أجندة الندوات الرئيسية
الوقت

 26أ كتوبر 2020

 27أ كتوبر 2020

 28أ كتوبر 2020

عنوان الجلسة:

الخدمات في الواقع الجديد

 10:30صباحا ً
–
 11:00صباحا ً

المتحدثون:

السيد ميغيل غاسبار سيلفا
السيد جون بالكبيرن

االفتتاح وزيارة
 11:15صباحا ً
–
 11:45صباحا ً

المعرض

االفتراضي

 12:00ظهرا ً
–
 12:30ظهرا ً

 12:45ظهرا ً
–
 1:15ظهرا ً

 1:30ظهرا ً
–
 2:00ظهرا ً

ديوا الرقمية
المهندس مروان بن حيدر

رئيس الجلسة:

السيد سريدهار راجاكومار
حلول التحول والذكاء الرقمي
من ارنست أند يونغ

النمو من خالل التحول
الرقمي  -اينوك

السيد صاخب الرحمن

السيد أوليفر ستين

السيد سارات سامرات
السيدة كافيتا سرينيفاس

الطاقة المتجددة
الدكتور أندريا لوفاتو

أنظمة بطاريات تخزين الطاقة
واأللواح الضوئية:

توقعات سوق التهجين يف منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا
السيد سيرجيو كازانوف

تحول الطاقة يف منطقة
الشرق األوسط

التعديل التحديثي للمباين
وعقود أداء توفير الطاقة

السيد ديتمار سيرسدورفر

السيد براديب سينغ

خطة ورؤية استراتيجية
ديب إلدارة
الطلب على الطاقة

طاقة ذكية لمستقبل مستدام

السيد فيصل راشد

السيد فرانكو أتاسي

محوالت الرانتنج المصبوب
السيد سليمان دميركايا

التقنيات المبتكرة وتحول
صناعة المرافق
السيد كريم حدارة
السيد عزالدين حسين

عنوان الجلسة:

 2:15ظهرا ً
–
 2:45ظهرا ً

كفاءة الطاقة و جهود
االستدامة
للمحافظة عليها
السيدة .عبلة داسر

تسريع التحول الرقمي
لمستقبل
خال من الكربون
ٍ
السيد ديالن بيرمان

تأثير كوفيد 19-على االبتكار
واالستدامة والتحول إىل العالم
الرقمي الذكي
المتحدثون:
سعادة يونس آل ناصر
دبي الذكية
المهندس مروان بن حيدر
هيئة كهرباء ومياه دبي
دكتور محمد كفافي
مجلس االقتصاد األخضر العالمي

 3:00مسا ًء
–
 3:30مسا ًء

نظرة عامة حول األنابيب
المركبة البالستيكية الحرارية
السيد حسان درويش

حلول إدارة دورة حياة األصول
للمنشآت المصنعة للمعدات
األصلية  /وغير األصلية
السيد آندي وارد
د .سارافانان سواميناثان
السيد جيمي موريس

السيد بشار الكيالني
آي بي إم
السيد زكريا حلتوت
ساب إس إي
السيدة ليلى سرحان
مايكروسوفت  -اإلمارات العربية
المتحدة
رئيس الجلسة:
السيد الطيب عبدالمجيد بشير
سي ان بي سي عربية

 3:45مسا ًء
–
 4:15مسا ًء

 4:30مسا ًء
–
 5:00مسا ًء

تنمية الطاقة النظيفة
يف الواليات
المتحدة  -محفظة مصدر

العدادات الذكية وما بعدها،
بناء بنية تحتية إلدارة مصادر
المياه بشكل فعّ ال

زيادة الكفاءة والجودة من
خالل الحلول الرقمية
الذكية المتكاملة للمرافق

السيد باسل دحلة

السيد كورادو كاسورزو

أوركون أريكان

السيد بريان فريهاوف

تعزيز الذكاء
االصطناعي  -التكلفة
المثلى للكهرباء

كيفية تأمين البنية التحتية
لأللياف البصرية

رقمنة شبكة الطاقة
السيد فيل جروبر

السيد رضوان رزاق

اﻻﺳ ـ ـﺘـ ــﺪاﻣـ ــﺔ

السيد بول فان دير فورم
السيد أوليفر بلومتوكس

اﻻﺑـ ـ ـﺘـ ـ ـﻜ ـ ــﺎر

