
برنامج المنتدى
قاعة الشيخ محمد بن إبراهيم الخضير

األحد ٤ مارس ٢٠١٨م

09:15am

09:55am

متحدث رئيس ١

Alain Ozan
(ORACLE   نائب الرئيس)

رئيس الجلسة

أ.د. حسام رمضان 

10:00am

10:30amد. خالد الغنيم
(رئيس شركة هوز)

رئيس الجلسة

أ.د. حسام رمضان 

متحدث رئيس ٢

09:55am

10:00am
نقاش مفتوح

10:30am

10:40am
نقاش مفتوح

10:40am

11:00am
استراحة قهوة

11:00am

11:40amJoseph Porter
IBM- مدير البرامج الجامعية

رئيس الجلسة

د. عبدالعزيز المزيد

متحدث رئيس ٣

11:40am

11:50am
نقاش مفتوح

08:30am

09:15am

التسجيل واالفتتاح

كلمةاإلفتتاح من معالي وزير االتصاالت وتقنية المعلومات

جلسة أوراق العمل الحكومية

د. يوسف الرشيدي 
 رئيس الجلسة

11:50am

01:00pm

02:00pm

04:00pm

01:00pm

02:00pm

حلقة النقاش
دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة التقنية

في تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي 

سعادة أ.د. ليلك الصفدي
مستشارة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

د. تغريد بنت محمد السراج
مستشارة ورئيسة برنامج سفراء تسعة أعشار - تكامل

سعادة م. محبوب عبد الرحمن    
نائب الرئيس شركة مايكروسوفت العربية

سعادة م. ديما اليحي
مؤسسة مسك الخيرية

سعادة م. فيصل الخميسي
رئيس شركة موزات للتقنية

رئيس حلقة النقاش
أ.د. ليلك الصفدي 

صالة الظهر
استراحة قهوة

اليوم األول

B٠٠١ قاعة
اإلثنين ٥ مارس ٢٠١٨م

09:00am

09:40am

متحدث رئيس ٤

أ. د. خالد صالح
(جامعة خليفة)

رئيس الجلسة
د. إبراهيم العقيلي

09:50am

10:30amDr. Stefan Weidner
(SAPجامعة ماجدبرج األلمانية ومستشار شركة)

رئيس الجلسة
د. عبد العزيز المزيد 

متحدث رئيس ٥

11:00am

11:30amم. ياسر الفولي
نائب رئيس التحول الرقمي في منطقة المينا

(Huawei)

رئيس الجلسة
د.إبراهيم العقيلي 

متحدث رئيس ٦

09:40am

09:50am
نقاش مفتوح

10:30am

10:40am
نقاش مفتوح

11:30am

11:40am
نقاش مفتوح

10:40am

11:00am
استراحة قهوة

11:40am

01:30pmرئيس الجلسة

أ.د. عابد منحاس

جلسة بحوث ١

02:30pm

04:00pmرئيس الجلسة

د. موهان قوندار

جلسة بحوث ٢

01:30pm

02:30pm

صالة الظهر
و استراحة قهوة

اليوم الثاني

منتدى اليمامة

و تقنية المعلومات
لالتصاالت

الشريك االستراتيجي

Data Science in Saudi Arabia

The Perfect Storm: IoT, Cloud, and Blockchain

What makes things smart

City management in the era of digital transformation

Unlocking the value of data with Machine Learning, 
Artificial Intelligence and Blockchains

IBM Technology in support of KSA’s Vision 2030


