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حفل �الإفتتاح�أوال

الدخول للقاعة والتح�ضري9:30 - 10:00

10:30 - 10:00

•  الإفتتاح بالقران الكرمي.
•  كلمة الراعي الفخري للموؤمتر العاملي الثالث لرعاية الأيتام 2020م.

تقدمي: املكرم ال�ضيخ علي بن نا�ضر املحروقي - ع�ضو جمل�س الدولة ب�ضلطنة عمان .
•  كلمة رئي�س املوؤمتر العاملي الثالث لرعاية الأيتام 2020م.

تقدمي: �ضعادة الأ�ضتاذ عي�ضى التميمي - م�ضت�ضار يف جمال رعاية الأيتام.
•  فيلم »رعاية الأيتام ... م�ضوؤوليتنا«.

•  الإعالن عن الفائز بجائزة �ضخ�ضية العام املتميزة يف جمال رعاية الأيتام لعام 2020م.
•  الإعالن عن املوؤ�ض�ضات الفائزة بجائزة التميز يف جمال رعاية الأيتام )كافل( لعام 2020م.

��سرت�حة خفيفة 10:30 - 10:35

جل�سات �لعمل ثانيا

جل�ســة �لعمــل �الأولـــى

11:35 - 10:35

•  توظيف �لتقنية �لرقمية يف جتويد رعاية �الأيتام... جتربة جمعية �الح�سان �خلريية منوذجا 
�سمو �ل�سيخ �لدكتور عبد �لعزيز بن علي �لنعيمي

الرئي�س التنفيذي جلمعية الإح�ضان اخلريية بعجمان
ال�ضفري الدويل للم�ضوؤولية املجتمعية 

�سيف �ل�سرف �ملوؤمتر
• �خلدمات �لرقمية يف موؤ�س�سات رعاية �الأيتام... ممار�سات جمعية �لرحمة �لعاملية 

�سعادة �ل�سيد عبد �لرحمن عبد�لعزيز �ملطوع 
الأمني امل�ضاعد لقطاع الت�ضال وتكنولوجيا املعلومات  - جمعية الرحمة العاملية بدولة الكويت

• �خلدمات �لرقمية يف موؤ�س�سات رعاية �الأيتام... ممار�سات ومبادر�ت و�قعية
�سعادة �الأ�ستاذ فادي ��سكندر�ين  

املدير التنفيذي لحتاد رعاية الأيتام - اململكة املتحدة - جمهورية تركيا
.G5 م�ستقبل رعاية �الأيتام يف ظل تقنيات �سبكات �جليل �خلام�س  •

�سعادة �ملهند�س �أحمد بوهز�ع 
خبري يف جمال الإبداع والتكنولوجيا - مملكة البحرين

جــــدول فعــاليـــات



جدول فعاليات المؤتمر العالمي
2الثـالــث لرعــايـــة األيتاــم 2020م

جل�ســة �لعمــل �لثانيــة

12:30 - 11:35

•  نحو  رقمنة �أجندة م�سرتكة للعمل �خلريي/ �الإن�ساين، و�لوقفي، و�مل�سوؤولية �ملجتمعية.
�سعادة �لدكتور عبد�حلليم زيد�ن 
رئي�س معهد برامج التنمية احل�ضارية - لبنان

م�ضرف تاأ�ضي�س من�ضة ذخر لتطوير ال�ضناعة الوقفية
•  �لدور �لريادي للجهات �ملانحة و��سرت�تيجياتها لدعم رقمنة خدمات موؤ�س�سات رعاية �الأيتام  

�سعادة �لدكتور �سالح مبارك بازياد
الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ض�ضة مناء الدولية

مملكة ماليزيا
•  �لدور �لريادي للجهات �ملانحة و��سرت�تيجياتها لدعم رقمنة خدمات موؤ�س�سات رعاية �الأيتام 

�سعادة �ملهند�س �سعيد بن دخيل �ليزيدي
املدير التنفيذي لأوقاف نورة املالحي

اململكة العربية ال�ضعودية
•  �لدور �لريادي للجهات �ملانحة و��سرت�تيجياتها لدعم رقمنة خدمات موؤ�س�سات رعاية �الأيتام.

�سعادة �مل�ست�سار �أحمد �الأعجم  
unltd مدير دعم الريادة الجتماعية ملنظمة

اململكة املتحدة

��سرت�حــة �سالة �لظهر 12:30 -  1:00

جل�ســة �لعمل �لثالثــة

2:00 - 1:00

•  نحو بناء منظومة رقمية يف جمال رعاية �الأيتام.. �ملاهية و�الأهمية.
�سعادة �ل�سيخ �أحمد �ل�سبان 
وكيل وزارة ال�ضوؤون الإ�ضالمية �ضابقا 

اململكة العربية ال�ضعودية
رعاية  موؤ�س�سات  تطبيقية:  حالة  �الأيتام  رعاية  جمال  يف  رقمية  منظومة  بناء  نحو   •

�الأيتام �ل�سورية. 
�سعادة �ال�ستاذ �سعد بارود

مدير ال�ضراكات يف منظمة بنيان ال�ضورية
•  حتديات موؤ�س�سات رعاية �الأيتام للتحول �إلى مرحلة �الإ�ستجابة �لذكية .

�سعادة �لدكتور حممد بودكيك 
رئي�س اجلمعية املغربية لكفالة اليتيم

اململكة املغربية  
•  حتديات موؤ�س�سات رعاية �الأيتام للتحول �إلى مرحلة �الإ�ستجابة �لذكية.

�سعادة �الأ�ستاذ: غيث �لقر�سي 
 Azure – اخت�ضا�ضي حللول الأعمال لتكنولوجيا مايكرو�ضوفت ال�ضحابية

منطقة ال�ضرق الأو�ضط
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جل�ســة �لعمل �لر�بعــة

3:10 - 2:10

•  ��ستخد�م �لبيانات يف �سناعة �لقر�ر لدى موؤ�س�سات �الأيتام.
�سعادة �مل�ست�سار غياث خليل هو�ري

م�ضت�ضار التطوير القيادي وال�ضرتاتيجيات
اجلمهورية ال�ضورية

•  �لفر�س �لرقمية لتطوير ممار�سات رعاية �الأيتام... م�سروع �سوق منتجات �الأيتام )�سما( 
منوذجا.

�سعادة �لدكتور زهري �ملزيدي 
رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ض�ضة العربية للقيم املجتمعية

موؤ�ض�س مبادرة �ضما لرعاية الأيتام
• �خلدمات �لرقمية يف موؤ�س�سات رعاية �الأيتام... ��ستعر��س مبادرة يف جمال رعاية �الأيتام .

�سعادة �الأ�ستاذ في�سل بن ر��سد �لفهيدة 
م�ضاعد الرئي�س التنفيذي لقطاع العمليات وال�ضراكات الدولية - جمعية قطر اخلريية

•  �لفر�س �لرقمية لتطوير ممار�سات رعاية �الأيتام يف ع�سر �لبيانات �ل�سخمة و�نرتنت 
�الأ�سياء و�ملدن �لذكية.

�سعادة �الأ�ستاذة رو�سة �لقبي�سي
خبرية تنمية م�ضتدامة ورائدة مبادرات تكنولوجية

جل�ســة �لعمل �لـخام�ســة

3:50 - 3:10

�خلريية  لالأعمال  �ل�سالم  بجمعية  �الأيتام  رعاية  جمال  يف  �لرقمي  �لتحول  منوذج    •

و�الن�سانية يف دولة �لكويت 
�سعادة �الأ�ستاذ �ساري حمد �لبعيجان

نائب املدير العام 
جمعية ال�ضالم لالأعمال الإن�ضانية واخلريية بدولة الكويت

•  �خلدمات �لرقمية يف موؤ�س�سات رعاية �الأيتام ...ممار�سات ومبادر�ت و�قعية. 
�سعادة �الأ�ستاذ طارق عبدون 

مدير العالقات و تنمية املوارد 
منظمة الغاثة الإ�ضالمية حول العامل 

•  �لقيادة �لرتبوية �لرقمية يف جمال رعاية �الأيتام
�ضعادة الدكتورة رانيا ال�ضواحلي

اكادميية وخبرية تربوية 
• ��ستخد�م تقنيات �لعمل عن بعد يف �لتدخل �الجتماعي و�لنف�سي مع �الأيتام

�سعادة �الأ�ستاذ �أن�س بعلبكي
 مدير برنامج حماية الأطفال

 جمعية الإر�ضاد والإ�ضالح

��سرت�حة �سالة �لع�سر3:50 - 4:15
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�لور�سة �لتدريبيةثالثا

5:15 - 4:15

• و�قع �خلدمات �لرقمية يف معهد �الأمل لالأيتام بغزة وحتديات تطويرها

    تقدمي :
    معهد �الأمل لالأيتام

    غزة - دولة فل�ضطني

• �لذكاء �ال�سطناعي و�أدو�ت توظيفه لتجويد خدمات موؤ�س�سات رعاية �الأيتام
تقدمي :

�سعادة �الأ�ستاذ خالد �سلطان �لدروي�س
خبري تكنولوجيا ونظم حا�ضوب 

رئي�س �ضركة �ضوابنفوز 
 

جل�سة �خلتام و�إعالن �لتو�سياتر�بعا

•  مت �عتماد مو�قيت �ل�سلو�ت ح�سب توقيت مكة �ملكرمة 


