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ENGLISH
اليوم األول

 17أبريل 2019
09:30 - 08:00
09:35 - 09:30

التسجيل

النشيد الوطني اإلماراتي

09:40 - 09:35

فيلم تسجيلي قصير

09:45 - 09:40

الكلمة الترحيبية للهيئة االتحادية للموارد البشرية

10:15 - 09:45

كلمة المتحدث الدولي

العنوان :بيئة عمل أ كثر مرونة … مجتمع أ كثر سعادة
المتحدث :جوني تايلور

الرئيس والرئيس التنفيذي ،جمعية إدارة الموارد البشرية ( – )SHRMالواليات المتحدة األمريكية

10:45 - 10:15

كلمة المتحدث الدولي
العنوان :مستقبل الوظائف في ظل الثورة الصناعية الرابعة
المتحدث :الدكتور باولو غالو

11:20- 10:45

استراحة  /زيارة المعرض

11:40 - 11:20

العنوان :بنك المهارات الحكومية
المتحدث :ليلى عبيد السويدي

12:00 - 11:40

العنوان :األفراد في ظل التحول الرقمي
المتحدث :نيللي بستاني

12:20 - 12:00

العنوان :صقل المهارات وتسريع العمل لتحقيق األهداف
المتحدث :سمويت تاندون

12:40 - 12:20

العنوان :كيف يمكن للثقافة أن تؤثر على بيئة عمل المستقبل
المتحدث :جاك نايدو

13:00 - 12:40

جلسة حوارية

13:20 - 13:00

استراحة

13:40 - 13:20

العنوان :ازدهار القوى العاملة في القرن الواحد والعشرين
المتحدث :لويس غاراد

14:00 - 13:40

العنوان :خيارات العمل غير التقليدية في ظل الثورة الصناعية الرابعة
المتحدث :عبدالعزيز حارب الفالحي

14:20 - 14:00

العنوان :تأثير معارض إ كسبو العالمية على إ كسبو دبي 2020
المتحدث :فاطمة بن موسى اللوغاني

14:40 - 14:20

جلسة حوارية

15:40 - 14:40

استراحة الغداء  /جولة في المعرض

مبيعا في سويسرا وأستاذ مساعد في آشريدج للتعليم التنفيذي وجامعة بوكوني في ميالن
مدرب تنفيذي ومتحدث رئيسي وواحد من مؤلفي الكتب األكثر
ً

المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية ،الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية  -اإلمارات العربية المتحدة

مدير قسم الموارد البشرية في شركة  SAPالشرق األوسط وشمال إفريقيا ،اإلمارات العربية المتحدة

مدير الموارد البشرية  -الشرق األوسط وأفريقيا ،بوينج إنترناشيونال  -اإلمارات العربية المتحدة

مدير الموارد البشرية في سيسكو – الشرق األوسط وأفريقيا – اإلمارات العربية المتحدة

استشاري ومستشار أول في ميرسر الشرق األوسط – سنغافورة

المؤسسي بهيئة الطرق والمواصالت – اإلمارات العربية المتحدة
المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني
ّ

رئيس أ كاديمية إ كسبو والتوطين  -الموارد البشرية والقوى العاملة والمتطوعون – اإلمارات العربية المتحدة

اليوم الثاني – برنامج المؤتمر
 18أبريل 2019
09:30 - 09:00

كلمة المتحدث الدولي
العنوان :التكنولوجيا والفكر :كيفية العصف الذهني والتركيز واإلبداع عند استخدام التكنولوجيا
المتحدث :الدكتورة ليزا بيالنجر

10:00 - 09:30

كلمة المتحدث الدولي
العنوان :مستقبل العمل :العثور على المواهب الموجودة أمام أعيننا
المتحدث :الدكتورة كيلي موناهان

10:20 - 10:00

العنوان :استدامة رأس المال البشري والثورة الصناعية الرابعة
المتحدث :الدكتور أحمد النصيرات

10:40 - 10:20

استراحة  /جولة في المعرض

11:00 - 10:40

العنوان :مؤشر نضج الموارد البشرية
المتحدث :عائشة خليفة السويدي

11:20 - 11:00

العنوان :تمكين قطاع النفط والغاز في ظل الثورة الصناعية الرابعة
المتحدث :أسيل حمودي

11:40 - 11:20

العنوان :نحن لسنا وحدنا ...توظيف الذكاء البشري واالصطناعي لخلق تجربة موارد بشرية فريدة
المتحدث :جون هانسين

12:00 - 11:40

العنوان :االستعداد للمستقبل ،سبل النجاح في بيئة األعمال الجديدة في ظل تقنية الذكاء االصطناعي
المتحدث :همون اختياري

12:20 - 12:00

جلسة حوارية

12:40 - 12:20

استراحة

13:00 - 12:40

العنوان :ركائز العمالة غير التقليدية في الثورة الصناعية الرابعة
المتحدث :إيمان القاسم

13:20 - 13:00

العنوان :االبتكار في ظل تكنولوجيا الموارد البشرية
المتحدث :سارة عبدهللا

13:40 - 13:20

العنوان :قيادة القوى العاملة من خالل التحول الرقمي في ظل الثورة الصناعية الرابعة
المتحدث :الدكتور مراد منصور

14:00 - 13:40

العنوان :هل يمكن أتمتة الموارد البشرية في الشرق األوسط
المتحدث :الدكتور ستيفن أندرسون

14:20 - 14:00

العنوان :تطوير وصقل مهارات القوى العاملة المحلية المرتبطة بالذكاء االصطناعي
المتحدث :الدكتور دانيال داوست

15:20 - 14:20

استراحة الغداء  /جولة في المعرض

خبيرة في تغيرات السلوك ،باحثة ،متحدثة  -الرئيس التنفيذي ومؤسس  – ConsciousWorksكندا

مسؤول أول في إدارة البحث عن المواهب ،شركة  – Accenture Researchالواليات المتحدة األمريكية

مستشار أول لألداء الحكومي ،األمانة العامة للمجلس التنفيذي إلمارة دبي – اإلمارات العربية المتحدة

المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية ،الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية  -اإلمارات العربية المتحدة

نائب الرئيس إلدارة الكفاءات والمواهب ،شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنـ ــوك)  -اإلمارات العربية المتحدة

نائب رئيس تطوير الخدمات السحابية الخاصة بإدارة رأس المال البشري ،أورا كل – أستراليا

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة  – Audacious Futuresكندا

مدير الموارد البشرية ،مركز الخدمات المشتركة ،شركة بترول اإلمارات الوطنية “إينوك” – اإلمارات العربية المتحدة

أخصائي موارد بشرية ،شرطة دبي – دولة اإلمارات العربية المتحدة

أستاذ مساعد في مجال اإلدارة  /مرشد  /متحدث عالمي ،جامعة الملك فهد للبترول والمعادن – المملكة العربية السعودية

الشريك المسؤول عن العمالء واألسواق في “بي دبليو سي الشرق األوسط” – اإلمارات العربية المتحدة

رئيس قسم التعليم والمشاريع الخاصة ،كليات التقنية العليا  -اإلمارات العربية المتحدة

