
الجلســات الرياضيــة التقنية
عرض تعريفــي للفعالية



  عن الجلسات  



3

تهــدف لإللتقــاء بــرواد األعمــال والمهتميــن والمشــرعين فــي المنظومــة الرياضيــة للتعريــف بالفــرص التقنيــة 
فــي االقتصــاد الرياضــي وتقاطعاتهــا المختلفــة مع الفرص األخــرى مثل الســياحة والصحة والتعليــم والترفيه 

وتعزيــز الثقافات وتســويق الســعودية.
وفي دوره سيتم التعريف ب Saudi Sport Hub ومستقبل الرياضة والتقنية ضمن رؤية عشرين ثالثين.

للمزيد من 
المعلومات

امســـح
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 المحاور الرئيسية

االقتصاد الريادي الرياضي 
ضمن رؤية 2030

الشركات الناشئة الرياضية ومستقبلها 
في نمو واســـتدامة االقتصاد الرياضي
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الفئات المستهدفة 

رواد األعمال 
المهتمين 

بالتقنيات الرياضية 

 المهتمين 
بالرياضة

صناع 
القرار
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WED. 18/09/19 | 17:00 - 21:00 

@ AL-EZZ Hall, Ritz-Carelton, JED

مكان 
وزمان الفعالية
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سّجل 
اآلن

موقع التسجيل للزوار 

saudisporthub.com/meetup/


المتحدثون
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أ. لينه خالد ال معينا
 شريك مؤسس 

جدة يونايتد الرياضية 

 د.أحالم خوندنة
رئيسة لجنة سيدات األعمال الغرفة التجارية بمكة 

المكرمة، ورئيسة المجلس التنسيقي لعمل المرأة 
بمجلس الغرف السعودية

د. تركي عبدالمجيد  
 رئيس تنفيذي 

نادي الوحدة

د. أيمن محمد الرفاعي
 مستشار قانوني متخصص في 

حوكمة الشركات )الشفافية(

د. عبداهلل مراد
مؤسس شركة سوفت كير

 د. ثامر سليمان أبوغليه 
رئيس مجلس اإلدارة 
شركة بناء اإلنسان 



10

أ. عمار با حكيم  
إعالمي رياضي 

أ. عبدالعزيز الحمدان  
رئيس لجنة الرياضة اإللكترونية

م. ابراهيم كشميري
 رئيس تنفيذي 

GetMuv

أ. صالح الصالح  
مدير عام

Green Goal

أ. محمد صالح السليمان
مدير إدارة الكرة 

نادي الفيحاء

م. مجدي اللولو  
المدير التنفيذي 
شركة قرنتافاي
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التسجيل16:30
الترحيب،  أ. موفق سليماني17:15
الكلمة التعريفية Saudi Sport Hub، د. طالل المغربي 17:25
صالة المغرب18:30
استراحة قهوة وتعارف18:45
الجلسة الحوارية األولى بعنوان : الشركات الناشئة الرياضية ومستقبلها في نمو وإستدامة االقتصاد الرياضي18:35

م.مجدي اللولو   ||   م. إبراهيم كشميري   ||   د.عبداهلل مراد   ||   د.عبدالعزيز الحمدان   ||   د. ثامر أبو غلية

إستراحة قهوة و تعارف19:45
الجلسة الحوارية الثانية بعنوان :االقتصاد الرياضي ضمن رئية 19:552030

رئيس الجلسة: أ.عمار باحكيم   ||   أ.صالح الصالح   ||   د.تركي عبدالمجيد   ||   د.ايمن الرفاعي   ||   أ.لينه ال معينا   ||   د. أحالم خوندنة

اإلجابة على االستفسارات20:55
التكريم21:00
21:00Networking تعارف

البرنامج
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الشركاء
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راعي التصويرالراعي الفضي الراعي الفضي الراعي الذهبي الراعي اإلعالمي

شريك العالقات العامة

Saudi British Marketing & Management Association 

S BMMA

الراعي اإلعالمي الداعم الرياضي الداعم الرياضي الراعي البالتيني

Pantone 7692Black 70%

الشريك االستراتيجيالشريك التقنيشريك ريادة األعمالشريك إدارة المناسبات

Strategic Expert

الشركاء

الرعاة

شركاءالنجاح
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www.saudisporthub.com
info@saudisporthub.com

  SaudiSportHub   Saudi Sports Tech Hub
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