
 
 وأجانب محليين خبراء يضم متخصص فريق بقيادة

 2010 كترونيةلعملية التحكيم لجائزة التميز للحكومة اإلبدء 
  

والتي تنظمها هيئة الحكومة اإللكترونية  2010بدأت لجنة التحكيم الخاصة بجائزة التميز للحكومة اإللكترونية 
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 

 10لتقنية المعلومات واالتصاالت، بمناقشة وتقييم األعمال المشارآة التي استوفت شروطها، مستمرة حتى 
  .من شهر مايو الجاري

  
وتضم لجنة التحكيم أعضاء متخصصين وخبراء محليين وأجانب تم اختيارهم بناء على خبراتهم في مجال 

) أآس أآس آي(المعلومات واالتصاالت، حيث تترأس اللجنة  السيدة جوليا جليدن المدير العام في تقنية 
االستشارية، ومن مملكة البحرين تضم الدآتور محمد باقر األستاذ المساعد بقسم هندسة الحاسب اآللي بكلية 

اعد للشؤون األآاديمية لفرع تقنية المعلومات في جامعة البحرين، الدآتور أحمد عزام المصري المدير المس
الجامعة العربية المفتوحة، والدآتور طارق محمد السندي من هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، والدآتور 

، والسيد )فرع البحرين(عادل إسماعيل العلوي نائب الرئيس بالجمعية الدولية لتدقيق وضبط نظم المعلومات 
ينت توك الشرق األوسط وأفريقيا، من دولة الكويت الدآتور صالح راشد مازن الحداد المدير العام بشرآة إليف

الناجم المستشار في الجهاز المرآزي لتكنولوجيا المعلومات ومن اإلمارات العربية المتحدة المهندس 
  ).مدار(عبدالقادر الكمالي الرئيس ومدير البحوث بمرآز دراسات االقتصاد الرقمي 

  
خالل اجتماعهم األعمال المشارآة، وتم دراسة آل مشروع على حدة والتأآد وقد استعرض أعضاء اللجنة 

من اعتماده للمعايير الموضوعة، مع التأآيد على ضرورة توظيف األعمال الناجحة وتطبيقها على أرض 
  .الواقع

  
فائزين وسيتم اإلعالن عن ال 2010أبريل  30وتجدر اإلشارة إلى أن باب الترشح للجائزة آان قد  أغلق  في 

أثناء الجلسة االفتتاحية لمنتدى البحرين الدولي للحكومة اإللكترونية  2010بجائزة التميز للحكومة اإللكترونية 
من شهر مايو الجاري، حيث سيتفضل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بتكريم  17والمقامة في  2010
  .الفائزين

  
جائزة أفضل : (فئات، وهي 6ات والجهات الحكومية ويشمل وتحتوي الجائزة على ثالثة أقسام، قسم للوزار

محتوى إلكتروني، جائزة أفضل خدمة إلكترونية، جائزة التطور اإللكتروني، جائزة أفضل مشروع 
فئات  3، وقسم آخر للقطاع الخاص يضم )إلكتروني، جائزة االقتصاد اإللكتروني، جائزة التعليم اإللكتروني

، وقسم لألفراد )التقنية، جائزة االقتصاد اإللكترونية، جائزة التعليم اإللكتروني جائزة أفضل مقدم للحلول(
  ).جائزة المواطن اإللكتروني، جائزة أفضل مقترح إلكتروني(يضم فئتين 

  
هذا ويأتي تنظيم جائزة التميز للحكومة اإللكترونية للمرة الثالثة على التوالي لتحقيق أهداف عديدة في مجال 

لكترونية، ولتقدير األداء المتميز وتعزيز الجهود المبذولة في سبيل تطوير مجال تقنية المعلومات الحكومة اإل
واالتصاالت في مملكة البحرين، بحيث تكون الجائزة بمثابة فرصة مثالية للدول المشارآة لقياس عناصر 

بجانب رفع مكانة مملكة  الجودة وتقييم مستوى آفاءة الخدمات الحكومية اإللكترونية المقدمة للجمهور،
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البحرين وبقية دول مجلس التعاون الخليجية بين دول العالم المتقدمة في مجال الحكومة اإللكترونية وتحسين 
  .موقعها على التصنيف العالمي

  
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لجائزة التميز للحكومة اإللكترونية  

www.egovawards.bh.  
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 نبذة عن هيئة الحكومة اإللكترونية

تتبع مجلس الوزراء، وتهدف الى تنسيق وتنفيذ . م2007في أغسطس ) 69(تأسست هيئة الحكومة اإللكترونية بموجب المرسوم الملكي رقم 
تضعها اللجنة العليا لتقنية المعلومات التي يرأسها نائب رئيس برامج الحكومة االلكترونية وفقا لالستراتيجيات والخطط والبرامج التى 

  .مجلس الوزراء معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة

كومة وتقوم هيئة الحكومة اإللكترونية بالعديد من المهام إبتداء باقتراح السياسة العامة والتشريعات والقرارات المناسبة لتنفيذ برامج الح
على اللجنة العليا إلقرارها وصوال إلى تفعيل برامج الحكومة اإللكترونية، منها إقتراح البرامج الالزمة لتقنية  االلكترونية وعرضها

المعلومات والبيانات وتقديم الخدمات وتيسير االتصاالت بين آافة أجهزة الدولة، وإنشاء قنوات إلكترونية لتقديم خدمات الحكومة 
  .الفني والمساندة العلمية إلى الوزارات والجهات الحكومية األخرى اإللكترونية، إضافة لتقديم الدعم

ت وتعمل هيئة الحكومة اإللكترونية على تنفيذ استراتيجية الحكومة اإللكترونية بالبحرين التي تبين خطة العمل المطلوبة لتنفيذ المبادرا
سنوات بشكل إلكتروني وعبر قنوات  3خالل  200ية وعددها اإللكترونية البحرينية الطموحة إضافة لتقديم الخدمات األساسية الحكوم

  .اتصالية متعددة لكافة المواطنين والمقيمين والمؤسسات التجارية

  
  لمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال على

 لولوة سامي إبراهيم
 مملكة البحرين - هيئة الحكومة اإللكترونية

 17388380 973+: ت
 17388338 973+: ف

 ega.gov.bhlebrahim@: يبريد إلكترون
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