




اليوم األول اخلميس  ١٨ / ٣ / ٢٠٢١م 

افتتاحية ا�ؤ�ر � �ام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً 

الســــــ�م الوطنــــــــي 

اإلفتتاحية



الجلسة النقاشية ا�و�

 

من الساعة ١٠:٣٠ صباحاً وحتى ١١:٣٠ صباحاً

موضوع اجللسة

" سباقات الفروسية العاملية في ظل تطورات كوفيد ١٩ "

ا�تحدثون

إدارة 

الجلسة

اليوم األول اخلميس  ١٨ / ٣ / ٢٠٢١م 

الشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد

أحد كبار مالك اخليول العربية األصيلة

اإلمارات العربية املتحدة

سعادة خلف بن رباح الشمري

مالك خيول عربية أصيلة - اململكة العربية السعودية

اإلعالمي واحمللل محمد أحمد

مؤسسة دبي لإلعالم - اإلمارات العربية املتحدة



الجلسة النقاشية الثانية

 

من الساعة ١١:٤٠ صباحاً وحتى ١٢:٤٠ ظهراً

موضوع اجللسة

" تنظيم سباقات الفروسية الدولية ... حتديات وإجنازات "

ا�تحدثون

إدارة 

الجلسة

اليوم األول اخلميس  ١٨ / ٣ / ٢٠٢١م 

سعادة االستاذ صالح بن علي احلمادي

عضو مجلس إدارة نادي الفروسية باململكة العربية السعودية

سعادة متعب الشمري

مدير ميدان األمير سلطان بن عبدالعزيز للخيول العربية

اململكة العربية السعودية

سعادة املهندس شريف احللواني

مدير مضمار جبل علي - اإلمارات العربية املتحدة

اإلعالمي واحمللل محمد أحمد

مؤسسة دبي لإلعالم - اإلمارات العربية املتحدة



الجلسة النقاشية الثالثة

 

من الساعة ١٢:٥٠ ظهراً وحتى ٠١:٣٠ ظهراً

موضوع اجللسة

" جتارة الفروسية ... التحديات واحللول في ظل جائحة  كوفيد ١٩ "

ا�تحدثون

إدارة 

الجلسة

اليوم األول اخلميس  ١٨ / ٣ / ٢٠٢١م 

سعادة خالد خليفة النابودة

أحد أبرز مالك ومربي اخليول - اإلمارات العربية املتحدة

اإلعالمي واحمللل محمد أحمد

مؤسسة دبي لإلعالم - اإلمارات العربية املتحدة



جلسة خاصة

 

من الساعة ٠٤:٠٠ مساًء وحتى ٠٦:٠٠ مساًء

بعنوان

" سباقات الفروسية و أحكامها في الشريعة اإلسالمية "

اليوم االثاني اجلمعة ١٩ / ٣ / ٢٠٢١م 



الجلسة النقاشية ا�و�

 

من الساعة ١١:٠٠ صباحاً وحتى ١٢:٠٠ ظهراً

موضوع اجللسة

" مشاركة املرأة اخلليجية في سباقات السرعة "

ا�تحدثات

اليوم االثالث السبت ٢٠ / ٣ / ٢٠٢١م 

سارة بنت محمد القحطاني

أول مدربة سباقات السرعة باململكة العربية السعودية

ماريا بنت صالح املبارك

مالكة اسطبالت ماريا املبارك باململكة العربية السعودية

صاحلة الغرير

أول مدربة سباقات السرعة بدولة اإلمارات العربية املتحدة 



إدارة 

الجلسة

مضاوي بنت حمد القحطاني

فارسة سباقات السرعة باململكة العربية السعودية

سليمة الطالعي - سلطنة عمان

أول فارسة عربية في تاريخ سباقات اخليول العربية األصيلة

وأول فارسة عربية في السباقات االسترالية

األستاذ حمزة العجالني

وزارة البيئة واملياه والزراعة 

باململكة العربية السعودية

عائشة الفقاعي - اإلمارات العربية املتحدة

فارسة ومؤسس النادي الثقافي للفروسية والشعر

وخريجة الدفعة األولى من مسار جودلفني



الجلسة الثانية

 

من الساعة ١٢:٣٠ ظهراً وحتى ١٢:٥٠ ظهراً

موضوع اجللسة

" إرشادات عامة ملنتسبي الفروسية في ظل جائحة كوفيد ١٩ "

ا�تحدث

اليوم االثالث السبت ٢٠ / ٣ / ٢٠٢١م 

الدكتور علي الدويرج

مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية 

بوزارة البيئة واملياه والزراعة باململكة العربية السعودية



الجلسة الثالثة

 

من الساعة ٠١:٠٠ ظهراً وحتى ٠١:٤٥ ظهراً

موضوع اجللسة

" تأثير فيروس كورونا على اخليول ... وأسئلة عامة من الفرسان

و املدربني ومالك اخليول "

ا�تحدث

اليوم االثالث السبت ٢٠ / ٣ / ٢٠٢١م 

الدكتور علي أحمد الطويسي

رئيس قسم البيطرة لدى احتاد اإلمارات للفروسية 

ومحاضر دولي - اإلمارات العربية املتحدة



الجلسة الرابعة

 

من الساعة ٢٠:٠٠ ظهراً وحتى ٠٢:٣٠ ظهراً

موضوع اجللسة

" الطبيعة الفيزيولوجية لألفراس في فترة اللقاح والتحديات

التي يواجهها مالك اخليول في موسم اإلنتاج "

ا�تحدث

اليوم االثالث السبت ٢٠ / ٣ / ٢٠٢١م 

الشاب محمد أحمد محمد القاسم

الباحث في شوؤن أبحاث اخليول - اإلمارات العربية املتحدة

اخلتام يف متام الساعة ٠٢:٣٠ ظهرًا



www.diec.info
Meeting ID:
81152269342

للمشاركة في املؤمتر

يرجى زيارة املوقع االلكتروني

عبر تطبيق زوم
امسح الرمز

أو

جميع جلسات املؤمتر بتوقيت دولة اإلمارات العربية املتحدة


