22 August 2019
ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ

آل ﻧـﻬـﻴــﺎن
ﺻــﺎﺣـﺐ اﻟﺴـﻤــﻮ اﻟﺸــﻴـﺦ ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺑــﻦ زاﻳـــﺪ ِ
وﻟﻲ ﻋﻬﺪ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺪوﻟﺔ ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

دوﻟــــﺔ ﺷــﺮﻳـﻜـﺔ

اﻣـﺎرات اﻟﻌـﺮﺑﻴــﺔ اﻟـﻤﺘـﺤـﺪة
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷﺮﻳﻜﺔ  -ﻣﻮﺳﻜﻮ

جدول المؤتمر في قمة اقدر العالمية
في منتدى موسكو العالمي 2019
الكلمة الرئيسية في االفتتاح

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

V001

اليوم األول 29 :أغسطس 2019
عنوان الجلسة :التعليـم والخدمـة الوطنيـة  ..مقومات أساسية لتمكيـن الشباب اإلماراتي
الكود

من

إلى

C001

13:00

13:20

C002

13:20

13:40

C003

13:40

14:00

C004

14:00

14:20

14:20

14:25

اسم الجلسة

اسم المتحدث

تطوير منظومة التعليم في
اإلمارات  ...نموذج المدرسة اإلماراتية

معالي حسين بن إبراهيم الحمادي
وزير التربية والتعليم

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

معالي اللواء الركن طيار الشيخ
أحمد بن طحنون آل نهيان
رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية بالقوات المسلحة

معالي محمد عبد اهلل الجنيبي

اﻟﺮﻋﺎة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن

اﻟﺮﻋﺎة اﻟﻔﻀﻴﻮن
@AqdarWS

aqdarworld.com

أسئلة وأجوبة

اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴـﺠﻴﻮن

اﻟﺸﺮﻳـﻚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

تمكين أبناء اإلمارات لتحقيق
المواطنة العالمية
النموذج اإلماراتي في تمكين
أصحاب الهمم عالميًا
(األولمبياد الخاص)

رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة،
رئيس اللجنة العليا المنظمة لأللعاب العالمية
لألولمبياد الخاص  -أبوظبي 2019

اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﻮن

االنطالق نحو الفضاء وسياسات
التعليم العالي والمهارات
المتقدمة

اﻟﺸﺮﻳـﻚ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ

اﻟﺸﺮﻛﺎء ا ﻋﻼﻣﻴﻮن

اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ

اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﺬﻫﺒﻲ

ﺷﺮﻳﻚ اﻟﺴﻔﺮﻳﺎت اﻟﺮﺳﻤﻲ

اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺮﺳﻤﻴﻮن

اﻟﺮﻋﺎة اﻟﺒﻼﺗﻴﻨﻴﻮن

ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ

ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ

آل ﻧـﻬـﻴــﺎن
ﺻــﺎﺣـﺐ اﻟﺴـﻤــﻮ اﻟﺸــﻴـﺦ ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺑــﻦ زاﻳـــﺪ ِ
وﻟﻲ ﻋﻬﺪ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺪوﻟﺔ ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

دوﻟــــﺔ ﺷــﺮﻳـﻜـﺔ

اﻣـﺎرات اﻟﻌـﺮﺑﻴــﺔ اﻟـﻤﺘـﺤـﺪة
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷﺮﻳﻜﺔ  -ﻣﻮﺳﻜﻮ

جدول المؤتمر في قمة اقدر العالمية
في منتدى موسكو العالمي 2019
اليوم الثاني 30 :أغسطس 2019
عنوان الجلسة :األمن التقني والفكري والغذائي  ..ركائـز استراتيجية لتمكين
المجتمعات والشباب  ..اإلمارات نموذجًا
الكود

من

إلى

C005

10:20 10:00

C006

10:40 10:20

C007

11:00 10:40

C008

11:20 11:00

اسم الجلسة

اسم المتحدث
معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي
وزيرة الدولة لشؤون الشباب

معالي مريم بنت محمد سعيد حارب
المهيري
وزيرة دولة لشؤون األمن الغذائي

معالي عمر بن سلطان العلماء
وزير دولة للذكاء االصطناعي

معالي الدكتور علي راشد النعيمي
رئيس مجلس إدارة مركز هداية الدولي،

11:30 11:20

@AqdarWS

aqdarworld.com

اﻟﺸﺮﻳـﻚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

استراتيجية دولة اإلمارات العربية المتحدة
في محاربة التطرف الفكري

أسئلة وأجوبة

اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴـﺠﻴﻮن

اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﻮن

اﻟﺮﻋﺎة اﻟﻔﻀﻴﻮن

استراتيجية األمن الغذائي اإلماراتي لألجيال
المتعاقبة
الذكاء االصطناعي  ...بوابة اإلمارات نحو
المستقبل

ورئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

اﻟﺮﻋﺎة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن

من التوجيهات إلى التطبيق االستثنائي :
دراسة حالة واقعية عن تمكين الشباب في
دولة اإلمارات العربية المتحدة

اﻟﺸﺮﻳـﻚ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ

اﻟﺸﺮﻛﺎء ا ﻋﻼﻣﻴﻮن

اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ

اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﺬﻫﺒﻲ

ﺷﺮﻳﻚ اﻟﺴﻔﺮﻳﺎت اﻟﺮﺳﻤﻲ

اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺮﺳﻤﻴﻮن

اﻟﺮﻋﺎة اﻟﺒﻼﺗﻴﻨﻴﻮن

ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ

ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ

آل ﻧـﻬـﻴــﺎن
ﺻــﺎﺣـﺐ اﻟﺴـﻤــﻮ اﻟﺸــﻴـﺦ ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺑــﻦ زاﻳـــﺪ ِ
وﻟﻲ ﻋﻬﺪ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺪوﻟﺔ ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

دوﻟــــﺔ ﺷــﺮﻳـﻜـﺔ

اﻣـﺎرات اﻟﻌـﺮﺑﻴــﺔ اﻟـﻤﺘـﺤـﺪة
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷﺮﻳﻜﺔ  -ﻣﻮﺳﻜﻮ

جدول المؤتمر في قمة اقدر العالمية
في منتدى موسكو العالمي 2019
اليوم الثالث 31 :أغسطس 2019
عنوان الجلسة :العلوم المتقدمة والمشاريع المستقبلية  ..وأدوارها في التمكيـن
وتحقيق الرفاهيـة المجتمعية
الكود

من

إلى

C009

12:20 12:00

C010

12:40 12:20

C011

13:00 12:40

اسم الجلسة

اسم المتحدث

التمكين اإلماراتي للعلوم المستقبلية
والمتقدمة..
التحديات وعوامل النجاح

معالي سارة بنت يوسف األميري
وزيرة دولة للعلوم المتقدمة

معالي حصة بنت عيسى بوحميد

إعادة هندسة المجتمع لتمكين أفراده

وزيرة تنمية المجتمع

سعادة سعيد محمد الطاير

اقتصاد الطاقة المتجددة في اإلمارات

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
لهيئة كهرباء ومياه دبي

13:05 13:00

اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴـﺠﻴﻮن

اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﻮن

اﻟﺮﻋﺎة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن

اﻟﺮﻋﺎة اﻟﻔﻀﻴﻮن
@AqdarWS

aqdarworld.com

أسئلة وأجوبة

اﻟﺸﺮﻳـﻚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

اﻟﺸﺮﻳـﻚ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ

اﻟﺸﺮﻛﺎء ا ﻋﻼﻣﻴﻮن

اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ

اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﺬﻫﺒﻲ

ﺷﺮﻳﻚ اﻟﺴﻔﺮﻳﺎت اﻟﺮﺳﻤﻲ

اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺮﺳﻤﻴﻮن

اﻟﺮﻋﺎة اﻟﺒﻼﺗﻴﻨﻴﻮن

ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ

