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ملتقى القيادات في المدينة المنورة

التكنولوجيا واالبتكارات
 في مجال الرعاية الصحية
10-11 ابريل 2019 | المدينة المنورة

  عن الملتقى
الصحيــة  الرعايــة  مجــال  فــي  الحديثــة  التكنولوجيــا  لعبــت 
االجهــزة   – األدويــة  صناعــة  تقنيــات   – الحيويــة  )التقنيــة 
فــي  محوريــًا  دورًا  المعلــوات(  ونظــم  الطبيــة  والمعــدات 
تقديــم خدمــات صحيــة عاليــة الجــودة وبصــورة اقتصاديــة 
تحقيــق  فــي  واالبــداع  الحديثــة  التقنيــات  تســاهم  وبذلــك 
2030 المتعلقــة بجــودة المعيشــة  اهــداف رؤيــة المملكــة 

الصحيــة. والخدمــات 
لذلــك قــام معهــد مدينة المعرفة للقيادة والريادة  بتخصيص 
ملتقــى القيــادات فــي المدينــة المنــورة فــي اصــداره الثانــي 
والعشــرين ليعقــد تحــت عنــوان »التكنولوجيــا واالبتــكارات 
فــي مجــال الرعايــة الصحيــة« والــذي يعقــد ضمــن فعاليــات 
الســمو  رعايــة صاحــب  تحــت  لهــم«  خيــر  مبــادرة »المدينــة 
الملكــي األميــر فيصــل بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود 

أميــر منطقــة المدينــة المنــورة.

  المستهدفين
بيــن  الخبــرات  ومشــاركة  للتواصــل  فرصــة  الملتقــى  يعــد 
العديــد مــن األطــراف المهتميــن بالقطــاع الصحــي بمــا فــي 

ــك: ذل
    شركات التكنولوجيا والمعدات الطبية �
    المستشفيات �
    صناعات األدوية �
    الجهات الحكومية �
    الموردون �
    المبتكرون والمتخصصون في تقنية المعلومات �
    رواد االعمال �
    المستثمرون �
    الباحثون والمطورون �
    الطالب �

محاور الملتقى

التكنولوجيا


علـــى  المحـــور  هـــذا  يركـــز   
الحديثـــة  التقنيـــة  تطبيقـــات 
ســـواء  الصحـــي  القطـــاع  فـــي 
أو  التشـــخيص  مجـــاالت  فـــي 
العمليـــات أو تقنيـــة المعلومـــات 
ـــة. والبحـــوث والصناعـــات الدوائي

اإلبتكار


اســـاليب  المحـــور  هـــذا  يتنـــاول 
فـــي  واالبـــداع  االبتـــكار  حفـــز 
القطـــاع الصحـــي بهـــدف زيـــادة 

وفعاليتـــه. كفاءتـــه 

المستقبل


ـــاول هـــذا المحـــور اســـتعراض  يتن
مستشـــفيات  مفهـــوم 
المســـتقبل وأهـــم التكنولوجيـــات 
القطـــاع  فـــي  المســـتقبلية 
والـــذكاء  البلوكتشـــين  مثـــل 

وتطبيقاتهـــا. االصطناعـــي 

ريادة االعمال 


يســـتعرض هـــذا المحـــور الفـــرص 
لـــرواد  القطـــاع  يقدمهـــا  التـــي 
ودور  والمســـتثمرين  االعمـــال 
الجامعـــات فـــي تحفيـــز اإلبتـــكار 

والبحـــوث.

تحت رعاية
صاحب السمو الملكي األمير

فيصل بن سلمان  
بن عبد العزيز آل سعود

أمير منطقة المدينة المنورة
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 جدول البرنامج

)Wednesday 10 April 2019(  اليوم االول

الموضوع المتحدث التوقيت

التسجيل 04:30 pm – 04:00 pm

إفتتاح الملتقى  د. محمد مصطفى 04:45 pm – 04:30 pm

التحول الرقمي في المملكة م.هاشم ابوبكر 05:20 pm – 04:45 pm

تعريف عن دور المختبر الوطني الصحي للتقنيات الصاعدة م.نور فهد العثيم 05:55 pm – 05:20 pm

دور الجامعات في تحفيز اإلبتكار الصحي ضمن منظومة رياداة األعمال د. معاذ مجددي 06:30 pm – 05:55am

استراحة وصالة المغرب )زيارة المعرض – بناء العالقات( 06:45 pm – 06:30 pm

A new way of thinking Dr. Maliha Hashmi 07:15 pm – 06:45 pm

الريادة من خالل األبحاث اإلبتكارية د. احمد العسكر 07:45 pm – 07:15 pm

المعوقات والتحديات المؤسسية لالبتكار د. احمد العمري 08:15 pm – 07:45 pm

استراحة وصالة العشاء )زيارة المعرض – بناء العالقات( 08:35 pm – 08:15 pm

التحول الرقمي في منظمات الرعاية الصحية أ. خالد المنصوري 09:05 pm – 08:35 pm

د. حسين عبدالغني 
حسين 09:35 pm – 09:50 pm

صناعة مستقبل صحي رياضي حاتم عبدالله التهامي 09:50 pm – 10:05 pm

تحليل البيانات الضخمة ودورها في تطوير منظومة الرعاية الصحية م. هاني مدكور  10:05 pm – 09:35 pm

ختام اليوم االول 10:15 pm  – 10:05 pm
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:)Thursday 11 April 2019(  اليوم الثاني

الموضوع المتحدث التوقيت

التسجيل 08:30am – 07:45am

افتتاح اليوم الثاني د. محمد مصطفى 08:45am – 08:30am

مستشفيات المستقبل م. مالك الحسيني 09:20am – 08:45am

البلوكتشين وتطبيقاته في قطاع الرعاية الصحية د. والء الحارثي 09:55am – 09:20am

Artificial Intelligence in Healthcare Dr. Robert Hoehndorf 10:30am – 09:55am

استراحة  )زيارة المعرض – بناء العالقات( 10:45am – 10:30am

الفرص االستثمارية في الصحة الرقمية أ. عماد ابراهيم حكيم 11:20am – 10:45am

ريادة االعمال فى القطاع الصحى، اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات د.مسعد صابر 11:55am – 11:20am

»الثورة الصناعية الرابعة في النظام البيئي للرعاية الصحية: والدروس المستفادة 
من تطبيقاتها في علوم الفضاء«. د. عصام شهاب 12:30pm – 11:55am

استراحة وصالة الظهر 01:00pm – 12:30pm

التكنولوجيا في قطاع التجزئة والتطبيقات الجديدة )القطاع الصحي( د. سارة تركستاني 01:35pm – 01:00pm

اإلبتكار بطريقة التصميم في قطاع الرعاية الصحية د. أمل دخان 02:10pm – 01:35pm

كلمة صاحب السمو الملكي األمير سعود بن خالد الفيصل

الختام وحفل التخريج
03:00pm – 02:10pm
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 المتحدثين

د. احمد العمري
 رئيس مجلس اإلدارة في

االبتكار والتكامل المؤسسي
Innogration

 د. معاذ مجددي
 األمين العام لمركز دعم

الجمعيات
إمارة منطقة المدينة المنورة

أ. عماد ابراهيم حكيم
مدير قطاع

 الصحة الرقمية 
الهيئة العامة لإلستثمار

د حسين عبدالغني حسين
 المشرف العام على القطاع

 الصحي
مجموعة عبدالغني حسين

 م. مالك الحسيني
شريك

الرعاية الصحية 
SEE CAPITA

 د. سارة تركستاني
 رئيسة قسم الصحة وخدمة

المجتمع
شركة النهدي الطبية

 د. محمد مصطفى محمود
المدير التنفيذي

معهد مدينة المعرفة
للقيادة والريادة 

بروفيسور عصام شهاب
استاذ هندسة تقنية

جامعة كرانفيلد

 حاتم عبدهللا التهامي
المؤسس والرئيس التنفيذي

Legend List

م.هاشم ابوبكر
 مساعد المشرف العام للتحول الرقمي

 تقنية المعلومات والصحة االلكترونية
وزارة الصحة

 أ. خالد المنصوري
مدير أمن

المعلومات 
دائرة الطاقة في أبوظبي

 د. أمل دخان
 رئيسة مركز بابسون العالمية

 للقيادة الريادية
كلية األمير محمد بن سلمان

د. احمد العسكر
المدير التنفيذي

 مركز الملك عبدالله العالمي
لألبحاث الطبية

 د. مسعد صابر
 إستشارى حلول اإلتصاالت

وتكنولوجيا المعلومات

 م.نور فهد العثيم
  مديرة البرامج والمشاريع

 المركز الوطني للمعلومات
الصحية

Dr. Maliha Hashmi 
Executive Director

Health & Wellbeing 
at NEOM

 د. والء الحارثي
مديرة مختير
 البلوكتشين 

شركة وادي طيبة

Mr. Robert Hoehndorf 
Assistant Professor

King Abdullah University of 
Science and Technology

 م. هاني مدكور
المدير العام

شركة بي بي أي تكنولوجي

الشركاء

حفالت  مؤتمرات  معارض 

شريك
 منظم

الشريك 
األكاديمي

شريك
 تسويقي

راعي 


