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ABOUT NEW YORK UNIVERSITY ABU DHABI

Established in partnership between New York University and the Government of Abu Dhabi, NYU Abu Dhabi 
has over the past decade assembled a remarkable community of scholars, students, researchers, artists, 
inventors, entrepreneurs, and more. Together, they have contributed to the growth of the UAE’s capital as 
a global hub of knowledge and culture, and also helped build a new model of higher education for today’s 
complex world.

NYUAD’s strength is drawn from its unique combination of NYU’s global network and Abu Dhabi’s open, 
innovative character and strategic location at a global crossroads. It allows NYUAD to offer the best liberal 
arts and sciences education within a deeply immersive cross-cultural experience to equip students for an 
increasingly interconnected world.

In just over a decade, NYUAD has established itself as a leading University in and of Abu Dhabi, in and of 
New York University, and in and of the world. This new model of higher education is helping to shape the 
next generation of leaders through the latest educational and extracurricular experiences, in a city growing 
fast as a center of ideas, innovation, and talent. 

We are delighted you could join us for the 10th anniversary celebrations and we invite you to learn more 
about our unique learning community and celebrate our story within the UAE and beyond. The celebrations 
will include:

 • The publication of The Origin Story: An Oral History of the Founding of NYU Abu Dhabi 2005-2010 
which tells the unique story of how the vision for NYUAD evolved  to become the world-class in-
stitution we know today from those that were there. 

 • The premiere of This is NYU Abu Dhabi, a feature film telling the story of NYUAD through the eyes 
of students and faculty – joining them on their unique learning and teaching journeys at the Uni-
versity and across the globe.

 • A series of events entitled The Tenth Talks, with each episode focusing on a specific area of the 
University’s achievements in its first decade and contributions toward tackling some of humanity’s 
shared challenges.

 • The launch of a special 10 year report, which showcases the highlights, milestones and achieve-
ments of the University, its students and faculty, during its first decade.

SCHEDULE OF VIRTUAL EVENTS

Tuesday, September 21, 2021
*All timings are Gulf Standard Time 

3pm

Welcome Remarks and Special Video Tribute

NYU Abu Dhabi Class of 2024 student Hamdan Jaroor will offer brief welcome remarks to a 
global virtual audience, followed by a special video tribute featuring government, business, 
and community leaders from the UAE and around the world. 

3:05pm Tenth Talk - The Origin Story: The Founding of NYU Abu Dhabi 

4pm Tenth Talk - Shaping Sustainability: Combating Climate Change Collectively

5pm Tenth Talk - Rhodes Scholars Reunited: From Abu Dhabi to Oxford, and Back

6pm Tenth Talk - Conscientious Conservation: Environmental Stewardship at NYUAD and Beyond

7pm Tenth Talk - Innovation Nation: Entrepreneurship in the UAE

8pm Film Premiere of This is NYU Abu Dhabi

Wednesday, September 22, 2021

3pm

Welcome Remarks and Special Video Tribute

NYU Abu Dhabi Class of 2023 student Mahra AlMulla will offer brief welcome remarks to a 
global virtual audience, followed by a special video tribute featuring government, business, 
and community leaders from the UAE and around the world. 

3:05pm Tenth Talk - NYU Abu Dhabi: The Future of Global Education

4pm Tenth Talk - Ideas Capital Abu Dhabi

5pm Tenth Talk - Contribution in a Crisis: NYUAD’s COVID-19 Response

6pm Tenth Talk - Innovation Nation: Diversification Through AI

7pm Tenth Talk - NYUAD and The Art of Change

8pm Ambassador Yousef Al Otaiba’s Viewing Party of selected clips from This is NYU Abu Dhabi

More exciting content is available to explore on the 10th anniversary website.
Visit nyuad.nyu.edu/10 to learn more about our unique learning community and cele-
brate our story within the UAE and beyond.



ABOUT THIS IS NYU ABU DHABI
Ten years ago, Abu Dhabi and New York University set out to develop a new model of higher education. This 
is the story of NYU Abu Dhabi and its pioneering global community of students and faculty.

The documentary-style feature film, produced by BAFTA and Emmy Award winning filmmaker Anthony 
Geffen of Atlantic Productions, showcases how the University has impacted the lives of its students from 
around the world, and articulates the opportunities created by an NYUAD education. 

The film seeks to capture the bold and intrepid spirit which has marked NYUAD from the very beginning. In 
just over a decade, NYUAD has built a remarkable and diverse community of students, faculty, and staff who 
are ready to meet the needs and opportunities of our time. Each has their own unique perspective, and the 
film tells the story of NYUAD through their eyes.

This is NYU Abu Dhabi Premiere
On September 21 at 8pm GST NYUAD will premiere This is NYU Abu Dhabi for audiences in the UAE and 
around the globe. The virtual film screening will include a discussion with members of the NYUAD commu-
nity who appear in the film along with Executive Producer Anthony Geffen.

Moderator
Mina Al-Oraibi, Editor in Chief, The National 
Mina Al-Oraibi is the Editor in Chief of The National newspaper, a daily English language regional newspaper 
based in Abu Dhabi. An Iraqi-British journalist, Mina has over 18 years of experience covering Middle East-
ern, European and American affairs. She has conducted multiple high profile interviews including with Iraqi 
Prime Minister Mustafa AlKadhimi, US Secretary of State Mike Pompeo, former President of the World Bank 
Jim Yong Kim and former UK Prime Minister Tony Blair. Prior to assuming the role of Editor in Chief of The 
National, Mina was a Senior Fellow at the Institute for State Effectiveness and a Yale World Fellow. Before 
starting her fellowship at Yale, Mina was the Assistant Editor-in-Chief of Asharq Alawsat, the international 
Arab-language daily newspaper 2011-2015. 

Participants 
Anthony Geffen, CEO, Atlantic Productions
As a film-maker Anthony has won four British academy awards and nine Emmys. Wired remarked Anthony 
is ‘behind some of the most exciting advancements in VR, AR and AI storytelling’. He is CEO of four creative 
companies: Atlantic Productions, ZooVFX, Alchemy Immersive and Colossus films. He holds the record for 
shooting drama at the highest altitude for his award-winning theatrical film, The Wildest Dream: Conquest 
of Everest.

He is renowned for gaining extraordinary access:
making The Coronation with Queen Elizabeth II, introducing David Attenborough to President Obama at 
the White House (one of 13 Attenborough projects). In 2019 Anthony filmed the deepest ever manned sub-
mersible dive to the bottom of the Mariana Trench. Anthony regularly collaborates with leading scientific 
institutions and tech companies.

Mariët Westermann, Vice Chancellor, NYUAD
Mariët Westermann is vice chancellor and chief executive of NYUAD. She previously served as executive 
vice president of The Andrew W. Mellon Foundation, where she oversaw grantmaking and research. Wester-
mann was also the first provost of NYUAD and director and professor of NYU’s Institute of Fine Arts, associ-
ate director of research at the Clark Art Institute, and a faculty member at Rutgers University. As a historian 
of Netherlandish art she has authored numerous scholarly and museum publications, including the widely 
read A Worldly Art: The Dutch Republic 1585-1718, and curated the exhibition Art and Home: Dutch Interiors 
in the Age of Rembrandt (Denver Art Museum and Newark Museum). Her current research investigates the 

garden of Eden in the Judaic, Christian, and Islamic traditions. She earned a BA at Williams College and a 
PhD at the Institute of Fine Arts. Westermann serves on the boards of ALIPH (The International Alliance for 
the Protection of Heritage in Conflict Areas), the Educational Testing Service, and the Rijksmuseum, and 
chairs the Scholar Rescue Fund.

Yaw Nyarko, Professor of Economics, NYU
Yaw Nyarko is Professor of Economics at New York University and the Director of NYU Africa House, the 
Center for Technology and Economic Development, the NYU Abu Dhabi Development Lab, as well as the 
Co-Director of the Development Research Institute. His research interests focus on the areas of economic 
development, theoretical economics, models of human capital as engines of economic growth, brain drain 
and skills acquisition, labor economics, and migration. He is the Chair of the Econometric Society Africa 
Regional Standing Committee. He has served as a consultant to organizations including the African Devel-
opment Bank, the World Bank, the United Nations, and the Social Science Research Council. As the former 
Vice Provost of NYU, he managed a portfolio that included the oversight and establishment of campuses in 
Abu Dhabi, Accra, and Shanghai. Yaw Nyarko received his B.A. from the University of Ghana and a M.A. and 
Ph.D. in Economics from Cornell University.

Abdulla Alhashmi, Class of 2020
Following the completion of his master’s degree as a 2020 Rhodes Scholarship Abdulla Alhashmi is plan-
ning to pursue an MBA at the Saïd Business School this fall. He holds an MSc in Economics for Development 
from the University of Oxford and a BA in Economics and Philosophy from NYUAD. Abdulla has interned 
with the UAE’s Ministry of Industry and Advanced Sciences, National Program for Advanced Skills, Edu-
cation and Human Resources Council, and Dubai Exports. At University he served as a Sufara’a Student 
Ambassador, organizing events that fostered dialogue on topics ranging from diversity in higher education 
to environmental initiatives in the UAE. Abdulla also volunteered as an informal Emirati dialect coach for 
Ramsah Table, a student-led conversation group for Emirati dialect learners and speakers, as well as the 
Boys Education Network at NYUAD, where he facilitated workshops on leadership, community-building, 
and empathy with secondary school students.
 
Ana Karneža, Class of 2020
Ana Karneža is a second-year Juilliard actor from Ptujska Gora, Slovenia. Ana begun her performing career 
as a singer in her home country where she has achieved public recognition. She’s performed at various no-
table televised music festivals as well as full evening concerts with her band. Prior to studying at Juilliard, 
Ana spent her undergraduate years at NYUAD, where she studied theater. Through NYUAD she experienced 
the power of storytelling and its impact on bridging the divide across a multitude of differences and its in-
tersections.

HE Ambassador Yousef Al Otaiba’s Viewing Party
HE Yousef Al Otaiba, the UAE Ambassador to the US, will also host a virtual viewing party of excerpts from 
This is NYU Abu Dhabi, as part of the celebrations. The virtual event will be moderated by Steve Clemons, 
Editor at Large of The Hill and will include remarks from Ambassador Al Otaiba; Rima Al Mokarrab, Chair of 
Tamkeen LLC and NYU Trustee; and Andrew Hamilton, President of NYU. The viewing will be followed by 
a conversation with filmmaker Anthony Geffen and some of the NYUAD community members who appear 
in the film. 

Moderator
Steve Clemons, Editor at Large, The Hill
Steve Clemons is Editor at Large of The Hill, America’s most read political media platform, as well as of its 
sibling publication, Changing America. Previously, Clemons served as Editor at Large of The Atlantic as well 
as a senior editor at National Journal and Quartz.



Participants
HE Yousef Al Otaiba, UAE Ambassador to the US
HE Yousef Al Otaiba has served as the United Arab Emirates (UAE) Ambassador to the United States (US) 
since 2008 and Minister of State for the Emirati government since 2017. He is also a member of the Lead-
ership Council for the Center for Public Leadership at the Harvard Kennedy School, the Board of Directors 
for the Special Olympics and the Board of Trustees for the American University Cairo. Previously, he served 
as the Director of International Affairs for the Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Command-
er of the UAE Armed Forces. At the UAE Embassy in Washington, DC, Ambassador Yousef Al Otaiba has 
grown UAE-US relations in a variety of sectors including trade and economic development, defense and 
security, science and technology, education and healthcare, humanitarian and disaster relief, and cultural 
exchange. His diplomacy has forged countless strategic partnerships between the two countries and laid 
the groundwork for the UAE USA United campaign. Committed to regional stability, Ambassador Al Otaiba 
has also worked to increase the US’ role in the Middle East peace process. His op-ed in the Israeli Yedioth 
Ahronoth newspaper was instrumental in negotiating the Abraham Accords and halting Israel’s annexation 
of occupied West Bank lands. Following the UAE-Israel normalization agreement, his efforts were applaud-
ed by major media outlets including The Jerusalem Post, The Times of Israel and TIME magazine. As a ded-
icated diplomat and humanitarian, Ambassador Al Otaiba was awarded Ambassador of the Year in 2010 
and received the Joseph E. Robert, Jr. Prize in Philanthropy in 2015. Other historic achievements include 
his involvement in the US-UAE 123 Agreement for Peaceful Civilian Nuclear Energy, the first-ever Special 
Olympics World Games in Abu Dhabi and the first major touring exhibition of Emirati art in partnership with 
Meridian International Center. 

Rima Al Mokarrab, Chair, Tamkeen LLC; NYU Trustee
Rima Al Mokarrab chairs the Board of Tamkeen LLC, a company that partners with leading local and interna-
tional institutions to deliver projects that enrich the UAE’s social, cultural and educational landscape.  Rima 
is Executive Director of Strategic Affairs at the Executive Affairs Authority of Abu Dhabi, a government 
agency mandated to provide strategic policy advice to the Chairman of the Abu Dhabi Executive Council, 
His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi.  She also co-founded and 
currently co-chairs Ideas Abu Dhabi in partnership with the Aspen Institute.  Rima is a member of the Board 
of Trustees of New York University, a Board member of the Emirates Center for Strategic Studies and Re-
search and previously served on the Board of the UAE Space Agency.

Andrew Hamilton, President, NYU
Andrew Hamilton was named the 16th president of New York University in March 2015. He most recently 
served as the vice chancellor of Oxford University, the university’s senior officer, after an academic career 
that took him from Princeton to the University of Pittsburgh, and then to Yale, where he was named provost. 
Throughout his time in academic leadership positions, he has maintained his scholarly  work, including  an  
active  research  laboratory, and will continue to do so at NYU. A distinguished chemist and a Fellow of the 
Royal Society, Dr. Hamilton’s scholarly work lies at the intersection of organic and biologic chemistry. He 
received his PhD from Cambridge University, his master’s degree from the University of British Columbia, 
and his undergraduate degree from Exeter University.

Anthony Geffen, CEO, Atlantic Productions
As a film-maker Anthony has won four British academy awards and nine Emmys. Wired remarked Anthony 
is ‘behind some of the most exciting advancements in VR, AR and AI storytelling’. He is CEO of four creative 
companies: Atlantic Productions, ZooVFX, Alchemy Immersive and Colossus films. He holds the record for 
shooting drama at the highest altitude for his award-winning theatrical film, The Wildest Dream: Conquest 
of Everest. He is renowned for gaining extraordinary access: making The Coronation with Queen Elizabeth 
II, introducing David Attenborough to President Obama at the White House (one of 13 Attenborough proj-
ects). In 2019 Anthony filmed the deepest ever manned submersible dive to the bottom of the Mariana 
Trench. Anthony regularly collaborates with leading scientific institutions and tech companies.

Yaw Nyarko, Professor of Economics, NYU
Yaw Nyarko is Professor of Economics at New York University and the Director of NYU Africa House, the 
Center for Technology and Economic Development, the NYU Abu Dhabi Development Lab, as well as the 
Co-Director of the Development Research Institute. His research interests focus on the areas of economic 
development, theoretical economics, models of human capital as engines of economic growth, brain drain 
and skills acquisition, labor economics, and migration. He is the Chair of the Econometric Society Africa 
Regional Standing Committee. He has served as a consultant to organizations including the African Devel-
opment Bank, the World Bank, the United Nations, and the Social Science Research Council. As the former 
Vice Provost of NYU, he managed a portfolio that included the oversight and establishment of campuses in 
Abu Dhabi, Accra, and Shanghai. Yaw Nyarko received his B.A. from the University of Ghana and a M.A. and 
Ph.D. in Economics from Cornell University.

Atoka Jo, Class of 2019
Atoka Jo, born and raised in Japan, graduated from NYUAD in 2019, and obtained her master’s degree at 
Schwarzman College, Tsinghua University. After graduating, she became an anchor for the Japanese Web 
TV “NewsPicks,” where she appeared on the stock pitching show “Investors.” Her passion lies in investigat-
ing and acting towards the intersection of Education and Economics. She has assured internships and con-
ducted research in Argentina, Costa Rica, Ghana, and the United States, including the Permanent Mission 
of Japan to the United Nations. While at NYUAD, she was the co-director of “Girls’ Education Network,” an 
organization that held leadership workshops for the local middle and high school girls. She then founded 
a liberal arts summer program at Himeji Girls’ High School in Japan. She also plays a role as the Education 
Program Lead at “TechEra,” an education NPO in Ghana.



ABOUT THE TENTH TALKS
The Tenth Talks are a series of lively virtual conversations that will reflect on the milestones achieved since 
NYUAD’s founding and explore perspectives from thought leaders around the world on how the University 
is positively impacting higher education in the 21st century.

These talks will celebrate what the University has achieved in its first decade and will cover a wide range of 
subjects, including the story of the University’s founding, its contributions towards tackling some of human-
ity’s shared challenges such as COVID-19 and the effects of climate change, as well as showcasing some of 
NYUAD’s most remarkable faculty, students, and alumni, alongside global and community leaders.

The events exemplify how the University has contributed to Abu Dhabi’s strengthening of its global position 
as an ideas capital, with NYUAD providing a valuable and vital forum for thought leadership and academic 
expression in the region. 

The Tenth Talks are:
 • The Origin Story: The Founding of NYU Abu Dhabi

 • Shaping Sustainability: Combating Climate Change Collectively

 • Rhodes Scholars Reunited: From Abu Dhabi to Oxford, and Back 

 • Conscientious Conservation: Environmental Stewardship at NYUAD and Beyond

 • Innovation Nation: Entrepreneurship in the UAE

 • NYU Abu Dhabi: The Future of Global Education

 • Ideas Capital Abu Dhabi

 • Contribution in a Crisis: NYUAD’s COVID-19 Response

 • Innovation Nation: Diversification through AI

 • NYUAD and The Art of Change

The Origin Story: The Founding of NYU Abu Dhabi
This talk takes an in-depth look at the vision for NYUAD and the founding of the institution from early dis-
cussions in 2005 to welcoming the first class in 2010. It focuses on the joint ambition of the Government 
of Abu Dhabi and NYU to attract the top students from the UAE and around the world and educate them 
through an inclusive, globally aware, multicultural and consensus-orientated approach, equipping them with 
the skills required to tackle the complex, borderless problems facing the world today. The talk culminates in 
a broad discussion of what the University has achieved in the past 10 years, while setting the stage for the 
next decade of success.

Moderator
HE Yousef Al Otaiba, UAE Ambassador to the US
HE Yousef Al Otaiba has served as the United Arab Emirates 
(UAE) Ambassador to the United States (US) since 2008 and 
Minister of State for the Emirati government since 2017. He is 
also a member of the Leadership Council for the Center for 
Public Leadership at the Harvard Kennedy School, the Board 
of Directors for the Special Olympics and the Board of Trust-
ees for the American University Cairo. Previously, he served 
as the Director of International Affairs for the Crown Prince 
of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces. At the UAE Embassy in Washington, DC, Am-
bassador Yousef Al Otaiba has grown UAE-US relations in a 
variety of sectors including trade and economic development, 
defense and security, science and technology, education and 
healthcare, humanitarian and disaster relief, and cultural ex-
change. His diplomacy has forged countless strategic partner-
ships between the two countries and laid the groundwork for 
the UAE USA United campaign. Committed to regional stabili-
ty, Ambassador Al Otaiba has also worked to increase the US’ 
role in the Middle East peace process. His op-ed in the Israeli 
Yedioth Ahronoth newspaper was instrumental in negotiating 

the Abraham Accords and halting Israel’s annexation of occupied West Bank lands. Following the UAE-Israel 
normalization agreement, his efforts were applauded by major media outlets including The Jerusalem Post, 
The Times of Israel and TIME magazine. As a dedicated diplomat and humanitarian, Ambassador Al Otaiba 
was awarded Ambassador of the Year in 2010 and received the Joseph E. Robert, Jr. Prize in Philanthropy 
in 2015. Other historic achievements include his involvement in the US-UAE 123 Agreement for Peaceful Ci-
vilian Nuclear Energy, the first-ever Special Olympics World Games in Abu Dhabi and the first major touring 
exhibition of Emirati art in partnership with Meridian International Center. 

Panel
Rima Al Mokarrab, Chair, Tamkeen LLC; NYU Trustee
Rima Al Mokarrab chairs the Board of Tamkeen LLC, a company 
that partners with leading local and international institutions to de-
liver projects that enrich the UAE’s social, cultural and educational 
landscape.  Rima is Executive Director of Strategic Affairs at the Ex-
ecutive Affairs Authority of Abu Dhabi, a government agency man-
dated to provide strategic policy advice to the Chairman of the Abu 
Dhabi Executive Council, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi. She also co-founded and 
currently co-chairs Ideas Abu Dhabi in partnership with the Aspen 
Institute.  Rima is a member of the Board of Trustees of New York 
University, a Board member of the Emirates Center for Strategic 
Studies and Research and previously served on the Board of the UAE 
Space Agency.



John Sexton, President Emeritus, NYU
Sexton served as President of New York University from 2002 through 
2015. He is NYU’s Benjamin F. Butler Professor of Law and Dean Emeri-
tus of the Law School. During his presidency, the University’s reach and 
stature grew tremendously, including the emergence of NYU as a glob-
al network university, with campuses in Abu Dhabi and Shanghai and 
11 international academic centers; a merger with Polytechnic University, 
now the NYU Tandon School of Engineering; and the largest increase 
in the number of Arts and Science faculty in the University’s history. 
A Fellow of the American Academy of Arts and Sciences, President 
Emeritus Sexton also serves on the board of the Institute of Internation-
al Education and is past Chair of the American Council on Education. 
He received a BA in history, an MA in comparative religion, and a PhD in 
the history of American religion, all from Fordham University, and a JD 
magna cum laude from Harvard Law School.

Mariët Westermann, Vice Chancellor, NYUAD
Mariët Westermann is vice chancellor and chief executive of NYUAD. 
She previously served as executive vice president of The Andrew W. 
Mellon Foundation, where she oversaw grantmaking and research. 
Westermann was also the first provost of NYUAD and director and 
professor of NYU’s Institute of Fine Arts, associate director of research 
at the Clark Art Institute, and a faculty member at Rutgers University. 
As a historian of Netherlandish art she has authored numerous schol-
arly and museum publications, including the widely read A Worldly 
Art: The Dutch Republic 1585-1718, and curated the exhibition Art and 
Home: Dutch Interiors in the Age of Rembrandt (Denver Art Museum 
and Newark Museum). Her current research investigates the garden of 
Eden in the Judaic, Christian, and Islamic traditions. She earned a BA at 
Williams College and a PhD at the Institute of Fine Arts. Westermann 
serves on the boards of The International Alliance for the Protection 
of Heritage in Conflict Areas, the Educational Testing Service, and the 
Rijksmuseum, and chairs the Scholar Rescue Fund.

Shaping Sustainability: Combating Climate Change Collectively
This episode focuses on multinational efforts to combat climate change, the role of Higher Education and 
the importance of collaboration from the perspective of educators, scientists, international leaders and of-
ficials. It discusses the community engagement and research contributions of institutions such as NYUAD, 
and explores how multi-dimensional, multilateral partnerships are vital to mitigate and adapt to the impact 
of climate change.

Moderator
Pilita Clark, Associate Editor and Business Columnist, 
Financial Times
Pilita Clark writes a weekly column at the Financial Times on modern cor-
porate life, as well as features and other articles. She was previously the 
FT’s Environment Correspondent where she covered issues ranging from 
climate change to wildlife and renewable energy. She also served as Aero-
space Correspondent and Deputy News Editor. Her environmental writing 
has won awards in the US and Asia and in 2019 she was named Environ-
ment Journalist of the Year for the third year in a row at the British Press 
Awards. Before joining the FT in 2003, Pilita Clark was a Washington Cor-
respondent for Australian newspapers and a Nieman Fellow at Harvard 
University. 

Panel
François Hollande, President of France (2012-17)
François Hollande was the President of the French Republic from May 
2012 to May 2017. During his mandate, he carried out important reforms 
which restored the competitiveness and the growth of the French econo-
my. He faced with authority the terrorist attacks that afflicted the country 
in 2015 and 2016. President Hollande took important decisions on behalf 
of France, in particular the engagement of the army in Mali in order to 
fight against terrorist groups located in the Sahel. Under his presidency 
the global climate agreement was adopted in Paris in December 2015. 
Today, President Hollande chairs the Foundation “France is committed” 
whose mission is to support all initiatives that contribute to reinforcing 
solidarity and creating bonds between citizens. Since his departure from 
the Elysée, he has written several books, amongst them The Lessons of 
Power in which he describes the high points, and the low points of his 
presidency, and The Democratic Crisis where he suggests major modifi-
cations to the constitution of the fifth Republic.

HE Majid Al-Suwaidi, UAE Ambassador to Spain
His Excellency Majid Al-Suwaidi was appointed to his current post in June 
2019. From September 2015 to January 2019, Ambassador Al Suwaidi led 
the UAE Mission to the United Nations’ engagement in issues relating 
to economic growth and development. He served as Lead Negotiator on 
climate change, ene rgy and sustainability for the UAE Ministry of Foreign 
Affairs and International Cooperation. He also worked closely with the 
Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on 
Climate Change to negotiate the Paris Agreement in 2015. Ambassador 
Al-Suwaidi was also instrumental in the advancement of the UN Sustain-
able Development Goals. Ambassador Al-Suwaidi previously worked as a 
reservoir geologist in the Abu Dhabi National Oil Company. Ambassador 
Al-Suwaidi received his undergraduate degree from Brunel University in 
the United Kingdom and graduate MSc degree from Simon Fraser Univer-
sity in British Columbia.



Andrew Hamilton, President, NYU
Andrew Hamilton was named the 16th president of New York University 
in March 2015. He most recently served as the vice chancellor of Oxford 
University, the university’s senior officer, after an academic career that 
took him from Princeton to the University of Pittsburgh, and then to Yale, 
where he was named provost. Throughout his time in academic leader-
ship positions, he has maintained his scholarly  work, including  an  active  
research  laboratory, and will continue to do so at NYU. A distinguished 
chemist and a Fellow of the Royal Society, Dr. Hamilton’s scholarly work 
lies at the intersection of organic and biologic chemistry. He received his 
PhD from Cambridge University, his master’s degree from the University 
of British Columbia, and his undergraduate degree from Exeter University.

Rhodes Scholars Reunited: From Abu Dhabi to Oxford, and Back
Over the past decade, 16 NYUAD students have been awarded the prestigious Rhodes Scholarship, more 
Rhodes Scholars per student than any other university in the world. This episode includes commentary by 
NYUAD’s Rhodes Scholars – sharing how their experiences at NYUAD and Oxford have shaped their careers 
and futures to date, and exploring the significance of, and opportunities afforded by, the world’s most pres-
tigious scholarship for graduate study. The talk explores the impact and importance of access to the global 
Rhodes Scholars networks, the growing number of UAE nationals and residents at Oxford, and the chance 
for a wider dialogue between these two regions.

Panel
Charlotte Wang, Class of 2014
Charlotte Wang is a PhD student in Sociology at Columbia University and 
is the former Director of Research at INCITE. She is a graduate of the Uni-
versity of Oxford, where she completed an M.Phil in Sociology and De-
mography. Prior to this, she studied Social Research and Public Policy at 
NYU in Abu Dhabi. Her current research focuses on the social and cultural 
impacts of temporary labor migration on migrant-sending communities, 
and on how young people imagine their futures during the transition to 
adulthood. Charlotte splits her time between Brooklyn, NY and Berkeley, 
CA.

Hamel AlQubaisi, Class of 2015
Hamel AlQubaisi is the founder of ENOMAD, the only registered e-shop-
per in the GCC, and the leading online platform for digitizing offline re-
tail experiences. He is also an investor in Doctori, an innovative GCC-
telemedicine platform. Together with his private sector responsibilities, 
AlQubaisi currently works at a federal entity in the United Arab Emirates. 
AlQubaisi is the first Emirati Rhodes Scholar to read for the MPhil in Inter-
national Relations at Oxford University. He holds a bachelor’s Degree with 
Honors from New York University Abu Dhabi, with work experiences in 
London and Abu Dhabi at the UAE Embassy and the Crown Prince Court, 
respectively.

Farah Shamout, Class of 2016
Farah Shamout is an Assistant Professor Emerging Scholar in Computer 
Engineering at NYUAD, where she leads the Clinical Artificial Intelligence 
Laboratory. Her research expertise is in data science and machine learn-
ing for healthcare, data analytics for large-scale multi-modal data, and 
model interpretability. Her projects focus on real-world clinical problems 
to inform decision-making, including patient prognosis and diagnosis us-
ing electronic health records and medical imaging. Prior to joining NYU-
AD, Farah completed her doctoral studies in Engineering Science at the 
University of Oxford on the Rhodes Scholarship.



Guillaume Sylvain, Class of 2017
Guillaume Sylvain, originally from Quebec, Canada, attended NYU Abu Dha-
bi from 2013-2017, where he completed a BA in Arab Crossroads with a mi-
nor in Political Science and developed fluency in Arabic. His capstone project 
focused on the role of public education in national identity formation in the 
UAE. During his time in the UAE, he was also very engaged with the theater 
department and led various community outreach initiatives. He was then 
awarded a Rhodes Scholarship to attend the University of Oxford, where he 
completed a Master’s in Public Policy. Guillaume then returned to Montréal, 
Canada, where he currently works as a management consultant.
 

Maitha Al Memari, Class of 2018
Maitha Al Memari, graduated from NYUAD with a BA in Social Research and 
Public Policy. Maitha completed a master’s degree in Public Policy and Com-
parative International Education at the University of Oxford. She is currently 
working as a public servant pursuing her passion in the field of education 
and policy. 

Chaimaa Fadil, Class of 2018
Chaimaa spent her early years in Morocco and Canada and moved to the 
UAE at 5 years old. She attended the Lycée Français International Georges 
Pompidou and enrolled at NYUAD in 2014. There, she majored in Biology 
with minors in Applied Mathematics and Computer Science, spent a semes-
ter at NYU New York and travelled to Greece, Morocco, and China for J-term. 
As a Rhodes Scholar (UAE & Trinity, 2018), she is reading for an MSc by Re-
search in Statistical Genetics at the University of Oxford’s Big Data Institute. 
Her research applies statistical methodologies to patient genetic and clinical 
records in the UK Biobank to characterize the genetic architecture of inflam-
matory arthritis. She hopes to apply her work in Genomics towards more 
precise and equitable clinical care: from using genetics to improve disease 
subclassification and risk stratification to increasing population diversity in 
biobanks.

Amal Al Gergawi, Class of 2019
Amal Al Gergawi seeks to leverage skills and knowledge she ascertained 
from the field of international development onto marine science to better 
mitigate a salient driver of plight. Upon graduating with a Bachelor of Arts in 
Social Research and Public Policy and a concentration in Economics at NYU-
AD, Amal proceeded to complete the Master of Science in Comparative and 
International Education with distinction. Currently, she is pursuing the Mas-
ter of Science in Evidence-based Social Intervention and Policy Evaluation, 
in which her thesis aims to investigate the impact of marine conservation 
interventions on ecological outcomes in the Arabian Gulf using a systematic 
mapping review. At Oxford Amal played for the Women’s Basketball team, 
served as a research assistant to Professors David Johnson and Lucie Cluver, 
and co-authored a feasibility study on the use of methane emission satellite 
data in climate litigation cases across the Global South.

Abdulla Alhashmi, Class of 2020
Following the completion of his master’s degree as a 2020 Rhodes Schol-
arship Abdulla Alhashmi is planning to pursue an MBA at the Saïd Business 
School this fall. He holds an MSc in Economics for Development from the 
University of Oxford and a BA in Economics and Philosophy from NYUAD. 
Abdulla has interned with the UAE’s Ministry of Industry and Advanced 
Sciences, National Program for Advanced Skills, Education and Human Re-
sources Council, and Dubai Exports. At University he served as a Sufara’a 
Student Ambassador, organizing events that fostered dialogue on topics 
ranging from diversity in higher education to environmental initiatives in 
the UAE. Abdulla also volunteered as an informal Emirati dialect coach for 
Ramsah Table, a student-led conversation group for Emirati dialect learn-
ers and speakers, as well as the Boys Education Network at NYUAD, where 
he facilitated workshops on leadership, community-building, and empathy 
with secondary school students.

Munib Mesinovic, Class of 2020
Munib is currently completing an MSc in Computer Science at the University 
of Oxford as the first Bosnian Rhodes Scholar. He graduated summa cum 
laude with a Bachelor of Science in Electrical Engineering from NYUAD in 
2020. While at NYUAD, he was part of the award-winning iGEM 2018 team, 
was a volunteering leader at the Abu Dhabi Special Olympics, and served as 
a Sufara’a Cultural Ambassador. Munib strives to apply artificial intelligence 
in the field of healthcare. His research contributions innovate in diverse 
fields such as cardiovascular disease prediction and gene editing efficiency. 
As an NYU Social Impact Fellow and an Arete Fellow at Stanford, he built on 
his interest in effective altruism. Munib also passionately supports equitable 
distribution of data privacy rights, and to that end was a part of Mozilla 
Foundation’s Working Group on Building Trustworthy AI.

Maitha AlSuwaidi, Class of 2021
Maitha AlSuwaidi, originally from Sharjah-UAE, graduated with the class 
of 2021 with a major in Political Science and minors in Creative Writing 
and Social Research and Public Policy. Maitha is passionate about men-
tal health, finding an interest in Indigenous Psychology and Culture-Bound 
Syndromes, and has organized multiple events for youth in the UAE on 
mental health awareness. She is also a writer and performance artist, hav-
ing acted in NYUAD’s Reality Show ’18 and ’19 and Al Raheel | Departure, 
an all-female poetic production. She is a professional archer and archery 
coach and has represented the UAE nationally and internationally. In her 
creative and academic work, Maitha enjoys exploring topics of childhood, 
womanhood, language, and public opinion. Maitha is pursuing a master’s 
degree at the University of Oxford as a UAE Rhodes Scholar for the 2021-
2022 academic year.

Hoor Alnuaimi, Class of 2021
Hoor graduated from NYUAD in May 2021 with a double major in Political 
Science and Literature. She is interested in tracing histories, narratives, and 
hegemonies in the field of international relations, where in her capstone 
thesis, she expanded the literature on the role played by non-Western states 
in the international humanitarian system. She also participated in the 2020 
Philip C. Jessup International Moot Court Competition as an author and 
oralist and was qualified to represent the UAE at the international rounds 
in Washington D.C. Hoor is passionate about Arabic literature, where she 
is interested in studying, through her own translations, how Gulf women’s 
poetry encounters world literature. As an emerging writer, she is current-
ly working on performing translations of her own completed collection of 
short stories. Hoor hopes to continue morphing the borders between diplo-
macy, literature, and translation in her upcoming studies at Oxford.



Conscientious Conservation: Environmental Stewardship at
NYUAD and Beyond
Educating the next generation on the importance of conservation and enabling them to help support and 
sustain our planet is a critical global mission in the 21st Century. In this talk, HE Mariam Almheiri, Jane Good-
all, Ibrahim Al-Zu’bi, and NYUAD alumnus Chandan Mishra discuss the importance of educating young peo-
ple about the impact of climate change throughout their educational journeys and into their professional 
lives. The panel also highlight successful related approaches and initiatives across the wider Asian region 
and explore the opportunities available for the public, private and third sectors to collaborate and instil a 
proactive, conservationist mindset among all future leaders.

Moderator
Samia Badih, Arts & Culture Editor, The National 
Samia Badih is the Arts & Culture Editor at The National in Abu Dhabi, 
joining the newspaper in 2018. Samia previously worked as a communi-
cations consultant on cultural projects in the UAE, including Louvre Abu 
Dhabi. Samia holds a Master’s degree in Broadcast Journalism from the 
University of Maryland, and a Bachelor of Arts in English Literature and 
Language from Beirut Arab University. Samia is also a documentary film-
maker with two titles under her belt. Her first feature documentary, Rash-
eed, tells the story of her uncle, who died three years before she was born. 
The film won Best Documentary at the Beirut International Women Film 
Festival in 2018. Her second film Unspoken, a short documentary funded 
by Image Nation Abu Dhabi, features Palestinian spoken-word poet Farah 
Chamma. It has screened at more than 30 film festivals around the world.

Panel
HE Mariam Almheiri, UAE Minister of State for Food and 
Water Security
Her Excellency Mariam bint Mohammed Almheiri was appointed as Minis-
ter of State for Food and Water Security as part of the reformation of the 
UAE Cabinet announced in July 2020. Her Excellency is responsible for 
monitoring national food stocks, investing in food technology, and follow-
ing up international relations in this area. Previously, Her Excellency was 
appointed as Minister of State for Food Security following the Cabinet 
reshuffle of October 2017. Her responsibilities included overseeing the de-
velopment of the necessary infrastructure that would ensure the country’s 
food security objectives, in line with UAE Centennial 2071 Plan.

Dr. Jane Goodall DBE, Founder, Jane Goodall Institute; 
UN Messenger of Peace
Dr. Jane Goodall DBE is an ethologist, Founder of the Jane Goodall Insti-
tute, and a UN Messenger of Peace. In July 1960, she travelled to Tanzania 
into the unknown world of the wild chimpanzees of Gombe. Today there 
are 24 Jane Goodall Institutes working to support JGI’s core programs 
including TACARE a community conservation program, two sanctuaries 
for orphan chimpanzees and Roots & Shoots, JGI’s environmental and 
humanitarian program empowering young people of all ages to become 
involved in hands-on projects for their community, animals and the envi-
ronment in more than 60 countries. Dr. Goodall has received many awards 
authored books for adults and children, and featured in numerous docu-
mentaries and films.    

Chandan Mishra, Managing Director, Imperial Engineering 
Associates Design and Construction Firm; NYUAD Class of 
2019
After graduating in May 2019 with a major in Civil Engineering, Mishra re-
turned home to Nepal to work with underprivileged school children. Here 
he served as the Executive Director at Bloom Nepal School, a semi-resi-
dential school based in Kathmandu seeking to educate students from dis-
advantaged backgrounds from all over Nepal. Dedicated to giving back to 
his community, Mishra combined his skills as an engineer with his passion 
as an educator and designed a project that converts organic waste into 
biogas for purposes such as cooking in the school’s kitchen or for energy 
using a gas engine generator. This project won the Zayed Sustainability 
Prize in January 2020 from the South Asia Region. In January 2021, for his 
academic excellence and impactful social works, Chandan received the 
“Stern Award” from NYU Stern, a merit-based award covering the entire 
cost of an MBA Education. After Stern, he aspires to return to Nepal and 
continue his endeavors to set up seven residential schools, one in each 
of the newly formed seven provinces of Nepal, to pioneer an education 
model that promotes rigor, diversity, and sustainability, in line with the 
education that he received at NYUAD.

Ibrahim Al Zu’bi, Chief Sustainability Officer at Majid Al 
Futtaim-Holding
In his current role, Ibrahim oversees the group-wide Sustainability strate-
gy of Majid Al Futtaim. He is currently the Chair of the Corporate Advisory 
Board of the World Green Building Council. Ibrahim is a member of World 
Economic Forum’s (WEF) Global Future Council on Net-Zero Transition 
and WEF’s Circular Economy Council. Ibrahim is also a Senior Associate 
at Cambridge Institute for Sustainability Leadership and the Vice Chair 
of the UN Global Compact UAE network. Ibrahim is also the author of 
‘How to ‘Net’ Positive’ book.



Innovation Nation: Entrepreneurship in the UAE
The UAE has long been a global leader in promoting innovation. According to the Global Innovation Index, 
the UAE is the number one environment for innovation in the Arab World, a distinction it has held for five 
straight years. In this spirit, NYUAD has always encouraged its students to embrace technology as part of 
their degree courses. This talk focuses on why innovation is so important for the UAE and examines how 
NYUAD has equipped its students to become entrepreneurs. It also highlights how future-oriented universi-
ties like NYUAD have inspired some of the most innovative companies in the region and the world.

Moderator
John Tate, CEO, Tamkeen LLC
John Tate is Chief Executive of Tamkeen LLC, a company that delivers 
projects enriching Abu Dhabi’s social, cultural, and educational land-
scape. Prior to joining Tamkeen John was at the BBC for seven years, 
as Director of Policy & Strategy before also becoming Chairman of the 
BBC’s Studios & Post Production business. Before joining the BBC John 
was a management consultant with McKinsey & Company and subse-
quently PA Consulting Group.

Panel
Nabyl Al Maskari, Executive Chairman, Al Maskari Holding
Mr. Nabyl Al Maskari is Executive Chairman of Al Maskari Holding 
(AMH). AMH is the privately-owned holding company of the Al Maskari 
family portfolio. AMH began in 1968 with the establishment of the Al 
Maskaria Group in Abu Dhabi to engage in petroleum trading and oil 
field services. Over 50 years, AMH has expanded to comprise diversified 
enterprises with international investments and operations. In addition to 
chairing AMH, Mr. Al Maskari serves as a board director on select sub-
sidiaries and joint venture partnerships. Prior to joining his family con-
glomerate as the third generation of leadership, he conducted strategic 
engagements as a management consultant for McKinsey & Company. 
Mr. Al Maskari sponsors philanthropic initiatives across the MEASA re-
gion through Al Maskari Foundation, his family’s non-profit endowment. 
He is an Aspen Institute Fellow, serves on the UAE University Leadership 
Council Advisory Board, and actively supports high-impact entrepre-
neurs as Chairman of Endeavor UAE.

Loubna Hadid, CEO, Decenture
Loubna Hadid is a tech entrepreneur who started her career in finance 
at Lazard Brothers. She holds a dual Master’s degree in Finance, Fi-
nancial Accounting and International Politics. She specializes in liquid-
ity, global treasury management and banking consolidation alongside 
technology implementations. She has led global projects of technical 
integration with large organizations in the finance, media, healthcare 
and higher education sectors. In 2005 she co-founded OiG, a FinTech 
entity focused on innovative processes in global treasury, and account-
ing systems. In 2017, Loubna founded Decenture. Decenture builds the 
foundations for the near future when superfast quantum computing 
networks, blockchain and AI are so sophisticated in delivering educa-
tional content that Decenture’s technology serves to verify all activities 
through algorithms. Loubna is an active promoter of STEAM fields par-
ticularly for young females in GCC and the greater MENA region.

Jida Itani, COO, Hub71
Jida Itani is a seasoned and ambitious leader and team player with more 
than 12 years of experience in Marketing, Business Development and 
Branding. During her career, Jida has developed, launched and managed 
strategic Abu Dhabi government initiatives applying innovative strate-
gies, robust management, people and operational skills. Jida Itani was 
appointed Chief Operating Officer at Hub71, Abu Dhabi’s global tech 
ecosystem, in June 2021. Prior to becoming COO, Jida led Marketing & 
Communications at Hub71, and was actively involved in Partnerships & 
Business Development, Strategic Planning and Community Building, in a 
cross functional role, to drive the innovation mandate of Abu Dhabi. Prior 
to her role at Hub71, Jida spent 10 years in Marketing and Business Devel-
opment for various Abu Dhabi-based initiatives. Jida holds an MBA from 
Warwick Business School, a master’s degree in Strategic Marketing and 
Promotion from Istituto Marangoni and a bachelor’s degree in Business 
Administration and Finance from the American University of Beirut.

Mohamed Belarbi, Founder and CEO, Project Cypher; 
NYUAD Class of 2016
Mohamed Amine Belarbi is an author and technology entrepreneur who 
graduated from NYUAD in 2016. Amine is primarily active in the cyberse-
curity space, having founded VUL9 in 2016 and Project Cypher in 2019. 
Project Cypher has offices in Dubai, Islamabad and London, and services 
clients in the USA, North Africa and the GCC, and has a focus on R&D 
and cybersecurity product development. Amine co-founded Halahi.com, 
a platform that allows fans to pay and request personalised video shout-
outs and messages from their favorite celebrities. The platform currently 
lists hundreds of global celebrities and influencers with over 400 Million 
combined audience. Amine was awarded young entrepreneur of the year 
by Arabian Business, and was the youngest entrepreneur to ever be fea-
tured on the cover of Forbes Middle East Magazine.



NYU Abu Dhabi: The Future of Global Education
What does it mean to create a truly global university? How can higher education institutions best equip 
students with the broad foundation of skills required to flourish in an increasingly interconnected world, 
and how are problem-solving across borders and embracing interdisciplinarity central to success? What 
will differentiate the world-class educational institutions of the 21st century and how do NYUAD and other 
forward-thinking universities ensure that they are always encouraging critical thinking and equipping their 
students for future success?

Moderator
Carol Brandt, Associate Vice Chancellor, Global Education 
and Outreach, and Vice Provost, NYUAD
As Associate Vice Chancellor, Global Education and Outreach and Vice 
Provost, Carol Brandt leads the strategic and academic administration 
for NYUAD’s programs of global education, including Semester Study 
Abroad, the January Term Program, Summer Programs, Regional Aca-
demic Seminars, the Engineers for Social Impact program, Communi-
ty-based Learning in the UAE, and Student Global Mobility Services.  She 
has additional responsibility for the Office of Social Responsibility, which 
provides adult education to the 800 contracted staff at NYUAD as well 
as the Office of Community Life, which supports faculty, staff, and their 
families with their acculturation to living in the UAE. Before coming to 
NYUAD in 2009, Brandt spent 25 years in teaching and academic admin-
istration at The Claremont Colleges, a consortium of selective, liberal arts 
colleges and graduate schools, where she served as Vice President for In-
ternational and Special Programs and a member of the faculty of Modern 
Languages, Literature, and Culture at Pitzer College.

Panel
HE Sara Musallam, Chairperson, Abu Dhabi Department 
of Education and Knowledge (ADEK)
HE Sara Musallam is dedicating her career towards the development of 
her home city, Abu Dhabi, by accelerating the Emirate’s ongoing trans-
formation into a global hub of knowledge and human development. She 
leads a multi-disciplinary team of more than 450 employees at the Abu 
Dhabi Department of Education and Knowledge. She spent the first 12 
years of her career in the private sector with BP and Mubadala, where 
she was responsible for managing asset portfolios worth over nine billion 
Dirhams. She currently sits on the board of a number of private and public 
sector organisations in the UAE including the Abu Dhabi Executive Coun-
cil, the UAE Cabinet’s Education and Human Resources Council and the 
Mohamed bin Zayed University for Humanities.

Dr. Lisa M. Coleman, Senior VP for Global Inclusion and 
Strategic Innovation, NYU
Dr. Lisa M. Coleman is New York University’s inaugural Senior VP for Glob-
al Inclusion and Strategic Innovation. In this role she advances, promotes 
and builds capacity for strategic global inclusion, diversity, equity, belong-
ing and innovation initiatives across NYU globally. Prior to NYU, Dr Cole-
man served as the first Chief Diversity Officer and Special Assistant to the 
President at Harvard University for almost a decade where she and her 
team developed some of the first initiatives focused on the intersections 
of technology, disability, and access. Dr Coleman is the recipient of nu-
merous awards, recognitions, and honors; and she sits on various national 
and international boards. She earned her doctorate in Social and Cultural 

Analysis, American Studies from NYU, and three master’s degrees in African and African American Studies; 
Women’s, Gender, and Sexuality Studies; and also, in Marking/Communication Studies. 

Ideas Capital Abu Dhabi
The UAE will celebrate its 50th anniversary this year – and NYUAD has been a part of its history for over 
10 years already. This talk explores the historical connectivity of the UAE – from its early days as a trading 
point to its emergence as an “ideas capital” for everything from education to healthcare, technology, en-
trepreneurship and the arts – and the role that NYUAD plays in this ecosystem. The panel discuss ways the 
University is capturing and channeling this energy to train the next generation of global leaders, utilizing its 
geographic location and connectivity. 

Moderator
Ron Robin, President, University of Haifa; Professor 
Emeritus, NYU  
Professor Ron Robin assumed his role as the 11th president of the Univer-
sity of Haifa in October 2016. He graduated from the Hebrew University 
with a degree in History and Romance Languages, followed by a Ph.D 
in U.S. History from the University of California at Berkeley. Robin was a 
faculty member at the University of Haifa for over twenty years, during 
which he held several leadership positions, including Dean of Students. 
In 2006, Robin joined New York University where, amongst other duties, 
he served as the Senior Vice provost and was responsible for establishing 
two NYU international campuses-in Abu Dhabi and Shanghai.

Panel
HE Zaki Anwar Nusseibeh, Cultural Advisor to HH the 
President of the UAE 
His Excellency Zaki Anwar Nusseibeh is Cultural Adviser to HH the President 
of the UAE and the Chancellor of the United Arab Emirates University. His 
continuous government service began in the 1960s, as personal interpreter 
and adviser to Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan, founding President of the 
UAE.  After a leading role in the development of culture, tourism, and heri-
tage authorities he became Minister of State to establish the Office of Public 
and Cultural Diplomacy in the Ministry of Foreign Affairs and International 
Cooperation. He chairs the Board of Trustees of Sorbonne University Abu 
Dhabi and the UAE Rhodes Scholarship Committee. He is board member 
of the Emirates Diplomatic Academy, the Sheikh Zayed Book Award, the 
Paris Institut du Monde Arabe, the International Prize for Arab Fiction, and 
Abu Dhabi University. He held Board roles at the LSE Middle East Center, the 
Alliance Française - Paris, the Wagner Society - Leipzig and Abu Dhabi, and 
the Aga Khan Museum - Toronto.
He holds a master’s degree from Queens’ College, University of Cam-
bridge, and a PhD (Hon. Causa) from Al Quds Arab University, Jerusalem. 
He has received distinguished international awards and national orders of 
merit in recognition of his service.



Kwame Anthony Appiah, Professor of Philosophy and 
Law, NYU
Kwame Anthony Appiah is Professor of Philosophy and Law at NYU. 
Earlier, he taught at the University of Ghana, Cambridge, Yale, Cornell, 
Duke, Harvard and Princeton. He grew up in Ghana and received under-
graduate and doctoral degrees in philosophy from Cambridge University 
in England. His work has been in the philosophy of mind and language, 
ethics, political philosophy, and the philosophy of art, of culture, and of 
the social sciences, especially anthropology; as well as in literary stud-
ies, where he has focused on African and African-American literature. He 
served as President of the Eastern Division of the American Philosophical 
Association. In 2012, President Obama presented him with the National 
Humanities Medal. His publications include Cosmopolitanism: Ethics in a 
World of Strangers and The Lies That Bind: Rethinking Identity. Professor 
Appiah writes the weekly Ethicist column for the New York Times Sunday 
magazine.

Bernard Haykel, Professor of Near Eastern Studies, 
Princeton
Bernard Haykel is a Professor of Near Eastern Studies and Director of the 
Institute for Transregional Study of the Contemporary Middle East, North 
Africa, and Central Asia at Princeton University. Much of Haykel’s teach-
ing and writing lies at the juncture of the intellectual, political, and social 
history of the Middle East with particular emphasis on the countries of 
the Arabian Peninsula. He has written extensively on Saudi and Yemeni 
culture and politics, Wahhabism, Salafism, Zaydism and aspects of the 
Islamic doctrine and law.

Contribution in a Crisis: NYUAD’s COVID-19 Response
Through discussions with members of the NYUAD community and relevant Abu Dhabi health authorities, 
this episode looks at NYUAD’s supportive role in Abu Dhabi’s 360-degree response to address the unprec-
edented public health and economic challenges posed by COVID-19. In conversation with a locally-based 
journalist, panelists speak to how NYUAD contributed to the UAE’s efforts over the past year including 
community support programs, research on masks, treatments, and the societal and economic impacts of 
COVID-19, and how this research is already informing recovery.

Moderator
Mina Al-Oraibi, Editor in Chief, The National 
Mina Al-Oraibi is the Editor in Chief of The National newspaper, a daily 
English language regional newspaper based in Abu Dhabi. An Iraqi-British 
journalist, Mina has over 18 years of experience covering Middle Eastern, 
European and American affairs. She has conducted multiple high profile 
interviews including with Iraqi Prime Minister Mustafa AlKadhimi, US Sec-
retary of State Mike Pompeo, former President of the World Bank Jim 
Yong Kim and former UK Prime Minister Tony Blair. Prior to assuming the 
role of Editor in Chief of The National, Mina was a Senior Fellow at the 
Institute for State Effectiveness and a Yale World Fellow. Before starting 
her fellowship at Yale, Mina was the Assistant Editor-in-Chief of Asharq 
Alawsat, the international Arab-language daily newspaper 2011-2015. 

Panel
Dr. Farida Al Hosani, Official Spokesperson, UAE Health 
Sector
Dr. Farida Al Hosani is Executive Director of Infectious Diseases in the Abu 
Dhabi Public Health Center and the Official spokesperson for the Health-
care sector in the UAE. She is also the leader of the National Covid-19 
Research Committee. She is also the Adjunct Associate Professor at the 
College of Medicine and Health Sciences at UAE University and sits on 
the board of the Rahma Cancer Care Association. 

Dr. Ayaz Virji, Executive Medical Director of the Health-
Center, NYUAD
Ayaz Virji, MD is the Executive Medical Director of the Health Center at 
NYUAD. He oversees all aspects of the Health Center operations includ-
ing student health, counseling services, and health-related outreach pro-
grams.  He developed and leads the NYUAD COVID Response Team and 
co-chairs the campus public health - risk reduction workstream.  Dr.Virji 
received his MD from Georgetown University and completed residency 
training at Duke University Medical Center. He is board certified by the 
American Board of Family Medicine. 



Teodora Hristovska, NYUAD Class of 2021; Former NYUAD 
Student Government President
Teodora Hristovska is an NYUAD Alumna who recently graduated with 
BA in Psychology. She was born in Skopje, North Macedonia, where she 
spent the majority of her life prior to arriving in Abu Dhabi. During her 
Senior year she served as the Student Government President and was 
taking part in conversations pertaining to the COVID-19 response on 
campus. She was also a member of the Student Portfolio within the larg-
er Return to Campus structure, established in response to the pandemic, 
to ensure both the safety of the community and academic continuity. 
This experience allowed her to gain a deeper understanding of NYUAD’s 
work and contribution both for the smaller campus community and on a 
greater scale, Abu Dhabi.

Innovation Nation: Diversification through AI
As one of the first nations to draft a smart strategy to become a global hub for AI, the UAE is paving the 
way towards an AI-driven future. Its ambitious plans to become a major center for developing AI-based 
tools, technologies and techniques have led to improvements in productivity and efficiency in all aspects of 
public life. This chat with the UAE’s AI Minister explores efforts being made across government to improve 
the lives of the country’s citizens and residents through the development and implementation of AI applica-
tions. It also looks at the role of institutions such as NYUAD and its Data Science and AI Lab in developing 
the knowledge, expertise and talent required to drive forward the country’s innovation strategy.

Moderator
Dan Murphy, Correspondent, CNBC
Dan Murphy is a CNBC Correspondent based at the Nasdaq Marketsite 
in Dubai. Dan follows news across major markets in the Middle East, pro-
viding the CNBC audience with a deeper focus on the regional business, 
finance and geopolitical story.
 

Panel
HE Omar Sultan Al Olama, UAE Minister of State for   
Artificial Intelligence, Digital Economy and Remote Work 
Applications
His Excellency Omar Sultan Al Olama has served in the UAE Cabinet since 
October 2017. His responsibilities include enhancing government perfor-
mance levels by investing in the latest technologies and tools of artificial 
intelligence. His Excellency is spearheading UAE efforts to be a global 
leader in digital economy, with a focus on enhancing the digital econ-
omies contribution to GDP, and improving remote working capability 
across the UAE.

His Excellency’s other roles include: Managing Director of the World Gov-
ernment Summit; member of the Board of Trustees of Dubai Future Foun-
dation; and Deputy Managing Director of the Foundation. He also rep-
resents the UAE on the Future of Digital Economy and Society Council at 
the World Economic Forum.



Maya Allison, Executive Director, NYUAD Art Gallery
Maya Allison is founding Executive Director of The NYUAD Art Gallery, 
and Chief Curator at NYUAD. Previously, she held curator roles at Brown 
University’s Bell Gallery, and at The RISD Museum, and directed the new 
media festival Pixilerations, all in Providence, Rhode Island (USA). Recent 
curatorial projects that included book-length publications include Slavs 
and Tatars: Mirrors for Princes (JRP Ringier / NYUAD Art Gallery, 2015), 
Diana Al-Hadid: Phantom Limb (Skira / NYUAD Art Gallery, 2016), But We 
Cannot See Them: Tracing a UAE Art Community, 1988-2008 (NYUAD 
Art Gallery, 2017), and Zimoun (NYUAD Art Gallery, 2019). Outside the 
university, she has guest-curated projects in the UAE, including Artists 
and the Cultural Foundation: The Early Years (with book publication, Cul-
tural Foundation Abu Dhabi, 2018), a 30-year survey of 18 UAE artists. 
She will also curate the 2022 National Pavilion of the UAE to the Venice 
Biennale.  

Bill Bragin, Executive Artistic Director, The Arts Center 
at NYUAD
Bill Bragin is the founding executive artistic director of The Arts Center 
at NYUAD, a “game-changer” (The National) since it began its programs 
in 2015. Under his leadership, The Arts Center is a winner of the 2018 and 
2019 Pride of Abu Dhabi Award, and Bragin has been a finalist twice for 
Abu Dhabi AmCham’s Falcon Individual Award for Excellence.  As direc-
tor of public programming of NY’s Lincoln Center from 2008-2014, he 
oversaw the Midsummer Night Swing and Lincoln Center Out of Doors 
festivals. Bragin is a co-founder of globalFEST, 2018 winner of the Asso-
ciation of Performing Arts Professionals’ William Dawson Award for Pro-
grammatic Excellence.  As Director of Joe’s Pub at the Public Theater 
from 2001-2007, he presented thousands of performances, and commis-
sioned the Tony Award-winning musical Passing Strange. Previous activ-
ities include roles atSymphony Space, NYNO record label, Central Park 
SummerStage, and George Wein’s Festival Productions, Inc. 

Manuel Rabaté, Director, Louvre Abu Dhabi
Manuel Rabaté has been Director of Louvre Abu Dhabi since 2016 and 
oversees all aspects of its operations and activity. The institution wel-
comed more than one million visitors in its first year, making it the 77th 
most visited museum worldwide in 2018. Rabaté has worked on the mu-
seum since its inception, joining Agence France-Muséums a year after the 
signature of the intergovernmental agreement between France and Abu 
Dhabi, first as CFO, then Secretary General and CEO. Rabaté was Dep-
uty Director of Cultural Development of musée du quai Branly-Jacques 
Chirac for its opening, managing the launch of the museum’s first touring 
exhibitions, notably Masques - Beauté des Esprits at the Bahrain National 
Museum. He was Deputy Director of the auditorium of musée du Louvre, 
where he participated in developing new programs accompanying the 
creation of the Islamic Art department. He is a graduate of Sciences Po 
and HEC business school, and a Knight of France’s National Order of 
Merit.

NYUAD and The Art of Change
Since the closure of art galleries and music venues around the world due to COVID-19, many institutions 
have pivoted to a virtual format. Digital technology enables visitors to enjoy online cultural experiences, 
from virtual viewing rooms and tours of art galleries, to concerts that are recorded in the musicians’ homes. 
How have NYUAD’s Art Center, Gallery, and UAE art and cultural institutions adapted to engage their global 
audiences? How will this experience affect the way creators display their work moving forward? And what 
more can arts institutions in the UAE, the US, and elsewhere, do to collaborate and share their programming 
among their respective audiences?

Moderator
Mariët Westermann, Vice Chancellor, NYUAD 
Mariët Westermann is vice chancellor and chief executive of NYUAD. She 
previously served as executive vice president of The Andrew W. Mellon 
Foundation, where she oversaw grantmaking and research. Westermann 
was also the first provost of NYUAD and director and professor of NYU’s 
Institute of Fine Arts, associate director of research at the Clark Art Insti-
tute, and a faculty member at Rutgers University. As a historian of Neth-
erlandish art she has authored numerous scholarly and museum pub-
lications, including the widely read A Worldly Art: The Dutch Republic 
1585-1718, and curated the exhibition Art and Home: Dutch Interiors in 
the Age of Rembrandt (Denver Art Museum and Newark Museum). Her 
current research investigates the garden of Eden in the Judaic, Christian, 
and Islamic traditions. She earned a BA at Williams College and a PhD 
at the Institute of Fine Arts. Westermann serves on the boards of The 
International Alliance for the Protection of Heritage in Conflict Areas, the 
Educational Testing Service, and the Rijksmuseum, and chairs the Scholar 
Rescue Fund.

Panel
HE Noura Bint Mohammed Al Kaabi, UAE Minister of 
Culture and Youth
Her Excellency Noura was appointed Minister of Culture and Youth in 
July 2020. Previously, HE had been Minister of Culture and Knowledge 
Development, Minister of State for Federal National Council Affairs. Her 
Excellency holds a number of other prominent roles including President 
of Zayed University; Chair of the National Commission for Education, Cul-
ture and Science; chairperson of the Higher Committee for UAE Pavilion 
at Expo Dubai 2021; member of the Ministerial Development Council; the 
UAE Soft Power Council; the National Elections Committee; the Board of 
Trustees of the International Institute for Tolerance; and vice chair of the 
Abu Dhabi Media Company. She was previously CEO and Chairperson 
of the Board of Directors of twofour54 Media Free Zone. She holds a 
BA in Management Information Systems from the United Arab Emirates 
University. She completed an Executive Leadership Program at London 
Business School in 2011. 



10-YEAR SPECIAL REPORT 
Here, we Grow: Celebrating 10 Years of Excellence, Innovation, and Engagement 
in the UAE and Beyond
NYU Abu Dhabi’s 10 year special report tells the story of how NYUAD has contributed to the growth of Abu 
Dhabi as a hub of knowledge and culture and showcases the highlights, milestones and achievements of the 
University, its students and faculty, during its first decade.

In just over a decade, NYUAD has grown from a shared idea to a world class institution. During this time, the 
University has championed a new model of higher education which is unique and shapes global leaders for 
the 21st Century.

The report articulates this new model of education, demonstrates the impact of NYUAD since its founding 
10 years ago and documents the University’s considerable achievements across research and innovation, 
arts and culture, and community engagement in the region and across the globe. 

THE ORIGIN STORY: AN ORAL HISTORY OF THE FOUNDING OF NYU ABU 
DHABI 2005-2010
NYU Abu Dhabi is proud to present the unique story of how NYUAD evolved to become the world-class 
institution we know today through the voices and stories of those that were there. 

The Origin Story, an oral history, documents how the University came about. It begins with the story of how 
HH Sheikh Mohamed bin Zayed al Nahyan and then NYU President John Sexton shared a vision and unwav-
ering desire to create a world-class liberal arts and research university in Abu Dhabi. This unprecedented 
collaboration and the development of a true partnership between NYU and Abu Dhabi has helped build an 
institution which is promoting a new model of education for the 21st Century.

The book, for the first time, offers a first-hand account of how the University came to being and the chal-
lenges and opportunities which were addressed in delivering this groundbreaking project. The voices in 
the book include the visionaries, leaders, educators, architects, and administrators who were the pioneers 
behind the project. The Origin Story book and accompanying video encapsulate the essence and spirit of 
NYUAD in those key formative years.

TIME CAPSULE
Watch the video documenting the creation of the NYUAD time capsule. Conceived and created by students, 
the time capsule was built in collaboration with the NYUAD Visual Arts team to commemorate the students 
that were part of NYUAD during its first 10 years. The capsule has been placed in the campus Library, to be 
opened again in 2030. 

HERE, WE GROW
NYU Abu Dhabi is proud to present a series of special 10th anniversary videos that feature NYUAD commu-
nity members - faculty, students, alumni, and staff - discussing and reacting to select Tenth Talks topics and 
highlighting areas of particular significance to NYUAD, its first ten years, and the next decade of success 
and growth.

Explore all of the virtual events and special 10th anniversary content at nyuad.nyu.edu/10



حول جامعة نيوي�ورك أبوظبي
تأسســت جامعــة نيويــورك أبوظبــي بالشــراكة بيــن جامعــة نيويــورك وحكومــة أبوظبــي، حيــث ضمــت خــال العقــد الماضــي مجموعــة بــارزة مــن العلمــاء، 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  والطــاب، والباحثيــن، والفنانيــن، والمبدعيــن، ورواد األعمــال وغيرهــم. ولــم يســهم هــؤالء معــًا فــي نمــو رأس مــال دول

كمركــز عالمــي للمعرفــة والثقافــة فحســب، بــل ســاعدوا كذلــك فــي بنــاء نمــوذج جديــد للتعليــم العالــي فــي عالمنــا المترابــط اليــوم . 

وتتمثــل نقــاط قــوة جامعــة نيويــورك أبوظبــي فــي مزيجهــا الفريــد مــن الشــبكة العالميــة لجامعــة نيويــورك والشــخصية المنفتحــة والمبتكــرة إلمــارة 
أبوظبــي، وموقعهــا الفريــد علــى مفتــرق الطــرق العالميــة، حيــث تســمح لجامعــة نيويــورك أبوظبــي بتقديــم أفضــل تعليــم للفنــون الحــرة والعلــوم، مــن 
خــال تجربــة متعــددة الثقافــات وشــاملة للغايــة، مــن أجــل مســاعدة الطــاب علــى االســتعداد - بأفضــل شــكل ممكــن - لمواجهــة العالــم الــذي يــزداد ترابطــه 

واتصالــه يومــًا بعــد يــوم. 

وخــال مــا يزيــد قليــاً علــى عقــد مــن الزمــان، بــرزت جامعــة نيويــورك أبوظبــي كجامعــة رائــدة في إمــارة أبوظبي وإلمــارة أبوظبــي، وفي جامعــة نيويورك، 
ولجامعــة نيويــورك، وفــي العالــم وللعالــم. ويعتبــر ذلــك نموذجــًا جديــدًا للتعليــم العالمــي، مــن أجــل المســاعدة علــى تشــكيل الجيــل القــادم مــن القــادة، 

مــن خــال أحــدث الخبــرات التعليميــة التــي ال ترتبــط بمنهــج دراســي محــدد، فــي مدينــة تنمــو بشــكل متســارع كمركــز لألفــكار واالبتــكارات والمواهــب. 

ويســعدنا أن تنضمــوا لنــا فــي احتفــاالت الذكــرى العاشــرة للتأســيس، وندعوكــم إلــى معرفــة المزيــد حــول مجتمعنــا التعليمــي الفريــد، واالحتفــال بقصتنــا 
داخــل وخــارج دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وســوف تتضمــن االحتفــاالت مــا يلــي:

نشــر كتــاب قصــة المنشــأ: التاريــخ الشــفوي لتأســيس جامعــة نيويــورك أبوظبــي مــن 2005 إلــى 2010، الــذي يــروي قصــة تطــور رؤيــة  •
اليــوم، وحتــى أصبحــت مؤسســة عالميــة تتقــدم علــى غيرهــا مــن  جامعــة نيويــورك أبوظبــي، حتــى أصبحــت علــى مــا هــي عليــه 

التــي عاصرتهــا.  المؤسســات 

ويتمثــل افتتــاح االحتفــال بعــرض فيلــم هــذه هــي جامعــة نيويــورك أبوظبــي، وهــو فيلــم مميــز يتنــاول قصــة جامعــة نيويــورك أبوظبــي،  •
مــن وجهــة نظــر الطــاب وهيئــة التدريــس – واالنضمــام لهــم فــي رحلتهــم الفريــدة نحــو التعلــم والتدريــس فــي الجامعــة، وعبــر جميــع 

أنحــاء العالــم. 

سلســلة مــن الفعاليــات بعنــوان الحــوارات العاشــرة، ويتنــاول كل حــوار موضــوع مختلــف،  للســماح بالتركيــز علــى مجــال محــدد مــن مجــاالت  •
إنجــازات الجامعــة فــي عقدهــا األول، والمســاهمات فــي مواجهــة بعــض التحديــات المشــتركة للبشــرية. 

نشــر تقريــر خــاص للســنة العاشــرة، يوضــح أبــرز النقــاط والمرتكــزات واإلنجــازات التــي حققتهــا الجامعــة وطابهــا وهيئــة تدريســها، خــال  •
العقــد األول لهــا. 

جدول الفعاليات االفرتاضية
الثالثاء، 21 سبتمرب 2021

*جميع الفعاليات بتوقيت اإلمارات العربية المتحدة 

 3:00
عصرًا

االستقبال وعرض خاص للفيلم الرتحيبي 

سوف يلقي خريج  جامعة نيويورك أبوظبي حمدان جرور، دفعة 2024، كلمة ترحيبية موجزة للجمهور العالمي افتراضيًا،  يليه عرض 
فيلم ترحيبي من الشخصيات الحكومية وقيادات األعمال والمجتمع من دولة اإلمارات وحول العالم. 

3:05 
عصرًا

الحوارات العاشرة – قصة المنشأ

4:00
عصرًا

الحوارات العاشرة – تشكيل االستدامة: مكافحة التغير المناخي معًا

5:00
عصرًا

الحوارات العاشرة – إعادة لقاء طالب رودس: من أبوظبي إلى أكسفورد، والعودة

6:00
مساًء

الحوارات العاشرة – مناقشة دقيقة: اإلدارة البيئية في جامعة نيويورك أبوظبي وخارجها

7:00
مساًء

الحوارات العاشرة – وطن االبت�كار – ريادة األعمال في دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة

8:00
مساًء

عرض خاص للفيلم االحتفالي: هذه هي جامعة نيويورك أبوظبي

األربعاء، 22 سبتمرب 2021

 3:00
عصرًا

االستقبال وعرض خاص للفيلم الرتحيبي       

سوف تلقي خريجة جامعة نيويورك أبوظبي، مهرة الما دفعة 2023، كلمة ترحيبية موجزة للجمهور العالمي افتراضيًا، يليه عرض 
فيلم ترحيبي من الشخصيات الحكومية وقيادات األعمال والمجتمع من دولة اإلمارات وحول العالم. 

3:05 
عصرًا

الحوارات العاشرة – جامعة نيوي�ورك أبوظبي: مستقبل التعليم العالمي

4:00
عصرًا

الحوارات العاشرة – عاصمة األفكار أبوظبي

5:00
عصرًا

الحوارات العاشرة – المساهمة في األزمات: استجابة جامعة نيويورك أبوظبي لجائحة كوفيد – 19

6:00
مساًء

الحوارات العاشرة – وطن االبت�كار: توظيف الذكاء االصطناعي

7:00
مساًء

جامعة نيوي�ورك أبوظبي وفن التغي�ي

8:00
مساًء

 عرض خاص برعاية معالي السفي يوسف العتيبة

للمزيد من المعلومات حول فعاليات الذكرى العاشرة، يرجى زيارة الرابط NYUAD.NYU.EDU/10، ولمعرفة المزيد حول مجتمع التعلم 
الفريد بجامعة نيويورك أبوظبي واالحتفال بقصتنا داخل وخارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.



حول هذه هي جامعة نيوي�ورك أبوظبي
منــذ عشــر ســنوات، قــررت أبوظبــي وجامعــة نيويــورك تطويــر نمــوذج جديــد للتعليــم العالمــي. وهــذه هــي قصــة جامعــة نيويــورك أبوظبــي ومجتمعهــا 

العالمــي الرائــد مــن الطــاب وهيئــة التدريــس. 

ــزة  ــز بجائ ــع األفــام الفائ ــه األكاديميــة البريطانيــة لفنــون األفــام والتلفزيــون، باالشــتراك مــع أنتونــي جيفيــن، صان يعــرض الفيلــم الوثائقــي الــذي أنتجت
إيمــي، مــن شــركة أتانتــك برودكشــنز، كيــف أثــرت الجامعــة علــى حيــاة طابهــا مــن جميــع أنحــاء العالــم، ويعــرض الفــرص التــي قدمهــا التعليــم فــي جامعــة 

نيويــورك أبوظبــي. 

ويســعى الفيلــم إلــى تصويــر الــروح الشــجاعة والجريئــة التــي تحلــت بهــا جامعــة نيويــورك أبوظبــي منــذ تأسيســها. وعلــى مــدار مــا يزيــد قليــاً علــى 
عقــد مــن الزمــان، تمكنــت جامعــة نيويــورك أبوظبــي مــن بنــاء مجتمــع بــارز ومتنــوع وشــجاع مــن الطــاب وهيئــة التدريــس والموظفيــن المســتعدين لتلبيــة 
الحاجــات واســتغال الفــرص فــي عصرنــا الحاضــر. ولــكل منهــم منظــوره الفريــد، حيــث يســرد الفيلــم قصــة جامعــة نيويــورك أبوظبــي مــن وجهــة نظرهــم. 

عرض فيلم االحتفال هذه هي جامعة نيوي�ورك أبوظبي
فــي 21 ســبتمبر، الســاعة 8 مســاًء، بتوقيــت الخليــج، ســوف تعــرض جامعــة نيويــورك أبوظبــي للجمهــور فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفــي جميــع 
أنحــاء العالــم، فيلــم هــذه هــي جامعــة نيويــورك أبوظبــي. وســوف يلــي عــرض الفيلــم االفتراضــي، نــدوة نقاشــية مــع أعضــاء مجتمــع جامعــة نيويــورك 

أبوظبــي، الذيــن ظهــروا فــي الفيلــم الوثائقــي، مــع المنتــج  أنتونــي جيفيــن.

مدير الجلسة
مينا العري�بي، رئيس تحرير صحيفة ذا ناشيونال

مينــا العريبــي هــي رئيــس تحريــر صحيفــة ذا ناشــيونال، وهــي جريــدة إقليميــة يوميــة تصــدر باللغــة اإلنجليزيــة فــي أبوظبــي. وكصحفيــة عراقيــة بريطانيــة، 
تملــك مينــا أكثــر مــن 18 عامــًا مــن الخبــرة فــي شــؤون الشــرق األوســط، وأوروبــا وأمريــكا. وقــد عقــدت العديــد مــن المقابــات مــع شــخصيات رفيعــة، مثــل 
رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي، ووزيــر الخارجيــة األمريكــي مايــك بومبيــو، والرئيــس الســابق للبنــك الدولــي، جيــم يونــج كيــم، ورئيــس الــوزراء 
البريطانــي الســابق تونــي بليــر. وقبــل شــغلها منصــب رئيــس تحريــر جريــدة ذا ناشــيونال، شــغلت مينــا منصــب زميــل أول فــي معهــد فعاليــة الدولــة، وزميــل 
برنامــج يــال ورلــد للقــادة. وقبــل بــدء زمالتهــا فــي يــال، عملــت مينــا كمســاعد رئيــس تحريــر جريــدة الشــرق األوســط، وهــي جريــدة دوليــة يوميــة تصــدر 

باللغــة العربيــة، بيــن عامــي 2011 و2015. 

أعضاء الجلسة
أنتوني غيفني، الرئيس التنفيذي ومدير االبتكار في شركة أتانتك برودكشنز

كصانــع أفــام، حصــل أنتونــي علــى أربــع جوائــز بريطانيــة أكاديميــة وتســع مــن جوائــز إيمــي. وقــد وصفــت مجلــة “وايــرد” أنتونــي بأنــه “يقــف خلــف بعــض 
أكثــر التطويــرات إثــارة فــي ســرد قصــة الحقيقــة االفتراضيــة والحقيقــة المدعمــة والــذكاء االصطناعــي”. وقــد شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي ألربــع شــركات 
مبتكــرة، وهــي: أتانتــك برودكشــنز، وزو فــي إف إكــس، وألكمــي إمرســيف، كولوســيز لألفــام. وقــد حقــق رقمــًا قياســيًا فــي تصويــر الدرامــا بأعلــى 
ــث أقــام حفــل  ــر العــادي: حي ــم: غــزو إيفرســت. وقــد اشــتهر باكتســاب الوصــول غي ــف حل ــزة عــن فيلمــه المســرحي، أعن ــى جائ ــث حصــل عل مســتوى، حي
التتويــج مــع الملكــة إليزابيــث الثانيــة، وقــد قــدم ديفيــد أتنبــورو، للرئيــس أوبامــا فــي البيــت األبيــض )أحــد مشــروعات أتنبــورو الثاثــة عشــر(. وفــي عــام 2019، 
قــام أنتونــي بتصويــر أعمــق غواصــة مأهولــة علــى اإلطــاق، حيــث غاصــت إلــى عمــق خنــدق ماريانــا. ويتعــاون أنتونــي بصــورة منتظمــة مــع المؤسســات 

العلميــة وشــركات التكنولوجيــا الرائــدة.

ماري�يت و يسرتمان، نائب رئيس، جامعة نيويورك أبوظبي

مارييــت ويســترمان هــي نائــب رئيــس جامعــة نيويــورك أبوظبــي والرئيــس التنفيــذي فيهــا. شــغلت ســابقًا منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذّي فــي مؤّسســة 
أنــدرو وليــام ميلــون، حيــث أشــرفت علــى تقديــم المنــح والبحــوث. كانــت ويســترمان أيضــًا أّول عميــد لجامعــة نيويــورك أبوظبــي ومديــر معهــد الفنــون 
الجميلــة فــي جامعــة نيويــورك وبروفيســور فيــه، ومســاعدة مديــر مركــز البحــوث فــي معهــد كارك للفنــون، وعضــو هيئــة التدريــس فــي جامعــة روتجــرز. 
أّلفــت ويســترمان عــددًا مــن المنشــورات العلمّيــة والمتاحفّيــة بوصفهــا مؤّرخــة للفنــون الهولندّيــة، فشــملت مؤلفاتهــا الكتــاب الــذي القــى إقبــاالً واســعًا 
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)متحــف دنفــر للفنــون ومتحــف نيــوارك(. يــدور بحثهــا الحالــّي حــول جّنــة عــدن فــي التقاليــد اليهودّيــة والمســيحّية واإلســامّية، وقــد نالــت شــهادة جامعية 
مــن كّلّيــة ويليامــز، وشــهادة دكتــوراه مــن معهــد الفنــون الجميلــة. تعمــل ويســترمان كذلــك فــي مجالــس إدارة “ألــف” )التحالــف الدولــّي لحمايــة التــراث 

فــي مناطــق النــزاع(، ومؤّسســة خدمــة االختبــارات التعليمّيــة، ومتحــف ريجكــس، وتــرأس حاليــًا صنــدوق إنقــاذ العلمــاء.

ياو نياركو، أستاذ االقتصاد في جامعة نيويورك

يعمــل يــاو نياركــو كأســتاذ لاقتصــاد فــي جامعــة نيويــورك، ومديــر أفريــكا هــاوس التابــع لجامعــة نيويــورك، ومركــز التطويــر التكنولوجــي واالقتصــادي، 
يــاو نياركــو علــى مجــاالت التطويــر  ومعمــل تطويــر جامعــة نيويــورك أبوظبــي، وكذلــك كمديــر مشــارك فــي معهــد أبحــاث التطويــر. وتركــز أبحــاث 
االقتصــادي، واالقتصــاد النظــري، ونمــاذج رأس المــال البشــري، كمحــركات للنمــو االقتصــادي، وجــذب العقــول واالســتحواذ علــى المهــارات، واقتصــاد 

المعامــل والهجــرة. كمــا يشــغل يــاو نياركــو منصــب رئيــس اللجنــة اإلقليميــة المؤقتــة للمجتمــع االقتصــادي اإلحصائــي فــي إفريقيــا. وقــد عمــل يــاو نياركــو 
كمستشــار لمؤسســات مختلفــة، مثــل بنــك التنميــة اإلفريقــي، والبنــك الدولــي، واألمــم المتحــدة، وهيئــة أبحــاث العلــوم االجتماعيــة. وكنائــب رئيــس ســابق 
لجامعــة نيويــورك، فقــد عمــل يــاو نياركــو علــى إدارة محفظــة تضمنــت مراقبــة وتأســيس عــدد مــن الجامعــات فــي أبوظبــي وأكــرا وشــنغهاي. وقــد حصــل 

يــاو نياركــو علــى درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة غانــا، وعلــى درجــة الماجســتير والدكتــوراه فــي االقتصــاد مــن جامعــة كورنيــل.

عبد اهلل الهاشمي، فصل 2020

بعــد إنهــاء شــهادة الماجســتير عــام 2020 بمنحــة رودس، يخطــط عبــد اللــه للحصــول علــى درجــة الماجســتير مــن كليــة ســعيد إلدارة األعمــال هــذا الخريــف. 
وهــو يحمــل درجــة الماجســتير فــي االقتصــاد التنمــوي مــن جامعــة أكســفورد، ودرجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد والفلســفة مــن جامعــة نيويــورك 
أبوظبــي. وقــد عمــل عبــد اللــه فــي وزارة الصناعــة والتكنولوجيــا المتقدمــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والبرنامــج الوطنــي للمهــارات المتقدمــة، 
ومجلــس التعليــم والمــوارد البشــرية، وصــادرات دبــي. وفــي الجامعــة، عمــل كســفير للطــاب، حيــث عمــل علــى تنظيــم الفعاليــات التــي تعــزز الحــوار بشــأن 
مختلــف الموضوعــات، مثــل التنــوع فــي التعليــم العالــي، واألنشــطة البيئيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. كمــا تطــوع عبــد اللــه كمــدرب لهجــة 
ــك شــبكة تعليــم األوالد فــي جامعــة نيويــورك  ــة، وكذل ــدة رمســة، وهــي مجموعــة حــوار طابــي لمتعلمــي ومتحدثــي اللهجــة اإلماراتي ــة لمائ إماراتي

أبوظبــي، حيــث عمــل علــى تنســيق ورش العمــل حــول القيــادة وبنــاء المجتمــع، والتعاطــف مــع طــاب المــدارس الثانويــة. 

آنا كارنيزا، فصل 2020

آنــا كارنيــزا ممثلــة تــدرس للعــام الثانــي فــي جوليــارد، مــن بتوجســكا غــورا، ســلوفينيا. وقــد بــدأت آنــا عملهــا كمغنيــة فــي منزلهــا الريفــي، حيــث حصلــت علــى 
الشــهرة وســط الجمهــور. وقــد قامــت بالعمــل فــي عــدة مهرجانــات موســيقية تلفزيونيــة مشــهورة، وكذلــك فــي حفــات ليلــة باســمها. وقبــل الدراســة 
ــا ســنوات دراســتها فــي جامعــة نيويــورك أبوظبــي، حيــث درســت المســرح. ومــن خــال جامعــة نيويــورك أبوظبــي، عاصــرت قــوة  فــي جوليــارد، قضــت آن

الســرد القصــص وأثــره علــى جســر هــوة االختافــات وتفاعاتهــا. 

عرض خاص برعاية معالي السفي يوسف العتيبة
ســوف يســتضيف معالــي الســفير يوســف العتيبــة، ســفير اإلمــارات العربيــة المتحــدة لــدى الواليــات المتحــدة، حفــل عــرض افتراضــي لمقتطفــات مــن 
ــز، وهــو محــرر فــي الرج أو ذا هيــل، هــذا الحــدث االفتراضــي  هــذه هــي جامعــة نيويــورك أبوظبــي، كجــزء مــن االحتفــاالت. وســوف يديــر ســتيف كليمون
الــذي ســوف يتضمــن ماحظــات مــن الســفير العتيبــة؛ وريمــا المقــرب، رئيــس مجلــس إدارة شــركة تمكيــن وعضــو مجلــس أمنــاء جامعــة نيويــورك؛ وأنــدرو 
هاميلتــون رئيــس جامعــة نيويــورك. وســوف يتبــع العــرض بحــوار مــع صانــع األفــام أنتونــي جيفيــن، وبعــض مــن أعضــاء مجتمــع جامعــة نيويــورك أبوظبــي 

الذيــن يظهــرون فــي الفيلــم. 

مدير الجلسة
ستيف كليمونز، محرر عام، ذا هيل

ســتيف كليمونــز، محــرر عــام فــي ذا هيــل، وهــي أشــهر منصــة إعــام سياســية فــي أمريــكا، ومحــرر فــي منصتهــا الشــقيقة، تشــالينجنج أمريــكا. وفــي 
الســابق، عمــل ســتيف كليمونــز كمحــرر عــام فــي ذي أتانتــك، وكذلــك كمحــرر أول فــي ناشــيونال جورنــال وكوارتــز. 

أعضاء الجلسة
معالي يوسف العتيبة، سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى الواليات المتحدة

يعمــل معالــي يوســف العتيبــة ســفيرًا لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لــدى الواليــات المتحــدة، منــذ عــام 2008، ووزيــر دولــة فــي الحكومــة اإلماراتيــة 
منــذ عــام 2017. وهــو عضــو كذلــك فــي مجلــس قيــادة مركــز القيــادة العامــة فــي كليــة هافــارد كينــدي، ومجلــس مديــري األولمبيــاد الخاصــة، ومجلــس 
أمنــاء الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة. وفــي وقــت ســابق، عمــل كمديــر للشــؤون الدوليــة لولــي عهــد أبوظبــي ونائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة 
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وفــي ســفارة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بالعاصمــة واشــنطن دي ســي، عمــل معالــي الســفير يوســف 
العتيبــة علــى تطويــر العاقــات بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والواليــات المتحــدة فــي عــدد مــن القطاعــات، بمــا فــي ذلــك التجــارة والتطويــر 
االقتصــادي، والدفــاع واألمــن والعلــوم والتكنولوجيــا والتعليــم والرعايــة الصحيــة والعاقــات اإلنســانية ومواجهــة الكــوارث، والتبــادل الثقافــي. وقــد 
شــكلت دبلوماســيته العديــد مــن الشــراكات االســتراتيجية بيــن البلديــن، ووضعــت أســس الحملــة المشــتركة بيــن دولــة اإلمــارت العربيــة المتحــدة والواليــات 
المتحــدة. والتزامــات باالســتقرار اإلقليمــي، عمــل معالــي يوســف العتيبــة كذلــك علــى زيــادة دور الواليــات المتحــدة فــي عمليــة الســام بالشــرق األوســط. 
وقــد كانــت مقالتــه للــرأي فــي صحيفــة أيديعــوت أحرونــوت اإلســرائيلية جوهريــة فــي مناقشــة اتفاقيــات إبراهــام ومنــع ضــم إســرائيل ألراضــي الضفــة 
الغربيــة المحتلــة. وبعــد اتفاقيــة التطبيــع بيــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة وإســرائيل، أشــادت وســائل اإلعــام الكبــرى بجهــوده، بمــا فــي ذلــك جوريســاليم 
بوســت وذات تايمــز أوف إســرائيل ومجلــة تايــم. وكدبلوماســي وعامــل إنســاني متخصــص، حصــل معالــي الســفير يوســف العتيبــة علــى جائــزة ســفير 
العــام فــي عــام 2010، كمــا حصــل علــى جائــزة جوزيــف إي روبــرت جــي آر لألعمــال اإلنســانية عــام 2015. وتشــمل اإلنجــازات التاريخيــة األخــرى المشــاركة 
فــي اتفاقيــة 123 بيــن دولــة إلمــارات العربيــة المتحــدة والواليــات المتحــدة للطاقــة النوويــة المدنيــة الســلمية، وأول ألعــاب أولمبيــة عالميــة خاصــة فــي 

أبوظبــي، وأول معــرض ســياحي رئيــس للفــن اإلماراتــي، باالشــتراك مــع مركــز ميريديــان الدولــي.



ريما المقرب، رئيس مجلس اإلدارة، شركة تمكين؛ عضو مجلس أمناء جامعة نيويورك 

 تتــرأس ريمــا المقــرب مجلــس إدارة شــركة تمكيــن، وهــي شــركة تتعــاون مــع مؤسســات محليــة ودوليــة رائــدة لتقديــم مشــاريع تثــري المشــهد االجتماعــي 
والثقافــي والتعليمــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. تشــغل ريمــا منصــب المديــر التنفيــذي لوحــدة الشــؤون االســتراتيجية فــي جهــاز الشــؤون 
التنفيذيــة فــي أبوظبــي، وهــي هيئــة حكوميــة مكلفــة بتقديــم المشــورة السياســية اإلســتراتيجية إلــى رئيــس المجلــس التنفيــذي، صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان. كمــا شــاركت فــي تأســيس منتــدى أفــكار أبوظبــي وتشــارك فــي رئاســته حاليــًا بالشــراكة مــع معهــد آســبن. ريمــا هــي عضــو فــي 
مجلــس أمنــاء جامعــة نيويــورك، وعضــو مجلــس إدارة مركــز اإلمــارات للدراســات والبحــوث االســتراتيجية، وقــد شــغلت ســابقًا عضويــة مجلــس إدارة وكالــة 

اإلمــارات للفضــاء.
     

أندرو هاميلتون، رئيس جامعة نيويورك

ُعّيــن أنــدرو هاميلتــون الرئيــس الســادس عشــر لجامعــة نيويــورك فــي مــارس 2015. وقــد شــغل مؤخــرًا منصــب نائــب رئيــس جامعــة أكســفورد، والمســؤول 
األول بالجامعــة، بعــد مســيرة أكاديميــة قضاهــا بيــن جامعــة برينســتون وجامعــة بيتســبرغ، ثــم إلــى جامعــة ييــل، حيــث تــم تعيينــه عميــدًا للجامعــة. خــال 
عملــه فــي مناصــب قياديــة أكاديميــة، حافــظ علــى عملــه العلمــي، بمــا فــي ذلــك مختبــر البحــث النشــط، ويســتكمل هــذا العمــل فــي جامعــة نيويــورك. 
هاملتــون كيميائــي متميــز وزميــل فــي الجمعيــة الملكيــة، ترّكــز أبحاثــه العلميــة علــى التقاطــع بيــن الكيميــاء العضويــة والبيولوجيــة. حصــل علــى درجــة 

الدكتــوراه مــن جامعــة كامبريــدج، وعلــى درجــة الماجســتير مــن جامعــة كولومبيــا البريطانيــة، وشــهادة البكالوريــوس مــن جامعــة إكســتر.

أنتوني غيفني، الرئيس التنفيذي ومدير االبتكار في شركة أتانتك برودكشنز

كصانــع أفــام، حصــل أنتونــي علــى أربــع جوائــز بريطانيــة أكاديميــة وتســع مــن جوائــز إيمــي. وقــد وصفــت مجلــة “وايــرد” أنتونــي بأنــه “يقــف خلــف بعــض 
أكثــر التطويــرات إثــارة فــي ســرد قصــة الحقيقــة االفتراضيــة والحقيقــة المدعمــة والــذكاء االصطناعــي”. وقــد شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي ألربــع شــركات 
مبتكــرة، وهــي: أتانتــك برودكشــنز، وزو فــي إف إكــس، وألكمــي إمرســيف، كولوســيز لألفــام. وقــد حقــق رقمــًا قياســيًا فــي تصويــر الدرامــا بأعلــى 
ــث أقــام حفــل  ــر العــادي: حي ــم: غــزو إيفرســت. وقــد اشــتهر باكتســاب الوصــول غي ــف حل ــزة عــن فيلمــه المســرحي، أعن ــى جائ ــث حصــل عل مســتوى، حي
التتويــج مــع الملكــة إليزابيــث الثانيــة، وقــد قــدم ديفيــد أتنبــورو، للرئيــس أوبامــا فــي البيــت األبيــض )أحــد مشــروعات أتنبــورو الثاثــة عشــر(. وفــي عــام 2019، 
قــام أنتونــي بتصويــر أعمــق غواصــة مأهولــة علــى اإلطــاق، حيــث غاصــت إلــى عمــق خنــدق ماريانــا. ويتعــاون أنتونــي بصــورة منتظمــة مــع المؤسســات 

العلميــة وشــركات التكنولوجيــا الرائــدة.

ياو نياركو، أستاذ االقتصاد في جامعة نيويورك

يعمــل يــاو نياركــو كأســتاذ لاقتصــاد فــي جامعــة نيويــورك، ومديــر أفريــكا هــاوس التابــع لجامعــة نيويــورك، ومركــز التطويــر التكنولوجــي واالقتصــادي، 
يــاو نياركــو علــى مجــاالت التطويــر  ومعمــل تطويــر جامعــة نيويــورك أبوظبــي، وكذلــك كمديــر مشــارك فــي معهــد أبحــاث التطويــر. وتركــز أبحــاث 
االقتصــادي، واالقتصــاد النظــري، ونمــاذج رأس المــال البشــري، كمحــركات للنمــو االقتصــادي، وجــذب العقــول واالســتحواذ علــى المهــارات، واقتصــاد 
المعامــل والهجــرة. كمــا يشــغل يــاو نياركــو منصــب رئيــس اللجنــة اإلقليميــة المؤقتــة للمجتمــع االقتصــادي اإلحصائــي فــي إفريقيــا. وقــد عمــل يــاو نياركــو 
كمستشــار لمؤسســات مختلفــة، مثــل بنــك التنميــة اإلفريقــي، والبنــك الدولــي، واألمــم المتحــدة، وهيئــة أبحــاث العلــوم االجتماعيــة. وكنائــب رئيــس ســابق 
لجامعــة نيويــورك، فقــد عمــل يــاو نياركــو علــى إدارة محفظــة تضمنــت مراقبــة وتأســيس عــدد مــن الجامعــات فــي أبوظبــي وأكــرا وشــنغهاي. وقــد حصــل 

يــاو نياركــو علــى درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة غانــا، وعلــى درجــة الماجســتير والدكتــوراه فــي االقتصــاد مــن جامعــة كورنيــل.

أتوكا جو، فصل 2019

ولــدت أتــوكا جــو ونشــأت فــي اليابــان، وتخرجــت مــن جامعــة نيويــورك أبوظبــي عــام 2019، وحصلــت علــى درجــة الماجســتير مــن كليــة شــوارزمان، جامعــة 
تســينج – هــوا. وبعــد التخــرج، عملــت كمراســلة للتلفزيــون اليابانــي علــى الويــب “نيــوز بكــس”، حيــث ظهــرت فــي برنامــج “المســتثمرون” حــول تــداول 
األســهم. وتتمثــل رغبتهــا فــي التحقيــق والعمــل علــى التفاعــل بيــن التعليــم واالقتصــاد. وقــد حصلــت علــى تدريبــات عمليــة مميــزة، وقامــت بأبحــاث فــي 
ــان إلــى األمــم المتحــدة. وخــال دراســتها فــي جامعــة  ــة دائمــة مــن الياب ــات المتحــدة، بمــا فــي ذلــك بعث ــا والوالي ــكا وغان كل مــن األرجنتيــن وكوســتا ري
نيويــورك أبوظبــي، عملــت كمديــر مشــارك لشــبكة “البنــات” التعليميــة، وهــي مؤسســة تعقــد ورش عمــل حــول القيــادة لبنــات المــدارس المتوســطة 
والعاليــة. وبعــد ذلــك، أسســت برنامــج صيــف للفنــون الحــرة فــي مدرســة مدينــة هيميجــي العليــا للبنــات فــي اليابــان. كمــا تقــود كذلــك برنامــج التعليــم فــي 

مؤسســة “تيــك إيــرا”، وهــي مؤسســة تعليميــة غيــر ربحيــة فــي دولــة غانــا. 

حول حوارات الذكرى العاشرة
حــوارات الذكــرى العاشــرة هــي سلســلة مــن الحــوارات االفتراضيــة التــي تتنــاول المرتكــزات المتحققــة منــذ تأســيس جامعــة نيويــورك أبوظبــي، وتستشــكف 

توقعــات قــادة الفكــر فــي جميــع أنحــاء العالــم حــول كيفيــة تأثيــر الجامعــة بشــكل إيجابــي علــى التعليــم العالــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين. 

وتحتفــي الحــوارات بمــا حققتــه الجامعــة فــي عقدهــا األول، وســوف تشــمل عــددًا كبيــرًا مــن الموضوعــات، بمــا فــي ذلــك قصــة تأســيس الجامعــة، 
ومســاهماتها فــي مكافحــة بعــض التحديــات المشــتركة التــي تواجــه البشــرية، مثــل جائحــة كوفيــد – 19، وتأثيــرات التغيــر المناخــي، وكذلــك عــرض قصــص 

ــم والمجتمــع.  ــي، باإلضافــة إلــى قــادة العال ــن فــي جامعــة نيويــورك أبوظب ــة التدريــس والطــاب والخريجي ــرز أعضــاء هيئ حــول بعــض أب

وتوضــح الفعاليــات كيفيــة مســاهمة الجامعــة فــي رغبــة أبوظبــي فــي تعزيــز موقعهــا العالمــي كعاصمــة لألفــكار، مــع تقديــم جامعــة نيويــورك أبوظبــي 
منتــدى قيمــًا وحيويــًا لقيــادة الفكــر والتعبيــر األكاديمــي فــي المنطقــة. 

وفيما يلي حوارات الذكرى العاشرة:
قصة المنشأ: تأسيس جامعة نيويورك أبوظبي •

تشكيل االستدامة: مكافحة التغير المناخي معًا •

إعادة لقاء طاب رودس: من أبوظبي إلى أكسفورد )والعودة( •

مناقشة دقيقة: اإلدارة البيئية في جامعة نيويورك أبوظبي وخارجها •

وطن االبتكار: ريادة األعمال في دولة اإلمارات العربية المتحدة •

جامعة نيويورك أبوظبي: مستقبل التعليم العالمي •

عاصمة األفكار أبوظبي •

المساهمة في األزمات: استجابة جامعة نيويورك أبوظبي لجائحة كوفيد – 19 •

وطن االبتكار: التنوع من خال الذكاء االصطناعي •

جامعة نيويورك أبوظبي وفن التغيير •



قصة المنشأ: ت�أسيس جامعة نيوي�ورك أبوظبي
ســوف يتكــون هــذا الحــوار مــن نظــرة عميقــة لرؤيــة جامعــة نيويــورك أبوظبــي وتأســيس الجامعــة منــذ المناقشــات المبكــرة عــام 2005، حتــى الترحيــب 
ــد للعقــد التالــي مــن النجــاح.  ــة، مــع تمهي ــه الجامعــة خــال الســنوات الماضي بالفصــل األول عــام 2010. وســوف تنتهــي بمناقشــة عامــة حــول مــا حققت
وســوف تركــز هــذه المناقشــة علــى الطمــوح المشــترك بيــن حكومــة أبوظبــي وجامعــة نيويــورك أبوظبــي، لجــذب أفضــل الطــاب من دولــة اإلمــارات العربية 
ــد هــؤالء الطــاب بالمهــارات  ــى اإلجمــاع، وتزوي ــم مــن خــال توجــه شــامل وعالمــي ومتعــدد الثقافــات ويرتكــز عل ــم للتعل ــع أنحــاء العال المتحــدة وجمي

الازمــة لمواجهــة المشــكات المعقــدة والعابــرة للحــدود التــي تواجــه العالــم اليــوم. 

مدير الجلسة
معالي يوسف العتيبة، سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى الواليات 

المتحدة

لــدى  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  ســفير  منصــب  العتيبــة  يوســف  معالــي  تّقلــد 
الواليــات المتحــدة، منــذ عــام 2008، ووزيــر دولــة فــي الحكومــة اإلماراتيــة منــذ عــام 2017. 
وهــو عضــو كذلــك فــي مجلــس قيــادة مركــز القيــادة العامــة فــي كليــة هافــارد كينــدي، 
ومجلــس مديــري األولمبيــاد الخاصــة، ومجلــس أمنــاء الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة. وفــي 
وقــت ســابق، عمــل كمديــر للشــؤون الدوليــة لولــي عهــد أبوظبــي ونائــب القائــد األعلــى 
للقــوات المســلحة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وفــي ســفارة دولــة اإلمــارات 
ــة  العربيــة المتحــدة بالعاصمــة واشــنطن دي ســي، عمــل معالــي الســفير يوســف العتيب
علــى تطويــر العاقــات بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والواليــات المتحــدة فــي عــدد 
مــن القطاعــات، بمــا فــي ذلــك التجــارة والتطويــر االقتصــادي، والدفــاع واألمــن والعلــوم 
الكــوارث،  ومواجهــة  اإلنســانية  والعاقــات  الصحيــة  والرعايــة  والتعليــم  والتكنولوجيــا 
والتبــادل الثقافــي. وقــد شــكلت دبلوماســيته العديــد مــن الشــراكات االســتراتيجية بيــن 
البلديــن، ووضعــت أســس الحملــة المشــتركة بيــن دولــة اإلمــارت العربيــة المتحــدة والواليــات 
المتحــدة. والتزامــات باالســتقرار اإلقليمــي، عمــل معالــي يوســف العتيبــة كذلــك علــى 
ــه  زيــادة دور الواليــات المتحــدة فــي عمليــة الســام بالشــرق األوســط. وقــد كانــت مقالت
للــرأي فــي صحيفــة أيديعــوت أحرونــوت اإلســرائيلية جوهريــة فــي مناقشــة اتفاقيــات 
إبراهــام ومنــع ضــم إســرائيل ألراضــي الضفــة الغربيــة المحتلــة. وبعــد اتفاقيــة التطبيــع بيــن 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وإســرائيل، أشــادت وســائل اإلعــام الكبــرى بجهــوده، بمــا فــي ذلــك جوريســاليم بوســت وذات تايمــز أوف إســرائيل ومجلــة تايــم. 
وكدبلوماســي وعامــل إنســاني متخصــص، حصــل معالــي الســفير يوســف العتيبــة علــى جائــزة ســفير العــام فــي عــام 2010، كمــا حصــل علــى جائــزة جوزيــف 
إي روبــرت جــي آر لألعمــال اإلنســانية عــام 2015. وتشــمل اإلنجــازات التاريخيــة األخــرى المشــاركة فــي اتفاقيــة 123 بيــن دولــة إلمــارات العربيــة المتحــدة 
والواليــات المتحــدة للطاقــة النوويــة المدنيــة الســلمية، وأول ألعــاب أولمبيــة عالميــة خاصــة فــي أبوظبــي، وأول معــرض ســياحي رئيــس للفــن اإلماراتــي، 

باالشــتراك مــع مركــز ميريديــان الدولــي.

أعضاء الجلسة
ريما المقرب، رئيس مجلس اإلدارة، شركة تمكين؛ عضو مجلس أمناء جامعة نيويورك

 تتــرأس ريمــا المقــرب مجلــس إدارة شــركة تمكيــن، وهــي شــركة تتعــاون مــع مؤسســات محليــة 
لدولــة  والتعليمــي  والثقافــي  االجتماعــي  المشــهد  تثــري  مشــاريع  لتقديــم  رائــدة  ودوليــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة. تشــغل ريمــا منصــب المديــر التنفيــذي لوحــدة الشــؤون االســتراتيجية 
فــي جهــاز الشــؤون التنفيذيــة فــي أبوظبــي، وهــي هيئــة حكوميــة مكلفــة بتقديــم المشــورة 
السياســية اإلســتراتيجية إلــى رئيــس المجلــس التنفيــذي، صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 
ــًا بالشــراكة  نهيــان. كمــا شــاركت فــي تأســيس منتــدى أفــكار أبوظبــي وتشــارك فــي رئاســته حالي
مــع معهــد آســبن. ريمــا هــي عضــو فــي مجلــس أمنــاء جامعــة نيويــورك، وعضــو مجلــس إدارة 
مركــز اإلمــارات للدراســات والبحــوث االســتراتيجية، وقــد شــغلت ســابقًا عضويــة مجلــس إدارة وكالــة 

اإلمــارات للفضــاء.
     

جون سكستون، الرئيس الفخري، جامعة نيويورك أبوظبي

شــغل جــون سيكســتون منصــب رئيــس جامعــة نيويــورك مــن العــام 2002 حّتــى العــام 2015، وهــو 
بروفيســور فــي القانــون فــي جامعــة نيويــورك التــي أّسســها بنياميــن بتلــر، والعميــد الفخــرّي لكّلّيــة 
الحقــوق. خــال فتــرة رئاســته، توّســع نطــاق جامعــة نيويــورك الجغرافــي وتطــّورت مكانتهــا بشــكل كبيــر، 
فأصبحــت بمثابــة شــبكة عالمّيــة، مــع وجــود حرميــن جامعّييــن فــي أبوظبــي وشــنغهاي، إضافــًة إلــى 
11 مركــزًا أكاديميــًا دوليــًا. واندمجــت الجامعــة مــع جامعــة العلــوم التطبيقّيــة المعروفــة حاليــًا باســم 
كّلّيــة تانــدون للهندســة فــي جامعــة نيويــورك، وأصبحــت تضــم أكبــر عــدد مــن كّلّيــات اآلداب والعلــوم 

فــي تاريــخ الجامعــة.

يشــغل الرئيــس المتقاعــد سيكســتون أيضــًا منصــب زميــل فــي األكاديمّيــة األمريكّيــة للفنــون والعلــوم، 
األمريكــّي  للمجلــس  الســابق  الرئيــس  الدولــّي وهــو  التعليــم  إدارة معهــد  فــي مجلــس  ويعمــل 

للتعليــم.

حــاز سيكســتون علــى بكالوريــوس فــي التاريــخ، وماجســتير فــي األديــان المقارنــة، ودكتــوراه فــي 
تاريــخ األديــان األمريكّيــة، وذلــك مــن جامعــة فوردهــام، وتخــّرج بدرجــة امتيــاز مــن كّلّيــة الحقــوق فــي 

جامعــة هارفــارد.

ماري�يت ويسرتمان، نائب رئيس، جامعة نيويورك أبوظبي

ــب رئيــس جامعــة نيويــورك أبوظبــي والرئيــس التنفيــذي فيهــا. شــغلت  مارييــت ويســترمان هــي نائ
ســابقًا منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذّي فــي مؤّسســة أنــدرو وليــام ميلــون، حيــث أشــرفت علــى تقديــم 
المنــح والبحــوث. كانــت ويســترمان أيضــًا أّول عميــد لجامعــة نيويــورك أبوظبــي ومديــر معهــد الفنــون 
البحــوث فــي معهــد  نيويــورك وبروفيســور فيــه، ومســاعدة مديــر مركــز  الجميلــة فــي جامعــة 
كارك للفنــون، وعضــو هيئــة التدريــس فــي جامعــة روتجــرز. أّلفــت ويســترمان عــددًا مــن المنشــورات 
ــة، فشــملت مؤلفاتهــا الكتــاب الــذي القــى  ــة بوصفهــا مؤّرخــة للفنــون الهولندّي ــة والمتاحفّي العلمّي
 ART وقامــت برعايــة معــرض ،A WORLDLY ART: THE DUTCH REPUBLIC 1585 - 1718 إقبــاالً واســعًا
AND HOME: DUTCH INTERIORS IN THE AGE OF REMBRANDT )متحــف دنفــر للفنــون ومتحــف 
نيــوارك(. يــدور بحثهــا الحالــّي حــول جّنــة عــدن فــي التقاليــد اليهودّيــة والمســيحّية واإلســامّية، وقــد 
نالــت شــهادة جامعيــة مــن كّلّيــة ويليامــز، وشــهادة دكتــوراه مــن معهــد الفنــون الجميلــة. تعمــل 
ــزاع(،  ــراث فــي مناطــق الن ــة الت ــّي لحماي ــف الدول ــك فــي مجالــس إدارة “ألــف” )التحال ويســترمان كذل

ــًا صنــدوق إنقــاذ العلمــاء. ــة، ومتحــف ريجكــس، وتــرأس حالي ــارات التعليمّي ومؤّسســة خدمــة االختب



تشكيل االستدامة: مكافحة التغي المناخي معًا
ســيركز هــذا الحــوار علــى الجهــود المتعــددة لمكافحــة التغيــر المناخــي، كمــا يتنــاول دور التعليــم العالــي وأهميــة التعــاون بيــن المعلميــن والعلمــاء 
والقــادة والمســؤولين الدولييــن. كمــا ســوف تناقــش المشــاركة المجتمعيــة والمســاهمات البحثيــة للمؤسســات مثــل جامعــة نيويــورك أبوظبــي، وســوف 

تستكشــف أهميــة األبعــاد المتعــددة والشــراكات متعــددة الجوانــب للحــد مــن أثــر التغيــر المناخــي والتكيــف معــه. 

مدير الجلسة
بيليتا كالرك، محرر مشارك وكاتبة عمود في مجال األعمال في صحيفة “فاينانشال 

تايمز”

تكتــب بيليتــا كارك عمــودًا أســبوعيًا فــي صحيفــة “فاينانشــال تايمــز” عــن حيــاة الشــركات الحديثــة، 
ــة فــي صحيفــة  ــْت فــي الســابق مراِســلة شــؤون البيئ باإلضافــة إلــى تحقيقــات ومقــاالت أخــرى. عمل
“فاينانشــيال تايمــز” بيــن عاَمــي 2011 و2017، وغّطــت آنــذاك قضايــا تتــراوح مــن تغّيــر المنــاخ إلــى الحيــاة 
البريــة والطاقــة المتجــددة. عملــْت أيضــًا مراِســلة لشــؤون الفضــاء الجــوي مــن عــام 2009 إلــى 2011، 
ونائبــة محــرر األخبــار مــن عــام 2006 إلــى 2009. حــازت كتاباتهــا البيئيــة علــى جوائــز فــي الواليــات 
المتحــدة وآســيا، وفــي عــام 2019 نالــْت لقــب صحفــي البيئــة للعــام الثالــث علــى التوالــي فــي حفــل 

ــة. ــز الصحافــة البريطاني توزيــع جوائ

بيليتــا كارك مراِســلة فــي  كانــت  عــام 2003،  تايمــز فــي  إلــى صحيفــة فاينانشــال  االنضمــام  قبــل 
هارفــارد. بجامعــة  نيمــان  برنامــج  فــي  وزميلــة  األســترالية  للصحــف  واشــنطن 

أعضاء الجلسة
الرئيس فرانسوا هوالند، رئيس فرنسا السابق 2012 – 2017

شــغل الرئيــس فرانســوا هوالنــد منصــب رئيــس الجمهوريــة الفرنســية مــن مايــو 2012 إلــى مايــو 2017. 
وخــال فتــرة رئاســته، قــام بإصاحــات مهمــة أعــادت التنافســية والنمــو لاقتصــاد الفرنســي. وقــد واجــه 
الهجمــات اإلرهابيــة التــي وقعــت فــي البــاد خــال عامــي 2015 و2016. وقــد اتخــذ الرئيــس فرانســوا 
هوالنــد العديــد مــن القــرارات المهمــة بالنيابــة عــن فرنســا، ال ســيما تدخــل الجيــش فــي مالــي مــن أجــل 
محاربــة مجموعــات المقاومــة فــي الســاحل. وخــال فتــرة رئاســته تــم التوقيــع علــى اتفاقيــة المنــاخ 
العالميــة فــي باريــس خــال شــهر ديســمبر 2015. وفــي الوقــت الحالــي، يــرأس الرئيــس فرانســوا هوالنــد 
مؤسســة “فرنســا ملتزمــة” وتتمثــل مهمتهــا فــي دعــم كل المبــادرات التــي تســهم فــي تعزيــز التضامــن 
وتأســيس العاقــات بيــن المواطنيــن. ومنــذ مغادرتــه قصــر اإلليزيــه، كتــب الرئيــس فرانســوا هوالنــد عــدة 
كتــب، منهــا ليســونز أوف بــاور، حيــث يصــف نقــاط االرتفــاع ونقــاط االنخفــاض خــال رئاســته، وذا دبلوماتيــك 

كرايســيس، حيــث يقتــرح تعديــات رئيســة علــى دســتور الجمهوريــة الخامســة. 

سعادة ماجد السويدي، سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى مملكة إسبانيا

ــة المتحــدة  ــة اإلمــارات العربي ــه الحالــي ســفيرًا لدول ــن ســعادة الســفير ماجــد الســويدي فــي منصب ُعّي
ــة اإلمــارات  ــة دول ــر 2019، قــاد بعث ــن ســبتمبر 2015 ويناي ــو مــن العــام 2019. وبي فــي إســبانيا فــي يوني
العربيــة المتحــدة فــي مشــاركة األمــم المتحــدة فــي القضايــا المتعلقــة بالنمــو االقتصــادي والتنميــة. 
شــغل منصــب كبيــر المفاوضيــن بشــأن تغيــر المنــاخ والطاقــة واالســتدامة فــي وزارة الخارجيــة والتعــاون 
الدولــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. كمــا عمــل عــن كثــب مــع مؤتمــر األطــراف فــي اتفاقيــة األمــم 
المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ )UNFCC( للتفــاوض علــى اتفاقيــة باريــس فــي عــام 2015. وأّدى 
دورًا فعــاالً فــي النهــوض بأهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة )SDGS(. فــي الســابق، عمــل 
ســعادة الســفير ماجــد الســويدي جيولوجــي خزانــات فــي شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة )أدنــوك(. 
حصــل علــى درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة برونيــل فــي المملكــة المتحــدة، وأنهــى درجــة الماجســتير 

فــي جامعــة ســيمون فريــزر فــي كولومبيــا البريطانيــة.

أندرو هاميلتون، رئيس جامعة نيويورك

ُعّيــن أنــدرو هاميلتــون الرئيــس الســادس عشــر لجامعــة نيويــورك فــي مــارس 2015. وقــد شــغل مؤخــرًا 
أكاديميــة قضاهــا  بالجامعــة، بعــد مســيرة  نائــب رئيــس جامعــة أكســفورد، والمســؤول األول  منصــب 
بيــن جامعــة برينســتون وجامعــة بيتســبرغ، ثــم إلــى جامعــة ييــل، حيــث تــم تعيينــه عميــدًا للجامعــة. 
ــر البحــث  خــال عملــه فــي مناصــب قياديــة أكاديميــة، حافــظ علــى عملــه العلمــي، بمــا فــي ذلــك مختب
النشــط، ويســتكمل هــذا العمــل فــي جامعــة نيويــورك. هاملتــون كيميائــي متميــز وزميــل فــي الجمعيــة 
ــز أبحاثــه العلميــة علــى التقاطــع بيــن الكيميــاء العضويــة والبيولوجيــة. حصــل علــى درجــة  الملكيــة، ترّك
الدكتــوراه مــن جامعــة كامبريــدج، وعلــى درجــة الماجســتير مــن جامعــة كولومبيــا البريطانيــة، وشــهادة 

البكالوريــوس مــن جامعــة إكســتر.
     



إعادة لقاء طالب رودس: من أبوظبي إلى أكسفورد )والعودة(
خــال العقــد الماضــي، حصــل طــاب جامعــة نيويــورك أبوظبــي علــى منحــة رودس الفاخــرة، أكثــر مــن طــاب أي جامعــة أخــرى فــي العالــم. وســوف يتكــون 
هــذا الحــوار مــن أســئلة وأجوبــة بيــن طــاب رودس مــن جامعــة نيويــورك أبوظبــي – حيــث يشــاركون خبراتهــم فــي جامعــة نيويــورك أبوظبــي وأكســفورد، 
والتــي شــكلت عملهــم ومســتقبلهم حتــى الوقــت الحالــي، باإلضافــة إلــى استكشــاف فــرص المنــح الدراســية للطــاب. وســوف تستكشــف تلــك المناقشــة 
أثــر وأهميــة الوصــول إلــى شــبكة طــاب رودس العالميــة، والعــدد المتزايــد لمواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمقيميــن فــي أكســفورد، 

وفرصــة الحــوار األشــمال بيــن هاتيــن المنطقتيــن. 

أعضاء الجلسة 

تشارلوت وانغ، فصل 2014

تتابــع تشــارلوت دراســتها فــي برنامــج الدكتــوراه فــي علــم االجتمــاع بجامعــة كولومبيــا، وهــي المديــرة 
الســابقة للبحــوث فــي المركــز المتعــدد التخصصــات للنظريــات المبتكــرة والتجــارب INCITE. تخرجــت مــن 
جامعــة أكســفورد، حيــث أكملــت درجــة الماجســتير فــي علــم االجتمــاع والديموغرافيــا. ونالــت قبــل ذلــك 
بكالوريــوس فــي البحــث االجتماعــي والسياســة العامــة مــن جامعــة نيويــورك أبوظبــي. يركــز بحثهــا 
المرِســلة  المجتمعــات  علــى  المؤقتــة  العمالــة  لهجــرة  والثقافيــة  االجتماعيــة  اآلثــار  علــى  الحالــي 
للمهاجريــن، وعلــى كيفيــة تخيــل الشــباب لمســتقبلهم أثنــاء االنتقــال إلــى مرحلــة الُرشــد. تنتقــل شــارلوت 

بيــن مدينَتــي بروكليــن فــي واليــة نيويــورك، وبيركلــي فــي واليــة كاليفورنيــا.

هامل القبيسي، فصل 2015

التعــاون  المســجل فــي دول مجلــس  الوحيــد  اإللكترونــي  المتســوق  القبيســي هــو مؤســس  هامــل 
 .ENOMAD ــة خــارج اإلنترنــت، منصــة ــة تجــارب البيــع بالتجزئ الخليجــي، والمنصــة اإللكترونيــة الرائــدة لرقمن
وهو أيضاً مستثِمر في المنصة المبتكرة للتطبيب عن بعد في دول مجلس التعاون الخليجي DOCTORI. إلى 
جانــب مســؤولياته فــي القطــاع الخــاص، يعمــل القبيســي حاليــًا فــي جهــة اتحاديــة فــي دولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة.

القبيســي هــو أول باحــث إماراتــي مــن برنامــج “منحــة رودس” يتابــع درجــة الماجســتير فــي العاقــات 
الدوليــة فــي جامعــة أكســفورد، وهــو حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس مــع مرتبــة الشــرف مــن جامعــة 
نيويــورك أبوظبــي، ويتمتــع بخبــرات مهنيــة فــي لنــدن وأبوظبــي فــي ســفارة اإلمــارات، وفــي وديــوان 

ولــي العهــد.
     

فرح شموط، فصل 2016

فــرح شــموط هــي أســتاذة مســاعدة باحثــة ناشــئة فــي تخّصــص هندســة الحاســوب بجامعــة نيويــورك 
أبوظبــي، حيــث تقــود مختبــر الــذكاء االصطناعــي الســريري. تتمحــور خبرتهــا البحثيــة حــول علــم البيانــات 
والتعلــم اآللــي للرعايــة الصحيــة، وتحليــات البيانــات متعــددة الوســائط واســعة النطــاق، وقابليــة تفســير 
النمــاذج. تركــز مشــاريعها علــى المشــكات الســريرية الواقعيــة إلبــاغ عمليــة صنــع القــرار، بمــا فــي ذلــك 
تشــخيص المريــض، والتشــخيص باســتخدام الســجات الصحيــة اإللكترونــي والتصويــر الطبــي. قبــل انضمامهــا 
جامعــة  مــن  الهندســية  العلــوم  فــي  الدكتــوراه  علــى  فــرح  أبوظبــي، حصلــْت  نيويــورك  جامعــة  إلــى 

ــول فــي أكســفورد. ــة بالي ــت عضــوًا فــي كلي أكســفورد بمنحــة “رودس”. وكان
     

غيوم سيلفان، فصل 2017
نشأ غيوم سيلفان في كيبيك، كندا، والتحق بجامعة نيويورك أبو ظبي من العام 2013 حتى العام 2017، 

حيث حاز على إجازة في الدراسات العربية وإجازة فرعية في العلوم السياسية، وأتقن اللغة العربية. 
ركز في مشروعه المتعدد الجوانب على دور التعليم الرسمي في تكوين الهوية الوطنية في اإلمارات 

العربية المتحدة، وشارك أثناء إقامته في اإلمارات في قسم المسرح، وقاد مبادرات توعية مجتمعية 
متعددة. حاز في ما بعد على منحة رودس لالتحاق بجامعة أوكسفورد، حيث نال شهادة ماجيستير في 

السياسة العامة. عاد غيوم إلى مونتريال، كندا، وهو يعمل حالًيا كمستشار إداري.

ميثاء المعمري، فصل 2018

االجتماعيــة  البحــوث  فــي  بكالوريــوس  بدرجــة  أبوظبــي  نيويــورك  جامعــة  مــن  المعمــري  ميثــاء  تخرجــت 
والسياســة العامــة. وحصلــت علــى درجــة الماجســتير فــي السياســة العامــة والتعليــم الدولــي المقــارن مــن 
جامعــة أكســفورد. تعمــل ميثــاء حاليــًا كموظفــة فــي القطــاع العــام ســاعيًة وراء شــغفها فــي مجــال التعليــم 

والسياســات.
     

شيماء فاضل، فصل 2018

أمضــت شــيماء ســنواتها األولــى فــي المغــرب وكنــدا، وانتقلــت إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة وهــي فــي 
 LYCÉE FRANÇAIS INTERNATIONAL GEORGES مدرســة  فــي  دراســتها  تابعــْت  عمرهــا.  مــن  الخامســة 
POMPIDOU والتحقــت بجامعــة نيويــورك أبوظبــي عــام 2014، حيــث تخصصــت فــي علــم األحيــاء، وأنهــت 
تخصصــًا ثانويــًا فــي الرياضيــات التطبيقيــة وعلــوم الحاســوب. قضــْت فصــاً دراســيًا فــي جامعــة نيويــورك 
بواليــة نيويــورك، ثــم ســافرت إلــى اليونــان والمغــرب والصيــن لقضــاء شــهٍر دراســي مكّثــف. بصفتهــا باحثــة 
فــي برنامــج “منحــة رودس” )اإلمــارات العربيــة المتحــدة وترينيتــي، 2018(، تســعى إلــى الحصــول علــى درجــة 
الماجســتير عــن طريــق البحــث فــي علــم الوراثــة اإلحصائيــة فــي معهــد البيانــات الضخمــة بجامعــة أكســفورد. 
يطّبــق بحثهــا منهجيــات إحصائيــة علــى الســجات الجينيــة والســريرية للمرضــى فــي البنــك الحيــوي بالمملكة 
المتحــدة، بهــدف توصيــف البنيــة الجينيــة اللتهــاب المفاصــل. تأمــل فــي تطبيــق عملهــا فــي علــم الجينــوم 
مــن أجــل رعايــة ســريرية أكثــر دقــة وإنصافــًا، تتمّثــل فــي اســتخدام علــم الوراثــة لتحســين التصنيــف الفرعــي 

للمــرض وتقســيم المخاطــر، وفــي زيــادة التنــوع الســكاني فــي البنــوك الحيويــة.
     

أمل القرقاوي، فصل 2019

نظــرًا لتوّقــع تزايــد أعــداد الجئــي المنــاخ، تســعى أمــل القرقــاوي إلــى االســتفادة مــن المهــارات والمعرفــة 
التــي اكتســبتها فــي مجــال التنميــة الدوليــة وتطبيقهــا فــي مجــال العلــوم البحريــة، للحــّد مــن الوضــع 
المتــأزم لمشــكات المنــاخ. بعــد تخرجهــا وحصولهــا علــى شــهادة بكالوريــوس اآلداب فــي البحــث االجتماعــي 
والسياســة العامــة، مــع التركيــز علــى االقتصــاد فــي جامعــة نيويــورك أبوظبــي، شــرعت أمــل فــي إكمــال 
ماجســتير العلــوم فــي التعليــم الدولــي والمقــارن بدرجــة امتيــاز. وفي الوقت الحالي، تســعى إلــى الحصول 
ــة وتقييــم السياســات، إذ  علــى درجــة الماجســتير فــي العلــوم فــي التدخــل االجتماعــي القائــم علــى األدل
تهــدف أطروحتهــا إلــى التحقيــق فــي تأثيــر تدخــات الحفــاظ علــى البيئــة البحريــة علــى النتائــج البيئيــة فــي 
الخليــج العربــي باســتخدام مراجعــة منهجيــة لرســم الخرائــط. خــال فتــرة وجودهــا فــي أوكســفورد، لعبــْت أمــل 
مــع فريــق كــرة الســلة النســائي بجامعــة أكســفورد، وعملــْت باحثــة ُمســاِعدة لألســتاَذين “ديفيــد جونســون” 
و”لوســي كلوفــر”، وشــاركت فــي تأليــف دراســة جــدوى حــول اســتخدام بيانــات األقمــار الصناعيــة النبعاثــات 

غــاز الميثــان فــي حــاالت التغّيــرات المناخيــة المفاجئــة جنــوب الكــرة األرضيــة.
     



عبد اهلل الهاشمي، فصل 2020

بعــد إنهــاء شــهادة الماجســتير عــام 2020 بمنحــة رودس، يخطــط عبــد اللــه للحصــول علــى درجــة الماجســتير 
مــن كليــة ســعيد إلدارة األعمــال هــذا الخريــف. وهــو يحمــل درجــة الماجســتير فــي االقتصــاد التنمــوي مــن 
جامعــة أكســفورد، ودرجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد والفلســفة مــن جامعــة نيويــورك أبوظبــي. وقــد 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والبرنامــج  ــا المتقدمــة بدول ــه فــي وزارة الصناعــة والتكنولوجي ــد الل عمــل عب
الوطنــي للمهــارات المتقدمــة، ومجلــس التعليــم والمــوارد البشــرية، وصــادرات دبــي. وفــي الجامعــة، عمــل 
ــل  ــات التــي تعــزز الحــوار بشــأن مختلــف الموضوعــات، مث كســفير للطــاب، حيــث عمــل علــى تنظيــم الفعالي
التنــوع فــي التعليــم العالــي، واألنشــطة البيئيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. كمــا تطــوع عبــد 
اللــه كمــدرب لهجــة إماراتيــة لمائــدة رمســة، وهــي مجموعــة حــوار طابــي لمتعلمــي ومتحدثــي اللهجــة 
اإلماراتيــة، وكذلــك شــبكة تعليــم األوالد فــي جامعــة نيويــورك أبوظبــي، حيــث عمــل علــى تنســيق ورش 

العمــل حــول القيــادة وبنــاء المجتمــع، والتعاطــف مــع طــاب المــدارس الثانويــة.

منيب ميسينوفيك، فصل 2020

يتابــع منيــب حاليــًا دراســته ِلَنْيــل درجــة الماجســتير فــي علــوم الحاســوب مــن جامعــة أكســفورد كأول باحــث 
بوســني مــن برنامــج “منحــة رودس” )اإلمــارات العربيــة المتحــدة 2020(. وتخــرج بدرجــة امتيــاز مــع مرتبــة 
الشــرف حاصــاً علــى بكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة نيويــورك أبوظبــي فــي عــام 2020. 
أثنــاء دراســته فــي جامعــة نيويــورك أبوظبــي، كان عضــوًا فــي فريــق IGEM 2018 الحائــز علــى جوائــز، وقائــدًا 
تطوعيــًا فــي األولمبيــاد الخــاص فــي أبوظبــي ، وشــغل منصــب ســفير الثقافــة فــي برنامــج “ســفراء”. يســعى 
منيــب جاهــدًا لتطبيــق الــذكاء االصطناعــي فــي مجــال الرعايــة الصحيــة. تعمــل مســاهماته البحثيــة علــى 
االبتــكار فــي مجــاالت متنوعــة، مثــل التنبــؤ بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة، وكفــاءة تحريــر الجينــات. بصفتــه 
زميــاً فــي التأثيــر االجتماعــي بجامعــة نيويــورك، وزميــاً فــي برنامــج منحــة “أريــت” )ARETE( فــي ســتانفورد، 
لحقــوق خصوصيــة  العــادل  التوزيــع  بدعــم  الخّريجيــن. وهــو شــغوٌف  تعليــم  اهتمامــه علــى  رّكــز منيــب 
ــاء  البيانــات، وتحقيقــًا لهــذه الغايــة، كان جــزءًا مــن مجموعــة العمــل التابعــة لمؤسســة موزيــا المعنيــة ببن

ذكاء اصطناعــي جديــر بالثقــة.
     

ميثاء السويدي، فصل 2021

ميثــاء الســويدي مواطنــة إماراتيــة مــن إمــارة الشــارقة تخرجــت ضمــن دفعــة عــام 2021 بتخصــص رئيســي 
ــة اإلبداعيــة والبحــث االجتماعــي والسياســة العامــة.  فــي العلــوم السياســية، وتخصــص ثانــوي فــي الكتاب
ميثــاء شــغوفة بالصحــة النفســية، مهتّمــة بعلــم نفــس الســكان األصلييــن والمتازمــات المرتبطــة بالثقافــة، 
وقــد نظمــت العديــد مــن الفعاليــات للشــباب فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــن التوعيــة حــول الصحــة 
النفســية، وهــي أيضــًا كاتبــة وممّثلــة، مثلــت فــي برنامــج التلفزيــون الواقعــي لجامعــة نيويــورك أبوظبــي 
خــال عاَمــي 2018 و2019، وفــي مسلســل الرحيــل، وهــو إنتــاج شــعري خــاص بالنســاء. ميثــاء مدربــة رمايــة 
وســهام محترفــة، وقــد مثلــت دولــة اإلمــارات محليــًا ودوليــًا فــي هــذا المجــال. فــي عملهــا اإلبداعــي 
ميثــاء  تســعى  العــام.  والــرأي  واللغــة،  واألنوثــة،  الطفولــة،  ميثــاء موضوعــات  تستكشــف  واألكاديمــي، 
للحصــول علــى درجــة الماجســتير مــن جامعــة أكســفورد كونهــا باحثــة فــي برنامــج “منحــة رودس” فــي 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة للعــام الدراســي 2021-2022.
     

حور النعيمي، فصل 2021

تخرجــْت حــور مــن جامعــة نيويــورك أبوظبــي فــي شــهر مايــو مــن عــام 2021 فــي تخصــص مــزدوج فــي 
العلــوم السياســية واألدب. تهتــّم بتتّبــع التواريــخ، والروايــات، والهيمنــة فــي مجــال العاقــات الدوليــة، 
إذ قامــت فــي أطروحتهــا بتوســيع األدبيــات حــول الــدور الــذي تلعبــه الــدول غيــر الغربيــة )“األخــرى”( فــي 
النظــام اإلنســاني الدولــي. شــاركت أيضــًا فــي مســابقة فيليــب ســي جيســوب للقانــون الدولــي عــام 2020 
بصفتهــا كاتبــة واختصاصيــة تفاهــم بالفــم، وتأّهلــْت لتمثيــل دولــة اإلمــارات العربيــة المّتحــدة فــي الجــوالت 
الدوليــة مــن المســابقة فــي العاصمــة واشــنطن. حــور شــغوفة بــاألدب العربــي، ومهتّمــة فــي دراســة 
كيفيــة مواجهــة شــعر المــرأة الخليجيــة لــألدب العالمــي، وذلــك مــن خــال ترجماتهــا. بصفتهــا كاتبــة ناشــئة، 
تعمــل حاليــًا علــى ترجمــة مجموعتهــا الكاملــة مــن القصــص القصيــرة. تأمــل حــور فــي مواصلــة تشــكيل 

الحــدود بيــن الدبلوماســية واألدب والترجمــة فــي دراســاتها القادمــة فــي أكســفورد.

     

مناقشة دقيقة: اإلدارة البيئية في جامعة نيوي�ورك أبوظبي وما وراءها
يعتبــر تدريــب الجيــل التالــي علــى أهميــة الحــوار وتمكينهــم مــن المســاعدة علــى دعــم وحفــظ كوكبنــا، مهمــة عالميــة بالغــة األهميــة فــي القــرن الحادي 
والعشــرين. وفــي هــذه المناقشــة، تناقــش معالــي مريــم المهيــري، وجيــن جــودال، وإبراهيــم الزعبــي، وخريــج جامعــة نيويــورك أبوظبــي شــاندان ميشــرا، 
أهميــة توعيــة الشــباب بأثــر التغيــر المناخــي خــال رحاتهــم التعليميــة وعلــى حياتهــم المهنيــة. كمــا ســوف تلقــي  الهيئــة الضــوء علــى التوجهــات 
الناجحــة ذات الصلــة، والمبــادرات عبــر المنطقــة اآلســيوية األوســع، وســوف تستكشــف الفــرص المتاحــة للجمهــور والقطــاع الخــاص والقطــاع الثالــث مــن أجــل 

التعــاون وتشــكيل عقليــة نشــطة ومحافظــة علــى البيئــة لقــادة المســتقبل. 

مدير الجلسة

سامية بديع، محررة الفنون والثقافة، صحيفة ذا ناشيونال 

سامية بديع، محررة األخبار الفنية والثقافية في صحيفة “ذا ناشونال” في أبوظبي التي انضمت 
إليها في عام 2018. عملت سامية سابقًا كمستشارة اتصاالت للمشاريع الثقافية في دولة اإلمارات، 

بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي. حازت سامية على شهادة الماجيستير في الصحافة اإلذاعية من 
جامعة ميرالند، وشهادة بكالوريوس اآلداب في األدب اإلنجليزي واللغة من جامعة بيروت العربية. 

وهي أيضًا مخرجة أفام وثائقية، وشاركت في فيلمين وثائقيين. األول بعنوان “رشيد”، يروي 
قصة حياة خالها الذي توفي قبل ثاثة سنوات من والدتها، وقد نال هذا الفيلم لقب أفضل فيلم 
وثائقي في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة في عام 2018. أما الفيلم الثاني الذي يحمل 

عنوان “احك”، فهو فيلم وثائقي قصير مّولته شركة اإلنتاج إيمج نيشن أبوظبي، ويتناول موضوع عن 
الشاعرة الفلسطينية فرح شما. وعرض في أكثر من 30 مهرجاًنا سينمائًيا حول العالم

     

أعضاء الجلسة

معالي مريم المهيي، وزيرة الدولة لألمن الغذائي والمائي

ُعينــت معالــي مريــم بنــت محمــد المهيــري وزيــرة دولــة لألمــن الغذائــي والمائــي، كجــزء مــن إعــادة 
تشــكيل مجلــس الــوزراء اإلماراتــي الــذي �أعلــن فــي يوليــو فــي العــام 2020. تولــت معاليهــا مســؤولية 
مراقبــة المخزونــات الغذائيــة الوطنيــة، واالســتثمار فــي تكنولوجيــا األغذيــة، ومتابعــة العاقــات الدوليــة 
ــر  فــي المنطقــة. شــغلت ســابًقا منصــب وزيــرة دولــة لألمــن الغذائــي بعــد التعديــل الــوزاري فــي أكتوب
فــي العــام 2017. وشــملت مســؤولياتها اإلشــراف علــى تطويــر الهيــاكل األساســية الازمــة التــي تضمــن 

أهــداف األمــن الغذائــي للدولــة، بصــورة تتماشــى مــع خطــة اإلمــارات المئويــة للعــام 2071.
     

الدكتور جني غودال، عالمة سلوك الحيوان      

د. جيــن غــودال هــي عالمــة ســلوك الحيــوان. أسســت معهــد “جيــن غــودال” وتشــغل منصــب رســول األمــم 
المتحــدة للســام. فــي يوليــو عــام 1960، ســافرت إلــى تانزانيــا وتوجهــت نحــو عالــم الشــمبانزي فــي 
الحيــاة البريــة فــي منطقــة غومبــي. يتوّفــر اليــوم 24 معهــًدا مــن معاهــد جيــن غــودال، تعمــل على دعم 
برامــج معهــد “جيــن غــودال” األساســية، ال ســيما برنامــج TACARE لحفــظ المجتمعــات المحليــة، وبرنامــج 
محميتــان للشــمبانزي اليتيــم وبرنامــج )ROOTS & SHOOTS(، وهــو برنامــج بيئــي وإنســاني يمّكــن الشــباب 
مــن جميــع الفئــات العمريــة مــن االنخــراط فــي مشــاريع عمليــة لمجتمعهــم، وحيواناتهــم، وبيئتهــم فــي 
أكثــر مــن 60 بلــًدا. حصلــت غــودال علــى الكثيــر مــن الجوائــز، وألفــت كتــب عــدة للبالغيــن واألطفــال، وبــرزت 

بعــدد كبيــر مــن البرامــج الوثائقيــة واألفــام.



شاندان ميشرا، فصل 2010 في جامعة نيويورك أبوظبي

بعــد تخرجــه فــي مايــو 2019 مــع تخصــص فــي الهندســة المدنيــة، عــاد ميشــرا إلــى موطنــه فــي النيبــال 
التنفيــذي  المديــر  منصــب  شــغل  حيــث  التعليميــة،  حقوقهــم  مــن  المحروميــن  األطفــال  مــع  للعمــل 
ــدو، ســعيًا وراء تعليــم طــاب األوســاط  ــال” الشــبه ســكنية الواقعــة فــي كاثمان فــي مدرســة “بلــوم نيب
المحرومــة القادميــن مــن جميــع أنحــاء النيبــال. كــّرس ميشــرا جهــوده ليــرد الجميــل لمجتمعــه مــن خــال 
تحويــل  علــى  ينطــوي  مشــروًعا  فصّمــم  التدريــس،  فــي  وشــغفه  كمهنــدس،  مهاراتــه  بيــن  الجمــع 
النفايــات العضويــة إلــى غــاز حيــوي ألغــراض مثــل الطهــي فــي المدرســة، أو الســتخدامه كطاقــة لمولــد 
غــاز المحــركات. حــاز مشــروعه علــى جائــزة زايــد لاســتدامة فــي ينايــر عــام 2020 مــن منطقــة جنــوب آســيا.

فــي ينايــر مــن العــام 2021، حــاز شــاندان علــى جائــزة “ســتيرن” مــن جامعــة نيويــورك ســتيرن، تكريًمــا 
المتيــازه األكاديمــي وأعمالــه االجتماعيــة المؤثــرة، وهــي جائــزة قائمــة علــى الجــدارة تغطــي كافــة 
النيبــال بعــد حيازتــه علــى جائــزة  إلــى  إلــى العــودة  تكاليــف ماجيســتير إدارة األعمــال. يتطلــع ميشــرا 
“ســتيرن”، ومتابعــة مســاعيه فــي بنــاء ســبع مــدارس داخليــة موّزعــة علــى كل مقاطعــة مــن مقاطعــات 
النيبــال المبنيــة جديــًدا، لريــادة نمــوذج تعليمــي يعــزز الصرامــة، والتنــوع، واالســتدامة، بمــا يتماشــى مــع 

التعليــم الــذي تلّقــاه فــي جامعــة نيويــورك أبــو ظبــي.

إبراهيم الزعبي، مسؤول االستدامة األول، في مجموعة ماجد الفطيم القابضة

فــي عملــه الحالــي، يقــوم إبراهيــم بمراقبــة اســتراتيجية االســتدامة علــى نطــاق مجموعــة ماجــد الفطيــم. 
ويشــغل اآلن منصــب رئيــس مجلــس إدارة المجلــس االستشــاري للشــركة لــدى المجلــس العالمــي لألبنيــة 
الخضــراء. ويعمــل إبراهيــم كعضــو فــي مجلــس المســتقبل العالمــي التابــع للمنتــدى االقتصــادي العالمــي 
)دبليــو إي إف( بشــأن التحــول إلــى صافــي الصفــر ومجلــس االقتصــاد الدائــري التابــع للمنتــدى االقتصــادي 
العالمــي )دبليــو إي إف(. ويعمــل إبراهيــم كمســاعد أول فــي معهــد كامبريــدج لقيــادة االســتدامة، 
وكنائــب رئيــس مجلــس إدارة شــبكة الميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة. كمــا كتــب إبراهيــم كتــاب “هــاو تــو 

نــت بوزيتيــف”.

وطن االبت�كار: ريادة األعمال في دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة
كانــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة دولــة رائــدة علــى الصعيــد العالمــي فــي تطويــر االبتــكار. ووفــق مؤشــر االبتــكار العالمــي، تأتــي دولــة اإلمــارات 
ــة حافظــت عليهــا لمــدة خمــس ســنوات متواليــة. وفــي  ــكار البيئــي فــي العالــم العربــي، وهــي مرتب ــة األولــى فــي االبت العربيــة المتحــدة فــي المرتب
ظــل هــذه الــروح، عملــت جامعــة نيويــورك أبوظبــي دائمــًا علــى تشــجيع طابهــا علــى تبنــي التكنولوجيــا كجــزء مــن الــدورات الدراســية الخاصــة بدرجاتهــم 
العلميــة. وســوف تركــز هــذه المناقشــة علــى ســبب أهميــة االبتــكار لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وســوف تفحــص كيفيــة إعــداد جامعــة نيويــورك 
أبوظبــي لطابهــا حتــى يصبحــوا رواد أعمــال. كمــا يمكــن أن تلقــي المناقشــة الضــوء علــى كيفيــة إلهــام الجامعــات التــي تعتنــي بالمســتقبل مثــل جامعــة 

نيويــورك أبوظبــي، لبعــض أكثــر الشــركات ابتــكارا فــي المنطقــة والعالــم. 

مدير الجلسة

جون تيت، الرئيس التنفيذي، شركة تمكين

يشــغل جــون تيــت منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة تمكيــن، التــي تطــرح مشــاريع تهــدف إلــى إثــراء 
المشــهد االجتماعــي والثقافــي والتعليمــي فــي أبوظبــي. وقبــل انضمامــه إلــى شــركة تمكيــن، شــغل 
جــون علــى مــدى ســبع ســنوات منصــب مديــر السياســات االســتراتيجية فــي مؤسســة “بــي بــي ســي”، 
ليشــغل بعدهــا منصــب مديــر االســتوديوهات وأعمــال مــا بعــد اإلنتــاج فــي “بــي بــي ســي”. كمــا شــغل 
تيــت منصــب مستشــار إداري لــدى شــركة “ماكنــزي آنــد كومبانــي” والتحــق بعدهــا لمجموعــة “بــي إيــه” 

االستشــارية. 

أعضاء الجلسة
نبيل المسكري، رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي، المسكري القابضة

الســيد نبيــل المســكري هــو المديــر التنفيــذي لشــركة المســكري )AMH(، وهــي شــركة قابضــة مملوكــة 
للقطــاع الخــاص مــن محفظــة عائلــة المســكري. بــدأت الشــركة فــي عــام 1968 مــع تأســيس مجموعــة 
عامــًا،   50 مــدى  علــى  ميدانيــة.  النفــط  وخدمــات  البتــرول  تجــارة  لمزاولــة  أبوظبــي  فــي  المســكري 
توســعت شــركة )AMH( لتشــمل شــركات متنوعــة تقــوم باســتثمارات وعمليــات دوليــة. باإلضافــة إلــى 
رئاســة الشــركة، يشــغل المســكري منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي شــركات تابعــة مختــارة وشــراكات 
المشــاريع المشــتركة. قبــل انضمامــه إلــى تكتــل عائلتــه بصفتــه الجيــل الثالــث مــن القيــادة، أجــرى ارتباطــات 
 .)MCKINSEY & COMPANY( اســتراتيجية مــن خــال عملــه مستشــارًا إداريــًا لشــركة مكنــزي أنــد كومبانــي
يرعــى المســكري المبــادرات الخيريــة عبــر منطقــة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى مــن خــال مؤسســة 
المســكري، وهــي منظمــة لعائلتــه غيــر ربحيــة. وهــو أيضــًا زميــل معهــد آســبن، ويعمــل فــي المجلــس 
االستشــاري لقيــادة جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ويدعــم بقــوة رواد األعمــال المؤثريــن مــن خــال 

شــغله منصــب رئيــس مجلــس إدارة إنديفــور فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
     

لبنى حديد، الرئيس التنفيذي لشركة ديسنتشر اإلمارات العربية المتحدة

لبنــى حديــد رائــدة أعمــال فــي مجــال التكنولوجيــا بــدأت حياتهــا المهنيــة فــي مجــال التمويــل فــي شــركة
الماليــة  الماليــة والمحاســبة  المزدوجــة فــي  الماجســتير  . حصلــت علــى درجــة   LAZARD BROTHERS
والسياســة الدوليــة، وهــي متخصصــة فــي الســيولة وإدارة الخزانــة العالميــة والدمــج المصرفــي، إلــى 
جانــب تخصصهــا فــي تطبيقــات التكنولوجيــا. قــادت مشــاريع عالميــة للتكامــل التقنــي مــع منظمــات كبيــرة 
فــي قطاعــات التمويــل، واإلعــام، والرعايــة الصحيــة، والتعليــم العالــي. فــي عــام 2005 شــاركت فــي 
تأســيس OIG، وهــو كيــان للتكنولوجيــا الماليــة يركــز علــى العمليــات المبتكــرة فــي الخزانــة العالميــة 
وأنظمــة المحاســبة. فــي عــام 2017، أّسســت لبنــى  شــركة DECENTURE الرائــدة فــي مجــال تقنيــات 
 DECENTURE سلســلة الكتــل )البلوكشــين( والــذكاء االصطناعــي لتلبيــة احتياجــات التعليــم. تبنــي شــركة
األســس للمســتقبل القريــب، فــي عصــر ازديــاد ســرعة شــبكات الحوســبة الكموميــة وتطــّور سلســلة الكتــل 
DE-  والــذكاء االصطناعــي بدرجــة عاليــة فــي تقديــم المحتــوى التعليمــي، لــذا تعمــل تكنولوجيــا شــركة
ــات. لبنــى مرّوجــة نشــطة لمجــاالت  CENTURE علــى التحقــق مــن جميــع األنشــطة مــن خــال الخوارزمي
STEAM، خاصــة للشــابات فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا.



غيدا عيتاني، مدير العمليات األول، هاب 71

غيــدا عيتانــي قائــدة خبيــرة وطموحــة والعبــة ماهــرة فــي فــرق العمــل، ولديهــا أكثــر مــن 12 عامــًا 
مــن الخبــرة فــي مجــاالت التســويق وتطويــر األعمــال والعامــات التجاريــة. وخــال عملهــا، عملــت جيــدا 
علــى تطويــر وتشــغيل وإدارة مبــادرات حكومــة أبوظبــي االســتراتيجية، مــن خــال تطبيــق االســتراتيجيات 
المبتكــرة واإلدارة القويــة واســتغال مهــارات األفــراد ومهــارات التشــغيل. وقــد تــم تعييــن جيــدا كمديــر 
عمليــات أول فــي هــاب 71، النظــام البيئــي التكنولوجــي العالمــي فــي أبوظبــي، فــي يونيــو 2021. وقبــل 
العمــل كمديــر عمليــات أول، قــادت جيــدا قســم التســويق واالتصــاالت فــي هــاب 71، وشــاركت بنشــاط فــي 
تطويــر الشــركات واألعمــال والتخطيــط االســتراتيجي وبنــاء المجتمــع، فــي دور متعــدد الوظائــف، لقيــادة 
االبتــكار فــي أبوظبــي. وقبــل عملهــا فــي هــاب 71، قضــت جيــدا 10 ســنوات فــي العمــل فــي مجــال 
التســويق وتطويــر األعمــال لعــدد مــن المبــادرات فــي أبوظبــي. وتحمــل جيــدا شــهادة الماجســتير مــن 
كليــة وارويــك إلدارة األعمــال، وشــهادة الماجســتير فــي التســويق االســتراتيجية والتطويــر مــن معهــد 
مارانجونــي، وشــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال والماليــة مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت. 

محمد بلعربي، خريج جامعة نيويورك أبوظبي

محمــد أميــن بلعربــي مؤلــف ورائــد أعمــال فــي مجــال التكنولوجيــا، تخــّرج مــن جامعــة نيويــورك أبوظبــي 
عــام 2016. أميــن نشــط بشــكل أساســي فــي مجــال األمــن الســيبراني، بعــد أن أســس شــركة VUL9 عــام 
2016 وشــركة PROJECT CYPHER فــي عــام 2019. لــدى شــركة PROJECT CYPHER مكاتــب فــي دبــي 
وإســام آبــاد ولنــدن، وعمــاء خدمــات فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة وشــمال أفريقيــا ودول مجلــس 
التعــاون الخليجــي. تركــز الشــركة علــى البحــث والتطويــر، فضــاً عــن تطوير منتجات األمن الســيبراني. شــارك 
أميــن فــي تأســيس منصــة HALAHI.COM، وهــي منصــة تتيــح للمعجبيــن بالمشــاهير طلــب الفيديوهــات 
الشــخصية والرســائل مــن المشــاهير المفضليــن لديهــم مقابــل مبلــغ معيــن. تســتضيف المنصــة حاليــًا مئــات 
المشــاهير والمؤثريــن العالمييــن، ويبلــغ عــدد جمهورهــا أكثــر مــن 400 مليــون مشــترك. حصــل أميــن علــى 
جائــزة أفضــل رائــد أعمــال شــاب مــن مجلــة “أريبيــان بزنــس”، وكان أصغــر رائــد أعمــال ُتعــَرض صورتــه علــى 

غــاف مجلــة فوربــس الشــرق األوســط.     

جامعة نيوي�ورك أبوظبي: مستقبل التعليم العالمي
مــا الــذي يعنيــه تأســيس جامعــة عالميــة بحــق؟ كيــف يمكــن للمعاهــد التعليميــة العاليــة أن تعــد الطــاب بأفضــل تأســيس شــامل للمهــارات الازمــة للتطــور 
فــي عالــم يتزايــد االتصــال بينــه يومــًا بعــد يــوم، وكيــف يكــون حــل المشــاكل عبــر الحــدود وتبنــي التخصصــات المتعــددة عنصــرًا جوهريــًا مــن عناصــر النجــاح؟ 
ومــا الــذي يميــز المعاهــد التعليميــة العالميــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين، وكيــف يمكــن لجامعــة نيويــورك أبوظبــي والجامعــات األخــرى التــي 

تستشــرف المســتقبل أن تضمــن تشــجيعها الدائــم للتفكيــر النقــدي وإعــداد الطــاب لتحقيــق النجــاح فــي المســتقبل؟ 

مدير الجلسة
كارول براندت، نائب الرئيس المساعد، للتعليم الدولي والتواصل، جامعة نيويورك أبوظبي

تتولــى كارول برانــدت، بصفتها نائــب رئيــس مســاعد، التعليــم العالمــي والتوعيــة، ونائــب عميــد الجامعــة، 
قيــادة اإلدارة االســتراتيجية واألكاديميــة لبرامــج جامعــة نيويــورك أبوظبــي المتعلقــة بالتعليــم العالمــي، 
ــر، والبرامــج  ــك، دراســة الفصــل الدراســي فــي الخــارج، وبرنامــج الفصــل الدراســي لشــهر يناي بمــا فــي ذل
والتعليــم  االجتماعــي،  التأثيــر  فــي  المهندســين  وبرنامــج  األكاديميــة،  اإلقليميــة  والنــدوات  الصيفيــة، 
المجتمعــي فــي دولــة اإلمــارات، وخدمــات التنقــل العالميــة للطــاب. وتقــع علــى عاتقهــا مســؤوليات 
إضافيــة فــي مكتــب المســؤولية االجتماعيــة، الــذي يوفــر تعليــم الكبــار ألكثــر مــن 800 موظــف متعاقــد 
فــي جامعــة نيويــورك أبوظبــي، باإلضافــة إلــى مكتــب الحيــاة المجتمعيــة، الــذي يدعــم أعضــاء هيئــة 
التدريــس والموظفيــن، وذويهــم مــن خــال التبــادل الثقافــي والعيــش فــي دولــة اإلمــارات. قبــل قدومهــا 
إلــى جامعــة نيويــورك أبوظبــي فــي عــام 2009، أمضــت برانــدت 25 عاًمــا فــي التعليــم واإلدارة األكاديميــة 
فــي جامعــة “كليرمونــت”، وهــي اتحــاد مــن كليــات الفنــون الليبراليــة االنتقائيــة وكليــات الدراســات العليــا، 
حيــث شــغلت منصــب نائــب رئيــس البرامــج الخاصــة والعالميــة، وعضــو هيئــة التدريــس فــي كليــة اللغــات 

ــزر”. الحديثــة واآلداب والثقافــة فــي كليــة “بيت
     

أعضاء الجلسة
معالي سارة عيسى مسلم، رئيس مجلس اإلدارة، دائرة التعليم والمعرفة بأوظبي

تكــرس معالــي ســارة عيســى مســلم عملهــا نحــو تطويــر مدينتهــا األم أبوظبــي، مــن خــال اإلســراع 
فــي التحــول الجــاري لإلمــارة حتــى تصبــح مركــزًا عالميــا للمعرفــة والتنميــة البشــرية. وهــي تقــود فريــق 
عمــل متعــدد التخصــص يتكــون مــن أكثــر مــن 450 موظفــًا فــي إدارة دائــرة التعليــم والمعرفــة بأبوظبــي. 
وقــد قضــت أول 12 عامــًا مــن حياتهــا العمليــة فــي القطــاع الخــاص، حيــث  عملــت فــي شــركتي بــي بــي 
ومبادلــة، وكانــت مســؤولة عــن إدارة محافــظ أصــول تصــل قيمتهــا إلــى مــا يزيــد علــى تســعة مليــارات 
درهــم إماراتــي. وهــي تــرأس حاليــًا مجلــس إدارة عــدد مــن مؤسســات القطاعيــن الخــاص والعــام فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، بمــا فــي ذلــك المجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي، ومجلــس التعليــم 
والمــوارد البشــرية التابــع لمجلــس الــوزراء فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وجامعــة محمــد بــن زايــد 

للعلــوم اإلنســانية.

ليزا كولمان، نائب الرئيس األول للشمول العالمي واالبتكار االستراتيجي، جامعة نيويورك

تعمــل ليــزا كولمــان كنائــب رئيــس أول لجامعــة نيويــورك للشــمول العالمــي واالبتــكار االســتراتيجي. ومــن 
خــال هــذا الــدور، تعمــل ليــزا علــى تطويــر وبنــاء القــدرات للشــمول االســتراتيجي العالمــي ومبــادرات 
التنــوع والعدالــة واالنتمــاء واالبتــكار فــي جامعــة نيويــورك عبــر جميــع أنحــاء العالــم. وقبــل العمــل فــي 
جامعــة نيويــورك، عملــت كولمــان كأول مســؤول تنــوع أول ومســاعد خــاص لرئيــس جامعــة هارفــارد، لنحــو 
عقــد مــن الزمــان، حيــث عملــت مــع فريقهــا علــى تطويــر بعــض أولــى المبــادرات التــي تركــز علــى التداخــات 
بيــن التكنولوجيــا واإلعاقــة والوصــول. وقــد حصلــت الدكتــور كولمــان علــى العديــد مــن الجوائــز والتقديــرات 
والمكافــآت، وتــرأس العديــد مــن مجــال اإلدارة علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي. وقــد حصلــت علــى 
درجــة الدكتــوراه فــي التحليــل االجتماعــي والثقافــي، والدراســات األمريكيــة مــن جامعــة نيويــورك، كمــا 
حصلــت علــى ثــاث درجــات للماجســتير فــي الدراســات اإلفريقيــة واألمريكيــة اإلفريقيــة، والمــرأة، والعــرق، 

والدراســات الجنســية، وكذلــك فــي التســويق ودراســات االتصــال. 



عاصمة األفكار أبوظبي
ســوف تحتفــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بذكــرى تأسيســها الخمســين هــذا العــام – وقــد كانــت جامعــة نيويــورك أبوظبــي جــزء مــن تاريخهــا لمــا يزيــد 
علــى 10 ســنوات بالفعــل. وســوف يستكشــف هذاالحــوار العاقــة التاريخيــة بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة – منــذ نشــأتها األولــى كنقطــة تجــارة، 
حتــى بزوغهــا “كعاصمــة لألفــكار” فــي كل شــيء، بــدءا مــن التعليــم حتــى الرعايــة الصحيــة والتكنولوجيــا وريــادة األعمــال والفنــون – والــدور الــذي تلعبــه 
جامعــة نيويــورك أبوظبــي فــي هــذا النظــام البيئــي. وســوف تستكشــف تلــك المناقشــة وســائل حصــول الجامعــة علــى تلــك الطاقــة وتوجيههــا حتــى 

تنتقــل إلــى الجيــل التالــي مــن القــادة العالمييــن، مــع االســتفادة مــن موقعهــا الجغرافــي وســبل اتصالهــا. 

مدير الجلسة
رون روبني، أستاذ فخري في جامعة نيويورك

شــغل البروفيســور رون روبيــن منصــب الرئيــس الحــادي عشــر لجامعــة حيفــا فــي أكتوبــر 2016. وقــد 
تخــرج مــن الجامعــة العبريــة متخصصــًا فــي التاريــخ واللغــات الرومانيــة، وبعــد ذلــك حصــل علــى شــهادة 
الدكتــوراه فــي التاريــخ األمريكــي مــن جامعــة كاليفورنيــا فــي مدينــة بريكلــي. وكان روبيــن عضــوًا فــي 
هيئــة التدريــس فــي جامعــة حيفــا لمــا يزيــد علــى عشــرين عامــًا، حيــث شــغل عــدة مناصــب قياديــة، بمــا 
فــي ذلــك عميــد الطــاب. وفــي عــام 2006، التحــق روبيــن بجامعــة نيويــورك، حيــث شــغل منصــب نائــب 
الرئيــس األول، باإلضافــة إلــى القيــام بمهــام أخــرى، وكان مســؤوالً عــن تأســيس حرميــن دولييــن لجامعــة 

نيويــورك فــي أبوظبــي وشــانغهاي.

أعضاء الجلسة
معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

معالــي زكــي أنــور نســيبة هــو المستشــار الثقافــي لصاحب الســمو رئيس دولــة اإلمارات العربيــة والرئيس 
األعلــى لجامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. بــدأت خدمتــه الحكوميــة المســتمرة منــذ الســتينات كمترجــم 
فــوري ومستشــار شــخصي للشــيخ زايــد بــن ســلطان النهيــان، رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 
وبعــد توليــه دوًرا قيادًيــا فــي تنميــة الهيئــات الثقافيــة، والســياحية، والتراثيــة، أصبــح وزيــًرا للدولــة 
وأســس مكتــب مســاعد الوزيــر للشــؤون الثقافيــة المســؤول عــن الدبلوماســية العامــة والثقافيــة فــي 
وزراة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون الدولــي. يتــرأس نســيبة حالًيــا مجلــس أمنــاء جامعــة الســوربون فــي 
أبوظبــي، وهــو رئيــس اللجنــة الوطنيــة الختيــار الفائزيــن بمنحــة رودس لجامعــة أوكســفورد، وعضــو فــي 
مجلــس إدارة أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية، ومكتــب جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب، والمعهــد الفرنســي ” 
INSTITUT DU MONDE ARABE”، ومكتــب الجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة، وجامعــة أبوظبــي. شــغل 
منصــب رئيــس مجلــس المستشــارين فــي مركــز الشــرق األوســط التابــع لكليــة لنــدن لاقتصــاد، وكان عضــًوا 
فــي مجلــس إدارة “أليانــس فرانســيس” فــي باريــس، والرئيــس المؤســس لجمعيــة “فاغنــر”، و”اليبزيــغ”، 
ومجلــس أمنــاء متحــف اآلغــا خــان فــي تورونتــو. حــاز نســيبة علــى شــهادة ماجيســتير مــن كليــة “كوينــز” 
فــي جامعــة كامبــردج، وشــهادة دكتــوراه تقديريــة مــن جامعــة القــدس العربيــة فــي القــدس، باإلضافــة 

إلــى جوائــز دوليــة مميــزة، وأوســمة تقديــر مرموقــة تكريًمــا لخدمتــه.

كوامي أنتوني أبيا، أستاذ الفلسفة والقانون، جامعة نيويورك

ــم ســابًقا فــي  ــاه هــو أســتاذ فــي الفلســفة والحقــوق فــي جامعــة نيويــورك. عّل كوامــي أنطونــي أبي
ــا وحــاز  ــد وترعــرع فــي غان ــردج، وييــل، وكورنيــل، وديــوك، وهارفــارد، وبرينســتون. ُول ــا، وكامب جامعــة غان
علــى شــهادات جامعيــة وشــهادات دكتــوراه فــي الفلســفة مــن جامعــة كامبــردج فــي إنجلتــرا. عمــل فــي 
مجــاالت الفلســفة الفكريــة، واللغــة، واألخاقيــات، والفلســفة السياســية، والفلســفة الفنيــة، والثقافيــة، 
وفلســفة العلــوم االجتماعيــة، ال ســيما األنثروبولوجيــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، تمحــور عملــه حــول الدراســات 
األدبيــة، التــي ركــز مــن خالهــا علــى األدب اإلفريقــي، واإلفريقــي األمريكــي. شــغل منصــب رئيــس القســم 
الشــرقي فــي الجمعيــة األميركيــة للفلســفة فــي العــام 2007، وفــي العــام 2021، منحــه الرئيــس أوبامــا 
وســام العلــوم اإلنســانية الوطنيــة. تشــمل منشــوراته الكوزموبوليتانيــة )الكونيــات(: األخــاق فــي عالــم 
الغربــاء، واألكاذيــب الرابطــة: إعــادة التفكيــر فــي الهويــة. ويتولــى األســتاذ أبيــاه كتابــة مقــاالت فــي 

العمــود األخاقــي األســبوعي فــي مجلــة “نيويــرك تايمــز صنــداي”. 
     

برنارد هيكل، أستاذ دراسات الشرق األدنى، برينستون

يعمــل برنــارد هيــكل كأســتذ لدرســات الشــرق األوســط، ومديــر لمعهــد الدراســات عبــر اإلقليميــة للشــرق 
األوســط المعاصــر وشــمال إفريقيــا ووســط آســيا فــي جامعــة برينســتون. ويتمثــل قــدر كبيــر مــن تدريــس 
وكتابــة هيــكل فــي المزيــج بيــن الفكــر والسياســة والتاريــخ االجتماعــي للشــرق األوســط، مــع التركيــز الخــاص 
علــى بــاد شــبه الجزيــرة العربيــة. ولــه كتابــات كثيــرة حــول الثقافــة والسياســات الســعودية واليمنيــة، 

والوهابيــة، والســلفية، والزيديــة، وجوانــب العقيــدة اإلســامية والقانــون. 



المساهمة في األزمات: استجابة جامعة نيوي�ورك أبوظبي لجائحة كوفيد – 19
مــن خــال المناقشــات مــع أعضــاء مجتمــع جامعــة نيويــورك أبوظبــي مــع الســلطات الصحيــة ذات الصلــة فــي إمــارة أبوظبــي، ســوف يتنــاول هــذه الحــوار 
الــدور الداعــم مــن جانــب جامعــة نيويــورك أبوظبــي فــي االســتجابة الشــاملة مــن جانــب أبوظبــي لمواجهــة التحديــات الصحيــة واالقتصاديــة العامــة غيــر 
المســبوقة التــي فرضهــا فيــروس كوفيــد – 19. وخــال المناقشــة مــع أحــد الصحفييــن المحلييــن، يمكــن للمشــاركين الحديــث حــول مســاهمة جامعــة 
نيويــورك أبوظبــي فــي دعــم جهــود دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة خــال العــام الماضــي، بمــا فــي ذلــك برامــج دعــم المجتمــع، والبحــث حــول األقنعــة 

والعاجــات واآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة لكوفيــد – 19، وكيــف يفيــد ذلــك البحــث بالفعــل فــي العــاج. 

مدير الجلسة

مينا العري�بي، رئيس تحرير صحيفة ذا ناشيونال

مينــا العريبــي هــي رئيــس تحريــر صحيفــة ذا ناشــيونال، وهــي جريــدة إقليميــة يوميــة تصــدر باللغــة 
اإلنجليزيــة فــي أبوظبــي. وكصحفيــة عراقيــة بريطانيــة، تملــك مينــا أكثــر مــن 18 عامــًا مــن الخبــرة فــي 
شــؤون الشــرق األوســط، وأوربــا وأمريــكا. وقــد عقــدت العديــد مــن المقابــات مــع شــخصيات رفيعــة، مثــل 
رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي، ووزيــر الخارجيــة األمريكــي مايــك بومبيــو، والرئيــس الســابق 
للبنــك الدولــي، جيــم يونــج كيــم، ورئيــس الــوزراء البريطانــي الســابق تونــي بليــر. وقبــل شــغلها منصــب 
رئيــس تحريــر جريــدة ذا ناشــيونال، شــغلت مينــا منصــب زميــل أول فــي معهــد فعاليــة الدولــة، وزميــل 
برنامــج يــال ورلــد للقــادة. وقبــل بــدء زمالتهــا فــي يــال، عملــت مينــا كمســاعد رئيــس تحريــر جريــدة الشــرق 

األوســط، وهــي جريــدة دوليــة يوميــة تصــدر باللغــة العربيــة، بيــن عامــي 2011 و2015.

أعضاء الجلسة

الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي لقطاع الرعاية الصحية، اإلمارات العربية 
المتحدة، هيئة الصحة بدبي

تشــغل الدكتــورة فريــدة الحوســني منصــب المديــر التنفيــذي لألمــراض المعديــة فــي مركز الصحــة العامة 
فــي أبوظبــي، والمتحــدث الرســمي لقطــاع الرعايــة الصحيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. كمــا 
ــة  ــة. كمــا تعمــل كذلــك كأســتاذ مســاعد فــي كلي ــد – 19 الوطني ــة أبحــاث كوفي تشــغل منصــب رئيــس لجن
ــة رحمــة  ــرأس مجلــس إدارة جمعي ــة المتحــدة، وت ــة فــي جامعــة اإلمــارات العربي ــوم الصحي الطــب والعل

لرعايــة مرضــى الســرطان. 

الدكتور إياز فيجي، المديرالطبي لمركز الصحة بجامعة نيويورك أبوظبي

يشــغل الدكتــور إيــاز فيرجــي منصــب المديــر الطبــي التنفيــذي لمركــز الصحــة فــي جامعــة نيويــورك 
أبوظبــي. ويعمــل الدكتــور إيــاز علــى مراقبــة كل جوانــب عمليــات مركــز الصحــة، بمــا فــي ذلــك صحــة 
الطــاب، والخدمــات االستشــارية، والبرامــج التــي تتعلــق بالصحــة. وقــد عمــل علــى تطويــر وقيــادة فريــق 
االســتجابة لوبــاء كوفيــد فــي جامعــة نيويــورك أبوظبــي، ويشــارك فــي رئاســة فريــق الحــد مــن مخاطــر 
الصحــة العامــة فــي الحــرم الجامعــي. وقــد حصــل الدتــور فيرجــي علــى درجــة الماجســتير مــن جامعــة 
تــاون، وأنهــى تدريبــه فــي المركــز الطبــي بجامعــة ديــوك. كمــا حصــل علــى زمالــة المجلــس  جــورج 

األمريكــي لطــب األســرة. 

تيودورا هريستوفسكا، رئيسة الحكومة الطابية في جامعة نيويورك أبوظبي

تيــودورا خريستوفســكا خريجــة بشــهادة بكالوريــوس فــي علــم النفــس مــن جامعــة نيويــورك أبوظبــي. 
ولــدت فــي ســكوبي بشــمال مقدونيــا، حيــث قضــت معظــم حياتهــا قبــل ســفرها إلــى أبوظبــي. خــال 
ســنتها الجامعيــة األولــى، شــغلت منصــب رئيــس الحكومــة الطابيــة، وكانــت تشــارك فــي المحادثــات 
المتعلقــة باالســتجابة لجائحــة كوفيــد 19- فــي الحــرم الجامعــي. كانــت أيضــًا عضــًوا فــي محفظــة الطــاب 
ضمــن الهيــكل األكبــر للعــودة إلــى الحــرم الجامعــي والــذي تــم إنشــاؤه اســتجابًة للجائحــة بهــدف ضمــان 
ســامة المجتمــع واالســتمرارية األكاديميــة. ســمحت لهــا هــذه التجربــة باكتســاب فهــٍم أعمــق لعمــل 
جامعــة نيويــورك أبوظبــي ومســاهماتها، علــى النطــاق األصغــر فــي مجتمــع الحــرم الجامعــي، وعلــى 

النطــاق األوســع فــي أبوظبــي.
     



وطن االبت�كار: توظيف الذكاء االصطناعي
كإحــدى أولــى الــدول التــي تضــع اســتراتيجية ذكيــة لكــي تصبــح مركــزًا عالميــًا فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي، تعمــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى 
تمهيــد الطريــق نحــو المســتقبل الــذي يقــوده الــذكاء االصطناعــي. وقــد أدت خططهــا الطموحــة للتحــول إلــى مركــز رئيــس لتطويــر األدوات والتكنولوجيــات 
واألســاليب التــي تقــوم علــى الــذكاء االصطناعــي إلــى تطويــر اإلنتاجيــة والفعاليــة فــي كل جوانــب الحيــاة العامــة. وســوف تستكشــف هــذه المناقشــة 
المثيــرة مــع وزيــر الــذكاء االصطناعــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة التقــدم الــذي أحرزتــه الحكومــة لتطويــر حيــاة المواطنيــن والمقيميــن مــن 
خــال تطويــر وتطبيــق تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي. كمــا ســوف تستكشــف دور المؤسســات مثــل جامعــة نيويــورك أبوظبــي ومعملهــا لعلــوم البيانــات 

والــذكاء االصطناعــي فــي تطويــر المعرفــة والخبــرة والمهــارة الازمــة لتطويــر اســتراتيجية االبتــكار فــي البــاد. 

مدير الجلسة
دان مورفي، سي إن بي سي

يعمــل دان مورفــي مراِســاً فــي قنــاة CNBC ومقــره فــي NASDAQ MARKETSITE فــي دبــي. يتابــع 
دان األخبــار عبــر األســواق الرئيســية فــي الشــرق األوســط، ممــا يوفــر لجمهــور CNBC تركيــًزا أعمــق علــى 

األعمــال اإلقليميــة، والتمويــل، والقضايــا الجيوسياســية.
     

أعضاء الجلسة
معالي عمر العلماء، وزير دولة للذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد

يعمــل معالــي عمــر ســلطان العلمــاء فــي مجلــس الــوزراء بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة منــذ أكتوبــر 
2017. وتشــمل مســؤولياته إثــراء مســتويات األداء الحكومــي مــن خــال االســتثمار فــي أحــدث تكنولوجيــات 
وأدوات الــذكاء االصطناعــي. كمــا تشــمل مهــام معاليــه تعزيــز جهــود دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
لكــي تصبــح قائــدًا عالميــًا فــي مجــال االقتصــاد الرقمــي، مــع التركيــز علــى تطويــر المســاهمات االقتصاديــة 
الرقميــة فــي إجمالــي الناتــج القومــي، وتطويــر قــدرات العمــل عــن بعــد فــي جميــع أنحــاء دولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة. 

وتشــمل األدوار األخــرى لمعاليــه: مديــر تنفيــذي للقمــة العالميــة للحكومــات؛ وعضــو مجلــس إدارة أمنــاء 
مؤسســة مســتقبل دبــي؛ ونائــب المديــر التنفيــذي للمؤسســة. كمــا يمثــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة 

فــي مجلــس مســتقبل االقتصــاد الرقمــي والمجتمــع فــي المنتــدى االقتصــادي العالمــي. 

جامعة نيوي�ورك أبوظبي وفن التغي�ي
منــذ إغــاق صــاالت العــرض وقاعــات الموســيقى فــي جميــع أنحــاء العالــم، نظــرًا النتشــار وبــاء كوفيــد – 19، قــرر العديــد مــن المعاهــد العمــل بشــكل 
افتراضــي. وتتيــح التكنولوجيــا الرقميــة للزائريــن التمتــع بالتجــارب الثقافيــة علــى اإلنترنــت، مــن خــال غــرف مشــاهدة افتراضيــة وجــوالت فــي صــاالت عــرض 
ــة العــرض، والمؤسســات  ــون، وصال ــأ مركــز جامعــة نيويــورك أبوظبــي لفن ــازل الموســيقيين. فكيــف تهي ــون، وحضــور الحفــات التــي تســجل فــي من الفن
الفنيــة والثقافيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، مــن أجــل إشــراك الجمهــور العالمــي؟ وكيــف ســتؤثر تلــك التجربــة علــى الطريقــة التــي يعــرض بهــا 
المؤلفــون أعمالهــم؟ ومــا الــذي يمكــن أن تفعلــه المؤسســات الفنيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والواليــات المتحــدة والبــاد األخــرى، مــن أجــل 

التعــاون ومشــاركة برامجهــا بيــن الجمهــور المتوقــع؟ 

مدير الجلسة
ماري�يت ويسرتمان، نائب رئيس، جامعة نيويورك أبوظبي

التنفيــذي فيهــا. شــغلت  أبوظبــي والرئيــس  نيويــورك  رئيــس جامعــة  نائــب  مارييــت ويســترمان هــي 
ســابقًا منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذّي فــي مؤّسســة أنــدرو وليــام ميلــون، حيــث أشــرفت علــى تقديــم 
المنــح والبحــوث. كانــت ويســترمان أيضــًا أّول عميــد لجامعــة نيويــورك أبوظبــي ومديــر معهــد الفنــون 
الجميلــة فــي جامعــة نيويــورك وبروفيســور فيــه، ومســاعدة مديــر مركــز البحــوث فــي معهــد كارك 
ــة  للفنــون، وعضــو هيئــة التدريــس فــي جامعــة روتجــرز. أّلفــت ويســترمان عــددًا مــن المنشــورات العلمّي
 A والمتاحفّيــة بوصفهــا مؤّرخــة للفنــون الهولندّيــة، فشــملت مؤلفاتهــا الكتــاب الــذي القــى إقباالً واســعًا
 ART AND HOME: DUTCH وقامت برعاية معرض ،WORLDLY ART: THE DUTCH REPUBLIC 1585 - 1718
INTERIORS IN THE AGE OF REMBRANDT )متحــف دنفــر للفنــون ومتحــف نيــوارك(. يــدور بحثهــا الحالــّي 
حــول جّنــة عــدن فــي التقاليــد اليهودّيــة والمســيحّية واإلســامّية، وقــد نالــت شــهادة جامعيــة مــن كّلّيــة 
ــك فــي مجالــس إدارة  ــة. تعمــل ويســترمان كذل ــون الجميل ــوراه مــن معهــد الفن ويليامــز، وشــهادة دكت
“ألــف” )التحالــف الدولــّي لحمايــة التــراث فــي مناطــق النــزاع(، ومؤّسســة خدمــة االختبــارات التعليمّيــة، 

ومتحــف ريجكــس، وتــرأس حاليــًا صنــدوق إنقــاذ العلمــاء.
     

أعضاء الجلسة
معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب

ُعينــت معالــي نــورة الكعبــي وزيــرة للثقافــة والشــباب فــي يوليــو 2020. وقبــل ذلــك، عينــت وزيــرة 
للثقافــة وتنميــة المعرفــة، ووزيــرة دولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي. وتشــغل معالــي نــورة 
الكعبــي عــددًا مــن المناصــب البــارزة األخــرى، بمــا فــي ذلــك رئاســة جامعــة زايــد، ورئاســة اللجنــة الوطنيــة 
للتربيــة والثقافــة والعلــوم، ورئاســة اللجنــة العليــا لجنــاح اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي إكســبو دبــي 
2021؛ وعضويــة المجلــس الــوزاري للتنميــة، ومجلــس القــوة الناعمــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ 
واللجنــة الوطنيــة لانتخابــات؛ ومجلــس أمنــاء المعهــد الدولــي للتســامح، ونائــب رئيس مجلس إدارة شــركة 
أبوظبــي لإلعــام. وقــد شــغلت فــي وقــت ســابق منصــب الرئيــس التنفيــذي ورئيــس مجلــس إدارة تــو 
فــور 54 هيئــة المنطقــة اإلعاميــة أبوظبــي. وهــي تحمــل شــهادة الليســانس فــي أنظمــة المعلومــات 
اإلداريــة مــن جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وقــد أنهــت برنامــج القيــادة التنفيذيــة فــي كليــة لنــدن 

إلدارة األعمــال عــام 2011. 



مايا أليسون، المدير التنفيذي، رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي

ــس لمعــرض الفنــون بجامعــة نيويــورك أبوظبــي،  تشــغل مايــا أليســون منصــب المديــر التنفيــذي المؤسِّ
ورئيــس األمنــاء فــي جامعــة نيويــورك أبوظبــي. أّدْت فــي الســابق أدواًرا قّيمــة فــي معــرض بيــل بجامعة 
ــراون، وفــي متحــف RISD، وأدارت مهرجــان PIXILERATIONS الجديــد لوســائل اإلعــام، وكل ذلــك فــي  ب
بروفيدنــس فــي واليــة رود آيانــد )الواليــات المتحــدة األمريكيــة(. تشــمل مشــاريعها التنســيقية األخيــرة 
التــي تضمنــت منشــورات طويلــة ِبَقــدر الكتــب: “الســاف والتتــار: مرايــا األمــراء )JRP RINGIER/معــرض 
الفنــون بجامعــة نيويــورك أبوظبــي، 2015(”، و”ديانــا الحديــد: يــد الشــبح )SKIRA، معــرض الفنــون بجامعــة 
نيويــورك أبوظبــي، 2016(”، “لكــن ال يمكننــا رؤيتهــم: اقتفــاء أثــر مجتمــع فنــي إماراتــي، 1988-2008، 
نيويــورك  بجامعــة  الفنــون  )معــرض  أبوظبــي، 2017(، و”زيمــون”  نيويــورك  بجامعــة  الفنــون  )معــرض 
أبوظبــي، 2019(. أمــا خــارج عملهــا الجامعــي، فلديهــا مشــاريع برعايــة الضيــوف فــي اإلمــارات العربيــة 
ــاب ، المؤسســة  المتحــدة، منهــا دراســة “الفنانــون والتأســيس الفنــي: الســنوات األولــى” )مــع نشــر كت
الثقافيــة أبوظبــي، 2018(، وهــي عبــارة دراســة اســتقصائية مدتهــا 30 عاًمــا شــملْت 18 فناًنــا إماراتًيــا. 

ســتدير أليســون الجنــاح الوطنــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 2022 فــي بينالــي البندقيــة.
     

بيل براغني، المدير الفني التنفيذي، مركز الفنون، جامعة نيويورك أبوظبي

بيــل براغيــن هــو المديــر الفنــي التنفيــذي المؤســس لمركــز الفنــون فــي جامعــة نيويــورك، منــذ بــدء 
برامجــه عــام 2015. وتحــت قيادتــه، فــاز مركــز الفنــون بجائــزة فخــر أبوظبــي لعامــي 2018 و2019، ووصــل 
براغيــن إلــى الــدور النهائــي مرتيــن لجائــزة أبوظبــي آم تشــامز فالكــون إندفيدجــوال أوارد فــور إكســلنس. 
وكمديــر للبرامــج العامــة فــي مركــز لينكولــن بنيويــورك مــن عــام 2008 إلــى عــام 2014، عمــل علــى 
مراقبــة احتفــاالت مركــز ميدســمر نايــت ســوينغ آنــد لينكولــن الخارجيــة. وبراغيــن مؤســس مشــترك لغلوبــال 
ويليــام  بوفيشــنالز  آرتــس  بيرفورمينــج  أو  أسوسييشــن  بجائــزة   2018 عــام  الفائــزة  تــي،  إس  إي  إف 
دوســون للتميــز البرمجــي. وكمديــر لجــوز بــاب، علــى المســرح العــام، بيــن عامــي 2001 و2007، قــدم 
آالف األدوار، وبــدأ باســنج ســترينج الفائــزة بجائــزة تونــي الموســيقية. وتشــمل األنشــطة الســابقة، القيــام 
بــأدوار فــي ســيمفوني ســبيس، وشــركة تســجيات إن واي إن أو، وســنترال بــارك ســامر ســتيج، وجــورج 

ــز فســتيفال برودكشــنز إنكوربريشــن. وين

مانوي�ل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي

ــة  ــذ عــام 2016، حيــث عمــل علــى مراقب ــر متحــف اللوفــر أبوظبــي من ــه منصــب مدي ــل راباتي شــغل مانوي
كل جوانــب العمليــات واألنشــطة. وقــد اســتقبل المتحــف أكثــر مــن مليــون زائــر فــي عامــه األول، ممــا 
جعلــه يحتــل المرتبــة 77 بيــن أكثــر متاحــف العالــم زيــارة عــام 2018. وقــد عمــل رابــات فــي المتحــف منــذ 
افتتاحــه، والتحــق بالوكالــة الفرنســية للمتاحــة بعــد عــام مــن التوقيــع علــى اتفاقيــة حكوميــة بيــن فرنســا 
وأبوظبــي، حيــث عمــل كمســؤول مالــي أول، ثــم كأميــن عــام ورئيــس تنفيــذي. وقــد شــغل راباتيــه منصــب 
نائــب المديــر للتطويــر الثقافــي فــي متحــف برانلــي – جــاك شــيراك، منــذ افتتاحــه، حيــث كان يديــر تدشــين 
أول المعــارض الجوالــة للمتحــف، بعنــوان األقنعــة – جمــال الــروح فــي متحــف البحريــن الوطنــي. كمــا 
شــغل منصــب نائــب مديــر قاعــة متحــف اللوفــر، حيــث شــارك فــي تطويــر برامــج جديــدة تواكــب تأســيس 
قســم الفــن اإلســامي. وقــد تخــرج فــي كليــة ساينســز بــو آنــد إتــش إي ســي بيزنــس، وحصــل علــى وســام 

االســتحقاق الوطنــي الفرنســي.

حول التقري�ر الخاص
ومن هنا، نواصل مسيتنا: االحتفال بالسنة العاشرة للتميز واالبت�كار والمشاركة في اإلمارات العرب�ية 

المتحدة وخارجها
يشــتمل تقريــر جامعــة نيويــورك أبوظبــي الخــاص للســنة العاشــرة، علــى قصــة مســاهمة جامعــة نيويــورك أبوظبــي فــي تطويــر أبوظبــي كمركــز للمعرفــة 

والثقافــة، ويلقــي الضــوء علــى المرتكــزات واإلنجــازات التــي حققتهــا الجامعــة وطابهــا وهيئــة تدريســها خــال العقــد األول لهــا.

وعلــى مــدار مــا يزيــد قليــاً علــى عقــد مــن الزمــان، تطــورت جامعــة نيويــورك أبوظبــي مــن فكــرة مشــتركة إلــى مؤسســة عالميــة. وخــال هــذا الوقــت، 
حققــت الجامعــة نموذجــا جديــدا للتحقيــق العالــي، يتميــز بانفــراده وتشــكيله للقــادة العالمييــن فــي القــرن الحــادي والعشــرين.

ويصــور التقريــر هــذا النمــوذج التعليمــي الجديــد، ويعــرض أثــر جامعــة نيويــورك أبوظبــي منــذ تأسيســها قبــل 10 ســنوات، ويوثــق اإلنجــازات الهائلــة التــي 
حققتهــا الجامعــة فــي مجــاالت البحــث واالبتــكار والفنــون والثقافــة والمشــاركة المجتمعيــة عبــر المنطقــة، وعبــر جميــع أنحــاء العالــم. 

حول قصة المنشأ: التاري�خ الشفوي لت�أسيس جامعة نيوي�ورك أبوظبي من 2005 إلى 2010
تفخــر جامعــة نيويــورك أبوظبــي بــأن تقــدم لكــم القصــة الفريــدة لتطــور جامعــة نيويــورك أبوظبــي، حتــى أصبحــت مؤسســة عالميــة، نعرفهــا اليــوم مــن 

خــال أصــوات وقصــص مــن عاصــروا تأسيســها.

قصــة المنشــأ: التاريــخ الشــفوي لتأســيس جامعــة نيويــورك أبوظبــي، يوثــق قصــة تأســيس الجامعــة. وتبــدأ القصــة بمشــاركة ســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
آل نهيــان ورئيــس جامعــة نيويــورك فــي ذلــك الوقــت، جــون سكســتون، للرؤيــة والرغبــة القويــة فــي تأســيس جامعــة عالميــة للفنــون الحــرة والبحــث فــي 
أبوظبــي. وقــد ســاعد ذلــك التعــاون والتطويــر غيــر المســبوق للشــراكة الحقيقيــة بيــن جامعــة نيويــورك وأبوظبــي علــى بنــاء مؤسســة تقــدم نموذجــا 

تعليميــا جديــدا للقــرن الحــادي والعشــرين.

ويقــدم الكتــاب للمــرة األولــى قصــة تأســيس الجامعــة والتحديــات والفــرص التــي واجهتهــا خــال تنفيــذ هــذا المشــروع الهائــل. وتشــمل األصــوات فــي 
الكتــاب، مفكريــن وقــادة ودارســين ومهندســين وإدارييــن كانــوا يقفــون فــي مقدمــة مؤسســي المشــروع. ويرســل كتــاب القصــة األصليــة والفيديــو 

المرفــق معــه صــورة صادقــة لجوهــر وروح جامعــة نيويــورك أبوظبــي خــال الســنوات التأسيســية األولــى. 

كبسولة زمنية
شــاهد الفيديــو الــذي يوثــق تأســيس الكبســولة الزمنيــة لجامعــة نيويــورك أبوظبــي. وقــد رســم الطــاب هــذه الكبســولة الزمنيــة وعملــوا علــى بنائهــا 
بالتعــاون مــع فريــق الفنــون البصريــة فــي جامعــة نيويــورك أبوظبــي، لاحتفــال بالطــاب الذيــن كانــوا جــزءا مــن جامعــة نيويــورك أبوظبــي خــال ســنواتها 

العشــر األولــى. وقــد وضعــت الكبســولة فــي مكتبــة الحــرم الجامعــي، ليعــاد فتحهــا مــرة أخــرى عــام 2030. 

ومن هنا، نواصل مسيتنا
تفخــر جامعــة نيويــورك أبوظبــي بتقديــم سلســلة فيديوهــات الذكــرى العاشــرة الخاصــة التــي تصــور أعضــاء مجتمــع جامعــة نيويــورك أبوظبــي – هيئــة 
التدريــس، والطــاب، والخريجيــن، والموظفيــن – وتناقــش وتتفاعــل مــن أجــل اختيــار موضوعــات أحاديــث الذكــرى العاشــرة، وإلقــاء الضــوء علــى المجــاالت 

المهمــة بشــكل خــاص لجامعــة نيويــورك أبوظبــي، وســنواتها العشــر األولــى، والعقــد التالــي للنجــاح والنمــو. 
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