بــرنـامج املنتدى
االستقبال و التسجيل
حفل اإلفتتاح
الشيخ حمد بن محمد آل خليفة

08.00 – 09.00
09.00 – 09.45

كلمة راعي الحفل

القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم االتصاالت
مملكة البحرين

د .عادل الحديثي

كلمة اتحاد المهندسين العرب
09.00 – 09.45

السكرتير العام
اتحاد المهندسين العرب

د .ضياء توفيقي

كلمة جمعية المهندسين البحرينية

رئيس جمعية المهندسين البحرينية

د.سعيد الظاهري

المتحدث الرئيس االول

رئيس مجلس اإلدارة
سمارت ورلد -دبي  -اإلمارات العربية المتحدة
كيف تعمل التقنيات المزعزعه على إعادة تشكيل مستقبل المدن

تكريم راعي الحفل والداعمين والمتحدثين الرئيسيين
09.45 - 10.15

استراحة للتعارف والتواصل االجتماعي وتناول المرطبات
رئيس الجلسة :أ .د .عبد اهلل الزعبي

المتحدث

المسمى  /الجهة

الموضوع

المتحدث الرئيس الثاني

الرئيس التنفيذي
ستاليت  Vuالعالمية
المملكة المتحدة

خدمات األقمار اإلصطناعية لتمكين
اإلقتصاديات الذكية

10.45 – 11.10

د .عبد الرحمن جناحي

مدير مركز المواصالت ودراسات الطرق
جامعة البحرين

دور نظام النقل الذكي في المدن الذكية

11.10 – 11.35

السيد عبيدلي العبيدلي

رئيس
جمعية شركات البحرين للتقنية

تكنولوجيا المعلومات من أجل التنمية االقتصادية
واالجتماعية

11.35 – 12.00

د .علي حموش
و أ.د .بشار الحسن

الجامعة اللبنانية
لبنان

هوائيات النطاق فائق العرض( )UWBالذكية
للمدن الذكية

10.15 – 10.45

م .أنتوني بيكر

12.00 – 12.15

استراحة للتعارف والتواصل االجتماعي وتناول المرطبات
رئيس الجلسة :م .ابراهيم الدلق

12.15 – 12.45

د .أحمد الحسيني

12.45 – 13.10

م .عامر الحداد

13.10 – 13.35

السيدة هادية فتح اهلل

13.35 – 14.00

م .محمد أمين األندلسي

14.00 – 15.00

نائب الرئيس لنظم المعلومات والتعلم عن بعد
جامعة الكويت  -الكويت

تصميم بنية تحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت
ونظم إدارة المعلومات من أجل جامعة ذكية

رئيس دائرة الهندسة
بلدية مينا
لبنان
المدير التنفيذي
 C5شركة
مملكة البحرين
الرئيس التنفيذي
شركة  SPIMOBلتقنيات اإلتصاالت
تونس

تقنية المعلومات ونظم المعلومات الجغرافية
للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية للمدن
الذكية في لبنان
االقتصاديات الرقمية و تكنولوجيا المعلومات في
خدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية
الذكاء اإلصطناعي هو مستقبل اإلتصاالت

استراحة الغذاء
رئيس الجلسة :أ .د .بشار الحسن

15.00 – 15.30

د .خالد المطاوعة

القائم بأعمال مدير إدارة الحوكمة والبنى
المؤسسية  -هيئة الحكومة اإللكترونية -
مملكة البحرين

البحرين مركزا للتميز في مجال الحوسبة السحابية

15.30 – 15.55

د .صالح الدين الجندي

أستاذ مساعد
جامعة فلسطين الفنية
فلسطين

الشراكة بين الجامعة والصناعة  -مشروع تطبيقات
األجهزة الذكية المدمجة

15.55 – 16.20

م .سمر ناصر شهاب

نقابة المهندسين العراقية
العراق

الجيل القادم من تقنيات اإلتصاالت الالسلكية
من أجل انترنت األشياء

16. 20 – 16.45

م .اسماعيل مختار
أبو شعالة

اإلتحاد العام للمهن الهندسية
ليبيا

تحسين إدارة المستشفيات باستخدام
منهجية ستة سيجما
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