برنامج المنتدى
اليوم  | 1االثنين 21 ،يناير2019 ،
09:00 – 07:30

التسجيل ومراسم االستقبال

09:20 – 09:00

مشروع الـ ـ  100,000جينوم

السيد جون كيشولم :رئيس المجلس التنفيذي السابق لشركة جينومكس إنجلترا

09:45 – 09:20

البرامج الوطنية للجينوم
يدير الحوار :بول جونز ،مدير برنامج علوم الجينوم
السكانية لدى ‘إيلومينا’

براين ماي :رئيس قسم الجينوم يف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز
األبحاث ،جينومكس المملكة العربية السعودية
جان فرانسوا ديلوز :رئيس المركز الوطني ألبحاث الجينوم البشري ،جينومكس فرنسا

10:00 – 09:45

تحليل البيانات إلدارة الطب السلوكي

جاكلين وينرايت :الرئيس التنفيذي لشركة ‘إيرهيلث كير’

10:30 – 10:00

الكلمة االفتتاحية للمنتدى

معايل حميد القطامي :مدير عام هيئة الصحة بديب

10:45 – 10:30

تطبيق التأمين الوطني يف مملكة البحرين

معايل الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة :رئيس المجلس األعلى
للصحة ،رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية-مملكة البحرين

11:15 – 10:45

التواصل يف منصة االبتكارات الصحية

11:40 – 11:15

التغيرات البيئية يف مجال التوقعات الصحية
يدير الحوار :خديجة المرزويق ،رئيسة تحرير ‘ديب بوست’

معايل الدكتور ثاين بن أحمد الزيودي :وزير التغير المناخي والبيئة ،اإلمارات العربية
المتحدة

12:00 – 11:40

تقرير التحالف العالمي للقاحات والتحصين ( :)GAVIتم تطعيم
 700مليون طفل منذ عام 2000

فيصل جيالين :رئيس قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،البرنامج الوطني للتحالف
العالمي للقاحات والتحصين

12:30 – 12:00

الحوسبة الكمية يف مجال الرعاية الصحية

ديفيد فينتوريلي :رئيس قسم الحوسبة الكمية يف USRA

14:00 – 12:30

التواصل يف منصة االبتكارات الصحية

14:20 – 14:00

محاربة سرطان الثدي  -التغلب على الصعاب
يدير الحوار :إبراهيم أستادي ،مدير إذاعة ديب

إليسا خوري :فنانة  -لبنان

14:40 – 14:20

مؤشر اللياقة الصحية يف ديب
يدير الحوار :حسن حبيب ،نائب مدير قنوات ديب الرياضية

سعادة سعيد حارب :أمين عام مجلس ديب الرياضي ،اإلمارات العربية المتحدة
خالد السويدي :المدير التنفيذي يف مركز اإلمارات للدراسات واألبحاث اإلستراتيجية

15:10 – 14:40

تقنية بلوك تشين لتنظيم الرعاية الصحية،
يدير الحوار :جيمس دارتني ،محرر يف الشؤون التقنية والمالية
لدى مجموعة ‘سي يب آي ميديا جروب’

أنطوين بتلر :رئيس قسم التكنولوجيا وتقنية البلوك تشين لمؤسسة ‘آي يب أم’
مروان المال :المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي يف هيئة الصحة بديب
سام شاه :مستشار يف وزارة الصحة الوطنية يف إنجلترا

15:30 – 15:10

الذكاء االصطناعي وعلم الروبوت يف قطاع الصحة
يدير الحوار :محمد الرضا ،مدير الصحة الذكية

را كيش سوري :المدير التنفيذي كليفالند كلينك ،أبوظبي
بول إيبينغ :مستشار رئيسي يف فيليبس للرعاية الصحية ،اإلمارات العربية المتحدة

16:00 – 15:30

التحوالت يف عالم الصحة الرقمي ،مستقبل التكنولوجيا والوظائف

رينيتا داس :نائب رئيس أول للرعاية الصحية والعلوم الحياتية يف فروست آند سوليفان

16:00

فلم ( )PadManقصة المخترع

برنامج المنتدى
اليوم  | 2الثالثاء 22 ،يناير2019 ،
09:00 – 07:30
09:30 – 09:00

10:00 – 09:30

التسجيل ومراسم االستقبال

يدير الحوار :ناهد منصف ،مديرة اإلستراتيجية والحوكمة ،هيئة الصحة بديب

مالك المدين :رئيس الفريق التنفيذي ومدير إدارة إستراتيجية التنافسية يف الهيئة
االتحادية للتنافسية واالحصاء
جون فان بوكسمير :رئيس فير جيم ،أستراليا

االبتكار يف صحة المرأة

أروناشاالم مورجانانثام :مؤسس جاياشري للصناعات ،الهند

ربط الصحة بأهداف التنمية المستدامة

التوازن بين الجنسين يف مجال الرعاية الصحية

10:30 – 10:00

يدير الحوار :رينيتا داس ،نائب رئيس أول للرعاية الصحية
والعلوم الحياتية يف فروست آند سوليفان

11:00 – 10:30

التواصل يف منصة االبتكارات الصحية

11:30 – 11:00

إدارة الكوارث ،خطط إعادة إعمار القطاع الصحي  -فيضانات كيرال 2018

12:00 – 11:30

الحفاظ على الصحة والسالمة العامة أثناء النزاعات
يدير الحوار :زينة صوفان ،ممثلة إعالمية

سعادة هدى الهاشمي :مساعد المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء
لإلستراتيجية واالبتكار ،اإلمارات العربية المتحدة
مارك بيرسون :نائب مدير العمالة والشؤون االجتماعية ،منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية

معايل ك .ك .شايالجة :وزيرة الصحة والعدالة االجتماعية يف والية كيرال ،الهند.

معايل غسان حاصباين :نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة ،لبنان

13:00 – 12:00

جة  -مبادرة أطلقها مجلس اإلمارات للشباب
برنامج الـ ـ  100مو ِّ
يدير الحوار :محمد الكعبي :إعالمي ومقدم برامج ،مؤسسة ديب لإلعالم

14:00 – 13:00

التواصل يف منصة االبتكارات الصحية

14:20 – 14:00

إدارة صحة السكان

فريد بتلر :نائب رئيس  ،IMPAQدويل

14:50 – 14:20

التنبؤ باألمراض السارية يف عصر الذكاء االصطناعي

كون (ماجي) هو :مدير البحوث يف ‘آي يب أم’

15:10 – 14:50

التأمين الصحي العالمي ،منظور عالمي

مارك بيرسون ،نائب مدير العمالة والشؤون االجتماعية يف منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية

15:30 – 15:10

التمويل الصحي ،التحديات يف مواجهة ترشيد اإلنفاق الصحي

سامح الساهريت :اختصاصي رائد يف مجال الصحة ومدير برنامج التنمية البشرية يف
البنك الدويل

15:50 – 15:30

أدوات التحليل المتط ّورة للتأمين الصحي

كيسي سوزا :مؤسس شريك يف شركة بريسيجن جي ا كس

16:10 – 15:50

طبيب لكل مواطن ،كيف يكون المريض محور الخدمة

يدير الحوار :مازن غدير ،استشاري أول يف هيئة الصحة بديب

معايل حميد القطامي :مدير عام ،هيئة الصحة بديب

نِك توملنسن :رئيس االتحاد األورويب والشؤون الدولية يف المملكة المتحدة ،الصحة
العالمية يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
مانفير فيكتور :رئيس مجلس إدارة بيشن فور بيشن سيفتي ،ماليزيا

إيرين تشان :مدير مكتب تجربة المرضى ومكتب إدارة اإلستراتيجية بمستشفى كي
كي سنغافورة

