أجندة ملتقى نادي الموارد البشرية
” االبتكار يحفز النمو ويتيح الفرص”
التاريخ  :األحد 17فبراير 2019
الموقع  :فندق كونكورد – الفجيرة
التوقيت  11 :صباحا ً –  1:30ظهرا ً
االستقبال والتسجيل

Date: Sunday 17th Feb 2019
Location: Concord Hotel - Fujairah
Time: 11:00 – 13:30 pm
 10:00ص–  11:00ص

10:00 am – 11:00 am

& Reception
Registration

•

الموارد

 11:00ص–  12:00ظ

11:00 am – 12:00 pm

HRC Exhibitors

•

افتتاح جلسة نادي الموارد
البشرية

 12:00ظ –  12:10ظ

12:00 pm – 12:10 pm

HR Club Session
Opening

•

الجلسة الرئيسية واألسئلة

 12:10ظ –  13:15ظ

12:10 pm – 13:15 pm

Main Speech & QA

•

استطالع الرأي (منتيميتر)

 13:15ظ –  13:25ظ

13:15 pm – 13:25 pm

)Mentimeter (online

•

اختتام الملتقى

 13:25ظ –  13:30ظ

13:25 pm – 13:30 pm

Event Closure

•

عارضي
البشرية

نادي

أجندة ملتقى نادي الموارد البشرية
”نسمو لنرتقي بالتسامح“
التاريخ  :الخميس  21فبراير 2019
الموقع  :فندق عجمان سراي – عجمان
التوقيت  11 :صباحا ً –  1:30ظهرا ً
االستقبال والتسجيل

Date: Thursday 21st Feb 2019
Location: Ajman Saray Hotel - Ajman
Time: 11:00 – 13:30 pm

 10:00ص–  11:00ص

10:00 am – 11:00 am

& Reception
Registration

•

الموارد

 11:00ص–  12:00ظ

11:00 am – 12:00 pm

HRC Exhibitors

•

افتتاح جلسة نادي الموارد
البشرية

 12:00ظ –  12:10ظ

12:00 pm – 12:10 pm

HR Club Session
Opening

•

الجلسة الرئيسية واألسئلة

 12:10ظ –  13:00ظ

12:10 pm – 13:00 pm

Main Speech & QA

•

كلمة المدير العام لمبادرة
«تحقيق أمنية»

 13:00ظ –  13:15ظ

13:00 pm – 13:15 pm

“Make A Wish” MD
Talk

•

استطالع الرأي (منتيميتر)

 13:15ظ –  13:25ظ

13:15 pm – 13:25 pm

)Mentimeter (online

•

اختتام الملتقى

 13:25ظ –  13:30ظ

13:25 pm – 13:30 pm

Event Closure

•

عارضي
البشرية

نادي

تتشرف الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية
بدعوتكم لحضور ملتقى نادي الموارد البشرية ،بعنوان

االبتكار يحفز النمو ويتيح الفرص
الذي تعقده بالتعاون مع

دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة
حيث يستضيف النادي:

السيد /أسامة الزعبي
الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا
سيسكو الشرق األوسط وأفريقيا

سيسلط الملتقى الضوء على االبتكار ،وأهميته المتزايدة في وقتنا الراهن ،ال سيما في ظل األوضاع االقتصادية
ً
عالميا ،التي تؤثر بشكل أو بآخر على جميع القطاعات والمجاالت ،وفي الوقت ذاته تخلق فرصا هائلة،
المضطربة
للمؤسسات القادرة على اإلبداع واالبتكار  ،ومواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.
كما سيتضمن جدول الملتقى فعاليات مصاحبة مع عدد من العارضين ومزودي خدمات التدريب المعتمدين في
الحكومة االتحادية ضمن مبادرة «معارف».

للتسجيل و تأكيد الحضور من خالل الرابط التالي:
www.fahr.gov.ae/portal/ar/hr-club/attend-an-event.aspx
التواصل على البريد اإللكترونيhrclub@fahr.gov.ae :

األحد
 17فبراير 2019

النادي برعاية:

13:30 – 11:00

فندق كونكورد
إمارة الفجيرة

www.fahr.gov.ae
info@fahr.gov.ae
@FAHR_UAE
Call Center
600525524

أسامة الزعبي
مدير التكنولوجيا التنفيذي
سيسكو – الشرق األوسط وأفريقيا

أسامة الزعبي ،مدير التكنولوجيا التنفيذي لشركة سيسكو – الشرق األوسط وأفريقيا
أسامة الزعبي هو المسؤول عن تطوير وتنفيذ االستراتيجيات التقنية للتحول الرقمي في
شركة سيسكو  -لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا.
ويتولى قيادة استراتيجية الشركة في المنطقة في مجال ابتكار التكنولوجيا  ،وذلك من خالل
العمل بشكل متواصل مع الجهات الحكومية ،ومؤسسات القطاع الخاص في منطقة الشرق
األوسط وأفريقيا.
ينصب تركيز أسامة على تطوير أعمال تكنولوجيا الهندسة الرقمية في القطاعين الحكومي
والخاص ،ودفع عجلة االبتكار في مجال تسريع عملية التحول الرقمي بالمنطقة “.”Digitalization
يتمتع أسامة بخبرة واسعة ،ويعتبر بمثابة قائد هندسة األنظمة واالبتكار في الهندسة
التكنولوجية والتحول الرقمي في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا من خالل عمله في شركة
سيسكو.
أسامة حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في هندسة الكمبيوتر من جامعة إيلينوي،
شيكاغو باإلضافة إلى درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر من معهد إيلينوي ،في والية
شيكاغو ،في الواليات المتحدة األمريكية.

النادي برعاية:

www.fahr.gov.ae
info@fahr.gov.ae
@FAHR_UAE
Call Center
600525524

In Cooperation with

Fujairah Government Human Resources Department

FAHR is pleased to invite you to attend the forum
Entitled:

Innovation, Igniting Growth and Opportunity
The event will host:

Mr. Osama Al-Zoubi
Chief Technology officer
Cisco Middle East and Africa

The forum will focus on innovation, the ability to develop an idea, work, design, style or anything else in a
better, easier, more useful and useful way.
The forums schedule will also include a number of exhibitors and training providers accredited in the
federal government.
Accordingly, we are looking forward to your participation with us in this event
For registration and RSVP:
www.fahr.gov.ae/portal/en/hr-club/attend-an-event.aspx
Email:hrclub@fahr.gov.ae

Sunday
17 February 2019

www.fahr.gov.ae
info@fahr.gov.ae
@FAHR_UAE
Call Center
600525524

11:00 – 13:30

Concord Hotel
Fujairah City

Sponsored by:

Osama Al-Zoubi
Chief Technology Officer
Cisco Middle East and Africa

Osama Al-Zoubi is the Chief Technology Officer (CTO) of Cisco Middle East and
Africa. A key area of focus under Osama’s leadership is the development and
execution of technical strategies for digital transformation for the Middle East and
Africa region.
Osama drives technology strategy and innovation, through working closely with
Government Agencies, Enterprise Customers, Private Sector and Partners across
the region. His focus is on developing Business and Technology Architectures to
deliver on government priorities, drive innovation, and partners to accelerate
country digitization.
Osama is experienced and regarded as a technical leader who leads the Systems
Engineering, Innovation, and Architectures organization for Cisco in the Middle
East and Africa. In his role, he partners with all customers across the region to drive
innovation and digital transformation.
Osama has a Bachelor of Science degree in Computer Engineering from the
University of Illinois, Chicago (UIC), and a Masters in Computer Science from the
Illinois Institute of Technology (IIT), in Illinois, Chicago.
Osama joined Cisco in 2001 in Chicago, IL USA.

www.fahr.gov.ae
info@fahr.gov.ae
@FAHR_UAE
Call Center
600525524

Sponsored by:

تتشرف الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية
بدعوتكم لحضور ملتقى نادي الموارد البشرية ،بعنوان

نسمو لنرتقي بالتسامح
الذي تعقده بالتعاون مع

دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان
حيث يستضيف النادي:

الدكتور /منصور حبيب

السيد  /هاني الزبيدي

رئيس السعادة والتسامح
شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة –دو

المدير التنفيذي
مؤسسة تحقيق أمنية

وسيسلط الملتقى الضوء على كل من المحاور التالية:
 محاور التسامح					
 مفهوم التسامح البرنامج الوطني للتسامح			
 العالقة بين التسامح والسعادةكما سيتضمن جدول الملتقى فعاليات مصاحبة مع عدد من العارضين ومزودي خدمات التدريب المعتمدين في
الحكومة االتحادية ضمن مبادرة «معارف».
للتسجيل و تأكيد الحضور من خالل الرابط التالي:
www.fahr.gov.ae/portal/ar/hr-club/attend-an-event.aspx
التواصل على البريد اإللكترونيhrclub@fahr.gov.ae :

الخميس
 21فبراير 2019

النادي برعاية:

13:30 – 11:00

المكان :فندق عجمان سراي
– إمارة عجمان

www.fahr.gov.ae
info@fahr.gov.ae
@FAHR_UAE
Call Center
600525524

الدكتور منصور حبيب
رئيس السعادة والتسامح
شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة “دو”

ً
استشاريا لطب األسرة والصحة المهنية ،ويشغل منصب رئيس السعادة
يعمل الدكتور منصور حبيب
والتسامح في “دو” ،ويشرف على عيادة الشركة ،التي نجح في تحويلها إلى مركز وقائي وعالجي،
لجميع األمراض الحادة والمزمنة ،وأطلق برنامجا خاصا لتعزيز صحة الموظفين ،وفي العام  2016قام
بربط أجندة السعادة لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،بمؤشر التناغم الوظيفي جالوب ،والذي كان له
دور محوري في زيادة إنتاجية الموظفين ورفع مستويات السعادة الوظيفية لديهم ،ومؤخرا تم تكليفه
بتنفيذ أجندة التسامح الخاصة بالشركة ،التي يعمل لديها أشخاص من أكثر من  70دولة.
يتمتع الدكتور منصور حبيب بسجل مهني حافل باإلنجازات ،فهو أول طبيب إماراتي يجمع بين تخصص
طب األسرة والصحة المهنية ،وقد تم اختياره في العام  2015ضمن  400مرشح في برنامج قيادات
حكومة اإلمارات “ضمن «فئة القيادات التنفيذية» بالتعاون مع جامعة أكسفورد ،باإلضافة إلى تخرجه
من برنامج الرؤساء التنفيذيين للسعادة واإليجابية في القطاع الخاص ،الذي نظمه البرنامج الوطني
للسعادة واإليجابية بالتعاون مع كلية وارتون إلدارة األعمال.

هاني الزبيدي
الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»

يشغل هاني الزبيدي منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» منذ العام  ،2012ويؤمن بقوة
والمستمر في الوصول إلى النجاح في كافة األعمال ،ولديه كفاءة
التحفيز الذاتي والتدريب المتواصل ُ
عالية في مهارات العروض التقديمية ،والتفاوض ،وخبرة واسعة في إدارة وتطوير المؤسسات الخيرية
الرائدة ،وفي مجاالت العمل الخيري واإلنساني واإلغاثي.
نال الزبيدي درجة البكالوريوس في الدراسات المالية والمصرفية في  2011من معهد الدراسات
المالية والمصرفية في دولة اإلمارات ،وشغل العديد من المناصب خالل مسيرته المهنية لعل أبرزها:
المدير التنفيذي لمنظمة الحياة لإلغاثة والتنمية من العام  2007وحتى العام  ،2012ومدير التنمية
المالية والتسويق في ذات المنظمة ما بين عامي  2005و ،2007وهو حاصل على العديد من الجوائز
وشهادات التقدير ومنها :جائزة دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري لعام  ،2008وجائزة موظف
العام من الحياة لإلغاثة والتنمية لعام .2008
يعمل هاني الزبيدي منذ العام  2004وحتى يومنا هذا كمستشار ومدرّب متعاون في مجال األعمال
الخيرية واإلنسانية للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية .NGOs

النادي برعاية:

www.fahr.gov.ae
info@fahr.gov.ae
@FAHR_UAE
Call Center
600525524

In Cooperation with

Ajman Government Human Resources Department

FAHR is pleased to invite you to attend the forum
Entitled:

Let us rise to tolerance
The event will host:

Mr. Hani Al Zubaidi

Dr. Mansoor Habib

CEO - Make A wish Foundation

Head of Happiness & Tolerance- du

The forum will focus on:
- The concept of tolerance				
- The link between tolerance & happiness		

- Tolerance Pillars
- The national tolerance program

The forums schedule will also include a number of exhibitors and training providers accredited in the
federal government.
Accordingly, we are looking forward to your participation with us in this event
For registration and RSVP:
www.fahr.gov.ae/portal/en/hr-club/attend-an-event.aspx
Email:hrclub@fahr.gov.ae

Thursday
21 February 2019

www.fahr.gov.ae
info@fahr.gov.ae
@FAHR_UAE
Call Center
600525524

11:00 – 13:30

Ajman Saray Hotel
Ajman City

Sponsored by:

Dr. Mansoor Habib
Head of Happiness & Tolerance- du

Dr. Mansoor Habib is An ambitious Emirati Family Medicine & Occupational Health Consultant
Physician, Happiness Expert, Diversity & Inclusion Advocate and A Motivational Speaker.
He joined du in 2009 & since then he has established two in-house staff clinics and a wellness
department. In addition, he created a happiness framework that helped increase employee
engagement & productivity. Recently he was appointed to lead the national tolerance agenda
in the organization.
In addition to his medical degrees that includes 2 Masters & 1 Phd, Dr. Mansoor graduated
from two important training programs organized by the Prime Minister Office. The first one is
the UAE government executive leadership program in collaboration with Oxford University
and the second program was on happiness and positivity for the private sector, in collaboration
with Wharton University.
He writes regularly about wellness-related articles in various newspapers and magazines
around the country. In 2015 he published the Arabic book “The Carpenter Door is broken

Hani M Al Zubaidi
CEO of Make A wish Foundation

Hani Al-Zubaidi is the CEO of Make A wish Foundation since 2012 and works as a consultant
and co-worker in charitable and humanitarian work for local and international NGOs since
2004. Al-Zubaidi strongly believes in self-motivation and continuous training to achieve
success in all business. He is highly qualified in presentation skills, negotiation and has extensive
experience in managing and developing leading charities specialized in the fields of charitable,
humanitarian and relief work.
Al-Zubaidi received his bachelor’s degree in financial and banking studies in 2011 from the
Institute of Financial and Banking Studies in the UAE. He has held several positions during his
career; Executive Director of Al-Hayat for Relief and Development from 2007 to 2012 and
Director of Financial Development and Marketing Between 2005 and 2007. He received many
awards and recognitions such as Islamic Affairs and Charitable Activities Award for 2008, and
the Employee of the Year Award from Al Hayat for Relief and Development 2008.

www.fahr.gov.ae
info@fahr.gov.ae
@FAHR_UAE
Call Center
600525524

Sponsored by:

