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الكلمة الرئيسية

ية جلسة حوار

األربعاء
15 مارس, 2023

الطابق السابع 
متحف املستقبل

 

 

 

 

 

 

8:30 صباحًا - 9:00 صباحًا

9:00 صباحًا - 9:05 صباحًا

9:05 صباحًا - 9:15 صباحًا

9:15 صباحًا - 10:00 صباحًا

10:15 صباحًا - 10:35 صباحًا

10:40 صباحًا - 11:15 صباحًا

11:35 صباحًا - 11:55 صباحًا

10:00 صباحًا - 10:15 صباحًا

10:00 صباحًا إىل -10:15 صباحًا إىل

الكلمة االفتتاحية

التسجيل

يادة األرباح يز العمل عن بعد لز   كرس القواعد: تعز

خدمات قانونية غري نمطية ومرحلة تعزز املرونة

تحويل املشهد احلكومي: سباق رقمي إلنجاح العمل عن بعد

ية العمل عن بعد تجربة ديب وجاهز

اسرتاحة

الكلمة الرئيسية

 دور العمل عن بعد يف بناء مستقبل مرن 
معايل عمر سلطان العلماء 

ير دولة للذكاء االصطنايع واالقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد  وز

سعادة حميد الشمري 
نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة و الرئيس 
التنفيذي للشؤون املؤسسية واملوارد البرشية 

مبادلة 

محمد الكتيب
 نائب املدير العام 

هيئة تنظيم االتصاالت و احلكومة الرقمية

سعادة ليىل السويدي 
املدير العام باإلنابة 

اهليئة االتحادية للموارد البرشية احلكومية 

 الدكتور ابراهيم اخلاجة 
 عضو جلنة التحول الرقمي 

جمارك أبوظيب

املستشار/ يوسف حسن املطوع 
النائب العام املساعد
النيابة العامة - ديب

 حامد املعشين
املحاور

دينا املنصوري 
الرئيس التنفيذي للموارد البرشية

مجموعة اتصاالت 

املحاور
 كنان بهنيس

مروان ابونواس
رئيس قسم املوارد البرشية 

مرصف اإلمارات اإلسالمي        

جاسم العويض 
الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت باإلنابة
دو 

معايل عبدهللا النعيمي 
ير العدل وز

صفية الشيح 
املحاور

اسرتاحة11:25 صباحًا - 11:35 صباحًا

سعادة عبدهللا بن زايد الفاليس
 املدير العام 

دائرة املوارد البرشية يف حكومة ديب

8:30 صباحًا إىل - 1:00 ظهرًا

كلمة رئيسية

 جلسة
 نقاشية

 جلسة
 نقاشية

          أجندة

 اليوم األول



سلطان الساعدي
مدير إدارة التفتيش

منال املرزويق
رئيس قسم الرصد اإلستبايق لسوق العمل

د.أحمد القارة
رئيس قسم تخطيط وتطوير إدارة عالقات العمل

أسماء الشاميس
يع  مدير مشار

 
 

قاعة التدريب التابعة ملؤسسة ديب للمستقبلقاعة ديب للمستقبل

االستقبال

اسرتاحة

 

 

 

11:55 صباحًا - 12:20 ظهرًا

1:25 ظهرًا -1:30 ظهرًا

1:30 ظهرًا - 1:35 ظهرًا

2:25 ظهرًا - 2:35 ظهرًا1:45 ظهرًا - 1:55 ظهرًا

2:35 ظهرًا - 2:45 ظهرًا

2:45 ظهرًا - 3:00 ظهرًا

1:55 ظهرًا - 2:05 ظهرًا

2:15 ظهرًا - 2:25 ظهرًا

1:35 ظهرًا - 1:40 ظهرًا

2:00 ظهرًا - 3:05 ظهرًا2:00 ظهرًا - 4:00 ظهرًا

1:00 ظهرًا -1:25 ظهرًا

2:05  ظهرًا - 2:15 ظهرًا

تطبيقات العمل عن بعد واالبتكار االداري: تكيف سوق العمل االمارايت مع التحوالت 
التكنولوجية املتسارعة

رحلة اإلمارات يف تبين تطبيقات العمل عن بعد 

نظام العمل عن بعد يف احلكومة االتحادية 

جلسة عرض أفضل املمارسات يف تطبيق العمل 
ية والتوطني عن بعد يف وزارة املوارد البرش

التعاون للوصول إىل األهدافالعمل عن بعد: هنا ليبقى !!

يم يف العمل عن بعد وجهة نظر رشكة كر وجهة نظر مايكروسوفت يف العمل عن بعد

القيادة املتكيفة يف عرص املتغريات 

اجلمعيات العمومية .. التصويت االلكرتوين 
واحلضور عن بعد 

رواد املرحلة املقبلة: فرص وتحديات العمل عن بعد يف اجلهات 
احلكومية

تديرهاتديرها

جلسة عرض أفضل املمارسات يف تطبيق العمل عن بعد يف احلكومة 
املحلية

معايل د. عبدالرحمن العور 
ير املوارد البرشية والتوطني وز

شذى احلىج
مدير قسم

مكتب الذكاء االصطنايع

ميثاء كلثوم
مدير إدارة االسرتاتيجية 

واملستقبل
اهليئة االتحادية للموارد البرشية

د.منصور احلبيب
مدير إدارة صحة و سعادة املوظفني 

دو

يف املرزويق عمر رش
 نائب الرئيس - املوارد البرشية 

 موائن ديب العاملية 

مازن فارويق
 مدير التطوير املؤسيس

 والتعليم والتطوير )باإلنابة(
  وتوظيف املواهب

 كريم

ينة فخري ز
مدير إدارة املوارد البرشية 

رشكة مايكروسوفت

مروان النمر
مدير حلول املواهب للقطاعني 

احلكومي واألكاديمي
لينكدإن الرشق األوسط وشمال 

يقيا  أفر
محمد جنيد عيىس
رئيس قسم حوكمة 

الرشكات 
هيئة األوراق املالية والسلع 

محمد سامل
املحاور

األربعاء
15 مارس, 2023

األربعاء
15 مارس, 2023

الطابق السابع 
متحف املستقبل

الطابق السابع 
متحف املستقبل

1:00  ظهرًا - 3:00 ظهرًا

2:00  ظهرًا -4:00 ظهرًا

اجللسات اجلانبية
اليوم الثاين

اجللسات املغلقة
اليوم األول

عرض تقديمي

كلمة رئيسية

كلمة رئيسية

كلمة رئيسية

كلمة رئيسية

ية جلسة حوار



 

عرض تقديمي

عرض تقديمي

            أجندة

اليوم الثاين
اخلميس

16 مارس, 2023
الطابق السابع 

متحف املستقبل

 

8:30 صباحًا -1:00 ظهرًا

8:30 صباحًا - 9:00 صباحًا

9:00 صباحًا - 9:05 صباحًا

 

 

 

 

 

 

 

9:05 صباحًا - 9:25 صباحًا

9:25 صباحًا - 9:45 صباحًا

10:00 صباحًا - 10:15 صباحًا

10:15 صباحًا - 10:25 صباحًا

11:15 صباحًا - 11:25 صباحًا

11:25صباحًا - 11:35 صباحًا

10:25 صباحًا - 11:00 صباحًا

التعلم عن بعد: هل يقرب أم يطيل املسافات؟

املسافات مل تعد عائًقا للوصول إىل أفضل رعاية صحية

الرعاية الصحية عن بعد

التعليم عن بعد وجودة احلياة: التوازن الذي نسىع إليه

 نظرة عن الرعاية الصحية عن بعد من كليفالند كلينيك

يز األمن السيرباين يف ظل العمل عن بعد تعز

مستقبل الرعاية الصحية عن بعد: ما العوائق وما الفرص املستقبلية؟

 معايل الدكتور أحمد باهلول الفاليس 
ير الرتبية والتعليم وز

 جواو سيربا 
رئيس خدمات املؤسسات العاملية

 رشكة سيمزن هيلثينريز

 سعادة الدكتور يوسف الرسكال
مدير عام

مؤسسة اإلمارات للخدمات الصحية

سعادة الدكتورة آمنة الضّحاك 
الشاميس

 الوكيل املساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات 
وزارة الرتبية والتعليم

الدكتور جورج جوزمان
الرئيس التنفيذي

كليفالند كلينك أبوظيب

سعادة الدكتور محمد الكوييت
رئيس األمن السيرباين حلكومة دولة اإلمار ات

مجلس األمن السيرباين

الدكتور محمد الرضا
 مدير إدارة املعلوماتية والصحة الذكية

هيئة الصحة بديب

الدكتور عصام الزرعوين
 املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات الطبية

 مؤسسة اإلمارات للخدمات الصحية

شيخة حسن املنصوري 
 رئيس قسم االسرتاتيجية و االستثمار، 

 إدارة اخلدمات الصحية الرقمية
وزارة الصحة ووقاية املجتمع

 حامد املعشين  
املحاور

9:45 صباحًا - 10:00 صباحًا

11:00 صباحًا -11:15 صباحًا

اسرتاحة

اسرتاحة

عرض تقديمي

عرض تقديمي

الكلمة االفتتاحية

التسجيل

 جلسة
 نقاشية

ية جلسة حوار
عوض املر

املحاور

كلمة رئيسية



 

مستقبل الرعاية الصحية

يع تبين اخلدمات الصحية عن  ترس
بعد من خالل الرشاكات 

هل سيوازي التعليم الذايت 
الشهادة اجلامعية

املدرسة الرقمية من اإلمارات للعامل

الدروس املستفادة من التعليم
عن بعد

 iCademy قصص نجاح  
 عىل مدار اخلمسة عرش عاًما املاضية

مسار التعليم عن بعدمسار الرعاية الصحية عن بعد

اجللسات اجلانبية
اليوم الثاين

قاعة املستقبل، أبراج اإلماراتقاعة املحارضات، متحف املستقبل

 

  

عرض تقديمي

عرض تقديمي  جلسة
 نقاشية

 جلسة
 نقاشية

 جلسة
 نقاشية

 

 

11:35 صباحًا - 12:15 ظهرًا

12:15 ظهرًا - 12:45 ظهرًا

1:30 -1:40 ظهرًا

2:20-2:35 ظهرًا1:30 -2:20  ظهرًا

2:40ً -3:15  ظهرًا

3:15 -3:30  ظهرًا

1:40 -2:40 ظهرًا

مستقبل الرعاية الصحية عن بعد: ما العوائق وما الفرص املستقبلية؟

مستقبل الرعاية الصحية عن بعد: ما العوائق وما الفرص املستقبلية؟

يف بشارة  رش
الرئيس  التنفيذي

املستشفى االمرييك يف ديب

عالء عطاري 
الرئيس التنفيذي

مجموعة أتش أم أس الطبية”

اشيش كويش 
الرئيس التنفيذي

يج 42 للرعاية الصحية

معايل نورة بنت محمد الكعيب
يرة دولة ورئيس جامعة زايد  وز

صفية الشيح
املحاور

 جواو سيربا 
املحاور

الدكتور فاتح غول
الرئيس التنفيذي

مستشفى فقيه اجلاميع

معايل زيك أنور نسيبة 
املستشار الثقايف لصاحب السمو رئيس الدولة، 
الرئيس األعىل جلامعة  اإلمارات العربية املتحدة

الدكتور عصام الزرعوين 
املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات 

الطبية
مؤسسة اإلمارات للخدمات 

الصحية

سعادة فاطمة بالرهيف
املدير التنفيذي جلهاز الرقابة 

املدرسية

الدكتور وليد آل عيل
 أمني عام وعضو مجلس إدارة 

املدرسة الرقمية

بونام بوجاين
الرئيس التنفيذي ملجموعة 

Innoventures Education

أليسار نرص
املديرة األكاديمية ملدارس آميس

الدكتورة ملياء اهلاجري
أستاذ مساعد يف كليات التقنية 

العليا

شون روبسون
الرئيس التنفيذي

GSM الرشق األوسط

عيل كرسواين 
نائب رئيس - تنفيذي مبيعات يف 

الرشق األوسظ و آسيا 
Udacity

الربوفيسور مايكل آالن
 نائب مدير جامعة زايد ورئيس 

الشؤون األكاديمية باإلنابة

 الدكتور خالد املري
عميد البحوث يف اجلامعة 

الربيطانية يف ديب

باسل أياس
مدير املبيعات اإلقليمي يف 

Google Cloud لقطاع التعليم 
والرعاية الصحية يف الرشق 

يقيا األوسط وتركيا وإفر
Google

ياسني بن عيل 
 املؤسس والرئيس التنفيذي

Okadoc 

رضوان طفيل 
املدير التنفيذي لقسم البيانات - 

Pure Health
سمري منكاين 

 املدير العام
 Health Hand 

اكانكشا تانجري 
املؤسس والرئيس التنفيذي

RE:SET
آيب توماس

املحاور

اخلميس
16 مارس, 2023

الطابق السابع 
متحف املستقبل

1:30 -3:30 ظهرًا

 جلسة
 نقاشية

 جلسة
 نقاشية

الكلمة الرئيسية


