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اإلثنين 10 أبريل 2017
قاعة الشيخ مكتوم، مركز دبي التجاري العالمي

التسجيل والتواصل08.00

السالم  الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة يليه 09.30
كلمة االفتتاح

االفتتاح 09.40
معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية 
المجتمع، رئيس الهيئة االتحادية للموارد البشرية 

الحكومية

كلمة ضيف الشرف 09.50
معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزير 

الدولة لشؤون الشباب، دولة اإلمارات العربية 
المتحدة

الكلمة الرئيسية للمتحدث الدولي 10.10
إدارة جيل الشباب: كيفية إخراج أفضل ما في 

المواهب الشابة اليوم 
بروس تولجان، الخبير الدولي في جيل الشباب، 

 ،RainmakerThinking ،والمؤلف، والمؤسس
الواليات المتحدة األمريكية

استراحة 11.00

الجيل القادم من هياكل المكافآت الشاملة 11.40
الستقطاب أفضل المواهب الشابة والمحافظة 

عليها 
 ،Gallup أندرو جرين، مستشار، مجموعة قالوب

المملكة المتحدة 

جلسة نقاشية 12.10
مشهد التعليم ودوره في تصميم جيل القوى 

العاملة 2020 
فرانك فاريل، نائب الرئيس لشؤون التعلم وتطوير ، 

ADCB بنك أبوظبي التجاري 
رأفت مالك، نائب الرئيس لشؤون الشراكات 

المؤسسية، تحالف الشركات بين فاينانشال تايمز
 AI وكلية آي إي إلدارة األعمال  Financial Times

 business, المملكة المتحدة
معاوية العواد، رئيس معهد الدراسات االجتماعية و 

Zayed University االقتصادية، جامعة زايد
عبد الرزاق، مدير الموارد البشرية والشئون اإلدارية، 
 Al Abeer Medical Group مجموعة العبير الطبية
مشرف جلسات نقاش: براد بويسون، مدير تنفيذي، 

SHRM جمعية ادارة الموارد البشرية

دراسة حالة: أرامكو السعودية 12.50
دعم و تمكين المرأة لقيادة النمو في األعمال  

ريم الغانم ، مدير ادارة التنوع و تطوير المرأة ، أرامكو 
Saudi Aramco السعودية

 الغداء  13.20

إشراك الموظف الرقمي 14.20
ساندهيا ناجي، مدير ادارة المواهب و التطوير، 

Thomson Reuters تومسون رويترز

هل أنت مستعد للقوى العاملة في عام 2020؟ بناء 14.50
ثقافة لالبتكار في القطاع العام 

نينا أوالتوكي، نائب الرئيس لشؤون الموارد البشرية 
 BDB في منطقة أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا

  International

نهاية اليوم األول15.20

الـيـوم األول



www.fahrconference.com     #FAHR2017

 Millennials Shaping the
Future of Work

الشباب وصياغة مستقبل 
رأس المال البشري

التسجيل والتواصل08.30

متحدث الرئيسي الدولي09.00

دوج كيركباتريك، المدير العام ،  الجمعية األمريكية 
لتطوير المواهب  )ATD(، الواليات المتحدة، 

NuFocus Strategic Group

متحدث الرئيسي الدولي09.30

المواهب العربية الشابة ومدى تحويلها للقدرات 
الوطنية 

 International ،بيتر شيراس، نائب الرئيس التنفيذي
Youth Foundation USA

دراسة حالة - دولية 10.00

تخطيط المسار الوظيفي للقرن الواحد والعشرين: 
اعتماد إستراتيجيات تخطيط المسار الوظيفي في 

القطاع العام

ريكي سومال، مدير المساواة والتنوع، الخدمات 
الصحية الوطني NHS، المملكة المتحدة

استراحة 10.30

 دراسة حالة11.00

ما يريده جيل الشباب حًقا من  المؤسسات

منار الهنائي، رائدة أعمال و كاتبة اماراتية في مجال 
التسويق و الدعاية و ريادة األعمال

دراسة حالة11.20

اتباع منهج شامل لتنفيذ نظام قوي إلدارة األداء 

دينيس أودونيل، الرئيس التنفيذي، أوكوود 
Oakwood Internationalإنترناشيونا

 دراسة حالة 11.50

التحول إلى مؤسسة تعلم رقمي لدعم احتياجاتك 
من رأس المال البشري

ريكاردا روكر، نائب الرئيس لشؤون القيادة و التطوير 
المؤسسي، ميدل ايست لالتصال

Middle East Communications )MCN(

 الغداء 12.20

جلسة نقاش : جيل الشباب  و أرباب العمل 13.20

إدارة المواهب الوطنية الشابة: كيفية االستفادة من 
العقول المبدعة والمبتكرة لدى المواهب الوطنية 

الشابة؟ 

  Daman سيفن روهيت ،الرئيس التجاري ،ضمان

منار الهنائي، رائدة أعمال و كاتبة اماراتية في مجال 
التسويق و الدعاية و ريادة األعمال 

الدكتور سعود المال، مدير ادارة تطير التعليم، وزارة 
Ministry of Interior الداخلية 

حصة الغرير، الرئيس التنفيذي إلدارة الموارد 
 Commercial Bank البشرية، البنك التجاري الدولي

International

دراسة حالة14:00

كيف احتلت دبي باركس أند ريزورتس الريادة في 
مجال الحدائق الترفيهية و الدور الحيوي الذي قامت 

به الموارد البشرية في استقطاب، تطوير و ادارة 
4500 موظف

وسيم حسن، رئيس الموارد البشرية، مجموعة دبي 
Dubai Parks & Resorts باركس اند ريزورتس

دراسة حالة 14.20

تسخير قوة علم التعّلم: قياس وتقييم عائد التعليم 
لتعزيز نتائج األعمال 

ريتو جولكا، رئيس قسم التعلم والتنمية، مجموعة 
Al Tayer Group الطاير

نهاية اليوم الثاني 14.40

14.40 End of Day Two

الثالثاء 11 أبريل 2017اليوم الثاني
قاعة الشيخ مكتوم، مركز دبي التجاري العالمي




