
ملتقــى ”ممـارسـات حكــوميـة خــالل جـائحـة كـورونـا“، هــو تجـمٌع إداري يســلط 
الضــوء علــى الـدروس المستفـادة مـن الجهات الحكومية بمملكة البحرين في 
التعـامــل مـع أزمــة جــائحة كــورونــا. وسيتضمـن الُملتقــى  عــرًضا للممــارســـات 

الناجحة للجهات والمؤسسات الحكومية، والممارسات التي ُينصح بتجنبها في 
التعامل مـع األزمـات مـن خـالل مجمــوعة مــن التجــارب المــبنية عــلى األدلــــــة 

والبــراهين العـــلمية.

ملتقى 

معهد اإلدارة العامة
Institute of Public Administration



استراحة

الجــلســـــات المتــــــوازيــــــة (1) 

أجندة الملتقى

التسجيل

االفتتاح

كلمة سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس
المدير العام بمعهد اإلدارة العامة بيبا

عرض المتحدث الرئيسي سعادة الدكتور وليد المانع
وكيل وزارة الصحة
فتح باب األسئلة

استراحة

تجربة شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية (بتلكو) خالل جائحة كورونا

تجربة شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية (جيبك) خالل جائحة كورونا

تجربة بنك البحرين الوطني خالل جائحة كورونا

هشام إبراهيم الهاشمي  
مدير إدارة دعم وصيانة النظم الحكومية بهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 

منى العلوي
مدير إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

د.حصة صباح الدوسري
طبيب استشاري -رئيس قسم تنظيم المؤسسات الصحية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

 القاعة (GAS1): المحور العام 

القاعة (GAS2): تجارب القطاع الخاص 

استراحة

8:00

10:45

9:05
9:25

8:30

8:35

8:45

9:30

راشد محمد
مدير عام قسم الشبكات

عدنان آل محمود
المدير العام المساند

هيثم جاسم سيادي
رئيس المجموعة – إدارة الممتلكات والمشتريات والشؤون اإلدارية

برنامج التدريب العملي االفتراضي

تجاوز معوقات المكان والزمان 
(تجهيز البنية التحتية للمؤسسات الحكومية لتفعيل العمل عن بعد)

المرونة واالستجابة السريعة
(دور الوزارة في الرقابة على السلع وتطبيق اإلجراءات أثناء األزمة) 

 

التفتيش على المؤسسات والمحاجر الصحية 

د. محمد صالح األنصاري
نائب رئيس جامعة البحرين لخدمة المجتمع وشؤون الخريجين بجامعة البحرين



11:00

استراحة12:30

 القاعة (GAS2): التحول في إجراءات العمل  

تفعیل العمل اإللكتروني من المنزل 

المركز اإللكتروني لخدمات المشتركين

تغيير نظام العمل

بروتوكول التعامل مع العينات والحاالت خالل جائحة كورونا

اعتماد نظام اإلفادات والمقابالت وبعض اإلجراءات إلكترونًيا بدًال من الحضور 
الشخصي

خليل عبدالرسول بوجيري
قائم بأعمال الوكيل المساعد للبحوث والموارد بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب

إيمان إبراهيم 
رئيس الموارد البشرية والمالية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

حسن علي حسن عبدالله
خبير علم جنائي بإدارة األدلة المادية – النيابة العامة

عمار عبدالحكيم بوعالي
رئيس مجموعة تنسيق الدعاوى العمالية، إدارة التظلمات والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل

أمل مبارك
قائم بأعمال مدير مراكز االستقبال بالهيئة العامة للتأمين االجتماعي

شوق العلوي 
مدير إدارة الحرف اليدوّية بهيئة البحرين للثقافة واآلثار 

إيمان عبدالجليل شبيب
مدير إدارة خدمات أصحاب األعمال بهيئة تنظيم سوق العمل

دعاء عيسى عبدالوهاب 
قائم بأعمال مدير إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب المهني بهيئة جودة التعليم والتدريب

سيما أحمد المحمود
رئيس قسم هندسة اإلجراءات بهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 

مريم علي عبدالغفار 
رئيس تطبيق األنظمة والتدريب على الحاسب اآللي بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

 القاعة (GAS1): الخدمات والمنصات اإللكترونية  

التحّول الرقمّي للطرح الثقافّي في مملكة البحرين 

التحول في تقديم الخدمات

تقييم جودة الممارسات التعليمية والتدريبية في األوضاع االستثنائية 

التحول الرقمي في الخدمات الحكومية

التحول الرقمي بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف خالل جائحة كورونا



مصعب عيسى البوعركي
أخصائي خدمات إلكترونية أول بالهيئة العامة للتأمين االجتماعي

األستاذة نجوى عبداللطيف جناحي
القائم بأعمال الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل االجتماعي بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

سحر راشد المناعي
مدير المساعدات االجتماعية بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

األستاذة نعمت مبارك عبدالله الصندلي السبيعي  
مستشار خبير المهن الطبية المساندة مديرة المحاجر الصحية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

صهيب جاسم السعيدي
منسق إداري بوزارة الخارجية

استئناف برامج وأنشطة التأهيل في المراكز التأهيلية الخاصة العاملة في 
مجال اإلعاقة

تقديم وصرف برامج المساعدات االجتماعية لذوي الدخل المحدود خالل 
جائحة كورونا

التطوع الوطني لمكافحة جائحة كورونا كوفيد 19

إجالء مواطني مملكة البحرين

الدعم المالي الحكومي ألجور العاملين البحرينيين في القطاع الخاص

 القاعة (GAS2): الدعم المجتمعي والحكومي   

الغداء

1:00

2:30

 القاعة (GAS1): التعلم والتدريب 

ديانا فيصل سرحان
المدير العام بمعهد البحرين للتدريب

المستشار مساعد أحمد محمد المدوب
مستشار مساعد بهيئة التشريع والرأي القانوني 

محمد عبدالله الجهمي
القائم بأعمال مدير إدارة البرامج والتطوير السياسي بمعهد البحرين للتنمية السياسية

عائشة الحرم - أخصائي هندسة بالهيئة الوطنية لعلوم الفضاء
منيرة جاسم المالكي - مهندس في فريق البحرين للفضاء بالهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

د. فيَّ عبد الله آل خليفة 
مديرة مركز التعلم اإللكتروني بجامعة البحرين

استدامة العملية التدريبية بمعهد البحرين للتدريب خالل جائحة كورونا

تجربة جامعة البحرين في مجال التحول الرقمي

برنامج المحاضرات اإللكترونية "إضاءات قانونية" 

تنمية سياسية متواصلة

تكثيف جهود البحث العلمي خالل الجائحة 


