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انطالق عملية التحكيم بجائزة التميز للحكومة اإللكترونية 2019
مملكة البحرين -المنامة :انطلقت يوم األحد الموافق  18مارس الجاري عملية تحكيم األعمال المشاركة بجائزة
التميز للحكومة اإللكترونية  ،2019المقامة في نسختها العاشرة تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل
خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالتصاالت ،حيث تجري العملية على
أيدي نخبة من المحكمين الدوليين والمحليين المختصين بمجال تقنية المعلومات واالتصاالت.
تضم لجنة تحكيم جائزة التميز للحكومة اإللكترونية هذا العام كل من السيد جيرمي ميالرد مدير المؤسسة
االستشارية ( Third Millennium Governanceرئيس اللجنة) ،ويشغل عددا ً من المناصب العليا بمجال
األبحاث في المعهد التكنولوجي الدنماركي ،إلى جانب كل من السيد جون كيلمارتن المدير التنفيذي لتقنية
المعلومات واالتصاالت بمجلس التنمية االقتصادية ،والسيد عمر العمر الرئيس التنفيذي لشركة الحلول األمنية
الموثوقة ( (TSSمن المملكة العربية السعودية ،والدكتور محمد طيب محمود المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة
( ،)Beyond Excellence Consultancyوالدكتورة إسراء ولي أستاذة مساعدة بكلية تقنية المعلومات في
جامعة البحرين ،والسيد علي عبدهللا رئيس قسم األنظمة المتكاملة والتسويق في فنتك باي البحرين ،والسيد حسن
زينل خبير االتصاالت ببتلكو.
ولضمان نجاح عملية التقييم ،روعي في االختيار استقاللية وتنوع تخصصات أعضاء لجنة التحكيم ،حيث مثلوا
القطاع األكاديمي والمهني وريادة األعمال في القطاع الحكومي والخاص ،األمر الذي يرقى بمستوى المبادرات
التقنية بكافة القطاعات ،ويعزز المنافسة بين األفكار الخالقة التي تواكب عصر المعلوماتية واالقتصاد المعرفي.
جدير بالذكر أن فئات جائزة التميز للحكومة اإللكترونية تشمل جوائز القطاع الحكومي والقطاع الخاص ،وقطاع
األفراد ،ويشمل القطاع الحكومي فئات( :أفضل موقع حكومي إلكتروني) ،و(أفضل خدمة حكومية-حكومية
إلكترونية ( ،)G2Gو(أفضل ممارسة في المشاركة اإللكترونية المجتمعية) ،و(أفضل خدمات حكومية تكاملية
لألفراد أو األعمال) ،و(أفضل تطبيق لألجهزة الذكية) ،أما فئات القطاع الخاص فتشمل (أفضل تطبيق لألجهزة
الذكية) ،إلى جانب إضافة فئة (أفضل خدمة إلكترونية) في نسخة هذا العام ،في حين أن قطاع األفراد تندرج
ضمنه فئات (أفضل مقترح إلكتروني) ،و(المواطن اإللكتروني) وسيتم اختيار جائزة المواطن اإللكتروني بنا ًء
على أكثر عدد من المعامالت إنجازا ً ،وأعلى قيمة للمعامالت المالية المنجزة عبر بوابة الحكومة اإللكترونية
خالل عام واحد.
وسيتفضل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات
واالتصاالت بتكريم الفائزين بالجائزة وذلك خالل حفل يخصص لهذه الفعالية ويعلن عنه الحقا ً .ولمزيد من
المعلومات حول جائزة التميز للحكومة اإللكترونية  ،2019يرجى زيارة الموقع الرسمي للجائزة
.www.egovaward.bh
** انتهى **
كالم الصور:
 أعضاء لجنة تحكيم جائزة التميز للحكومة اإللكترونية ،من اليمين :السيد جون كيلمارتن المدير التنفيذي لتقنية المعلوماتواالتصاالت بمجلس التنمية االقتصادية ،الدكتورة إسراء ولي أستاذة مساعدة بكلية تقنية المعلومات في جامعة البحرين والسيد
جيرمي ميالرد مدير المؤسسة االستشارية ( Third Millennium Governanceرئيس اللجنة) ،والدكتور محمد طيب
محمود المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (. Beyond Excellence Consultancy
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السيد عمر العمر الرئيس التنفيذي لشركة الحلول األمنية الموثوقة ( ) TSSمن المملكة العربية السعودية.
السيد علي عبدهللا رئيس قسم األنظمة المتكاملة والتسويق في فنتك باي البحرين.

مزيد من المعلومات يرجى االتصال على:
اإلعالم والعالقات العامة
هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
مملكة البحرين
ت+973 17878244 :
بريد إلكترونيmedia@iga.gov.bh :

