
املؤمتر االفرتاضي اخلليجي الثاني
لدعم منظومة االبتكار واالبداع

والتكنولوجيا وريادة األعمال

The 2021 GCC Virtual Conference on

Innovation, Creativity, Technology &

Entrepreneurship ECOSYSTEM



Tracks
1. Best practices of entrepreneurial ecosystem
2. Best practices of innovation ecosystem
3.	 Best	practices	of	artificial	intelligent	ecosystem
4.	 Strengthening	of	traditional	and	virtual	services	for	innovation,	creativity	and
						entrepreneurship	initiatives	and	programs
5.	 Effective	tools	and	strategies	for	innovation,	creativity	and	entrepreneurship	programs	

and	 centers
6.	 Innovative	approaches	to	teaching	entrepreneurship	and	creativity

محاور  المؤتمر
أفضل التطبيقات العملية ملنظومة ريادة األعمال   .1

أفضل التطبيقات العملية ملنظومة االبتكار   .2
أفضل التطبيقات العملية ملنظومة الذكاء االصطناعي   .3

تعزيز اخلدمات التقليدية واالفرتاضية للمبادرات وبرامج االبتكار واإلبداع وريادة األعمال  .4
األدوات واالسرتاتيجيات الربامج واملراكز الفعالة لالبتكار واإلبداع وريادة األعمال  .5

استخدام املناهج االبتكارية يف تدريس ريادة االعمال واالبداع  .6



Objectives
1. Fostering	the	innovative,	creative,	and	entrepreneurial	climate
2. Engaging	the	community	in	innovative,	creative,	and	entrepreneurial	activities
3. Support	sustainability	of	smart	growth	through	technology,	collaboration,	education,	and	

other	strategies
4. Implement	strategies	to	accelerate	social	and	economic	impacts	of	innovation,	creativity	

and	entrepreneurship	at	all	levels
5. Exchange	experiences	with	effective	partnerships	in	innovation,	artificial	 intelligent	and	

entrepreneurship
6. Identify	challenges	and	opportunities	for	innovation,	artificial	intelligent	and
					entrepreneurship

أهداف المؤتمر
تعزيز مناخ االبتكار واالبداع و ريادة األعمال . 1
تفعيل دوراجملتمع بأنشطة االبتكار واالبداع و ريادة األعمال. 2
دعم استدامة النمو الذكي من خالل التكنولوجيا والتعاون  واالسرتاتيجيات التعليم  االخري. 3
تنفيــذ اســرتاتيجيات لتســريع اآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة لالبتــكار واإلبــداع وريــادة األعمــال علــى . 4

مجيــع املســتويات
تبادل اخلربات مع الشراكات الفعالة يف جماالت االبتكار والذكاء االصطناعي وريادة األعمال . 5
حتديد التحديات والفرص لربامج االبتكار والذكاء االصطناعي وريادة األعمال. 6



برنامج المؤتمر 

Conference Program

6 الي 8 ابريل 2021توقيت الكويت

2:00 to 2:30 PM
حفل االفتتاح

Opening ceremony

2:30 to 3:30 PM
أفضل التطبيقات العملية لمنظومة االبتكار

Best practices of Innovation ecosystem

3:30 to 4:30 PM 
أفضل التطبيقات العملية لمنظومة ريادة األعمال

Best practices of Entrepreneurial ecosystem

4:30 to 5:30 PM
أفضل التطبيقات العملية لمنظومة الذكاء االصطناعي

Best practices of artificial intelligent ecosystem

5:30 to 6:30 PM

تعزيز الخدمات التقليدية واالفتراضية للمبادرات وبرامج االبتكار واإلبداع 
وريادة األعمال

Strengthening of traditional and virtual services for innovation, creativity 
and entrepreneurship initiatives and programs

6:30 to 7:30 PM

األدوات واالستراتيجيات البرامج والمراكز الفعالة لالبتكار واإلبداع
وريادة األعمال

Effective tools and strategies for innovation, creativity,
entrepreneurship programs and centers

7:30 to 8:30 PM
استخدام المناهج االبتكارية في تدريس ريادة االعمال واالبداع

Innovative approaches to teaching entrepreneurship and creativity

8:30 to 9:00 PM
التوصيات النهائية

Final recommendations



محاضرات موازيه للمؤتمر 

Parallel Sessions

6 الي 8 ابريل 2021توقيت الكويت

4:00 to 4:30 PMالمحاضرة االولي

4:30 to 5:00 PMالمحاضرة الثانية

5:00 to 5:30 PM المحاضرة الثالثة

5:30 to 6:00 PMالمحاضرة الرابعة



Organizer
Organizer
Ecosystem Consultants

Sub	Organizer	:
1.	 GCC	Intellectual	Property	Training	Centre
2. Quboos University
3. Women Institution of  Development & peace
4.	 Arab	Planning	Institute

المنظمون
املنظم الرئيسي 

شركة ايكوسيستم لالستشارات االدارية

املنظمون املساعدون :
مركز التدريب للملكية الفكرية االمانة العامة جمللس التعاون اخلليجي  .1

جامعة السلطان قابوس  .2

معهد املراة للتنمية والسالم  .3

املعهد العربي للتخطيط  .4



الرعايات

sponsorships

التكنولوجياالتكنولوجيا



للتواصل

د هنادي مبارك المباركي

رئيسة المؤتمر والمؤسس
شركة ايكوسيستم لالستشارات االدارية

الموبايل
99750790

ايميل:
dralmubaraki@live.com

للتسجيل عبر الباركود

+965 55239576@ecosystemconsultantswww.ecosystemconsultants.com


