Agenda of 1st Day –
1st Session
Monday dated 19/03/2018

Time التوقيت

أجندة المؤتمر اليوم األول
يوم اإلثنين
19/3/2018 :تاريخ

National Anthem

السالم الوطني

The Holy Quran

القرآن الكريم

Documentary Film on Women Police
Speech of the Director of Women
Police Affairs Bureau

10.20 10.00

فلم وثائقي للشرطة النسائية
كلمة مدير مكتب شؤون الشرطة النسائية

Speech of the Commander-in-Chief of
Abu Dhabi Police

كلمة معالي قائد عام شرطة أبوظبي

Operetta “Mother of the Nation”

أوبريت أم اإلمارات

Honoring Mother of UAE Nation by
IAWP
Tour at Attached Exhibition

10.35 10.20

11.00 10.35

Break
Time التوقيت

2nd Session

تكريم أم االمارات من قبل الجمعية العالمية
للشرطة النسائية
جولة في المعرض المصاحب
استراحة
برنامج اليوم األول

Enhancing the role of women in the
police and security force

تعزيز دور المرأة في قوة األمن والشرطة

The media future foresight of
women

استشراف المستقبل اإلعالمي للمرأة
11:00 – 12:15

Gender equality and equal
opportunities

المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص

Discussion

المناقشة

Tour at Attached Exhibition
Lunch

12:15 – 14:00

جولة في المعرض المصاحب للمؤتمر
الغداء

Agenda of 2nd Day –
1st Session
Tuesday dated 20/03/2018

Time التوقيت

أجندة المؤتمر اليوم الثاني
الجلسة األولي
20/3/2018 : التاريخ-يوم الثالثاء

The role of artificial intelligence in the
development of human resources

دور الذكاء االصطناعي في تنمية الموارد
البشرية

Future Foresight of the women police
future security

استشراف المستقبل األمني للشرطة النسائية
9.00

10.15

Investigation skills for women police

مهارات التحقيق للشرطة النسائية

Empowerment of women in the
visionary mind of the Founder of the
UAE «Sheikh Zayed»

تمكين المرأة في فكر مؤسس الدولة
( ) الشيخ زايد

Discussion

المناقشة

Break

10.15

11.00

استراحة
الجلسة الثانية

2nd Session
Women police in Management

الشرطة النسائية في اإلدارة

Risk assessment in functional integrity

تقييم المخاطر في النزاهة الوظيفية
11.00

12.15

Enhancing the ability of women to
achieve a balance between
professional and family duties

تعزيز قدرة المرأة على تحقيق التوازن بين

Discussion

المناقشة

Tour at Attached Exhibition

الواجبات المهنية واألسرية

12.15

02.00

جولة في المعرض المصاحب للمؤتمر

Agenda of 3rd Day –
1st Session
Wednesday dated: 21/03/2018

Time التوقيت

أجندة المؤتمر اليوم الثالث
الجلسة األولي
21/3/2018 :يوم األربعاء التاريخ

The future of investment and
development of human capital

مستقبل االستثمار وتنمية رأس المال
البشري

Combating cyber crimes and
extortion

مكافحة الجرائم واالبتزاز اإللكتروني
09.00 10.15

Support and empowerment of
women police

دعم وتمكين الشرطة النسائية
المناقشة

Discussion

Break

10.15 11.00

استراحة
الجلسة الثانية

2nd Session
Successful stories of Arab
women police
Women in Community
Responsibility

قصص ناجحة للشرطة النسائية العربية

11.00 2.15

المرأة في المسؤولية المجتمعية

Health awareness of martial
women

التوعية الصحية للمرأة العسكرية

Discussion

المناقشة

Tour at Attached Exhibition

12.15 02.00

جولة في المعرض المصاحب للمؤتمر

Event
Signing memorandums of understanding with government
agencies in Abu Dhabi Emirate to provide common services to
both parties.
Digital platform of the founder of the UAE on the occasion of the
year of Zayed

الفعالية
.توقيع مذكرات تفاهم مع جهات حكومية في إمارة أبوظبي للخدمات المشتركة لكال الطرفين

1

. المنصة الرقمية لمؤسس الدولة/ بمناسبة عام زايد

2

3

Gala dinner will be held during the 4th Regional Women Police
Conference in the presence of the President of the IAWP, the
Directors of the Women Police Regions, the guests of the
Conference and a number of women leaders at the UAE state
level.
Date: Monday, March 19, 2018
Time: 07:00 pm
Location: Abu Dhabi Ladies Club next to the Armed Forces
Officers Club on the Arabian Gulf Street.

حفل عشاء خالل فعاليات المؤتمر اإلقليمي الرابع للشرطة النسائية بحضور رئيس الجمعية
 ومدراء أقاليم الشرطة النسائية على مستوى العالم وضيوف،العالمية للشرطة النسائية
.المؤتمر وقيادات نسائية على مستوى الدولة
م2018/03/19  اإلثنين:حفل العشاء
 السابعة مساء:الساعة
 نادي سيدات أبوظبي الجديد بجوار نادي ضباط القوات المسلحة على شارع الخليج:المكان
.العربي

3

4

Exhibition of the achievements of women police throughout the
UAE, which will reflect the career achievements, heroic and
distinctive works carried out by the UAE women police
throughout their career history that reflect their distinction and
courage in performing their duties.

 ويتعلق باإلنجازات الوظيفية،معرض إلنجازات الشرطة النسائية على مستوى الدولة
واألعمال البطولية والمتميزة التي قامت بها الشرطية اإلماراتية خالل عملها الوظيفي
.وتعكس تميزها وشجاعتها في أداء مهامها وواجباتها

4

5

Attached exhibition displaying the projects of Emeriti producing
women police in all fields, whether manual works or commercial
projects.

معرض يختص بمشاريع الشرطية اإلماراتية المنتجة في كل المجاالت سواء كانت أعمال
.يدوية أو مشاريع تجارية

5

1
2

حفل االفتتاح والفعاليات نادي ضباط القوات المسلحة إمارة أبوظبــــــي
Opening ceremony and events Armed Forces Officers Club Abu
Dhabi

فنــــدق نوفيتيــــــل البستــــــــــان – ابوظبــــي
Hotel Novotel Abu Dhabi Al Bustan

