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الشركاء  
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االفتتاح

علم البيانات في فلسطين – فيلم قصير 

11:00 – 09:30

المتحدثون الرئيسيون 

علم البيانات واإلحصاءات الرسمية: فرص لتعزيز الشراكة

     د. عال عوض، رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
علم البيانات والتعليم العالي: تجسير الفجوة

     أ. د. علي أبو زهري، رئيس الجامعة العربية األمريكية
البيانات على أرض الواقع – لمسة إنسانية

     السيد ساندر دايفستاين، خبير ومراقب توجهات
البيانات الكبيرة –  فرص كبيرة

     السيد رشدي الغالييني، المدير العام لبنك فلسطين
االستثمار في البيانات

     السيد عمار العكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية  
المستقبل لنا 

     دولة د. محمد اشتية، رئيس الوزراء  

منصة بيانات اهداف
لتنمية المستدامة 

"ال يتخلف أحد عن الركب"
(اإلحصاء الفلسطيني)

برنامج الماجستير في
علم البيانات

(الجامعة العربية االمريكية)

االستثمار في البيانات
(مجموعة االتصاالت

الفلسطينية)

مبادرة علم البيانات
االحصاء البريطاني

البيانات الكبيرة – فرص كبيرة 
مجموعة بنك فلسطين

اتحاد
االحصائيين العرب

مرصد البيانات المفتوحة  
(Open Data Watch)

األطلس التفاعلي

أمن المعلومات
في فلسطين وخدمات

مركز الحاسوب الحكومي

بنك معلومات ركاز

مكتب الممثلية اليابانية
والوكالة اليابانية

(JICA) للتعاون الدولي

معهد األبحاث البيئية
(ESRI) الدولي
علم المكانيات

إطالق مبادرة علم البيانات  ( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني والجامعة العربية االمريكية)

المعرض: االفتتاح،   11:00                                      حيز حر – التفاعل مع الشركاء   



رئيس الجلسة: د. يوراي ريتشان، مدير شعبة اإلحصاء، لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية
غربي آسيا (إسكوا)

المتحدثون

رئيس الجلسة: سام بحور، رجل اعمال وريادي
المتحدثون

علم البيانات من أجل التنمية: أمثلة واقعية من السياق المحلي                                            
     د. فيصل عورتاني، الرئيس التنفيذي، شركة ألفا العالمية  

علم البيانات –  الطريق الصحيح – النتائج الصحيحة
     د. أمجد أبو ارميلة، عاِلم بيانات

علم البيانات والبيانات الضخمة لإلحصاءات الرسمية والمصلحة العامة
     د. توم سميث، مبادرة علم البيانات، اإلحصاء الوطني البريطاني

بيانات أفضل – قرارات أفضل 
     السيد صخر النمري، رئيس دائرة ذكاء االعمال، بنك فلسطين

نهاية المهرجان 

أثر علم البيانات في حياتنا –    منظورات مستقبلية 
     السيد سامر اعمر، عاِلم بيانات

عاِلم البيانات المستقبلّي –  السياق العالمي
( PARiS21) ، السيد يو تيان ، رئيس برنامج علوم البيانات     

بيانات ضخمة – أفكار كبيرة: جوانب من الذكاء االصطناعي
     د. إياد عليان، جامعة روبرت غوردون

علم البيانات – تطبيقات من الواقع

علم البيانات -   الفرص المتاحة

13:40 – 12:30

13:45

البيان الختامي والخطوات المستقبلية

www.datamatters.ps


