”“Scientific Research to Serve the Challenges of Society and the Business World
15 organizations have been invited to the first technical exchange meeting entitles: “Scientific Research to Serve the Challenges
of Society and the Business World”. They are Sharjah Media City (Shams), NAMA Women Advancement Establishment, Sharjah
Education Council, Supreme Council For Family Affairs, Social Services Department, Al Hilal Capital, Dubai Financial Market,
Ministry of Finance, Mohammed Bin Rashid Housing Establishment, Sharjah Chamber of Commerce and Industry, Sharjah Finance
Department, Sharjah Police, Dubai Police, Ajman Police, and Dubai Courts) participated and discussed their recent research
challenges. The objective was to explore the research collaboration with UoS to solve these challenges. The agenda is as
following:

اللقاء الفني األول بعنوان " البحث العلمي في خدمة تحديات املجتمع وعالم األعمال"
األحد املوافق  10نوفمبر 2019من الساعة  ،1:00 -10:00املبنى الرئيس ي لجامعة الشارقة (غرفة )EMBA
االجنده
. ١كلمة سعادة االستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي  -مديرالجامعة
. ٢كلمة االستاذ الدكتور معمربالطيب نائب مديرالجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي
 .٣كلمة االستاذ الدكتور عبدهللا منيزل مديرمعهد بحوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية
الجلسة األولى :املسؤولية املجتمعية ( االعالم و االسرة و املرأة) :الدكتور فاكرالغرايبة
فجر قاسم علي  -مدير إدارة تطوير قطاع اإلعالم
 1مدينة الشارقة لإلعالم (شمس)
ي
د .منى راشد آل علي  -مدير أكاديمية بادر للمعرفة وبناء القدرات
 2مؤسسة نماء لالرتقاء باملراة
3
4

مجلس الشارقة للتعليم
املجلس األعلى لشؤون األسرة

خلود محمد العويس  -رئيس قسم األنشطة التربوية
أميمة العاني  -مستشار إلدارة مراكز التنمية األسرية

5

دائرة الخدمات االجتماعيه

استشاري شريف ابو شادي

1

الهالل كابيتال

نقاش مفتوح
الجلسه الثانيه :ريادة األعمال :االستاذ الدكتور حسين التميمي
أحمد لوتاه  -الرئيس التنفيذي

2

سوق دبي املالي

3
4
5

وزارة املالية
مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان
غرفة تجارة و صناعة الشارقة

6

دائرة املالية املركزية في إمارة الشارقة

1
2
3
4

شرطة الشارقة
محاكم دبي
شرطة دبي
شرطة عجمان

جمال إبراهيم الخضر  -نائب رئيس تنفيذي
رئيس قطاع املوارد البشرية والتخطيط االستراتيجي
فيصل علي املنصوري  -مدير إدارة االقتصاد الكلي والسياسات املالية
عمر عبدالرحمن اهلي  -مدير أول ادارة االستراتيجية والتميز املؤسس ي
عمر علي صالح  -املستشار االقتصادي بالغرفة
أروى العويس  -مدير إدارة الحسابات
نقاش مفتوح
املؤسسات الشرطية و املحاكم :الدكتور أحمد فرح
العميد الدكتور خالد الحمادي  -مدير إدارة مركز بحوث الشرطة
احمد عبدالكريم  -رئيس شعبة إدارة الجلسات األسرية
العميد عبدهلل خادم سرور املعصم – رئيس مجلس مدراء مراكز الشرطة
املقدم عبدهللا علي بن علوان النعيمي  -نايب مدير إدارة املوارد البشرية
نقاش مفتوح
التوصيات و الخطط املستقبلية/تكريم املشاركين

