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منتدى أسبار الدولي  2016م

تحول المنظمات وتوفير فرص العمل عبر المعرفة  

باستثمار رأس المال البشري 
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إتساق
 مع رؤية المملكة  2030 
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المكان والزمان 

الرياض
فندق الريتز كارلتون

6 - 8 ديسمبر 2016م 



د. عبد ا� ناصر الحمود

أستاذ مشارك، جامعة ا�مام محمد بن سعود ا�سالمية،

أستاذ كرسي اليونسكو ل�عالم المجتمعي

أ.د. عبد الرحمن بن حمود العناد

المشرف على قسم الدراسات والبحوث

مركز أسبار للدراسات والبحوث وا�عالم

أ. علي بن علي

محامي، مكتب علي بن علي للمحاماة

د. علي بن صديق الحكمي

رئيس مركز إنماء للتعليم

أ. عدنان المرشد

المدير التنفيذي لشركة بولفينيا ل�ستشارات

أ. فاطمة الشريف

المدير العام لشركة ميديا فيجين

أ. مطشر المرشد

مصرفي وعضو المجلس االقتصادي السعودي

د. نصر الصحاف

كبير مستشارين 

برنامج مون اكسبرس، كيب كانافيرال

الواليات المتحدة ا¦مريكي  

م. سامي عمر الحصين

نائب المحافظ المساعد لتقنية المعلومات

(ممثل وزارة العمل والتنمية االجتماعية)

أ. طارق الغامدي

المدير العام لمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي

(ممثل أرامكو)

أ. طالل عجالن العجالن

نائب المدير العام لقطاع التمكين وا�بداع

(ممثل هدف)

د. يحيى الحارثي

المؤسس والرئيس التنفيذي 

لشركة ناقل لالستشارات واالبتكار

مجلس ا�دارة
رئيس المجلس

د. فهد العرابي الحارثي
رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث وا�عالم
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الرؤية
الريادة في ابتكار المنهجيات، وا¦دوات، وا´ليات، والوسائل، وفرص العمل وتحقيق منافع المعرفة اجتماعيا واقتصاديا وإتاحتها للجميع.

الرسالة
تحقيق العوائد ا�يجابية للمعرفة على المجتمع وجعلها محركا رئيسا للعمل االجتماعي واالقتصادي المتكامل. 

ا�هداف
• توفير فهم عالي المستوى لالقتصاد القائم على المعرفة.

• تحويل تطبيقات االقتصاد القائم على النفط في المملكة العربية السعودية إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
• تيسير تنظيم وإدارة تطبيقات االقتصاد القائم على المعرفة.

• ترسيخ مبادئ العمل االستراتيجي في تحقيق أهداف اقتصاد المعرفة.
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التطلعات
تم اختيار محاور المنتدى بعناية كبيرة، كما تم استكتاب نخبة مميزة من الخبراء السعوديين 

والدوليين لتقديم الحلول المعرفية للسلوك االجتماعي واالقتصادي، ولتحقيق التطلعات التي تشمل:

• التقدم باالقتصاد القائم على المعرفة.

• تلبية احتياجات المجتمع عبر توظيف المعرفة في كافة الرؤى والسلوكيات ا�نتاجية.

• استثمار المعرفة وا�فادة منها في إيجاد الحلول المستدامة لقضايا التنمية.

العالمية
• يتواءم منتدى أسبار الدولي 2016م مع ا¦هداف ا�نمائية المستدامة ل¿مم المتحدة. 

• يتكامل منتدى أسبار الدولي  2016م مع مستويات الجودة العالمية في كافة عمليات التنظيم 

وا�دارة والمنتجات والشراكات الفاعلة.
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الشراكات والرعايات
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المنظم الشريك االستراتيجيالشريك الرسمي

الراعيان الماسيانالراعيان الرئيسيان

الرعاة ا�عالميونالراعي الناقلالراعي البالتيني

الشريك الصحفيالراعي التلفزيوني الحصري



المتحدثون المحليون

معالي د. علي بن ناصر الغفيص
وزير العمل والتنمية االجتماعية

معالي د. أحمد العيسى
وزير التعليم

معالي د. محمد الجاسر
مستشار ا¦مانة العامة لمجلس
الوزراء - رئيس مجلس المنافسة

معالي د. فهد المبارك
محافظ مؤسسة النقد السابق

رئيس جسور لالستشارات

د. فهد الشثري
وكيل المحافظ ل¿بحاث والشئون الدولية

مؤسسة النقد العربي السعودي
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المتحدثون المحليون وا�قليميون

أ. عبدالرحمن بن حمد 
الصغير

المدير التنفيذي لمجموعة
الحوكمة والرقابة النظامية 

والقانونية/البنك الفرنسي

معالي د. رياض نجم
رئيس الهيئة العامة 

ل�عالم المرئي والمسموع
السابق

معالي د. غسان بن 
أحمد السليمان

محافظ الهيئة العامة
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

د. خالد بن حسين بياري
الرئيس التنفيذي لشركة

االتصاالت السعودية

م. ناصر عبدالرزاق النفيسي
نائب رئيس شركة أرامكو

أ. عبدا� بن حمد العطية
رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبداÄ بن 

حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة بقطر
ونائب رئيس الوزراء القطري السابق 

ووزير الطاقة والصناعة القطري السابق

أ. طالل العجالن
نائب المدير العام

لقطاع التمكين واالبداع
”هدف“

معالي م. محمد بن 
حمد الماضي

رئيس المؤسسة العامة
للصناعات العسكرية

د. إبراهيم بن محمود
بابللي

وكيل وزارة االقتصاد والتخطيط
لشؤون التنمية القطاعية

د. عبدالرحمن بن 
عبدا� الزامل

رئيس مجلس إدارة 
مجموعة الزامل
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د. ماهر العودان
رئيس قطاع ا¦بحاث والتطوير 

 Äواالبتكار - مدينة الملك عبدا
للطاقة الذرية والمتجددة

م. عويض بن خلف الحارثي
نائب الرئيس التنفيذي لالبتكار

وتطوير ا¦عمال - ”سابك“

د. خالد سليمان الراجحي
نائب رئيس مجلس إدارة

الراجحي القابضة



  

د. فردوس سعود الصالح
عضو مجلس الشورى

أ. نبيل المبارك
الرئيس التنفيذي لشركة

”سمة“

أ. أحمد القصير
مدير في برنامج بادر

لحاضنات ومسرعات التقنية

أ. حاتم محمد أبوعلو
مؤسس ورئيس مجموعة 

سابر الدولية

أ. والء نحاس
مستشارة تنمية 

اقتصادية

أ. ريم أسعد
كاتبة اقتصادية

أ. مروة عبدالجواد 
مستشارة صندوق 

ا¦مير سلطان بن عبدالعزيز
لتنمية المرأة  

م. ركان العيدي
شريك االستثمار

500 Startups

أ. ثنيان الثنيان
مستشار في 

تمكين الشباب

أ. محمد المحمدي
المؤسس والمدير العام

رن إن للرياضة

أ. ربيع حيدر
مدير شركة لينكد إن

السعودية

د. أفنان الشعيبي
ا¦مين العام والرئيس التنفيذي

لغرفة التجارة العربية البريطانية

المتحدثون المحليون واالقليميون

أ. بسام ناصر العثمان
نائب الرئيس التنفيذي 
المركز المالي الكويتي

 
 

معالي د. حسام بن 
عبدالوهاب زمان

مدير جامعة الطائف
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معالي د. حاتم حسن
المرزوقي

مدير الجامعة ا�سالمية

د. خالد الجابر
أستاذ مساعد في االتصال

الدولي وبرنامج دراسات الخليج
جامعة قطر

معالي د. محمد بن 
علي آل هيازع

عضو مجلس الشورى
رئيس جامعة الفيصل

معالي أ. محمد بن عيسى
الوزير ا¦سبق للشئون الخارجية

والتعاون - المغرب

معالي د. عبدالعزيز الخضيري
رئيس مركز دار آثان

أ. مها مصطفى عقيل
منظمة المؤتمر ا�سالمي

د. نوف عبدالعزيز 
الغامدي

مستشارة إدارية

أ. مطشر بن طراد المرشد
مصرفي وعضو مجلس 

االقتصاد السعودي

أ. حسين شبكشي
رجل أعمال وكاتب

أ. د. فوزية بكر البكر
عضو هيئة التدريس

جامعة الملك سعود

رؤساء الجلسات
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د. خالد بن محسن الحازمي
وكيل كلية علوم الحاسب

والمعلومات للشؤون االكاديمية
جامعة الملك سعود



أستاذ  االقتصاد – جامعة فلوريدا

سانتا باربرا

الحائز على جائزة نوبل في االقتصاد 2004م

المتحدثون الدوليون

الكلي  2004م، حيث كان يشغل أيضا منصب مدير مختبر لالقتصاد  باربرا في عام  التحق بجامعة فلوريدا فرع سانتا   •
والمالي.

• باحث مشارك في بنك االحتياط الفيدرالي في والية داالس.

• حصل على جائزة نوبل في االقتصاد عام 2004م، باالشتراك مع البروفيسور إدوارد بريسكوت من جامعة والية أريزونا، 
الدافعة وراء دورات ا¦عمال وتضارب  القوى   ،Íالكلي، وتحديد الدورات االقتصادية وسياسات االقتصاد  ¦بحاثهما على 

السياسات االقتصادية.

15

Prof. Finn E. Kydland



المتحدثون الدوليون

الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس، أبيو بارتنرز.   •

(MTUA)  رئيس رابطة مديري التقنية في الجامعات  •

نائب الرئيس المساعد في نقل التقنية وتطوير ا¦عمال،   •
جامعة أوريغن للعلوم والصحة.

طور نموذج ا¦عمال 0.3 لنقل التقنية.  •

عمل مستشارا لعدة جهات علمية وبحثية    •
     مثل المعاهد الوطنية ا¦مريكية 

(HIN) للصحة     
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المتحدثون الدوليون

• نائــب المستشــار ل�بــداع ونقــل التقنيــة فــي 
جامعة ميسينا.

جامعــة  وا�دارة،  االقتصــاد  علــوم  أســتاذة   •
ميسينا.

• نائب رئيس الجامعة �جراءات التقييم للنظام 
الجامعي.

• نائب رئيــس الجامعة للتخطيط االســتراتيجي 
في جامعة ميسينا.

• المنســق العلمــي لمشــروع رســل المعرفــة، 
بعنوان «االعمال المنشأة: ريادة ا¦عمال التقنية 
وتصميــم التفكيــر» الممــول مــن الحكومــة 

االيطالية (وزارة التربية والتعليم) .
• لهــا كثيــر مــن الكتــب واالبحــاث العلمية في 
ا�دارة  فــي  والمهنيــة  ا¦كاديميــة  المجــالت 
ا¦عمــال،  ريــادة  االبتــكار،  إدارة  ا�ســتراتيجية، 

استراتيجيات االبتكار والعمليات التنظيمية.
• دكتوراه في إدارة ا¦عمال.

• نائب الرئيس التنفيذي ومدير التدريب التقني 
في نقل خدمات تكنولوجيا.

• أكثــر مــن 20 عامــÕ مــن الخبــرة فــي مجال 
لعــدة  ومستشــار  والعمليــات،  الصيانــة 

شركات فورتشن 500 في خمس قارات.

• إكتسب خبرات عدة من مدة خدمته التسع 
البحريــة  الغواصــة  أســطول  فــي  ســنوات 

االمريكية.

في  التقنية  مديري  لرابطة  المنتخب  الرئيس   •
.(MTUA)  الجامعات

لالبحث  بينينغتن  لمركز  االعمال  تطوير  رئيس   •
في جامعة والية لويزيانا. 

• الرئيس التنفيذي لمؤسسة ا¦بحاث يو أ ب.

الحدائق  رابطة  الصندوق،  أمين  الرئيس،  نائب   •
البحثية للجامعات.

والية  جامعة  المساعد،  الجامعة  رئيس  نائب   •
نورث كارولينا.

• نائب الرئيس المساعد، جامعة والية أوهايو

• دكتوراه في الكيمياء.
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المتحدثون الدوليون

للعلوم  ــت  ــاي ــورس ف ــز  ــرك م ــس  ــي رئ  •
والتكنولوجيا

الــمــؤســس لــشــركــة دريــنــل  الــمــديــر   •
المحدودة

• عضو في جمعية التراخيص التنفيذية 
تشارترد  معهد  في  مشارك  وعضو 
وعضو  االخـــتـــراع  ــــراءات  ب لمحامي 

شركة بريكسس يونيكو

• دكتوراه في الكيمياء الحيوية، جامعة 
اكسفورد.

• أستاذ ريادة أعمال الشركات، كلية روتردام 
ل�دارة

 ، ا¦عــمــال  ريـــادة  لمركز  العلمي  المدير   •
ايراسموس

خارجي  ومستشار  ومتحدث  استشاري   •
ــات  ــشــرك لــمــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن ال

والجهات الحكومية

لموضوع  الحكومية  للوكاالت  مستشار   •
هولندا  في  الحرة  ا¦عمال  مناخ  تحسين 
تشهد  التي  المنظمات  من  عدد  ولتحفيز 

.Õسريع Íنمو

أند  بيكر  لمكتب  التنفيذي  الرئيس   •
بولياكوف

ممارسة  مكتب  تــنــفــيــذي،  شــريــك   •
الشراكة بين   (ppp) القطاعين العام 

والخاص

العام  الــقــطــاع  فــي  واســعــة  خــبــرة   •
ا�دارة  فــي   (ppp( مشاريع  وقــيــادة 

AMB   العامة جامعة ماين
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ــة  ــاس ــي ــــــــات س ـــســـور دراس ـــروفـــي ب  •
االبتكار، مركز ا¦بحاث المتقدمة

مدير كلية وأستاذ القانون  •

ــوق  ــق ـــل عـــلـــى شــــهــــادة ح ـــاص ح  •
جامعة ستانفورد

بـــروفـــيـــســـور فـــي االقـــتـــصـــاد، جــامــعــة   •
أوكسفورد

اقتصادية في التجارة الدولية  •

ــا مـــحـــددات وعـــواقـــب  ــه ــاث ــح تــتــنــاول أب  •
وا´ثــار  المباشر،  ا¦جنبي  االستثمار  تدفقات 
للنموو  الــخــدمــات  تــحــريــر  عــلــى  المترتبة 
من  الــتــهــرب  مكافحة  وســبــل  ا�نــتــاجــيــة، 

الرسوم الجمركية.

• مؤسس شارلز مونك وشركاه

• خبير دولي في العلوم

المشاريع  ــن  م مجموعة  ــي  ف ـــارك  ش  •
في  االقــتــصــاديــة  التنمية  االســتــشــاريــة 

المملكة المتحدة ودوليا.

• أحد المراجعين لبرنامج أسباير

شاير  يــورك  وكــالــة  التنفيذي،  الرئيس   •
وهامبر للتنمية.

المتحدثون الدوليون
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رئيس كويست للتثمين  •

 OPB نائب رئيس مؤسسة  •

 3M المدير التنفيذي لشركة  •
    في المملكة العربية السعودية.

بـــنـــاء،  فـــــي  ــــادي  ــــص ــــت اق  SRE  •
تكنولوجيا ا�نتاج.

ـــى كــيــفــيــة  ـــل ـــز أبـــحـــاثـــه ع ـــرك ـــت ت  •
الشركات،  وأداء  المشاريع  تنظيم 

وهيكل الصناعة .

ــام  ــع ــث ال ــح ــب تــشــمــل دراســــاتــــه ال  •
والخاص واالستثمارات>

مـــهـــتـــم بـــالـــبـــحـــث الـــجـــامـــعـــي،   •
ـــات الــعــلــم  ـــاس ـــي والــــتــــدريــــب، وس

والتكنولوجيا ذات الصلة.

المتحدثون الدوليون
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ــم  ــل ـــــي ع ـــــارك ف ـــــش ـــــاذ م ـــــت أس  •
جامعة  ــال،  ــم ا¦ع وادارة  االقــتــصــاد 

مسينا

ا�دارة،  مــعــهــد  فـــي  زائــــر  بــاحــث   •
ــــا لـــلـــدراســـات  ـــة ســـانـــت آن ـــدرس م

المتقدمة، بيزا ايطاليا

وادارة  االقــتــصــاد  فـــي  دكـــتـــوراه   •
للدراسات  آنا  سانت  مدرسة  االبتكار، 

المتقدمة

ــن،  ــش ــدي ــاون ف وورك  ــة  ــس ــؤس م ـــرة  مـــدي  •
جامعة النكستر.

ـــة لــلــنــدن  ـــي ـــج ـــي ـــرات ـــت ــــرة االس ــــدي ــــم ال  •
ا�بداعية واالندماج الرقمي.

ــاســات  ــي ــس ــم وال ــي ــي ــق ــت ــة ال ــن ــج رئـــيـــس ل  •
االستشارية لجامعة النكستر.

عملت مع الحكومة المركزية.  •

رأس  لــمــانــشــســتــر:  ــنــفــيــذي  ــت ال ــس  ــي ــرئ ال  •
المال المعرفي.

ـــاري  ـــش ـــت عــمــلــت فــــي الــمــجــلــس االس  •
االستراتيجي للملكية الفكرية.

ـــات الــبــحــوث  ـــاس ـــي ــا فــــي س ــه ــت ــي ــف ــل خ  •
وا�ســكــان  االبــتــكــار،  مــجــال  فــي  والتنمية 

االجتماعي، وتجديد وتنمية المجتمع. 

ــذي  ــي ــف ــن ــت رئــــيــــس الـــمـــجـــلـــس ال  •
كاليفورنيا  جامعة  رئــيــس  ــب  ــائ ون

ميرسيد

ــــر الـــمـــؤســـســـة  ــــدي مــــســــاعــــد م  •
الوطنية للعلوم ومديرية الهندسة

عــمــيــد ســـابـــق لــكــلــيــة الــهــنــدســة   •
في جامعة أريزونا

ـــة،  ـــدس ـــن ـــه ـــــي ال دكـــــــتـــــــوراه ف  •
معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا

المتحدثون الدوليون
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المشاركون

•  كبار المسؤولين الحكوميين

•   أعضاء مجلس الشورى

•   التنفيذيون في الشركات

•   المستشارون و ا¦كاديميون والباحثون

•   الشباب من أصحاب المشاريع الجديدة
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برنامـج المنتدى
6 - 8 ديسمبر 2016م 
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كلمة 
رئيس مجلس إدارة المؤتمر 
د. فهد العرابي الحارثي

20:05 - 20:00

كلمة
وزير العمل والتنمية االجتماعية

(الشريك الرسمي)
20:20 - 20:10

كلمة آرامكو
20:20 - 20:30(الشريك االستراتيجي)

كلمة 
رئيس صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)

(الشريك االستراتيجي)
20:40 - 20:30

التكريم
20:40 - 20:50سالم المتحدثين ورؤساء الجلسات والرعاة على راعي الحفل

21:00تناول طعام العشاء

اليوم ا¦ول
(حفل االفتتاح)

6 ديسمبر 2016م
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اليوم الثاني
(الجلسات) 

7 ديسمبر 2016م
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اليوم الثاني (الجلسات) 7 ديسمبر 2016م

المحاور:
• الطلب، واالبتكار، والسياسات

• المنظمات والمعرفة

• التحول إلى مجتمع المعرفة

20



الطلب، وا�بتكار، والسياسات
الجلسة 1.1 (09:00 – 10:00) 

رئيس الجلسة:
معالي د. محمد آل هيازع

المتحدثون: 
1) معالي د. محمد الجاسر

2) د. إبراهيم بابللي
3) د. توماس بيترسون

4) د. أندريو توول

المحاور الفرعية: 
1) مجلس المنافسة: السياسات واالنظمة التنافسية لتحفيز االبتكار ا�بداع. 

2) تحول المملكة العربية السعودية إلى اقتصاد المعرفة.
3) تحفيز االبتكار: دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

4) البرامج المساعدة في تشجيع االبتكار.

المنظمات والمعرفة
الجلسة 2.1 (10:00 – 11:00)

رئيس الجلسة:
د. نوف الغامدي

المتحدثون: 
1) معالي د. علي الغفيص

2) م. ناصر النفيسي
3) د. أفنان الشعيبي

4) أ. والء نحاس
5) أ. د. جاستن جانسن 

المحاور الفرعية : 
1) منظومة وزارة العمل: االيدي العاملة والمعرفة.

2) استثمار المعرفة في أرامكو.
3) طرق نقل المعرفة من المنظمات البريطانية إلى السعودية.

4) دور رواد ا¦عمال في توطين التقنية.
5) االبتكارات: إدارة ا¦وضاع الراهنة واختراع المستقبل .
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التحول إلى مجتمع المعرفة
الجلسة 3٫1 (11:00 – 12:00)

رئيس الجلسة:
د. خالد الجابر

المتحدثون: 
1) د. فردوس الصالح

2) أ. بسام ناصر العثمان
3) د. كاثي جارنر

4) د. ديفيد وينوود
5) أ. آران ديب بردهان

المحاور الفرعية: 
1) شراكة الجامعات والقطاع الخاص لمواجهة تحديات المجتمع.

2) تحركات المركز في التحول المعرفي وتأثيرها على رسم السياسات العامة.
3) تحسين ا¦وضاع االجتماعية واالقتصادية من خالل االبتكار.

4) مبادرات الجامعات والبرامج الفدرالية لدفع عجلة نقل التقنية.
5) شراكة الجامعات والحكومات.

استراحة
12:30 - 12:00

المحاضرة (1)
(13:15 - 12:30) 

المحاضر

أ. د. فين إي كيدالند
جائزة نوبل في ا�قتصاد 2004

السياسات االقتصادية والنمو المستدام
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الطلب، وا�بتكار، والسياسات
الجلسة 4.1 (13:20 - 14:20)

رئيس الجلسة:
أ. مها عقيل

المتحدثون: 
1) د. عبد الرحمن الزامل

2) أ. ريم أسعد
3) أ. ربيع حيدر

4) أ. شارلز مونك
5) أ. جورج بارجيس

المحاور الفرعية: 
1) دور القطاع الخاص في برنامج الخصخصة.

2) دوافع المستثمرين في خطط الخصخصة الحكومية.
3) تجربة لينكد إن في اقتصاد المعرفة وجودة الوظائف.

4) مجمعات العلوم والتقنية وحاضنات ا¦عمال لخلق وتنمية ا¦عمال الجديدة.
5) مشاريع التعاون بين القطاع الحكومي والخاص: تجدد في أداء الخدمات الحكومية.

الغداء
15:30 - 14:30

قصتي مع المعرفة: تجارب شبابية
الجلسة 5.1  (15:30 – 16:30)

رئيس الجلسة:
أ. حاتم أبو علو

المتحدثون: 
4) م. نورة الحريب 1) أ. ثنيان الثنيان   

5) أ. سالي المحفوظ 2) أ. مروة عبدالجواد  
6) أ. محمد المحمدي 3) م. راكان العيدي  

مناقشة وتحليل: د. خالد الحازمي
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المنظمات والمعرفة
الجلسة 6.1 (16:30 – 17:30)

رئيس الجلسة:

معالي د. عبدالعزيز الخضيري

المتحدثون: 

1) معالي د. غسان السليمان

2) أ. حاتم محمد أبوعلو

3) أ. كريم سراحني

4) أ. د. دانييال باغليري

5) أ. د. فابريزيو سيزاروني

المحاور الفرعية: 

1) الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة ا¦عمال.

2) رواد العالم.. منصة التمكين االقتصادي للشباب..

.3M 3) ثقافة االبتكار في شركة

4) إنشاء  وبناء قدرات تحويل المعرفة داخل المنظمات.

5) استكشاف المعرفة في التقنيات الناشئة.
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ورش العمل
 18:30 – 15:30

ورشة العمل 1.1

المحاضر
م. سامي بن عمر الحصين

نائب المحافظ المساعد لتقنية المعلومات   (وزارة العمل والتنمية االجتماعية)

موضوع الورشة
المدن الذكية: منصات للعمل واالبتكار

ورشة العمل 2.1

المحاضران
Dr. Taj Mattu

دكتوراه في الكيمياء الحيوية، جامعة اكسفورد

Prof. Sean O'Connor
بروفيسور دراسات سياسة االبتكار

موضوع الورشة
دور اتفاقيات العقود في نقل التقنية

ورشة العمل 3٫1
المحاضرون

,Mr. Arundeep Pradhan
الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس، أبيو بارتنرز. 

Dr. David Winwood
دكتوراه في الكيمياء

Prof. Justin Jansen
المدير العلمي لمركز ريادة ا¦عمال، ايراسموس

موضوع الورشة

دور الجامعات في اقتصاد المعرفة
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اليوم الثالث
(الجلسات) 

8 ديسمبر 2016م
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المحاور:
•  الطلب، واالبتكار، والسياسات

•  المنظمات والمعرفة
•  التحول إلى مجتمع المعرفة

اليوم الثالث (الجلسات)  8 ديسمبر 2016م
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التحول إلى مجتمع المعرفة
الجلسة 1.2 (9:00 – 10:00)

رئيس الجلسة:
معالي أ. محمد بن عيسى

المتحدثون: 
1) معالي د. أحمد العيسى

2) معالي د. فهد المبارك
3) د. خالد سليمان الراجحي

4) د. تاج ماتو
5) أ. فنسينت الماند

المحاور الفرعية: 
1) خطط وزارة التعليم للتحول إلى مجتمع المعرفة.

2) تأثيرات مجتمع المعرفة على النمو االقتصادي واالجتماعي.
3) تحول المؤسسات التجارية من اقتصاد المال إلى اقتصاد المعرفة.

4) خبرات الجامعات في نقل التقنية: خلق بيئة ريادة ا¦عمال في الجامعات.
5) ا�صالحات الجارية في فرنسا لنقل التقنية: ساللة جديدة من مكاتب نقل التقنية.

الطلب، وا�بتكار، والسياسات
الجلسة 2.2 (10:00 – 11:00)

رئيس الجلسة:
أ. مطشر المرشد

المتحدثون: 
1) د. فهد الشثري

2) أ. طالل العجالن
3) أ. عبد الرحمن الصغير

4) أ. د. بياتا جافرسيك
5) أ. د. شون أوكنور
المحاور الفرعية: 

1) دور البنك المركزي في دعم االبتكار. 
2) مبادرات ”هدف“ في تنمية اقتصاديات المعرفة. 

3) دور البنوك المحلية في دعم االستثمار ا¦جنبي المباشر.
4) ترقية وتنويع الصادرات عن طريق االستثمار ا¦جنبي المباشر.

5) توطين االستثمارات ا¦جنبية: القضايا التعاقدية وتحدياتها.
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المنظمات والمعرفة
الجلسة 3٫2 (11:00 – 12:00)

رئيس الجلسة:

آ. د. فوزية البكر
المتحدثون: 

1) معالي م. محمد الماضي
2) د. ماهر العودان

3) م. عويض بن خلف الحارثي
4) أ. أحمد القصير

المحاور الفرعية: 

1) توطين التقنية العسكرية السعودي.
2) ا¦بحاث واالبتكار في مجاالت الطاقة الذرية والمتجددة.

3) سابك: تحديات توطين التقنية الدولية.
4) دور رواد ا¦عمال في توطين التقنية.

استراحة
12:30 - 12:00

المحاضرة (3)
(13:15 - 12:30) 

المحاضر

أ. آران ديب بردهان
الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس، أبيو بارتنرز. 

بناء القدرات من أجل نقل التقنية: الجامعات والصناعات 
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التحول إلى مجتمع المعرفة
الجلسة 4.2 (13:20 - 14:20)

رئيس الجلسة:
معالي د. حاتم المرزوقي

المتحدثون: 
1) أ. عبداÄ بن حمد العطية

2) معالي د. حسام عبد الوهاب زمان
3) معالي د. رياض نجم

4) أ. نبيل المبارك
5) د. خالد بياري

المحاور الفرعية: 
1) اقتصاد المعرفة في مجاالت الطاقة والتنمية المستدامة.

2) بناء مجتمع المعرفة
3) اقتصاديات ا�عالم السعودي: الفرص والتحديات.

4) تطور المملكة العربية السعودية في ا¦نظمة المعلوماتية االئتمانية.
5) نموذج شركة االتصاالت السعودية لخلق المعرفة.

الغداء
15:30 - 14:30

الجلسة الختامية
(16:30 - 15:30)

رئيس الجلسة الختامية 
أ. حسين شبكشي

المناقشون
• أ. د. دانيال باغليري • د. فهد العرابي الحارثي   

• أ. د. جستين جانسن • معالي أ. محمد بن عيسى   
• د. أندرو توول • أ. عبداÄ بن حمد العطية   

• أ. جورج بارجس • أ. عبدالرحمن الصغير   
• أ. آرانديب بردهان • أ. فنسنت الماند     

      
نقاط النقاش

• المحور ا¦ول: ماذا علينا أن نفعل من أجل رسم السياسات؟ 
• المحور الثاني: كيفية استغالل الجانب االقتصادي من المعرفة؟ 

• المحور الثالث: ما العائد من االستثمار في المعرفة؟ 
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ورش العمل
12:00 –9:00

ورشة العمل 1.2
المحاضران

Prof. Daniela Baglieri
دكتوراه في إدارة ا¦عمال.

Prof. Fabrizio Cesaroni
دكتوراه في االقتصاد وادارة االبتكار

موضوع الورشة
دور المنظمات في اقتصاد المعرفة

ورشة العمل 2.2
المحاضر 

Mr. George Burgess
الرئيس التنفيذي لمكتب بيكر أند بولياكوف

موضوع الورشة

شراكات القطاع الحكومي والخاص:
أفضل الممارسات

ورشة العمل 3.2
المحاضر 

Mr. Anthony Foskey
نائب الرئيس التنفيذي ومدير التدريب التقني في نقل خدمات تكنولوجيا

موضوع الورشة

تصميم وتنفيذ الدورات التدريبية الفنية لنقل المعرفة
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