
 أثر الوجهات السياحية الذكية
على ا�قتصاد

(عرض تقديمي)

ا�جندة

 الوجهات السياحية الذكية
 (جلسة حوارية)

فرص متجددة لرواد ا�عمال
في عالم متغير 

(عرض تقديمي)

السيد/ سكوت ليفرمور   
 كبير االقتصاديين في أكسفورد إيكنوميكس 

السيد/ سيرجو غوريرو
مدير إدارة المعرفة واالبتكار في سياحة البرتغال

السيد/ أندرو براون
المدير ا�قليمي للمجلس العالمي للسفر والسياحة 

يدير الجلسة/ الدكتورة ديما جمالي
عميد كلية إدراة ا�عمال بجامعة الشارقة  

السيد/ سيرجو غوريرو
مدير إدارة المعرفة واالبتكار في سياحة البرتغال

السيد/ سكوت ليفرمور
كبير االقتصاديين في أكسفورد إيكنوميكس 

 سعادة/ حسين المحمودي
 الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار

سعادة/ هيثم مطر
الرئيس ا�قليمي لمجموعة فنادق ومنتجعات انتركونتينينتال 

لمنطقة الهند والشرق ا�وسط وإفريقيا 

 8:30ًً التسجيلصباحا
الردهة

9:10ًً سعادة / خالد جاسم المدفعالكلمة االفتتاحية للمنتدىصباحا
رئيس هيئة ا�نماء التجاري والسياحي بالشارقة

السياحة الذكية والتحديات العالمية
تحت عنوان

مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات - الشارقةا�ربعاء   24  نوفمبر 2021 بعد الظهرصباحا

معالي/د. أحمد بلهول الفالسيكلمة ضيف الشرف
وزير  دولة لريادة ا�عمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

9:20ًً صباحا

ا�ستاذة/ بسمة الميمانالعرض الرئيسي
مديرة ا�دارة ا�قليمية للشرق ا�وسط في منظمة السياحة العالمية 9:35ًً صباحا

 الجلسة ا�ولى

  الجلسة الثانية

10:10 - 10:00ًً صباحا

10:20 - 10:10ًً صباحا

11:00- 10:20ًً صباحا

11:10- 11:00ً ظهرا

الوجهات السياحية الذكية
من واقع تجربة البرتغال 

(عرض تقديمي) 

هيئة ا�نماء التجاري والسياحي بالشارقة

منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر 2021



تطوير الوجهات السياحية
الحديثة

(عرض تقديمي)

تنمية ريادة ا�عمال
 (جلسة حوارية)  

 استراحة

السيد/ جيريمي جونسي
مؤسس ورئيس شركة بيوتيفول ديستينيشن 

السيد/ أندرو براون
المدير ا�قليمي للمجلس العالمي للسفر والسياحة 

السيد/ جيريمي جونسي
مؤسس ورئيس شركة بيوتيفول ديستينيشن 

السيد / سرمد الزدجالي – المدير التنفيذي لشركة مغامر

11:20- 11:10ً ظهرا

12:00- 11:20ً ظهرا

12:00ً ظهرا

القيادة في السياحة
وإدارة التغيير واالبتكار 

  (جلسة حوارية)  

 تجربة أوكرانيا
قلب أوكرانيا النابض

(عرض تقديمي)

قوة وتأثير المدونين (مؤثرين)
على تطوير الوجهة

(جلسة حوارية)

ملقة - وجهة ذكية لريادة ا�عمال
(عرض تقديمي)

سعادة/ خالد جاسم المدفع
رئيس هيئة ا�نماء التجاري والسياحي بالشارقة

يدير الجلسة/ السيد مروان الحل -منتج ومقدم برامج

يدير الجلسة/ السيد هزاع إبراهيم المنصوري
مستشار وخبير ريادة أعمال

سعادة/ مروان جاسم السركال
الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة لالستثمار والتطوير - شروق

أوليكساندر سكتشكو
رئيس إقليم تشيركاسي - الحكومة ا�وكرانية

السيد/ نائل أبو التين – مدون ومؤثر اجتماعي

السيد/ مارك ساندرسون
مدير التنمية االقتصادية الدولية و المتحدث باسم العاصمة

ا�وروبية للسياحة الذكية مدينة ملقة ، إسبانيا 

السيد/ مارك ساندرسون
مدير التنمية االقتصادية الدولية و المتحدث باسم العاصمة

ا�وروبية للسياحة الذكية مدينة ملقة ، إسبانيا 

 السيد/ شريف فايد
مقدم برامج و مؤثر اجتماعي

يدير الجلسة: السيد/ أنس بوخش - رائد أعمال ومحاور

 حفل الختام والتكريم

12:15ً -1:00 الجلسة الثالثة ظهرا

1:10- 1:00ً ظهرا

2:00- 1:20ً ظهرا

1:20- 1:10ً ظهرا

2:30- 2:00ً ظهرا

ا�جندة


