
 11:50 - 10:00  

البيانات المستدامة 

متحدث 

عمار سيف محمد الشعبي
اختصاصي تدريب

وزارة التربية و التعليم

 13:50 - 12:00  

استشراف المستقبل في تحقيق التنمية المستدامة 

متحدث 

 عمير بن علي بن سعيد الغامدي
اختصاصي تدريب القيادات

وزارة التربية و التعليم

 15:50 - 14:00  

دور التربية في تحقيق التنمية المستدامة - اإِلَمارات نموذجًا 

متحدث 
هاشم محمود مسلم الزيود 

اختصاصي تدريب و تطوير
وزارة التربية و التعليم

برنامج ورش العمل
اليوم األول: 26 نوفمبر 2018



برنامج ورش العمل
اليوم الثاني: 27 نوفمبر 2018

 12:50 - 10:00  

99حوار مع الروح  

متحدث 

عبداهلل محمد أحمد  األنصاري 
مدير البحوث المجتمعية والوعي والعالقات العامة

مركز إرادة للعالج و التأهيل

سعود محمد الحمادي
رئيس أول قسم الوعظ و اإلرشاد باإلنابة

مركز إرادة للعالج و التأهيل

 13:50 - 13:00  

رحلتي من اإلدمان الى الحياة

متحدث 
علي حسن المرزوقي 

مدير إدارة الصحة العامة و البحوث
المركز الوطني للتأهيل

 14:50 - 14:00  

اإلعالم التنموي ودوره في تطوير المجتمعات 
متحدث 

أميرة عماد المشهراوي
مقدمة برامج و عضو في  مجلس الشباب اإلعالمي

المجلس الوطني لإلعالم

 15:50 - 15:00  

تمكين الشباب في عالم متغير 
متحدث 

 أنطوني أبي زيد
مسؤول البرامج 

مينتور العربية



برنامج ورش العمل
اليوم الثالث: 28 نوفمبر 2018

 10:50 - 10:00  

زايد زعيم اإلنسانية 
متحدث 

عائشة بالخيرعبداهلل خليفة بالخير 
 مديرة البحوث والخدمات المعرفية 

 األرشيف الوطني

 11:50 - 11:00  

زايد وعبقرية تأسيس دولة اإِلَمارات ورسم شكلها االتحادي
متحدث 

عبداللطيف مسعد حزام الصيادي 
باحث ومحاضر 

األرشيف الوطني

 12:50 - 12:00  
زايد صانع االتحاد والوطن المستدام

متحدث 
محمد اسماعيل عبداهلل أحمد 

محاضر
األرشيف الوطني

 14:50 - 13:00  

دور التأمين في تحقيق مفاهيم التنمية المستدامة 
متحدث 

حمدي عارف البلبيسي
مستشار قانوني

هيئة التأمين

ناهد عبدالعزيز المرزوقي
إداري رئيسي 
هيئة التأمين

اسماعيل عبدالعال السيد
مستشار قانوني

هيئة التأمين

 15:50 - 15:00  

كن صديقًا إيجابيًا 
متحدث 

 عبداهلل حسن الخياط
 مدير 

مركز حماية الدولي



االثنين 26 نوفمبر 2018

 13:00 – 11:00  

الشباب والتوازن بين الجنسين 

الضيوف:
المهندسة/ ميره الزيودي

عضو مجلس االمارات للتوازن بين الجنسين - أول مهندسة طيران فئة الشباب 

إدارة الحوار
مالزم أول سيف الزعابي

الثالثاء 27 نوفمبر 2018

 13:00 – 11:00  

تأثير النمو االقتصادي على الشباب وايجاد العمل الالئق 

الضيوف:
مجلس شباب وزارة االقتصاد

إدارة الحوار
محمد الكعبي

16:00 – 14:00 

جلسة حوارية ونقل معرفة حول النمو االقتصادي والشباب 

الضيوف:
سعادة / سامي القمزي

مدير عام مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

االستاذ/ مسلم بن ركاض العامري

إدارة الحوار
محمد المناعي

األربعاء 28 نوفمبر 2018

 13:00 – 11:00  

الشباب والتعلم المستمر 

الضيوف:
سعادة/ عهود علي شهيل

المدير التنفيذي لحكومة عجمان الذكية

إدارة الحوار
مالزم أول سيف الزعابي

برنامج الحلقات الشبابية
من تنظيم: مجلس شباب وزارة الداخلية


