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االستقبال وتسجيل الضيوف 09:30  - 09:00 

كلمة ترحيبية: اإلعالمية أسامء الحامدي 09:40  -   09:30

TEDx فيديو تعريفي مبؤمتر 09:42  -  09:40

الجلسة األوىل:
فاطمة لولو

محمد الكعبي

د. أنور دفع الله

10:22  -  09:45

اسرتاحة قهوة 10:30  -  10:22

فقرة ترفيهية 10:50  -  10:30

الجلسة الثانية:
برشى سباطة

د. غزالن بندريس

11:20 -  10:55

فقرة ترفيهية 11:25  -  11:20

عرض فيديو 
TEDx Talks

11:45  - 11:25

اسرتاحة الغداء 13:00  -  11:45

الجلسة الثالثة:
فوزي الغويدي

غزالن حنان

13:25  -  13:00

فقرة ترفيهية 13:40  -  13:30

الجلسة الرابعة
موفق الحجار

أنس أبو سمحان

14:05  -  13:45

 TEDxDohaInstitute ختام مؤمتر
تكريم املتحدثني وصورة جامعية 14:30 – 14:05
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 املشاركون



5

أثًرا ال تصفيًقا
فاطمة لولو

طالبــة فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا بتخصــص األدب المقــارن، وهــي شــابة فلســطينية تعمــل مرتجمــة وكاتبــة 

محتــوى باللغــة العرب�يــة واإلنكليزيــة. بــدأت مســرتها األكاديميــة منــذ حصولهــا علــى منحــة لدراســة اللغــة اإلنكليزيــة 

وآدابهــا فــي الجامعــة اإلســالمية بغــزة. وخــالل الدراســة التحقــت بجامعــة جالســكو فــي إســكتلندا - بريطانيــا، وذلــك 

ضمــن مشــروع التبــادل األكاديمــي الدولــي »إي�راســموس بلــس«.

قوة الحس الفكاهي
محمد الكعبي

أخصائــي نفســي إكلينيكــي لديــه أكــر مــن 15 ســنة مــن الخــرة فــي المؤسســات، حيــث عمــل فــي مجــاالت عديــدة منهــا 

المــوارد البشــرية واســرتاتيجية الشــركات وتحســن النشــاط التجــاري. خريــ�ج معهــد الدوحــة للدراســات العليــا وكان 

محــور أطروحتــه »دور الفكاهــة فــي الحــد مــن االكت�ئــاب والقلــق والتوتــر بــن طــالب الجامعــة«. محمــد مناصــر متحمــس 

للعــالج بالفكاهــة وعلــم النفــس اإليجابــي.
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لنحرر سجناء اإلنرتنت
د. أنور دفع اهلل

حاصــل علــى الدكتــوراه والماجســتر فــي علــوم الحاســوب مــن جامعــة »تشــونغ بــك« الوطنيــة فــي كوريــا الجنوبيــة، 

وعلــى البكالوريــ�وس فــي هندســة الحاســوب مــن األكاديميــة العرب�يــة للعلــوم والت�كنولوجيــا والنقــل البحــري فــي 

مصــر.

 TED التعليميــة إلــى اللغــة العرب�يــة وتمــت تســميته بطــل فــي الرتجمــة لمؤتمــرات TEDx ترجــم ونشــر 1600 محادثــة

ســنة 2012. وهــو مؤســس مؤتمــرات TEDx فــي الســودان.

المعادلة الحقيقية للنجاح الشخصي
بشرى سباطة

ــا تشــغل منصــب  ســيدة قطريــة الجنســية مــن أصــول مغرب�يــة، تعمــل فــي المجــال المصرفــي منــذ ســنة 2000، وحالًي

مســاعد مديــر عــام – رئيــس الخدمــات المصرفيــة الخاصــة فــي مؤسســة بنكيــة قطريــة.

حاصلــة علــى شــهادة البكالوريــ�وس مــن جامعــة قطــر – كليــة الرتب�يــة وعلــى شــهادة الدراســات العليــا فــي اإلدارة 

والقيــادة مــن جامعــة لنــدن مرتوبوليتــان.
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هل ستقتلنا النظافة؟
د. غزالن بندريس

حاصلــة علــى دكتــوراه علــم األعصــاب مــن مارســيليا )فرنســا( وشــهادة البــورد فــي طــب نمــط الحيــاة. تعمــل كأســتاذ 

مســاعد فــي ويــ�ل كورنيــل للطــب – قطــر، حيــث تقــوم بتدريــس العلــوم البيولوجيــة والفيزيــاء العصبيــة. وتست�كشــف 

مــن خــالل العديــد مــن المشــاريع البحثيــة أهميــة عناصــر نمــط الحيــاة فــي مجــال الصحــة.

شارك لتسعد
فوزي الغويدي

طالــب فــي برنامــج ماجســتر التاريــ�خ فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، مــن اليمــن، مــدّون ومهتــم بالثقافــة 

والتاريــ�خ ومؤســس مشــرتك لنــادي عبــق الثقافــي ومتطــوع فــي العديــد مــن المبــادرات الثقافيــة.
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االختالف نعمة
غزالن حنان

طالبــة فــي برنامــج ماجســتر الصحافــة فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا. حاصلــة علــى إجــازة فــي الدراســات 

اإلنكليزيــة وآدابهــا. وشــغوفة بفــن تعلــم اللغــات. مــن بــن اللغــات التــي ت�تحدثهــا: العرب�يــة والفرنســية واإلنكليزيــة 

واإلســبانية. شــاركت مــن قبــل فــي المســابقة الجهويــة والوطنيــة لفــن الخطابــة ســنة 2018 فــي المغــرب، وحصلــت 

علــى المرتبــة الثالثــة فــي المســابقة الجهويــة.

لكل حكايٍة راٍو ولكل راٍو حكاية
موفق الحجار

طالــب فــي برنامــج ماجســتر األدب المقــارن فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا. حاصــل علــى إجــازة فــي الهندســة 

البرتوكيميائيــة ولــه مجموعــة شــعرية نشــرت فــي عــام 2019 بعنــوان »أنرتوبيــة شــعرية« حاصــل علــى جائــزة الشــعر 

للمهاجريــ�ن فــي كوااللمبــور - ماليزيــا عــام 2017 كاتــب مشــارك فــي عــدد مــن المهرجانــات األدبيــة فــي ماليزيــا 

وســنغافورة2018 – 2020.
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إنهاء استعمار العقل.. إنهاء استعمار اللغة
أنس أبو سمحان

كاتــب وباحــث وُمرتجــم فلســطيني مــن غــّزة، صــدر مــن ترجمتــِه كتــاب فلســفة القهــوة )2020( وروايــة قطــار إلــى 

باكســتان )2021(، وقري�ًبــا ســتصدر مجموعتــه القصصيــة األولــى صنــدوق رمــل. تخــرج مــن معهــد الدوحــة للدراســات 

الُعليــا مــن برنامــج ماجســتر األدب الُمقــارن، ويعمــل فــي مجــال تطويــ�ر المحتــوى العربــي، ولــه مئــات المقــاالت 

المنشــورة عــر اإلنرتنــت فــي مختلــف الصحــف والمجــالت العرب�يــة.
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