
للحـــضــــور
To attend 13:00 - 09:00

09:10 - 9:00

18/11/2021

الموضوع
Topic

التوقيت
Period

ســــعادة مطر سعيد النعيمي
 HE Matar Saeed Al Nuaimi

مد�ر عام مركز أبوظبي للصحة العامة
Director General of ADPHC 

كلمة االف�تاح 
 Opening Speech

09:30 - سعادة الدكتورة أمنيات الهاجري9:10
HE Dr. Omniyat Mohammed Al-Hajeri

 مد�ر �نفيذي قطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة
 العامة

Executive Director, Community Health Sector, ADPHC

الترحيب وملخص برنامج أصحاب الهمم لدى المركز
Welcome Note & overview of POD at ADPHC

09:50 - نانسي غسان القرعان9:30
Nancy Ghassan El Karaan

رئيس قسم أصحاب الهمم، دائرة �نمية المجتمع
PODs Section Head, Department of Community 

Development (ADDCD)

است�ا�يجية أبوظبي في تع��ز الدمج وتساوي 
الفرص لذوي الهمم 

 Abu Dhabi Strategy to promote inclusion
and equal opportunities for POD

10:05 - سالمه ع�يد سيف الهاملي9:50
Salama Obaid Al Hameli

أخصائي رئيسي ب�امج تحسين الرعاية الصحية، دائرة الصحة
Senior Specialist, Healthcare Quality Improvement 

Programs, Department of Health (DOH)

محاور الصحة والتأهيل
Health & Rehabilitation Pillars

المتحدث
Speaker

10:25 - ش��نه محمد عوض الحربي 10:05
Shereena Mohamed Awadh Alharbi

أخصائي اجتماعي أول، مؤسسة �ايد العليا ألصحاب الهمم
Senior Social Worker, Zayed Higher Organization for 

People of Determination (ZHO)

الم�احل التي تمر بها أسر ذوي الهمم
Stages that families of POD go through

10:40 - د. أ�وى المضواحي/ إدارة الجلسة10:25
Dr. Arwa Almodwahi /Moderator

 أخصائي رئيسي دائرة صحة المجتمع في مركز أبوظبي
للصحة العامة

Lead Specialist, Community Health, ADPHC

ألصحاب  العليا  �ايد  مؤسسة  من  نجاح  قصص 
الهمم  و رسائل توعوية من مركز أبوظبي للصحة 

العامة 
 ZHO POD success stories & ADPHC Health

Messages

10:50 - 10:40

11:10 - 10:50

الشيف خالد السعدي
Chef Khaled Alsaadi

تجربة الطهي مع ذوي الهمم
Cooking experience with POD

د. مشعل القاسمي 
Dr. Mishal Al Kasimi

الرئيس التنفيذي/ ط�يب استشاري / مستشفى التأهيل التخصصي
Chief Executive Officer, Consultant Pediatrics, Health 

Shield Medical Center

تطو�ات العالج التأهيلي في أبوظبي
 Transformation of rehabilitative medicine

in Abu Dhabi

�اجح الفحل11:10 - 11:30
Rajeh Al Fahel

أخصائي رئيسي، دائرة تع��ز الصحة، مركز أبوظبي للصحة العامة
Lead Specialist, Health promotion, Department of Health 

Promotion

أنماط الحياة الصحية لذوي الهمم
Healthy life style for POD

12:10 - د. ساند�ا وليس11:45
Dr. Sandra Willis, Ph.D.

مد�رة التعليم و�نمية المعرفة
Director of Learning & Knowledge Development

Pineda Foundation / World Enabled

تعـــ��ز الصــــحة الشاملة لإلعـــــاقة والسياسات 
االجتماعية وأنظمة رعاية أصحاب الهمم

 Promoting Disability Inclusive Health and
 Social Policy & Systems of Care for People

of Determination

12:30 - أحالم علي محمد بن غافان12:10
Ahlam Ali Mohamed Bin Ghafan

أخصائي اجتماعي أول - مؤسسة �ايد العليا ألصحاب الهمم
Senior Social Worker - Zayed Higher Organization for 

People of Determination (ZHO)

حقوق أصحاب الهمم
Rights of POD

12:50 - ع��ن أبوحجلة  12:30
Areen AbuHejleh
مشرفة ب�امج الصحة 

  Health Programmes Supervisor

ن�با بوبتاني
Nipa Bhuptani

مؤسسة ومد�رة معهد التد��ب التط�يقي والسلوكي
 Founder/Director at the Applied & Behavioral Training

Institute

تد��ب مقدمي الرعاية الصحية الموحد
Unified Health Care Providers Training

11:45 - 11:30 Break - است�احة

13:00 - 12:50 Closing - الختام

 منتدى مركز أبوظبي للصحة
عن التوعية  أجل  من   العامة 
برنــــامج أصـــــحاب الهــــمم

 People of Determination
Awareness Forum

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDFhMDUyYmEtNzMzNS00NjFjLThlY2MtYmM5Y2UxY2U1N2Y3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2292e3f433-65c8-460d-9a27-e252a02d1b4f%22%2c%22Oid%22%3a%2272bc9818-a677-4ec2-b8c8-1cafe69d8065%22%7d

