رؤية مستقبلية”

 1:00م  2:30 -م

 3:00م  3:35 -م

برنامج مسك لتمكني املنظامت الشبابية الغري ربحية

رئيس مجلس إدارة املنتدى

أ .نارص بن مخلد املطريي

أ .عيل بن سليامن الراجحي

األحد  12ديسمرب 2021
 8جامدى األوىل 1443هـ

مبادرة مؤثرون

نائب رئيس مجلس إدارة املنتدى

أ .عبدالله بن صالح الشهري

معايل م .محمد بن نارص الجارس

 1:00م 3:35 -م

مبادرة ِ
عفَّة

نائب رئيس اللجنة التنفيذية

د .سعود بن حامد الحساين

د .رشيد بن مسفر الزهراين

مبادرة متكأ

املدير التنفيذي للمنتدى

م .أحمد بن عثامن السحاري

د .عبداملحسن بن سعد البالهدي

مدير الجلسة

الحضور واملشاركني يف املنتدى

د .أحمد بن فهد الضويان
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