
التسجيل 10:00 - 09:30

10:00 - 10:30 حلقة تواصل اجتماعي

البرنــامـــج

10:40 - 11:10 حلقة تواصل اجتماعي

أندرو سوندرزفيليب ألبيرستاتمدير الجلسة: خديجة المرزوقي

محتوى مبدع ومبتكر مسرح "الطاقة" "O2" رسائل وطنية مسرح

د. علي النعيميمدير الجلسة: عبد ا العبدولي

سعيد الرميثيضرار بالهول

جوالت حول العالم مسرح "الطاقة"

دردشات - 1 11:40 - 11:20

امتالك صناعة الجمال مسرح "دردشات"

مدير الجلسة: دياال مكيهدى قطان - منى قطان

دردشات - 5 16:20 - 16:00

تجربتي في العالم االفتراضي مسرح "دردشات"

مدير الجلسة: نيشاننادين نجيم

إستراحة تواصل 11:20 - 11:10

إستراحة تواصل 13:30 - 13:00

إستراحة تواصل 15:20 - 15:00

Arab Social Media Influencers Award 15:00 - 14:30

"O2" مستقبل المحتوى الترفيهي مسرح

بدر صالح 

محمد سعيد حارب

مدير الجلسة: حمد العلي

رجائي قواس

دردشات - 2 11:55 - 11:40

الصورة التي غيرت العالم مسرح "دردشات"

مراد ونتالي عثمان

14:10 - 14:00

جاللــة الملكـة رانيــا العبدا�

كلمة رئيسية

12:00 - 12:30 حلقة تواصل اجتماعي

"O2" عالم الصحة واللياقة مسرح

د. عبدا المطوعمدير الجلسة: نور الدين اليوسف

تريسي هرموش منال رستمبيتر بارون

عمر فاروقمدير الجلسة: عبد ا الخريف

لؤي ساهيمحمد مشيع نور ستارز

صناعة التغيير ا�يجابي مسرح "الطاقة"

12:30 - 13:00 حلقة تواصل اجتماعي

"O2" تجارب عربية في ريادة االعمال مسرح

رؤيا صالحمدير الجلسة: دياال علي

أمل المريفارس التركي تيم الفالسي

دانة طويرشمدير الجلسة: إنجي كيوان

روان المرجبيفاطمة المهنا يارا النملة

عالم الجمال مسرح "الطاقة"

دردشات - 3 14:00 - 13:30

الشعر والتواصل االجتماعي مسرح "دردشات"

فيصل العدوانيسعيد بن مانعمحمد جارا السهليمدير الجلسة: نشوى الرويني

دردشات - 4 15:50 - 15:20

الكوميديا على وسائل التواصل االجتماعي مسرح "دردشات"

ماكس أوف أريبياأحمد شريفطارق الحربيمدير الجلسة: أنس بوخش دارين البايض

14:25 - 14:10

شباب ملهم
جلسة رئيسية

مدير الجلسة: مصطفى ا±غاسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

دردشات - 6 16:45 - 16:30

الفن والتوصل االجتماعي مسرح "دردشات"

مدير الجلسة: كندة إبراهيم محمد هنيدي
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www.dpc.org.ae
dubaipressclub

#ARABsmis

شريك النقل

رامي سعد عبد الواحد جمعةأمير ضولي روليز

شريف فايد علي آل سلوم مدير الجلسة: سارة دندراوي

أنس إسكندر باسل الحاجحسن محمد


