
اليوم األول: 29 أغسطس 2019

10:30 – 9:45 التوقيت:  
وزارة التربية والتعليم اسم الهيئة :  

ورشة عمل نوع الجلسة :  
التعليم العالي والثورة الصناعية الرابعة عنوان الجلسة :  

معالي الدكتور أحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفالسي،  وزير الدولة     اسم المتحدث :   
لشؤون التعليم  العالي والمهارات المتقدمة    

 11:00 – 10:30 التوقيت:  
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اسم الهيئة :  

ورشة عمل نوع الجلسة :  
مستقبل التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة   عنوان الجلسة :  

سعادة الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة اسم المتحدث :   
للعلوم  والتكنولوجيا     

استراحة
فعاليات وطنية
 11:30 – 11:00

12:00 – 11:30 التوقيت:  
المجلس الوطني لإلعالم اسم الهيئة :  

ورشة عمل نوع الجلسة :  
تأثير اإلعالم على عالمنا المضطرب عنوان الجلسة :  

سعادة منصور المنصوري، المدير العام للمجلس الوطني لإلعالم اسم المتحدث :   

12:30 – 12:00 التوقيت:  
األولمبياد الخاص العالمي - األولمبياد الخاص اإلماراتي اسم الهيئة :  

جلسة حوارية نوع الجلسة :  
تجربة األولمبياد الخاص .. التجارب والدروس المستفادة عنوان الجلسة :  

طالل الهاشمي ، عضو مجلس األمناء و المدير الوطني لألولمبياد الخاص اإلماراتي اسم المتحدث 1:  
أميرة المحرمي، مديرة إدارة المتطوعين في اللجنة المنظمة لأللعاب  العالمية    اسم المتحدث 2 :  

لألولمبياد الخاص – أبو ظبي 2019    

 13:00 – 12:30 التوقيت:  
المعرض والملتقى العالمي لحقوق االمتياز بدبي اسم الهيئة :  

جلسة حوارية نوع الجلسة :  
حقوق االمتياز وكيفية تحقيق االنتشار العالمي عنوان الجلسة :  

جاسم البستكي ، األمين العام السابق لجمعية رواد األعمال االماراتية . والرئيس    اسم المتحدث 1 :  
التنفيذي لشركة فرنشايز سوق.    

المهندس أنس المدني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة اسم المتحدث 2 :  

استراحة غداء
فعاليات وطنية
 14:00 – 13:00
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مدينة شريكة - موسكو

ا�مـارات العـربيــة الـمتـحـدة
دولــــة شــريـكـة

تحت رعاية

صــاحـب السـمــو الشــيـخ مـحـمــد بــن زايـــد آِل نـهـيــان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد ا�على للقوات المسلحة بدولة ا
مارات العربية المتحدة



14:30 – 14:00 التوقيت:  
برنامج اإلمارات الوطني للفضاء اسم الهيئة :  

ورشة عمل نوع الجلسة :  
برنامج اإلمارات الوطني للفضاء - من الحلم إلى الواقع عنوان الجلسة :  

سعادة الدكتور المهندس محمد ناصر األحبابي، مدير عام وكالة اإلمارات للفضاء اسم المتحدث :   

15:00 – 14:30 التوقيت:  
سلطة مدينة دبي الطبية اسم الهيئة :  

ورشة عمل نوع الجلسة :  
تمكين التعليم الطبي وبناء كوادر صحية وطنية مؤهلة عنوان الجلسة :  

الدكتور رمضان البلوشي، رئيس القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية اسم المتحدث :   

16:00 – 15:00 التوقيت:  
المؤسسة اإلتحادية للشباب اسم الهيئة :  

جلسة حوارية نوع الجلسة :  
عنوان الجلسة :   دبلوماسية الشباب في القرن 21

سعادة السفير معضد حارب الخييلي، سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى    اسم المتحدث :   
روسيا االتحادية      

10:30 – 10:00 التوقيت:  
وزارة التربية والتعليم اسم الهيئة :  

جلسة حوارية نوع الجلسة :  
التعليم و التنشئة اإليجابية عنوان الجلسة :  

الدكتور فيصل الباكري، مستشار وزير التربية والتعليم اسم المتحدث 1 :  
عائشة عبيد المهيري، رئيس فريق الدراسات اإلجتماعية في وزارة التربية  والتعليم اسم المتحدث 2 :  

أمل علي الجسمي،  مدير إدارة اإلرشاد األكاديمي والمهني في وزارة التربية    اسم المتحدث 3 :  
والتعليم    

 11:00 – 10:30 التوقيت:  
ديهاد ونور دبي اسم الهيئة :  

جلسة حوارية نوع الجلسة :  
مستقبل العمل اإلنساني وأهمية تشجيع الشباب على    عنوان الجلسة :  

العمل التطوعي    
الدكتور عبدالسالم المدني الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض ديهاد وديساب اسم المتحدث 1 :  

اسم المتحدث 2 :   سعادة السفير جيرهارد بوتمان كرامر، مدير المجلس اإلستشاري العلمي العالمي  
لمؤتمر ومعرض ديهاد    

الدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي اسم المتحدث 3 :  

استراحة
فعاليات وطنية
 11:30 – 11:00

12:00 – 11:30 التوقيت:  
UNODC مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات  والجريمة اسم الهيئة :  

ورشة عمل نوع الجلسة :  
السالم و العدل والمؤسسات القوية عنوان الجلسة :  

سعادة القاضي الدكتور حاتم علي، ممثل نائب األمين العام لألمم  المتحدة،    اسم المتحدث :   
المدير التنفيذي لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس       

التعاون لدول الخليج العربية    
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اليوم الثاني: 30 أغسطس 2019
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12:30 – 12:00 التوقيت:  
أكسبو 2020 اسم الهيئة :  

ورشة عمل نوع الجلسة :  
قيمة األعمال التجارية الدولية لمعرض أكسبو 2020 دبي عنوان الجلسة :  

2020 EXPO خالد محمد شرف , رئيس شؤون األعمال الدولية في  اسم المتحدث :   

13:00 – 12:30 التوقيت:  
مركز إرادة إلعادة التأهيل اسم الهيئة :  

ورشة عمل نوع الجلسة :  
تطوير برامج التوعية  عنوان الجلسة :  

عبد اهلل األنصاري، مدير إدارة األبحاث المجتمعية والتوعية والعالقات العامة  في    اسم المتحدث :   
مركز إرادة     

 13:30 – 13:00 التوقيت:  
المدرسة الروسية الدولية - دبي اسم الهيئة :  

ورشة عمل نوع الجلسة :  
صقل مهارات الُنشئ: التمكين في المدارس والمجتمعات            عنوان الجلسة :  

مارينا كاليكوڤا، مديرة المدرسة  اسم المتحدث 1 :  
نتاليا ليتشكينا، نائبة المديرة اسم المتحدث 2 :  

استراحة غداء
فعاليات وطنية
 14:30 – 13:30

15:00 – 14:30 التوقيت:  
اسم الهيئة :   جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين

جلسة حوارية نوع الجلسة :  
دور جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين في تعزيز    عنوان الجلسة :  
العالقات الخارجية والدولية لدولة اإلمارات العربية المتحدة     

سعادة زايد الشامسي، رئيس جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين اسم المتحدث 1 :  
سعادة خليفة بن هويدن ، أمين صندوق جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين اسم المتحدث 2 :  

علي مصبح ضاحي ، أمين سر جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين اسم المتحدث 3 :  
علي إسماعيل الزرعوني ، عضو في جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين اسم المتحدث 4 :  

عائشة راشد الطنيجي ، عضو في جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين اسم المتحدث 5 :  

16:00 – 15:00 التوقيت:  
المؤسسة اإلتحادية للشباب اسم الهيئة :  

جلسة حوارية نوع الجلسة :  
عنوان الجلسة :   محترفين جيل األلفية

معالي شــما  بنت ســهيل المزروعي، وزير دولة لشــؤون الشــباب، رئيس مجلس  اإلمارات للشباب             اسم المتحدث :    
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 11:00 – 10:30 التوقيت:  
شركة اإلمارات لتعليم قيادة السيارات اسم الهيئة :  

ورشة عمل نوع الجلسة :  
التقنيات التدريبية الحديثة ودورها في تعزيز السالمة    عنوان الجلسة :  

المرورية    
خالد محمد بن عامر الشميلي، مدير إدارة العمليات التدريبية - أبوظبي اسم المتحدث :   

استراحة
فعاليات وطنية
 11:30 – 11:00

12:00 – 11:30 التوقيت:  
مركز هداية الدولي اسم الهيئة :  

جلسة حوارية نوع الجلسة :  
مكافحة التطرف عنوان الجلسة :  

سعادة مقصود كروز، المدير التنفيذي لمركز هداية الدولي اسم المتحدث 1:  
مسعود كاريميبور, رئيس شعبة مكافحة المخدرات، مكتب األمم المتحدة    اسم المتحدث 2 : 

المعني بالمخدرات و الجريمة    

12:30 – 12:00 التوقيت:  
Consultants HSS اسم الهيئة :  

جلسة حوارية نوع الجلسة :  
برنامج الشراكة اإلستراتيجية إلنجاز المشاريع عنوان الجلسة :  

Consultants HSS جورج خريش، المدير االداري اسم المتحدث 1 :  
أحمد أزيموف، رئيس مركز المبادرات االستراتيجية الدولية، نائب رئيس مجلس    اسم المتحدث 2 : 

المفتين الروسي والشريك المؤسس للمؤتمر الروسي لدول القوقاز    
أليكسي إيفانوف، مدير، اتش اس إي - معهد سكولكوفو للقانون والتطوير اسم المتحدث 3 : 

 13:00 – 12:30 التوقيت:  
تبارك لإلستثمار اسم الهيئة :  

جلسة حوارية نوع الجلسة :  
عنوان الجلسة :   فرص اإلستثمار المشترك بين دولة اإلمارات العربية المتحدة  

وروسيا               
المهندس عبد اهلل عطاطرة، نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة    اسم المتحدث 1 :  

تبارك لإلستثمار    
ماكسيم زاغورنوف، سفير أعمال شركة ديلوفايا روسيا في اإلمارات العربية    اسم المتحدث 2 : 

المتحدة، مدير مجموعة شركات آي أس أس، رئيس  جمعية سمول اينيرجي    
مايكل أورلوف، رئيس مجلس األعمال الروسي المصري، رئيس مجموعة أمبيكا اسم المتحدث 3 :  

استراحة غداء
فعاليات وطنية
 14:00 – 13:00
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10:30 – 10:00 التوقيت:  
اسم الهيئة :   مركز دبي للصيرفة والتمويل االسالمي

جلسة حوارية نوع الجلسة :  
الصيرفة والتمويل اإلسالمي: حضور مؤثر ال يمكن تجاهله عنوان الجلسة :  

البروفيسور نبيل بيضون، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية للشؤون    اسم المتحدث 1 :  
األكاديمية    

بيهنام غوربانزادا، مستشار نائب رئيس مجلس إدارة سبيربنك اسم المتحدث 2 :  
الدكتورة مادينا كاليمولينا،  السكرتير التنفيذي لجمعية الخبراء الروسيين في    اسم المتحدث 3 :  

التمويل اإلسالمي، عضو مجلس اإلدارة لمشروع أغروفينموست    

W017

اليوم الثالث: 31 أغسطس 2019



14:30 – 14:00 التوقيت:  
معهد تدريب المعلمين - وزارة التربية والتعليم اسم الهيئة :  

ورشة عمل نوع الجلسة :  
منظومة ضمان جودة المعلمين  عنوان الجلسة :  

خولة أحمد الحوسني، مدير معهد تدريب المعلمين اسم المتحدث :   

15:00 – 14:30 التوقيت:  
مركز جامع الشيخ زايد الكبير اسم الهيئة :  

ورشة عمل نوع الجلسة :  
مهام دور العبادة في تعزيز مفاهيم التعايش والتسامح -    عنوان الجلسة :  

جامع الشيخ زايد الكبير نموذجا عالميا    
سعادة الدكتور يوسف عبداهلل ماجد العبيدلي ، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد   اسم المتحدث :   

الكبير    

16:00 – 15:00 التوقيت:  
المؤسسة اإلتحادية للشباب اسم الهيئة :  

جلسة حوارية نوع الجلسة :  
بناء القدرات لمواجهة التطرف عند الشباب  عنوان الجلسة :  

سعادة السفير معضد حارب الخييلي، سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى    اسم المتحدث :   
روسيا االتحادية    

aqdarworld.com
@AqdarWS

الشركاء االستراتيـجيون

الشركاء ا�عالميون الشريـك العلمي

من تنظيم

الشركاء الرسميون الشريـك المعرفي

الرعاة البالتينيون

شريك السفريات الرسميالناقل الرسمي

راعي رئيسي

الرعاة الفضيون

الشركاء الثقافيون
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