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In parallel with “Riyadh Games Expo”, 
“The Riyadh International Forum on 
Gaming Research” will be held for the 
first time in the world, covering very 
important & Specialized topics related 
to games and toys industry where top 
scientists have been invited Locally & 
Globally. 
The Forum will take place in the 
Conference Hall at “ Riyadh 
International Convention & Exhibition 
Center” [ RICEC] from 5-3 May 2023 at 
16:00 till 20:00 

 From    rd to   th of May
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Introduction 
It is the world's first forum for games research and it will held Every year 
in Riyadh City, the capital of the Kingdom of Saudi Arabia. It is a cultural, 
scientific and healthy research forum concerned with all aspects of games 
in education, behavior and psychological impact on societies in general and 
children in particular, Scientific studies workshops will be launched from 
the Forum, by attracting the most important and largest influential 
scientists in this field around the world and its outputs will be a reference 
to the world in child rights legislation And everything related to the game 
educational, literary, behavioral and cultural.

03 Message VisionWho we are? 0102
Event for Organizing Conferences & 
Exhibitions who is the organizer for 
this Global Event. 

The Game: Entertainment, Learning, 
Noble Values.

To be Influential & Effective in 
humanity’s future, in Education, 
literature, Behavior and Culture.
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Forum Topics 

04

02

03

01 Todays’ Developments in
Games & Toys Industry.

Children’s Toys and its objectives
 in learning and building capabilities
 and skills. 

Games & Toys Industries and
 the impact on Literary & Artistic
 Creativity.

The role of games in building
identities and spreading noble
values.

05 Universal Charter on Children’s Rights
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Future Event
 for Organizing Exhibitions and Conferences

لتنظيم المعارض و المؤتمرات

شركة حدث المستقبل



Sessions Moderators

 Dr. Hanan Ben KhaloukDr Alexis BlanchetDr. Abdel- Wahed Al- MokaniDr. Monzer Al- Tamni Dr. Monji Al- Zidi
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Professor of Sociology 
of Culture and Youth at 
the University of Tunis 
and the University of 
Hail (Saudi Arabia

Expert in Capability 
building, 
entrepreneurship, 
enterprise management 
and innovation.

Lecturer and Supervisor 
of the Bachelor of 
Audiovisual Cinema at 
the University of the 
Sorbonne, specializing 
in the relationship of 
games and visual arts

President of the 
University of Sfax Since 
2017

President of the 
University of Sfax Since 
2017



Opening Ceremony
Under the patronage of His Royal Highness 
Prince Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al 
Saud, Governor of Riyadh Region.
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The Speakers
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Dr. William Huber

Prof. Patrick Denoux

Dr Alexis Blanchet

Dr.VICTOR NAVARRO-REMESAL

DIGRA رئيس الجامعة العالمية لدراسات األلعاب الرقمية
University of Southern California
University of California, San Diego
Albertay university School of Design and 
Informatics Division of Games and Arts(LONDON)

 دكتور في علم النفس، أستاذ علم نفس التعدد الثقافي،
 مدير مختبر عيادات األمراض النفسية والتعدد

 الثقافي،رئيس قطب التثاقف النفسي والتواصل الثقافي،
 مدير ماجستير مهني في علم نفس التعدد الثقافي.

 مختص في علم النفس االكلينيكي وعلم النفس
.االجتماعي. جامعة تولوز

 أستاذ محاضر ومشرف على باكالوريوس السنما و السمعي
 البصري بجامعة الصوربون/ مختص في عالقة األلعاب

.بالفنون البصرية

 أستاذ تاريخ الصناعات الثقافية  وألعاب الفيديو والسرد
 جامعة بومبيو فابرا (ماتارو ، Tecnocampus التفاعلي في

.(، برشلونة ، إسبانيا

Dr. Emmanoel Ferreira
 أستاذ مشارك في الميديا الرقمية و أبحاث األلعاب

 :بجامعة
Universidade Federal Fluminense

Niteroi, Rio de Janeiro, Brazil

• أستاذ متميز في علم النفس مختص في التربية و له دراسات 
حول األلعاب

• العميد السابق لكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية و االجتماعية 
بجامعة تونس.

Dr Hanane Benkhallouk

د : نورالدين كريديس

• أستاذ علم االجتماع كلية اآلداب جامعة القاهرة .. مدير مركز
البحوث والدراسات االجتماعية.

• مدير سابق بالمجلس األعلى للثقافة بمصر

د : شريف عوض

• خبيرة في مجال بناء القدرات وريادة األعمال و إدارة المؤسسات و األبتكار و التجديد 

 عملت في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وتشرف حاليا على منصة توازن لتنمية القدرات

• حصلت على العديد من الجوائز ، بما في ذلك جائزة Changer Game لعام 2019 من معهد الشرق األوسط للتميز 

في دبي ، باإلضافة إلى جائزة Saphiraمن حكومة بلدها األصلي المغرب في عام 2016 ،  

• كتابها المنشور مؤخ ًرا "change of SEEDS "حصل على المرتبة األولى كأفضل مبيع على .ae.Amazon تم 

Business Review Arabicو Forbes Middle East و Harvard Arabian نشر بعض مقاالتا في
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الدكتورة وفاء الشامسي

• أكاديمية من سلطنة عمان تعمل حاليا 
   بجامعة اإلمارات العربية المتحدة.

• متخصصة في أدب الطفل واليافعين.

الدكتورة دينا أبو العال

الدكتور منذر الطمني

أ.ايمان برشان

• رئيس قسم علم االجتماع كلية اآلداب جامعة المنصورة
   كلية اآلداب.

• أستاذ علم االجتماع والوساطة الثقافية و الشبابية
   بالجامعة التونسية.

• عضو هيئة تحرير المجلة العلمية للفتيان بمنظمة األلكسو

المؤسس المشارك لشركة More & Robots ،التي تعمل على زيادة الوعي حول 

تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المبتكر من خالل اللعب بين 

الشباب. حصلت شركتها الناشئة على العديد من الجوائز ، مثل "الشركة الناشئة

 األكثر إبدا ًعا في المغرب" من قبل الجمعية الدولية للهندسة الصناعية وإدارة 

Startup " العمليات ، و

"of the monthمن .CEED IBM CHALLENGE

الدكتورة: ريم القريوي
• جامعية مختصة في األلعاب الجدية، تدرس بالمعهد  

   العالي إلطارات الطفولة/ جامعة قرطاج.

استاذ علم إجتماع الجريمة بجامعة أم القرى - وكيل كلية 
العلوم اإلجتماعية للتطوير والجودة

البروفيسور: صالح الرميح

البروفيسور خالد سليم الحربي

• مدرب دولي في تدريب المدربين على استعمال األدلة التربوية أللعاب مع 
االطفال والشباب "كومباسبتو" وعمل مع شركاء لتطوير ألعاب تفاعلية تهدف 

لبناء قدرات الشباب وتنمية المهارات. 
خبير تربوي يعمل على تطوير مقاربات تربوية لجعل األطفال والطالب 

والكشافة من صناع األلعاب وتجريب التعلم التعاوني.

الدكتور خليل الريحاني

• استاذ علم االجتماع بقسم الدراسات االجتماعية كلية اآلداب
 جامعة الملك سعود.
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دكتور: تركي الشالقي

الدكتور: عبد هلال المرهون

الدكتور: ماريز يونس

المهندس: نائل العشي

• استاذ علم االجتماع المشارك قسم العلوم
 االجتماعية كلية اآلداب والفنون جامعة حائل

• خبير تنمية المهارات بوزارة التربية والتعليم دبي.
Education LEGO مدرب رئيس •

المعلمين والطالب  ١٠ دول مع  أكثر من  • عمل في 
الموهوبين ووزارات التربية والتعليم والشركات.

• أستاذة علم االجتماع في الجامعة اللبنانية. مؤسسة الشبكة الدولية 
لدراسة المجتمعات العربية ومنسقتها العامة ورئيسة شبكة دراسات المرأة

 فيها. اشتغلت كخبيرة على خطة الثقافة العربية (٢٠٢١ )مع المنظمة العربية
 للتربية والثقافة والعلوم وكباحثة استشارية في الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية.

LEGO عمل كمراجع تقني إلصدارات اللغة العربية من
 Educatioفي الدنمارك ، حيث شارك في إعداد النسخة العربية

 من برنامج MINDSTORMS LEGO EV3التعليمي الرئيس
 التنفيذي والمؤسس المشارك Solution HuB STEM في دبي.

الدكتور: عبد الواحد المكني
يشغل األستاذ الدكتور عبد الواحد مكني منصب رئيس جامعة صفاقس منذ عام 2017 

وفي عام 2014 كان نائب رئيس جامعة صفاقس في التدريب وتجديد البرنامج وخطة االندماج المهني.
 كما عمل رئيس القسم التاريخ في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس وكان المتحدث الرسمي

 ونائب رئيس صفاقس عاصمة الثقافة العربية في عام 2016.تخصصه هو التاريخ المعاصر واألنثروبولوجيا
 التاريخية ،وهو مؤلف 17 كتاًبا تم نشرها في التاريخ والتراث وأكثر من 60 مقاال علمًيا بلغات مختلفة

 في المجالت الدولية والوطنية مع العديد من المسؤوليات األكاديمية والعلمية ذات التأثير. 
حصل مؤخرًا على جائزة بلدية صفاقس للتأليف واإلبداع عن كتابه 2021 صفاقس المحروسة. 

10  معــــرض الريـــــــــــاض لأللعـــــــــــاب
 معــــرض الريـــــــــــاض لأللعـــــــــــاب

22

الدكتور: محمد عسيري
باحث في مركز التميز لتقنيات اإلستشعار الميكروويفيه المشترك بين مدينة الملك عبدالعزيز 

للعلوم والتقنية وجامعة ميشيغان (UOM) في الواليات المتحدة األمريكية.
حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات ودرجة الماجستير في 

الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات تخصص هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت من كلية الهندسة 
بجامعة الملك عبد العزيز.

وحصل على الدكتوراه في هندسة اإللكترونيات واألتصاالت من جامعة كنت ، كانتربري ، إنجلترا.
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First Session
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Wednesday 3 May 2023
From 16:45 – 16:00
The Official Opening & Honoring the Participants. 
From 18:30 – 16:55 
First Part: Todays’ Developments in Gaming & Toys
 Industry. Moderated by Dr. Hanan Bin Khalouk.
 Speeches by:
•Dr. William Huber           
•Dr. Aki Nakamura   
•Dr. Emmanuel Martiz Ferrera      
•Dr. Victor Navaro Ramesal       
•Dr. Saleh Al- Rumieh       معــــرض الريـــــــــــاض لأللعـــــــــــاب 

From 20:00 – 18:40 
Second Part : Children’s Toys and its objectives
 in learning and building capabilities and skills.
 Moderated by Dr. Alexis Blanchet.
Speeches by:
•Dr. Hanan Bin Khalouk                          
•Dr. Abdullah al- Marhoun           
•Dr. Khalil Al- Rihani                         
•Dr. Reem Queri                                 
•Eng. Imane Barchan                      
•Eng. Nael Al- Ashi                            
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Second Session   
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Thursday 4 May 2023
Third Session: The role of games in building
 identities and spreading noble values.
From17:45 -16:00
The First Part : Moderated by Dr. Abdel- Wahed Al- Mokni
Speeches by: 
•Dr. Patric Donoux                    
•Dr. Noureddin Kiridis         
•Dr. Khaled Al- Harbi                 
•Dr. Sherif Awad                      

From18:15 -20:00
The Second Part: Moderated by
 Dr. Reem Quer
Speeches by: 
•Dr. Maryz Younes                                            
•Dr. Munzer Al- Tamni                             
•Dr. Turkey Shelaqi                                        
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     Third Session

Friday 5 May 2023
From 19:00 – 16:00                                   
Fourth Session: Gaming Industries and Literary & Artistic Creativity,
 Moderated by Dr. Munzer Al- Tamni 
Speeches by: 
•Dr. Abdel- Wahed Al- Mokni     
•Dr. Alexis Blanchet                                 
•Dr. Wafaa Al- Shamsi                              
•Dr. Mohamed Asseri 
 
At 19:00 : Read the final Report & Riyadh's statement on children's games                               
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