معرض دبي الدولي لإلنجازات الحكومية 7102
Dubai International Achievements Exhibition 2017
برنامج ورش العمل – اليوم األول
Workshops Program – Day 1
مركزدبي التجاري العالمي – قاعة 8
DWTC – Hall 8

األحد Sunday April 2, 2102/4/2
التوقيت
Time

املوضوع
Subject

الكلمة االفتتاحية
Opening speech
01:01 – 01:11

01:41 – 01:01

00:41-01:41

ورشة العمل األولى:
البيانات املجتمعية الضخمة
ووصنع السياسات العامة :اآلفاق
والتحديات لـ"حكومة املستقبل"
Workshop 1:
Government Data Analytics
ورشة العمل الثانية:
تمكين االبتكار في اإلدارة الحكومية
Workshop 2 :
Empowering Innovation in Public
Administration / Singapore
Experience

02:11 - 00:41

12:45-12:00

ورشة العمل الثالثة:
االبداع في التدقيق الداخلي ودوره في
ترشيد القرارات بالقطاع الحكومي
Workshop 3:

املتحدثون
Speakers
املجموعة االولى
Group1
الدكتور أحمد النصيرات ،املنسق العام لبرنامج دبي لألداء
الحكومي املتميز
Dr. Ahmed Al Nuseirat
Coordinator-General
Dubai Government Excellence Program
فادي سالم
زميل باحث في كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية
Fadi Salem
Research Fellow-at Mohammad Bin Rashid School of
Government MBRSG
يو داي ،رائد أعمال مقيم مركز اإلبتكار " سمارت "
سنغاورة،
Mr. U Day
Singapore-MIT Alliance for Research and Technology
Entrepreneur-In-Residence at INSEAD
SMART Innovation Center - Singapore
بال ليفنك – رئيس عمليات تنفيذي ،نورنير – النرويج
Mr Paal Levang
COO – Nornir –Norway
/Breakاستراحة
املجموعة الثانية
Group 2
د .أشرف أحمد مجاهد
مستشار التدقيق الداخلي ،هيئة الطرق واملواصالت
Dr. Ashraf Ahmed Mugahid
Internal Audit Advisor, RTA

اللغة
Language

اللغة العربية
Arabic

اللغة االنجليزية
English

اللغة االنجليزية
English

اللغة العربية
Arabic

Creativity in internal auditing and
its role in the rationalization of
decisions in the government sector

اللغة
اإلنجليزية
والعربية
English/Arabic
اللغة
اإلنجليزية
والعربية
English/Arabic

اللغة اإلنجليزية
English

 دمج وتطوير األعمال-  محلل، عائشة شاهين
Ayesha Shahin
Analyst – Business Development & Integration
الدكتور مالك اليماني
مؤسس شركة يمكوني لإلدارة واإلستشارات
Dr. Malek Al Yamani
Yamconi

استراحة/Break
املجموعة الثالثة
Group 3
إسراء املبيضين
مدير املؤسسة األوروبية للجودة في الشرق األوسط
Israa Mobideen
EFQM Middle East Manager
 التقييم والتكريم- سامولي برويكونن مدير متقدم

:ورشة العمل الرابعة
 دبي2121 إكسبو
Workshop 4:
Dubai Expo 2020
:ورشة العمل الخامسة
 االرتقاء من2120:الطريق الى القمة
االنجاز العشري الى االنجاز األس ي
Workshop 5:
The road to the Top: 2071.. The
rise from 10-Digits to
Exponential Achievements

13:15-12:45

14:00– 13:15

14:15-14:00

:ورشة العمل السادسة
تحقيق التميز املستدام
Workshop 6:
Achieving sustainable
excellence

01:01 – 14:15

 بلجيكا،املؤسسة األوروبية للجودة
Samuli Pruikkonen
Senior Manager – Assessment & Recognition, EFQM

اللغة اإلنجليزية
English

 جامعة وولونغونغ، بروفيسور مساعد، تغريد أبوسليم.د
دبي
Dr. Taghreed Abu Salim, Assistant Professor
(MQM), University of Wollongong Dubai
 جامعة، املدير املساعد لشؤون التعليم، بياجي جياشري.د
وولنغونغ دبي
Dr. Payyazhi Jayashree, Associate Dean (Education),
Faculty of Business, University of Wollongong Dubai.

، املدير املساعد لشؤون البحث العلمي،فيجاي بيريرام
جامعة وولنغونغ دبي
Dr. Vijay Pereira, Associate Dean (Research),
University of Dubai Wollongong

:ورشة العمل السابعة
التميز واالبتكار
Workshop 7:
Excellence & Innovation
01:01 – 01:01

معرض دبي الدولي لإلنجازات الحكومية 7102
Dubai International Achievements Exhibition 2017
برنامج ورش العمل – اليوم الثالث
Workshops Program – Day 3
مركزدبي التجاري العالمي – قاعة 8
DWTC – Hall 8

الثالثاء Tuesday April 4, 2102/4/4
التوقيت
Time

املتحدثون
Speakers

املوضوع
Subject

اللغة
Language

املجموعة الثامنة
Group 8

01:31 – 01:11

00:31 – 01:31

00:41 – 00:31

12:45 -11:45

ورشة العمل الثامنة:
سياسة االبتكار في العمل الحكومي :التركيز على
املواطن
Workshop8:
CITIZEN-CENTRIC GOVERNMENT
INNOVATION POLICY
ورشة العمل التاسعة:
مدن أكثر أمانا من خالل زيادة الطلب على حجم
قدرات االستجابة للحوادث
Workshop9:

Safer Cities through increased demand
for incident response Capabilities

هون جون كيم  ،مدير ،قسم الحوكمة الرشيدة ،وزارة
الداخلية ،كوريا الجنوبية
Heon-Jun Kim
Director, International Cooperation Division for
Good Governance, Ministry of Interior, South
Korea

نازخالقي ،مدير
Naz Khaleque
Director
فيل ورد ،مدير
Phil Ward
Director
محمد مصلحي ،مدير مؤسسة هونيويل
Mohamed Moselhy
Director
Honeywell

/Breakاستراحة
املجموعة التاسعة
Group 9
ستيفان سيجير ،مدير ،مؤسسة املواصالت وسكك
ورشة العمل العاشرة:
الحديد الفرنسية ،فرنسا
تنمية التجمعات السكنية حول أنظمة املواصالت
Stéphane Séguier
– التجربة الفرنسية
& Development Director, SNCF Gares
Workshop10:
Connexions, France
)Transit-Oriented Development (TOD
فابريس مورينون ،مدير العالقات الدولية ،مؤسسة
املواصالت وسكك الحديد الفرنسية ،فرنسا
Fabrice Morenon

اللغة اإلنجليزية
English

اللغة اإلنجليزية
English

اللغة االنجليزية
English

Director, International Relations, SNCF Gares &
Connexions, France

اللغة االنجليزية
English

اللغة االنجليزية
English

اللغة العربية
Arabic

اللغة العربية و
االنجليزية
English /Arabic

 ممثل لؤسسة املواصالت وسكك،فريتزنيثان بروس
الحديد الفرنسية في الشرق األوسط
Fritznathan Bruce
Arep representative in Middle East
استراحة/Break
املجموعة العاشرة
Group 10
 سكوت فارغر.د
:ورشة العمل الحادية عشر
أستاذ مشارك كلية محمد راشد لإلدارة الحكومية
""استشراف مستقبل الحكومات
Dr. Scott Fargher
Workshop 11:
Associate Professor
Future Government Foresight
Mohammed bin Rashid School of Government
 الدنمارك، مؤسسة سترونس ي، مستشار،آالن تشينج
:ورشة العمل الثانية عشر
Allan Cheng
الجيل القادم ملنظومة التحول الرقمي
Advisor, Struensee & Co, Denmark
Workshop 02 :
Next Generation Digitalization / The
Danish Model
شيخة ابراهيم املطوع
:ورشة العمل الثالثة عشر
 دائرة السياحة،مدير إدارة التصاريح والتذاكر
االيجابية
والتسويق التجاري
Workshop 13:
Shaikha Ibrahim Mutawa
Positivity
Director of permits and ticketing management,
the Department of Tourism and Commerce
Marketing
 مالك اليماني مؤسس شركة يمكوني لإلدارة.د
: ورشة عمل الرابعة عشر
واالستشارات
تأمالت في السعادة واإليجابية لصاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
Dr. Malek Yamani
Workshop 14:
Yamconi
His Highness Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum Reflections on
happiness and positivity: A Pragmatic
Approach

13:00 – 12:45

03:31 – 03:11

04:11 – 03:31

04:31 – 04:11

01:21 – 04:31

