
تحیة طیبة وبعد،
في المؤسسات الحكومیةوالتطويرالتدريبإدارة عمل تطوير :الموضوع

لتكن ضمن قیادات المستقبل والكوادر تطوير االستثمار في طاقة الشباب, واستكماال لرؤية القیادة الرشیدة في 
دول مجلس التعاون مؤسسات دعماً لجھود و. ھذا التطوير في منظومة اإلقتصاد العالمي الحديثأولويات 
جیل قادر على مواكبة عبر تطويروذلك ،وتمكین المواھب والقادةلموارد البشريةاتنمیة وتطوير نحوالخلیجي

وذلك ،ونموذج اقتصادي قائم على االبتكار واالبداعالتمیز في عصر بناء منظومة متكاملة تستشرف المستقبلو
تصبح ومؤسسات أفضل العقول التحتضن دية للدولة ومؤسساتھا، نحو التحول الذكي لكي في إطار الرؤية الريا
. اً األكثر تقدماً وابتكار

دارات التدريبإومسؤولیاتعملتطوير منظومة عیة في ، فالبد من إحداث نقلة نوالتحدياتھذهوالستباق 
الموارد ادارات تطوير استراتیجیات حیث أن ، استشراف وصناعة المستقبلوتحديات المواجھة وذلك ل، والتطوير 
المؤسسي.التطويرأھداف تتوافق مع تكنولوجیة أنظمة بناء وادارية ألیاتتستلزم تطوير البشرية

ات التدريب في إدارلتطوير استراتیجیات 17المؤتمرتتشرف داتاماتكس بتقديمبھذه المناسبة 
2017يولیو 13-12الفترة من والذي يعقد في ،يدول مجلس التعاون الخلیجالمؤسسات الحكومیة ب

على ةالمبنیتحقیق التنافسیة الشاملةكیفیة وھیلوالتأادرات التدريباستراتیجیات تطوير ويركز على بدبي. 
، كما رؤية مستقبلیة متقدمة في ھذا الشأنبناء تطوير الموارد البشرية وبشأندارة والمعرفة الحديثةعلم اإل

بناء منظومة األداء المؤسسي المعرفي والفكر القیادي والتكنولوجیة الحلولیفیة االستفادة من كيركز على 
المؤسسي.التدريب والتطوير ريادة في قطاع الالتنموي الحديث وتعزيز إستدامة 

تكمومشاركة مؤسسحضورفإن ،في إدارات التدريب والتطويرصناع القرارلةوبناًء على المشاركات السابقھذا 
لتطوير في ھذا الحدث سوف تكون فرصة ھامة وذلك لإلطالع على المتطلبات واالستراتیجیات المستقبلیة 

ألیات التخطیط أفضلعبرالتدريب والتأھیل الحديثة لتمكین الكوادر البشرية لدى مؤسستكم، برامج
في علم األكثر تقدماً تصبح لكيية العالمیةالقیادممارساتالأفضلوالتحول المؤّسسي االستراتیجي ونظم 

. الّشاملالمؤسسي حولالتفي عصرفى مواجھة التحديات االدارة الحديث 
. لتواصل والتباحثلوالتنفیذيین جديراً بالذكر أن المؤتمر يعتبر منصّة متمیزة إللتقاء القیادات

.  آملین مشاركة مؤسستكم
www.datamatixgroup.com: يرجى مراجعةمزيدلل

وتفضلوا بقبول فائق الشكر واالحترام،

علي الكمالي
المدير العام

http://datamatixgroup.com/Conference/training/ar/EventsHome.aspx?zwx=xYTIC9NvvPzSggmghLN


معلومات الحدث
2017يولیو 13–12دبي ،تاريخ الحدث: 
اإلقلیمیة والدولیةقطاع األعمال، المؤسسات الحكومیةالمشاركین :
نخبة من المتحدثین والخبراء اإلقلیمیین والدولیین  المتحدثین :

تمنح شھادات الحضور  للمشاركینشھادات الحضور :
مؤسسات إعالمیة وبوابات ومواقع الكترونیة إقلیمیة وعالمیة متخصصة التغطیة اإلعالمیة :

www.datamatixgroup.comلطباعة برنامج المؤتمر يرجى مراجعة : برنامج المؤتمر :

التطوير في منظومة اإلقتصاد العالمي أولويات قیادات المستقبل أحد أھم والكوادر تطوير أصبحكما نعلم جمیعا 
وتمكین لموارد البشريةاتنمیة وتطوير نحودول مجلس التعاون الخلیجيمؤسسات دعماً لجھود . ھذا والحديث
التمیز بناء منظومة متكاملة تستشرف المستقبل في عصر ب والقادة وذلك  جیل قادر على مواكبة والمواھ

في إطار الرؤية الريادية للدولة ومؤسساتھا، نحو التحول وذلك ونموذج اقتصادي قائم على االبتكار واالبداع 
. اً تصبح األكثر تقدماً وابتكارومؤسسات أفضل العقول الالذكي لكي تحتضن 

الجھات المتوقع مشاركتھا في المؤتمر
 وقطاع األعمال الحكومیة القادة وصناع القرار من الوزارات، الھیئات والمؤسسات
الشرطة والقوات المسلحة. قطاعاتالضباط والتنفیذيین في
مدراء اإلدارات والمسؤولین والتنفیذيین في إدارات وأقسام قطاعات التدريب
سؤولین والتنفیذيین في إدارات وأقسام الموارد البشريةمدراء اإلدارات والم
مدراء اإلدارات والمسؤولین والتنفیذيین في إدارات وأقسام التطوير وتخطیط القوى العاملة
القیادات والكوادر التنفیذية المعنیة ومدراء اإلتصال المؤّسسي والعالقات العامة
رات والتدريبمؤسسات قطاع االستشاوالتنفیذيین في مدراء ال .
الجامعات والكلیات والمسؤولین المعنیین وأساتذةعمداء،مدراء
القیادات والتنفیذيین في ادارات وأقسام التخطیط  االستراتیجي وتقییم األداء
وقطاع األعمال الحكومیة الوزارات، الھیئات والمؤسسات في التدريب والتطوير بكافة المعنیین

برنامج المؤتمر

www.datamatixgroup.com/Agendaقع االلكترونيم االطالع على البرنامج من خالل المويمكنك

التسجیل:
 :700اإلختیار االولU$-ةوالمزايا المذكوريومان2لحضور مشارك واحد في المؤتمر لمدة دوالر
:400اإلختیارالثانيU$-ةوالمزايا المذكوريوم واحدلحضور مشارك واحد في المؤتمر لمدة دوالر
تمنح تخفیضات في حالة مشاركة المجموعات

تشمل الممیزات التالیة

إدراج ووضع اسم مؤسستكم على الموقع الرسمي للمؤتمر في صفحة الجھات المشاركة
فطار والغداء خالل فعالیات المؤتمر  وجبات اإل
نسخ من المحاضرات وأوراق العمل

info@datamatixgroup.comاو مراسلتنا 0097143326688لمزيد من المعلومات يمكنكم االتصال 

http://datamatixgroup.com/Conference/training/ar/EventsHome.aspx?zwx=xYTIC9NvvPzSggmghLN
http://datamatixgroup.com/Conference/training/EventsAgenda.aspx?zwx=xYTIC9NvvPzSggmghLN

