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GOVERNMENT
SECTORS

Under the patronage of Lt. General His Highness Sheikh Saif bin Zayed Al 

Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister of Interior, the 1st edition of 

Aqdar World Summit was successfully held from 21 – 23 November 2017 at 

the Abu Dhabi National Exhibition Centre under the theme of “The Role of 

Moral Education in Academic Institutions Regionally and Internationally to 

Combat Global Challenges”.

Aqdar World Summit presented a rich scientific program with a wide 

range of topics of current interest globally related to national security and 

education. The conference program covered various topics that included: 

Cognitive Principles of Intellectual Extremism and Moral Deviation, its 

impact on International Security and Social Peace, its impact on the Youth, 

the Role of Academic Institutions in Promoting Moral Education, the Role 

of Moral Education in Enhancing National Identity and Loyalty, and more.

TOP PARTICIPATING COUNTRIES

TOP INDUSTRIES

Education

45%

University/
Schools

10%

Consultancy

7%

Government

5%

Manufacturers

5%

Others
Combined

20%

Equipment/
Instruments 

8%

AVERAGE AGE
OF VISITORS

15-24

16%

35-44

31.9%

55-64

3%

25-34

34%

45-54

15%

65+

0.1%

• Algeria
• Angola
• Armenia
• Australia
• Austria
• Bahrain
• Bangladesh
• Belgium
• Bhutan
• Canada
• Comoros
• Djibouti
• Egypt
• Ethiopia
• France
• Germany
• Greece
• India
• Iran
• Iraq
• Italy
• Japan
• Jordan
• Kingdom of 

Saudi Arabia

• Kuwait
• Lebanon
• Macedonia
• Mexico
• Morocco
• Netherlands
• New Zealand
• Nigeria
• Oman
• Pakistan
• Palestine
• Philippines
• Russia
• Serbia
• Singapore
• Somalia
• Sudan
• Sweden
• Syria
• Taiwan
• Togo
• Tunisia
• Turkey
• Uganda
• Ukraine

• United Arab Emirates
• United States of America
• United Kingdom
• Yemen
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WORKSHOPS

We are proud to be here to be able to add 
value to students in the UAE as well as 

education as a whole for the nation.

Asim Waheed,
Seek Teachers (Exhibitor)

United Kingdom

I like the idea of investing in your youth 
and their future that you’re trying to 

promote here in the UAE. Promoting good 
initiatives and promoting good causes in 

this country. We are so proud to have 
participated in this Summit and we look 

forward to participating next year as well.

Zorka Babic,
Smart Generation Information Systems LLC (Exhibitor)

United Arab Emirates

Male (59%) 

Female (41%) 

ACADEMIC QUALIFICATION
«Conference Delegates»
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ACADEMIC QUALIFICATION
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18.4%

47.6%

4%6.7%

23.3%

24 workshops for parents and professionals were conducted over the course of 3 days.

Over 1,000 participants benefited from these specialized workshops that tackled various 
topics like:

• The Role of Parents

• Creating Family Dialogue

• Positive Parenting

• Measuring Indicators of Extremism

• Role of Educational Curricula Developers

• Discovering and Developing Children’s Talents

• Intellectual Extremism and Moral Deviation 

• The Role of Teachers and Social Experts

• Use of Safe Social Media Applications

• Delphi Method

• The Role of Family
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Such an event is of great importance because 
moral education is a very global and important 
topic and there is a need to train competences 

to students to make better decisions and to 
make our world a livable place for everyone.”

Mr. Alexander Herzner,
European Foundation for Quality Management - EFQM 
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CONFERENCE & WORKSHOP

The event witnessed the participation of over 50 speakers across both the 
conference and  workshops who were selected on the basis of an evaluation by the 
Aqdar World Summit Scientific Council. Some of our significant speakers included:

Dr. Faisal Al-Aayan
Deputy Director General

Rabdan Academy
Abu Dhabi - United Arab Emirates

Dr. Abdullah Al-Rayes
Director General 

National Archives – United Arab Emirates

Carla Licciardello
UN Child Online Protection 
Committee (COP) - Geneva 

Switzerland

Dr. Hatem Aly
Director 

Regional Office of the United Nations 

Office on Drugs and Crime (UNODC)

Abu Dhabi - United Arab Emirates

H.E. Dr. Abdulla Al Karam
Chairman of the Board of Directors and 

Director General of the Knowledge and 

Human Development Authority (KHDA)

Dubai - United Arab Emirates

H.E. Sheikh Abdallah Ben Bayyah
President of Promoting Peace in 

Muslim Societies Forum 

Abu Dhabi - United Arab Emirates

Craig Sheridan APM
Retired Police Commander - NSW Police Force

Australia

Dr. Maqsoud Kruse
Executive Director

Hedayah: The International Center of 
Excellence for Countering Violent Extremism

Abu Dhabi - United Arab Emirates

Dr. Boyan Radoykov
Chief of Section

Communication and Information
Sector - UNESCO

H.E. Dr. Ali Rashid Al Nuaimi
Chairman of the Department of 

Education and Knowledge

Abu Dhabi - United Arab Emirates

Dr. Christian G. Forstner
 Director of Business Development

European Foundation for 
Quality Management (EFQM)

United States of America

Dr. Anne Speckhard
Director

International Center for the Study
of Violent Extremism

United States of America

H.E. Jameela Salem Al Muhairi
Minister of State for Public Education

United Arab Emirates

H.E. Hessa bint Essa Buhumaid
Minister of Community Development

United Arab Emirates

Mr. Mauro Miedico
Chief ad Interim

Terrorism Prevention Branch - United Nations
Office on Drugs and Crime (UNODC)

Vienna, Austria

Mr. Suleiman Al Hattlan
Arab Journalist - Kingdom of Saudi Arabia

H.E. Dr. Ali Bin Tameem
Director - General

Abu Dhabi Media Company
Abu Dhabi - United Arab Emirates

Dr. Rohan Gunaratna
Head

International Centre for Political Violence 
and Terrorism Research (ICPVTR)

Singapore 

Mr. Mohammed Al Hammadi
Editor-in-Chief

Etihad Newspaper
United Arab Emirates

Staff Brigadier Mohammed Suhail Al Neyadi
Manager of Strategic Planning - National Service

Armed Forces - United Arab Emirates 

Dr. Dwight Haase
Associate Professor

Department of Sociology 
United Arab Emirates University 

H.E Dr. Ali Al Karni
General Director of the

Arab Bureau of Education 
for the Gulf States

Kingdom of Saudi Arabia

Dr. Abdul Latif Al Shamsi
Director 

Higher Colleges of Technology
Abu Dhabi - United Arab Emirates

H.E. Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan
Cabinet Member and Minister of Tolerance

(United Arab Emirates)
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المؤتمـــــر وورش العمـــــــل

الدكتور فيصل العيان 
نائب المدير العام �كاديمية ربدان

 أبوظبي - ا�مارات العربية المتحدة

الدكتور عبدا� الريس 
المدير العام ل رشيف الوطني

 أبوظبي - ا�مارات العربية المتحدة

كارال ليتشيارديلو 
اللجنة العالمية لحماية ا�طفال على ا�نترنت - جنيف، سويسرا

الدكتور حاتم علي 
المدير ا�قليمي لمكتب ا�مم المتحدة 

المعني  بالمخدرات والجريمة
 أبوظبي - ا�مارات العربية المتحدة

سعادة الدكتور عبد ا� الكرم
رئيس مجلس ا�دارة والمدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية 

 دبي - ا�مارات العربية المتحدة

الدكتور مقصود كروز
المدير التنفيذي لمركز هداية

(المركز الدولي المتميز لمكافحة التطرف العنيف)
أبوظبي - ا�مارات العربية المتحدة

االستاذ سليمان الهتالن  
إعالمي عربي - المملكة العربية السعودية

سعادة الدكتور علي بن تميم 
المدير العام لشركة أبوظبي ل¤عالم

 أبوظبي - ا�مارات العربية المتحدة

الدكتور  داويت هايس
دكتور جامعي مشارك

قسم علم ا�جتماع - جامعة ا�مارات
 أبوظبي - ا�مارات العربية المتحدة

معالي الدكتور علي القرني 
المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج

المملكة العربية السعودية

الدكتور عبد اللطيف الشامسي  
مدير كليات التقنية العليا

 أبوظبي - ا�مارات العربية المتحدة

شهدت القمة مشاركة أكثر من 50 متحدًثا في المؤتمر وورش العمل، وقد اختير هؤالء المتحدثون استناًدا 
إلى تقييم اللجنة العلمية لقمة أقدر العالمية، ومن أهم المتحدثين في القمة:

الدكتورة آن سبيكهارد
مديرة المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف

الواليات المتحدة ا�مريكية

السيد/ ماورو ميدييكو
الرئيس المؤقت لفرع منع ا�رهاب التابع

لمكتب االمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة
فيينا، النمسا

معالي حصة بنت عيسى بوحميد 
وزيرة تنمية المجتمع - ا�مارات العربية المتحدة

الدكتور كريستيان فورستنر
مدير تطوير ا�عمال في

المنظمة ا�وروبية لجودة ا�عمال
الواليات المتحدة ا�مريكية

معالي السيدة جميلة سالم المهيري
وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام - ا�مارات العربية المتحدة

سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان
وزير التسامح - ا�مارات العربية المتحدة

وعضو مجلس الوزراء
ا�مارات العربية المتحدة

معالي الدكتور علي راشد النعيمي
رئيس دائرة التعليم والمعرفة

أبو ظبي - ا�مارات العربية المتحدة

معالي الشيخ العالمة عبد ا� بن بيه
رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات ا�سالمية 

أبو ظبي - ا�مارات العربية المتحدة

كريغ شيريدان
قائد الشرطة متقاعد

شرطة نيو ساوث ويلز - أستراليا

الدكتور بويان رادوبوكوف
رئيس قطاع االتصاالت والمعلومات

،اليونسكو

السيد/ محمد الحمادي
رئيس تحرير - جريدة االتحاد

ا�مارات العربية المتحدة

عميد الركن محمد سهيل النيادي
مدير التخطيط االستراتي في هيئة الخدمة الوطنية 

القوات المسلحة - ا�مارات العربية المتحدة

الدكتور روهان غوناراتنا
رئيس المركز الدولي لبحوث العنف السياسي وا�رهاب 

سنغافورة
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الدكتور عبدا� الريس 
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ربما  نعم

ممتاز جيد متوسط

العثور على عمالء جدد

ممتاز جيد متوسط

الـــزوار 

كيف تقيم مستوى الزوار؟

إبرام عقود جديدة

التوسع في أسواق جديدة

إطالق منتجات جديدة

هل ستشارك في قمة أقدر
العالمية لعام 2018؟

كيف تقيم نجاح قمة أقدر
العالمية لعام 2017؟

ذكور (%63)
ممتاز  (58.8%)إناث (%37)

جيد  (%41.2)

ممتاز  (%40)
جيد  (%33)

متوسط (%27)

ممتاز  (%39)
جيد  (%44.4)

متوسط (%11.1)

ممتاز  (%35.4)
جيد  (%47)

متوسط (%17.6)

مقبول  (%5.5)

المعـــرض

مــا مــدى فائدة المـؤتمــر
فيـمــا يتعلــق بمــا يلــي؟

ممتاز جيد متوسط

كتيب دعاية نشرة إخبارية إعالن ا¡نترنـتالجامعة دعوة خاصة العمل توصية أخرى

هذا الحدث ذو أهمية كبرى؛ إذ إن التربية ا£خالقية 
موضوع بالغ ا£همية للعالم أجمع، وهناك حاجة ماسة 

إلى تدريب الطالب على المهارات الالزمة وإكسابهم 
إياها حتى يتسنى لهم اتخاذ قرارات أفضل وجعل 

عالمنا مكاًنا صالًحا للعيش فيه

السيد/ ألكسندر هيرزنر،  
المؤسسة ا£وروبية ¡دارة الجودة (متحدث)

ألمانيا

المشاركين في المؤتمر

إيجاد وكالء/ موزعين/
مستوردين جدد

كيف عرفت عن قمة أقدر العالمية؟

المشاركين في ورش العمل
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ذكور (%59)
إناث (%41)

اليوم ا�ول (%26)
اليوم الثاني (%37)
اليوم الثالث (%37)

مقبول (%0.9)
جيد (%5.5)

جيد جًدا (%14.8)
ممتاز (%78.8)

 �دعم القمة  في  بمشاركتنا  فخورون  نحن 
 �للطالب في ا�مارات العربية المتحدة خصوص

وللتعليم عموًما في بلدنا".

عاصم وحيد،
"سيك تيتشرز" (أحد العارضين)

المملكة المتحدة

الشهادة الثانوية الدبلوم الشهادة
الجامعية

الدراسات
العليا

الدكتوراه

مقبول (%2.5)
جيد (%4.5)

جيد جًدا (%22)
ممتاز (%71)

المؤهالت ا�كاديميةوفـــود المؤتـمـــر
«وفـــود المؤتـمـــر»

الحضور اليومي
«وفـــود المؤتـمـــر»

تقييم جلسات المؤتمر
«تقييمك للملخص العلمي»

تقييم جلسات المؤتمر
«أسلوب المتحدث في العرض التقديمي»

أحببت فكرة االستثمار في الشباب ومستقبلهم التي 
تبذلون جهودكم لدعمها هنا في ا�مارات العربية 

المتحدة، وكذلك تشجيع المبادرات الجيدة وتسليط 
الضوء على القضايا ذات ا�ولوية في هذا البلد. نحن 
فخورون جًدا بمشاركتنا في هذه القمة، ونتطلع إلى 

المشاركة في العام المقبل أيًضا

زوركا بابيك، 
شركة سمارت جينيريشن لنظم المعلومات (ذ.م.م) (أحد العارضين)

ا�مارات العربية المتحدة

الشهادة الثانوية الدبلوم الشهادة
الجامعية

الدراسات
العليا

الدكتوراة

ُعقدت 24 ورشة عمل لآلباء والمهنيين على مدار 3 أيام.

وتضمنت المواضيع التي تناولتها ورش العمل:

ورش العـمــل

المؤهالت ا�كاديميةالحضور في ورش العمل
«في ورش العمل»

الحضور اليومي
«في ورش العمل»

تقييم جلسات ورش العمل
«تقييمك للملخصات»

تقييم جلسات ورش العمل
«أسلوب المتحدث في العرض التقديمي»

ذكور (%29)
إناث (%71)

اليوم ا�ول (%23.5)
اليوم الثاني (%25)

اليوم الثالث (%51.5)

مقبول (%2.5)
جيد (%4.5)

جيد جًدا (%22)
ممتاز (%71)

مقبول (%0.9)
جيد (%5.5)

جيد جًدا (%14.8)
ممتاز (%78.8)

• دور أولياء ا�مور
• خلق حوار عائلي

• التربية ا¨يجابية
• قياس مؤشرات التطرف

• دور مطوري المناهج التعليمية
• اكتشاف وتطوير مواهب ا�طفال

• التطرف الفكري واالنحراف ا�خالقي
• دور المعلمين والخبراء االجتماعيين

• االستخدام ا¹من لوسائل التواصل االجتماعية  
• طريقة دلفي

• دور ا�سرة
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برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 
أقيمت الدورة ا�ولى من قمة أقدر العالمية في الفترة من 21-23 نوفمبر 2017 في مركز 
التعليمية  المؤسسات  في  ا�خالقية  التربية  "دور  عنوان  تحت  للمعارض  الوطني  أبوظبي 
إقليميا ودوليا لمواجهة التحديات العالمية للتطرف الفكري واالنحراف ا�خالقي نموذجا". 

التي تحظى  المواضيع  تناول مجموعة من  ثرًيا  برنامًجا علمًيا  العالمية  تضمنت قمة أقدر 
باالهتمام الحالي عالمي³ فيما يتعلق با�من الوطني والتعليم، ومن هذه المواضيع: المبادئ 
ا�خالقي  واالنحراف  الفكري  التطرف  أثر  ا�خالقي،  واالنحراف  الفكري  للتطرف  المعرفية 
على  ا�خالقي  واالنحراف  الفكري  التطرف  أثر  االجتماعي،  والسالم  الدولي  ا�من  على 
في  ا�خالقية  التربية  دور  ا�خالقية،  التربية  تعزيز  في  ا�كاديمية  المؤسسات  دور  الشباب، 

تعزيز الهوية الوطنية واالنتماء، ومواضيع أخرى.

حقائق وأرقام

أبــرز الدول المشاركــة
•  أثيوبيا
• أرمينيا

• أستراليا
• ا�ردن

• ا·مارات العربية
المتحدة

• البحرين
• الجزائر

• السودان
• السويد

• الصومال
• العراق

• الفلبين
• الكويت

• ألمانيا
• المغرب

• المكسيك
• المملكة العربية

السعودية
• المملكة المتحدة

• النمسا
• الهند

• الواليات المتحدة 
ا�مريكية 

• اليابان

• اليمن
• اليونان
• أنغوال
• أوغندا

• أوكرانيا
• إيران

• إيطاليا
• باكستان

• بلجيكا

• بنغالديش

• بوتان

• تايوان

• تركيا 

• توغو 

• تونس

• جزر القمر

• جمهورية مقدونيا

• جيبوتي

• روسيا

• سلطنة عمان

• سنغافورة

• سوريا

• صربيا

• فرنسا

• فلسطين

• كندا

• لبنان

• مصر

• نيجيريا

• نيوزيالندا

• هولندا

متوسط أعمار الزوار

ورشة عمل متحدث

متر مربع زيارة مدرسية

راعـــي زائـــــــر

جلسة علمية

دولة مشاركة

قطاًعا حكومًيا

أكثر من  مساحة عرض تزيد عن 

أكثـر من 

أبرز القطاعات

الجامعاتالتعليم 
والمدارس 

المعدات
وا�دوات

القطاعاتاالستشارات
الحكومية 

مجموعالتصنيع
القطاعات

ا�خرى 

24-1534-2544-3554-4564-5565+
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على  ا�خالقي  واالنحراف  الفكري  التطرف  أثر  االجتماعي،  والسالم  الدولي  ا�من  على 
في  ا�خالقية  التربية  دور  ا�خالقية،  التربية  تعزيز  في  ا�كاديمية  المؤسسات  دور  الشباب، 

تعزيز الهوية الوطنية واالنتماء، ومواضيع أخرى.

حقائق وأرقام

أبــرز الدول المشاركــة
•  أثيوبيا
• أرمينيا

• أستراليا
• ا�ردن

• ا·مارات العربية
المتحدة

• البحرين
• الجزائر

• السودان
• السويد

• الصومال
• العراق

• الفلبين
• الكويت

• ألمانيا
• المغرب

• المكسيك
• المملكة العربية

السعودية
• المملكة المتحدة

• النمسا
• الهند

• الواليات المتحدة 
ا�مريكية 

• اليابان

• اليمن
• اليونان
• أنغوال
• أوغندا

• أوكرانيا
• إيران

• إيطاليا
• باكستان

• بلجيكا

• بنغالديش

• بوتان

• تايوان

• تركيا 

• توغو 

• تونس

• جزر القمر

• جمهورية مقدونيا

• جيبوتي

• روسيا

• سلطنة عمان

• سنغافورة

• سوريا

• صربيا

• فرنسا

• فلسطين

• كندا

• لبنان

• مصر

• نيجيريا

• نيوزيالندا

• هولندا

متوسط أعمار الزوار

ورشة عمل متحدث

متر مربع زيارة مدرسية

راعـــي زائـــــــر

جلسة علمية

دولة مشاركة

قطاًعا حكومًيا

أكثر من  مساحة عرض تزيد عن 

أكثـر من 

أبرز القطاعات

الجامعاتالتعليم 
والمدارس 

المعدات
وا�دوات

القطاعاتاالستشارات
الحكومية 

مجموعالتصنيع
القطاعات

ا�خرى 

24-1534-2544-3554-4564-5565+
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