
تحیة طیبة وبعد،

"صناع التغییرالقیاديات منملتقى": الموضوع

دول مجلس التعاون الحیوي الذي تضطلع بهدعمًا للدوروبالیوم العالمي للمرأةعامًا على اإلحتفال 105بمناسبة مرور 
دارة الحديث في علم اإلالقیادية العالمیة أفضل الممارساتتمكین القیاديات من خالل نحوھا مؤسساتوالخلیجي 

لمؤتمر الدولي الثامن عشر افي من مؤسستكم القیاديات يشرفنا مخاطبتكم بخصوص مشاركة ،القیاديالتمیزو
برعاية المؤسسات الحكومیة والذي سیقامدبي،فندق برج العرب بب2015مارس 9-8الذي سیقام في للقیاديات 

.والخاصة والمنظمات الدولیة

في إثراء التبادل الفكري يساھم ملتقى سنوي ھام وللقیاديات يعد المؤتمر أحد أھم األحداث اإلقلیمیة والعالمیة 
يشھد المؤتمر مشاركة وھذا.ھاتحققإلنجازات التي ستعراض أھم اإوفي إطار تعزيز الدور القیادي للمرأةالخبرات و

مؤسسة إعالمیة وبوابات 100مؤسسة راعیة و30باإلضافة الى من القیادياتاع القرارمن صن500ّمايقارب من 
مشاركة القیاديات في تطوير وإدارة وذلك للتحاور حول كیفیة ةوعالمیةإقلیمیومتحدثةمتحدث10إلكترونیة وأكثر من 

.اإلقتصاد الوطنيالمساھمة في بناء المؤسسات و

القیاديات وبتكريم المؤسسات والشخصیات تزامناً مع إنعقاد المؤتمر كما سیقوم معھد جائزة الشرق األوسط للتمیز
اإلنجازات تقديراً ألفضل2015مارس 9للقیاديات صباح يوم الفائزات بجائزة الشرق األوسط للتمیز الخامسة عشر 

.قلیمیة والدولیةاإلشخصیات البحضور القیادية 

.ات وممثلي مؤّسستكم في ھذا الحدث الھاميآملین مشاركة قیاد

www.woibex.comلمزيد من المعلومات يُرجى مراجعة

،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

الكماليعلي 
المدير العام
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مؤتمر عن النبذة

في إثراء التبادل الفكري يساھم ملتقى سنوي ھام للقیاديات ويعد المؤتمر أحد أھم األحداث اإلقلیمیة والعالمیة 
أفضل الممارسات وذلك من خالل تستعراض أھم اإلنجازات التي تحققإفي إطار تعزيز الدور القیادي للمرأة ووالخبرات 

من اع القرارمن صنّ 500يشھد المؤتمر مشاركة مايقارب من ھذا و. التنافسیةومعايیر التمیز ودارة الحديث في علم اإل
ومتحدثةمتحدث10مؤسسة إعالمیة وبوابات إلكترونیة وأكثر من 100مؤسسة راعیة و30باإلضافة الى القیاديات

.القیاديات في تطوير وإدارة المؤسسات واإلقتصاد الوطنيمشاركة وذلك للتحاور حول كیفیة ة وعالمیةإقلیمی

2015معلومات عامة عن مؤتمر 

2015مارس9–8برج العرب فندق : ومكان الحدثتاريخ
شخصیة من المؤسسات الحكومیة، الخاصة، والمنظمات اإلقلیمیة والدولیةوةقیادي500مايقارب من : المشاركین
يشاركون بأوراق عمل ودراسات میدانیة عن أفضل الممارسات اإلقلیمیة والدولیةاءخبر10: المتحدثین

دولیةإقلیمیة ومؤسّسة إعالمیة وبوابة إلكترونیة100أكثر من : التغطیة اإلعالمیة
/www.woibex.com/eMagazine:مجلة المؤتمر 
إضغط ھنالإلطالع على أجندة المؤتمر:أجندة المؤتمر 

تمنح شھادات الحضور للمشاركین المسجلین فقط  :شھادات الحضور
دولیة مؤسسة راعیة إقلیمیة و30أكثر من :المؤسسات الراعیة

www.woibex.com:  يرجى مراجعة: المؤتمر والتسجیللبرنامج 
والنجاحات للقیاديات ممارسات يتم تقديم أفضل ال:أفضل الممارسات

2015لمؤتمر األحداث المصاحبة 

 للمزيد- للقیاديات15جائزة الشرق األوسط للتمیز :www.meawards.com
فى دول مجلس التعاون الخلیجيالشابة2020قیاديات سماء أاإلعالن عن
لكوادر القیادية النسائیة نجازات امعرض إ
للمؤتمر اإلستراتیجیونء شركاالمعرض

المؤتمر أھداف 

 ،القیادية العلیا ومواقع صنع القراردعم القیاديات لتحقیق المناصب الدولیة
ات والتعرف على التجارب المتمیزة في القیادة وريادة األعماليإثراء وتمكین الجیل القادم من القیاد
قتصادية ودعم مشروعات المرأة الصغیرة والمتوسطة تعزيز التنمیة اإل.
ر وأثرھا اإليجابي في المجتمع  المساھمة في تطوير وتمكین الكوادر النسائیة للمشاركة في صنع القرا
التواصل مع القیاديات والمؤسسات ووسائل اإلعالم اإلقلیمیة والعالمیة
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للقیاديات 15جائزة الشرق األوسط للتمیز 

ات التي تلعب دورًا متمیزاً في تطوير الدور الريادي يبتكريم القیاديقوم معھد جائزة الشرق األوسط للتمیز سنوياً 
ت ستطاعت إحداث تغییر في مجاالإى أفضل الممارسات القیادية التي والتنموي في المجتمع عبر تسلیط الضوء عل

.  العالمیةالتنافسیةومعايیر التمیز ودارة الحديث أفضل الممارسات في علم اإلوذلك من خالل العمل المختلفة،

أبرز الشخصیات اإلقلیمیة والعالمیة التي سبق وأن كرمت من المعھد 

 آل جور نائب الرئیس األمريكي األسبق
 دومینك دوفیلبان رئیس مجلس الوزراء الفرنسي السابق
 أنور إبراھیم نائب رئیس وزراء مالیزيا السابق
إيغور إيفانوف مستشار األمن القومي الروسي
 مجلس إدارة ومؤسس أوراكل العالمیةالري ألیسون رئیس
المؤسس والمدير لموسسة أمدال-جینیه أمدال/ د
 كیم فوك صاحبة أشھر قصة في العالم خالل حرب فیتنام

أبرز الشخصیات النسائیة القیادية التي سبق وأن كرمت من المعھد 

ئیسة جمعیة أم المؤمنین الشیخة فاطمة بنت زايد بن صقر ال نھیان حرم صاحب السمو حاكم عجمان، ر
  الشیخة سالمة بنت حمدان آل نھیان حرم الفريق أول سمو الشیخ محمد بن زايد آل نھیان ولي عھد أبوظبي
أمیرة الطويل/ األمیرة
أمینة بنت حمید الطاير  رئیسة جمعیة النھضة النسائیة بدبي/ سمو الشیخة
 سیدات أعمال العربالشیخة حصة سعد العبد هللا الصباح رئیس مجلس
شروق–ستثمار والتطوير رئیس ھیئة الشارقة لإل–ن القاسمي سعادة الشیخة بدور بنت سلطا

التي سبق وأن كرمت من المعھد أبرز القیاديات النسائیة 

دولة اإلمارات العربیة المتحدة-معالي الشیخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجیة
 مملكة البحرين-بنت خلیفة بن أحمد  آل خلیفة من البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدةالشیخة حصة
  معالي الدكتورة أمة العلیم السوسوة  األمین العام المساعد والمدير اإلقلیمي لمكتب الدول العربیة)UNDP(
الدكتورة معصومة المبارك  وزيرة الصحة سابقًا بدولة الكويت معالي
رة نورية الصبیح وزيرة التعلیم سابقا بدولة الكويت  معالي الدكتو
معالي الدكتورة أماني بورسلي وزيرة التجارة والصناعة سابقًا بدولة الكويت
  معالي الدكتورة  میرفث تالوي  وكیل األمین العام لالمم المتحدة واألمین التنفیذي لإلسكوا سابقًا
 ئب رئیس مجلس اإلدارة والمدير التنفیذي لشركة األموالھنادي بنت ناصر آل ثاني نا/سعادة الشیخة
شیخة بنت عبد هللا المسند رئیس جامعة قطرالدكتورة
مجلس سیدات أعمال دبيرئیسةالقرقعیسىرجاء
ستثمارلإلناجولف ومدير عام بنكمحمد طاھرناھدالدكتورة

www.meawards.com:للمزيد يرجى مراجعة
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ات التي تلعب دورًا متمیزاً في تطوير الدور الريادي يبتكريم القیاديقوم معھد جائزة الشرق األوسط للتمیز سنوياً 
ت ستطاعت إحداث تغییر في مجاالإى أفضل الممارسات القیادية التي والتنموي في المجتمع عبر تسلیط الضوء عل

.  العالمیةالتنافسیةومعايیر التمیز ودارة الحديث أفضل الممارسات في علم اإلوذلك من خالل العمل المختلفة،

أبرز الشخصیات اإلقلیمیة والعالمیة التي سبق وأن كرمت من المعھد 

 آل جور نائب الرئیس األمريكي األسبق
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 أنور إبراھیم نائب رئیس وزراء مالیزيا السابق
إيغور إيفانوف مستشار األمن القومي الروسي
 مجلس إدارة ومؤسس أوراكل العالمیةالري ألیسون رئیس
المؤسس والمدير لموسسة أمدال-جینیه أمدال/ د
 كیم فوك صاحبة أشھر قصة في العالم خالل حرب فیتنام
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اجراءات التسجیل لحضور المؤتمر
www.woibex.com: يرجى مراجعة

إضغط ھنالإلطالع على أجندة المؤتمر:أجندة المؤتمر 

:كل مننتوقع مشاركة

   الوزراء، الوكالء، السفراء، القناصل وعضوات البرلمانات ومجالس الشورى
 قتصاديةالحكومیة واإلداريةوالكوادر النسائیة التنفیذية واإلالقیادات
،عضوات مجالس الغرف التجارية والصناعیةاألكاديمیات، اإلعالمیاتسیدات األعمال
 والكوادر النسائیة في الشرطة والقوات المسلحةالقیادات
القیادات والكوادر في مؤسسات تنمیة المرأة، اإلتحادات والجمعیات النسائیة
 في المؤسسات الحكومیة والخاصة  الشابة القیادات والكوادر

:دوالر للمشارك الواحد وتشمل$3000: ختیار األول اإل

غرفة لمدة اربعة لیالي –نجوم 5لى إقامة فندقیة إضافةالجائزة باإلتمر لمدة يومین وحفل حضور المؤ
ثناء المؤتمر الى حفل الغداء أضافةمل باإلنسخ من أوراق الع
لى موقع المؤتمرومن الفندق إالمطارلىتأمین وسائل النقل من وإ

-:دوالر للمشارك الواحد وتشمل$2500: ختیار الثاني اإل

 غرفة لمدة ثالث لیالي –نجوم 5لى إقامة فندقیة إضافةمر لمدة  يومین وحفل الجائزة باإلالمؤتحضور
ثناء المؤتمر حفل الغداء ألىإضافةنسخ من أوراق العمل باإل
لى موقع المؤتمرومن الفندق إالمطارىتأمین وسائل النقل من وإل

-:الواحد وتشملدوالر للمشارك $2000: ختیار الثالث اإل

غرفة لمدة لیلتان –نجوم 5لى إقامة فندقیة تمر لمدة يومین وحفل الجائزة باإلضافة إحضور المؤ
 لى موقع المؤتمرومن الفندق إالمطارلىتأمین وسائل النقل من وإونسخ من أوراق العمل اثناء المؤتمر

-:وتشملدوالر للمشارك الواحد $1200: ختیار الرابع اإل

غرفة لمدة لیلة واحدة –نجوم 5لى إقامة فندقیة إضافةلمدة يوم واحد وحفل الجائزة باإلحضور المؤتمر
 ى موقع المؤتمرومن الفندق إلالمطارلىتأمین وسائل النقل من وإونسخ من أوراق العمل اثناء المؤتمر

-: دوالر للمشارك الواحد وتشمل$850: ختیار الخامس اإل
فطار والغداء ونسخ من أوراق العمل  وجبة اإللىإضافةتمر لمدة يومین وحفل الجائزة باإلحضور المؤ

-: دوالر للمشارك الواحد وتشمل$500: ختیار السادس اإل
 فطار والغداء ونسخ من أوراق العمل وجبة اإللى إضافةباإلحضور المؤتمر لمدة يوم واحد وحفل الجائزة

لى قاعة المؤتمر الدخول إوضـرورة إستكمال إجراءات التسجیل لضمان حجز المقاعد مبكراً:مالحظة ھامة
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ـــات  ـــة والمنظم ـــة والخاص ـــات الحكومی ـــد المؤسّس ـــام بتواج ـــار اإلھتم ـــي إط ـــراكة اإلســـتراتیجیة ف ـــرض الش ـــأتي ع ي
، حتـــى نـــتمكن مـــن دعـــم مســـیرة نجـــازات القیاديـــات لـــديھمإوتقـــديمفـــي ھـــذا الحـــدث الھـــامالرســـمیة الدولیـــة
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لفــتح المجـــال أمــام المؤسســـات خــالل المـــؤتمر لعـــرض " الّشـــريك اإلســتراتیجي للمـــؤتمر"يـــأتي برنــامج ھــذا و

ــاذج  ــديم أھــم نم ــرأةوتق ــدور الريــادي للم ــديثدعــم وتمكــین ال ــر المؤسســي الح فــي إطــار وممارســات تطــوير الفك
ــع  ــي المجتم ــرأة ف ــز مشــاركة الم ــي تعزي ــة ف ــي المنطق ــا ف ــادات العلی ــات القی ــة وتوجھ ــؤتمر فرصــة . دعــم رؤي ــد الم ويع

.ات والمؤسسات والھیئات علي المستويین اإلقلیمي والعالمي متمیزة إللتقاء المنظم

)حسب االتفاق(رسوم ال- ممیزات الشريك اإلستراتیجي للمؤتمر

 2015فرصة تسويقیة إقلیمیة وعالمیة للشركاء اإلستراتیجیین حتى نھاية مارس
إدراج ووضع شعار مؤسستكم كشريك إستراتیجي للمؤتمر
مساحة مخصصة للشريك اإلستراتیجي لعرض أفضل الممارسات خالل المعرض المصاحب
 مع كبار الشخصیات) الشريك اإلستراتیجي(أولوية التواجد والتمثیل للمؤسسة
عرض صور أو مقاطع اعالنیة خاصة بالشريك االستراتیجي على الشاشات الموجودة في قاعة المؤتمر
بكات التواصل اإلجتماعيشواإلستراتیجي في األخبار الصحفیة والتغطیات االعالمیةالشريك التنويه عن
إعداد لقاءات صحفیة وإعالمیة مع الشريك اإلستراتیجي أثناء المؤتمر
3 في قاعة المؤتمر ومنطقة التسجیل وأماكن االستراحات والمركز اإلعالمي) بانرات ( رايات
بطاقات لحضور المؤتمر وحفل الجائزة4د تزويد الشريك اإلستراتیجي بعد
 شھادة شكر وتقدير للشريك اإلستراتیجي في ختام المؤتمر و حفل الجائزة
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