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الــيــوم اول

4 أكتوبر 2022



 جلسات
20 دقيقة

10:00 - 09:30
10:20 - 10:00

10:30 - 10:00

التسجيل

جـلـسـة
نقاشية

طوني خليفة
المدير العام، قناة المشهد

«دمج ا�عالم الرقمي مع التلفزيوني»

مدير الجلسة

بيار الضاهر
رئيس مجلس إدارة

LBC المؤسسة اللبنانية ل�رسال

ألبرت شفيق
 رئيس قطاع التلفزيون

الشركة المتحدة للخدمات ا�عالمية

«صناعة ا�عالم . . . هل لها مستقبل؟»

رضوى الشربيني
 CBC إعالمية ، قناة 

وسام بريدي
 إعالمي

مدير الجلسة

10:30 - 10:00
جـلـسـة
نقاشية

مدير الجلسة

أمينة خيري
كاتبة، مصر

حسين شبكشي
كاتب، السعودية

«مستقبل القلم العربي»

ناصر الظاهري
كاتب، ا�مارات

مهيرة عبد العزيز
إعالمية

صفية الشحي
إعالمية

د. رشيد الخيون
كاتب، العراق

نارت بوران
الرئيس التنفيذي

 الشركة العالمية لالستثمارات ا�عالمية

مسرح بيتامسرح ألفا

مسرح 360

مسرح دلتا

إستراحة10:30 - 10:50

«ا�عالم والترند»

هبة اباصيري
  CBC إعالمية، قناة

مدير الجلسة



«مستقبل التجارة.. في عالم إعالمي متغير»11:00 - 11:20

سعادة سلطان بن سليم
رئيس مجلس ا�دارة الرئيس التنفيذي

دي بي ورلد

بيكي أندرسون
إعالمية

سي إن إن الدولية

محمد المال
 مقدم برنامج ديوان المال

« حرية الرأي والتعبير.. الوطنية أوًال»

جـلـسـة
رئيسـية

مدير الجلسة

11:40 - 11:20

12:10 - 11:40

13:40 - 12:30
14:00 - 13:40

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

سيتم توزيع جوائز ا�عالم العربي على الفائزين في الدورة الــ 21

إستراحة غداء

 جـلـسـات
20 دقيقة

د. نبيل الخطيب
المدير العام، قناة الشرق

«مستقبل غرف اخبار»

ريا رمال
إعالمية، مؤسسة دبي ل�عالم

مدير الجلسة

جـلـسـة
رئيسـية

«ا�عالم العربي.. التحوالت والتأثير»

معالي كرم جبر
رئيس المجلس اعلى لتنظيم ا�عالم

جمهورية مصر العربية

معالي د. رمزان بن عبد اÁ النعيمي
وزير شؤون ا�عالم
مملكة البحرين 

زينة يازجي
إعالمية، الشرق لÂخبار 

مدير الجلسة

مسرح بيتامسرح ألفا

المسرح الرئيسيا�فتتاح الرسمي11:00 - 12:20



14:30 - 14:10

14:10 - 13:40

14:40 - 14:10

«مستقبل ا�عالم في عصر الميتافيرس»
جـلـسـة
نقاشية

 جـلـسـات
20 دقيقة

مينا العريبي
رئيسة التحرير

 صحيفة ذي ناشيونال

خلفان بلهول
 الرئيس التنفيذي

مؤسسة دبي للمستقبل

مدير الجلسة

فارس عقاد
المدير ا�قليمي

 لمنطقة الشرق اوسط وشمال إفريقيا 
Meta

حسام صالح
الرئيس التنفيذي لÂعمال

الشركة المتحدة للخدمات ا�عالمية

ميساء القال
إعالمية

قناة «سي إن بي سي » عربية 

د. سلطان النعيمي
المدير العام

مركز ا�مارات للدراسات  والبحوث االستراتيجية

حسين الشيخ
إعالمي، قناة الحدث

مدير الجلسة

«واقع المنطقة العربية والسيناريوهات المحتملة»

علي جابر
 MBC مدير القنوات، مجموعة 

«مستقبل التلفزيون في عصر التكنولوجيا»

مدير الجلسة

مؤنس المردي
رئيس التحرير

صحيفة البالد البحرينية

وليد النصف
رئيس التحرير

صحيفة القبس الكويتية

«ا�عالم العربي 2022 . .  وجهة نظر خليجية»

منى بوسمرة
 رئيس التحرير المسؤول

صحيفة البيان

جميل الذيابي
رئيس التحرير

صحيفة عكاظ

عيسى المرزوقي
إعالمي

سكاي نيوز عربية

جـلـسـة
نقاشية

جـلـسـة
نقاشية

14:10 - 13:40
«مستقبل الصحافة المصرية»

عماد الدين حسين
رئيس التحرير

 صحيفة الشروق

أحمد المسلماني
 كاتب ورئيس مركز القاهرة

للدراسات االستراتيجية

مدير الجلسة

عبد اللطيف المناوي
رئيس التحرير

صحيفة المصري اليوم

معتز الدمرداش
إعالمي، الشرق لÂخبار 

مسرح 360

مسرح دلتا

مسرح بيتامسرح ألفا

مسرح 360



«إعالم الطفل.. لماذا يغيب عربيًا!»

نوف  الحسين
مديرة التحرير
مانجا العربية

15:05 - 14:45
 جـلـسـات
20 دقيقة

15:15 - 14:45
جـلـسـة
نقاشية

«تمكين ا�عالم العربي.. فرص ناشئة»

مدير الجلسة

رامي القواسمي
المدير التنفيذي

موضوع دوت كوم 

عبد السالم هيكل
المؤسس ورئيس مجلس ا�دارة التنفيذي

مجرة

عبد الرحمن السيد
المؤسس والرئيس التنفيذي

منصة نبض

دانا أبو لبن
إعالمية، قناة ام بي سي

«عندما يصبح المراسل خبراً»

روال الخطيب
إعالمية ومراسلة متجولة

قناة الحدث

15:35 - 15:15
 جـلـسـات
20 دقيقة

د. فهد الشليمي
رئيس المنتدى الخليجي لÂمن والسالم

«مهمة إعالم المستقبل في التنمية المستدامة»
مسرح بيتامسرح ألفا

مسرح 360

مسرح بيتامسرح ألفا

«قوة الكلمة»

مصطفى اÎغا
MBC إعالمي ومؤثر، قناة



الــيــوم الثاني

5 أكتوبر 2022



10:50 - 10:30

11:00 - 10:30

11:40 - 11:20

 جـلـسـات
20 دقيقة

جـلـسـة
نقاشية

 إستراحة

مدير الجلسة

خديجة المرزوقي
رئيسة التحرير

منصة «دبي بوست»

كوثر زنطور
رئيسة التحرير

جريدة الشارع المغاربي

«مستقبل المنصات الرقمية»

علي الحازمي
رئيس التحرير

صحيفة سبق الكترونية

أكرم القصاص
رئيس التحرير

صحيفة اليوم السابع

هديل العليان
إعالمية، الشرق لÂخبار 

11:00 - 10:30
جـلـسـة
نقاشية

مدير الجلسة

جيسيكا عازار
إعالمية

زافين قيومجيان
إعالمي وكاتب

«إعالم لبنان: من العصر الذهبي إلى أين؟»

طوني بارود
إعالمي

جويس عقيقي
إعالمية 

صوفي هويت تروفيم
رئيسة التحرير العالمية

 وكالة الصحافة الفرنسية

«التغير المناخي.. ودور ا�عالم» مسرح ألفا

مسرح 360

جون كايسي
الرئيس

سي ان بي سي الدولية

«التكنولوجيا وتعزيز الثقة بوسائل ا�عالم ا�خبارية»

ريتشارد دين
إعالمي

شبكة ا�ذاعة العربية 

مدير الجلسة

12:00 - 11:40
الجـلـسـة

ا�فتتاحية

المسرح الرئيسي

عضوان احمري
رئيس التحرير

اندبندنت عربية

« المشهد ا�عالمي وثورة ا�عالم»

نيلة جناحي
إعالمية، تلفزيون البحرين

مدير الجلسة

مسرح بيتا

مسرح دلتا



12:20 - 12:00

13:10 - 12:30
جـلـسـة
رئيسـية

«الشرق اوسط.. مسرح التغيير الكبير»

«إعادة تشكيل المشهد السياسي في المنطقة»

نايلة تويني
رئيس التحرير
جريدة النهار

عماد الدين أديب
إعالمي وكاتب

فضيلة سويسي
إعالمية، قناة سكاي نيوز عربية 

مدير الجلسة

عبد العزيز الخميس
 كاتب وباحث في

شؤون الشرق اوسط

14:20 - 14:00
 إستراحة غداء13:10 - 14:00

 جـلـسـات
20 دقيقة

«مستقبل العمل في البيئة ا�عالمية»

فائزة تشانغ لي
المديرة التنفيذية

مجموعة الصين ل�عالم - الشرق اوسط

«مستقبل ا�عالم الرياضي»

مدير الجلسة

وليد الفراج
رئيس تحرير برنامج أكشن مع وليد

 قناة ام بي سي أكشن

أحمد شوبير
إعالمي

قناة أون سبورت

يعقوب السعدي
 الرئيس

قنوات أبوظبي الرياضية

ساندرين جبرا 
إعالمية ورياضية - موقع كووورة

أديبات فيردي
خبير ومتخصص في شؤون الميتافيرس

«ا�عالم العربي.. رحلة نحو الميتافيرس»

معالي الدكتور أنور بن محمد  قرقاش
المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة

طاهر بركة
إعالمي، قناة العربية 

مدير الجلسة

14:30 - 14:00
جـلـسـة
نقاشية

محمد الحمادي
 الرئيس

جمعية الصحفيين ا�ماراتية

المسرح الرئيسي

المسرح الرئيسي

مسرح بيتامسرح ألفا

مسرح 360

الجـلـسـة
ا�فتتاحية



«الدراما على عرشها»

مدير الجلسة

 سيرين عبد النور
فنانة

عابد فهد
فنان

سارة الجرمن
 مديرة إدارة القنوات العامة

مؤسسة دبي ل�عالم

صادق الصّباح
الرئيس التنفيذي

سيدرز آرت برودكشن

 نيشان
إعالمي وخبير في
التدريب ا�عالمي 

15:30 - 14:30

جـلـسـة
نقاشية

المسرح الرئيسي


