
استراحة12:30

الغداء 2:30

أجندة الملتقى

التسجيل
االفتتاح

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

كلمة فراس غرايبة
الممثل المقيم لمكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي باإلنابة

عرض المتحدث الرئيس سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك
وزير شؤون البلديات والزراعة

فتح باب األسئلة

نظام المنشآت اإللكتروني لترخيص المؤسسات الصحية
د. حصه صباح الدوسري | طبيب استشاري/ رئيس قسم تنظيم المؤسسات 

 (NHRA) الصحية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

التحول اإللكتروني في العملية االنتخابية
دعيج خليفة البنجاسم | مدير إدارة االنتخاب واالستفتاء بهيئة التشريع والرأي 

القانوني

نظام الدعم اإللكتروني
منى عبد الرحمن الباكر | رئيس قسم الخدمات اإللكترونية واالتصال بهيئة 

تنظيم سوق العمل

Covid-19 Era Learning challenges and Solutions
 Dr. Alauddin Yousif Al-Omary | Associate Professor in computer
Engineering at University of Bahrain

مشروع التطوير اإلداري لكلية الهندسة
 د. الشيخة هيفاء بنت إبراهيم َال خليفة | عميد كلية الهندسة بجامعة البحرين

مشروع إدارة السمعة واألزمات إعالمًيا (إيقاع الغرفة 2020)
إيمان إسماعيل | رئيس اإلستراتيجيات والتطوير بغرفة تجارة وصناعة البحرين

عيسى مراد | رئيس وحدة الجودة والمتابعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين

إجراءات اإلفساح عن األجهزة والمستلزمات الطبية المستوردة
عمار سامي عبدالله | مهندس أجهزة طبية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 

(NHRA)

الشراكة االستراتيجية بين الموارد البشرية والخدمات الطبية
عبد الله ناصر السويدي | مدير إدارة الموارد البشرية بالمستشفيات الحكومية

صالح يوسف األنصاري | رئيس قسم تطوير التنظيم والقوى العاملة بالمستشفيات الحكومية

قاعة شجرة الحياة: إعادة بناء ترابط األنظمة المالئمة 
Tree of Life Hall: Rebuilding the Ecosystem

8:00

9:15

9:20

9:00

9:05

9:10

10:00
قاعة روبي: إعادة تشكيل الوضع الطبيعي وتصميم الحدود

  Ruby Hall: Disruptive Innovation and Reimaging Boundaries

قاعة شجرة الحياة: االبتكار الرشيق
 Tree of Life Hall: Agility Innovation

قاعة روبي: إعادة تشكيل الوضع الطبيعي وتصميم الحدود
  Ruby Hall: Disruptive Innovation and Reimaging Boundaries

برنامج التحول المؤسسي الشامل في 2021
علياء العالي | مدير تنفيذي- االستراتيجية والتحول بصندوق العمل (تمكين)

عائشة الشيراوي | مدير - إدارة االستراتيجية بصندوق العمل (تمكين)

 Circular Structure to Empower Young Leader in
Higher Education
 Hatem Masri  | Professor and Dean of the College of Business
Administration at University of Bahrain

استراتيجية شؤون الجمارك
الشيخ عبدالعزيز بن سلمان آل خليفة | رئيس فرع التخطيط االستراتيجي 

بشؤون الجمارك 

برنامج الكوتشنج
د.غيداء عبدالعزيز سلمان | رئيس لجنة الكوتشيج بهيئة جودة التعليم والتدريب

Research Practice through Innovative Collaboration
 Basma Taqi Salman Al-Najar | Instructor and PhD candidate in Environment
and Sustainable - Development at University of Bahrain

بيتدوك ”Bitdoc“ مستند رقمي قائم على كتلة السالسل «البلوك 
«Blockchain تشين

 Dr. Ahmed Mohamed | Bahrain Polytechnic - Oxford University -Assistant
Professor

إنشاء مكتب ومنصة إلكترونية للمستثمرين في القطاع الصحي
بثينة جميل | منسق أول مكتب المستثمرين بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 

 (NHRA) الصحية

الكتابة من وحي فكر الطفل
د.سماء الهاشمي | أستاذ مشارك بجامعة البحرين

Agility Innovation
 Nidal AlBasha | Digital Innovation Leader at Amazon Web Services

 Using Behavioral Insights Techniques in Promoting BIPA
“Library” Nudging Experiment
Sumaya Alkhan | Chief of learning solutions at BIPA

 Wafa Alhajri | Chief of information analysis at Ministry of Justice and Islamic
Affairs
Khaled Alanzi | Head of consultation Design at BIPA

 Design-Thinking Practice to Promote Empathy focused
 innovation in the entrepreneurship and digital Innovation
course
Dr. Noora H. Alghatam | Assistant Professor at University of Bahrain

Service Design Tools: Equipping - Opening Horizons
Dr. Reem Sultan | Assistant Professor at University of Bahrain

نظام التميز لمنتسبي وزارة الخارجية
رنا محمد حسن | القائم بأعمال مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الخارجية

نظام التفتيش االلكتروني (NHRA mobile App) للمؤسسات 
الصحية

د. حصه صباح الدوسري | طبيب استشاري/ رئيس قسم تنظيم المؤسسات 
 (NHRA) الصحية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

االبتكار الخدمي واإلداري – نظام سجالت أنموذًجا
فاطمة فيصل كمال  | أخصائي خدمات مستثمرين أول بوزارة الصناعة والتجارة

تجربة جامعة البحرین في تطویر التعلم عن بعد
حوریة المدني | أخصائي أول بجامعة البحرين 

قاعة شجرة الحياة: إعادة بناء ترابط األنظمة المالئمة
Tree of Life Hall: Rebuilding the Ecosystem

قاعة روبي: أدوات االبتكار
Ruby Hall: Innovation Tools

11:45

13:15

استراحة 13:00

استراحة 11:15

استراحة 9:45


