
 
 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  ،تحية طيبة وبعد
  

 الموضوع: قيادة المؤسسات في عصر القياده والمسؤولية 
 

كما نعلم جميعاً أن هناك متغيرات وتحديات دولية في منظومة القائد والقيادة، والتي تتصاعد مع ارتفاع معدالت 
والتوجه االستراتيجي نحو ضمان تدفق النماذج القيادية  التقدم في عصر االقتصاد المعرفي والرقمي الحديث،  

دعماً للرؤية القيادية للمنطقة، نحو   هذا ولمواجهة كافة التحديات التي فرضت نفسها على الدول ومؤسساتها.
التطوير المؤسسي الشامل من خالل منظومة قيادية متكاملة يقودها قادة قادرون على صنع التطوير واالبتكار 

ستقبل المؤسسات، ودعم جهود المؤسسات الحكومية واألعمال نحو مواصلة مسيرة االبداع والريادة لقيادة م
 المؤسسية والقيادية. 

 

  ةيشرفنا في داتاماتكس المشاركة في دعم هذه التوجه، وتقديم أبرز االستراتيجات والممارسات العالمية الهادف 
ئد القدوة، وتأهيل وتمكين قيادات الصف الثاني من قيادة الى دعم انتقال قيادات الصف االول الى مرحلة القا

 المؤسسات عبر منظومة قيادية متكاملة وذلك لضمان تدفق القيادات في عصر القياده والمسؤولية. 
 

بهذه المناسبة، يشرفنا مخاطبتكم بخصوص مشاركة قيادات مؤسستكم وذلك لإلطالع على المواضيع المطروحة  
القائد وال خالل والذي سيعقدالمؤتمر الرابع عشر للشخصيات التنفيذية  قيادة في فعاليات  حول منظومة 

يونيو لمناقشة أحدث استراتيجيات تطوير منظومة القيادة والقائد وفق أحدث نظم علم اإلدارة     16-15  الفترة مابين
 الحديث ومعايير التنافسية العالمية للقيادة.  

 
االعالم  القادة ووسال  وبمشاركة وحضور  للتميز  الشرق األوسط  ذاته يتشرف معهد جائزة  السياق  كما وفي 

 . ة عشرة لتميز الشخصيات التنفيذيةجائزة الشرق األوسط الرابعبتقديم 
 

 .آملين مشاركة مؤسستكم
 

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير،
 

 علي الكمالي                                                                                                                       
 المدير العام                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

 معلومات الحدث 
 

 ، دولة اإلمارات العربية المتحدة دبي  2022يونيو    16-15  الحدث: تاريخ
 من المؤسسات الحكومية، قطاع االعمال، الجامعات والمنظمات اإلقليمية والدولية  القادة المشاركين:

 من المؤسسات اإلقليمية والدولية التنفيذية والقيادات من المتحدثين  نخبة  المتحدثين :
 تمنح شهادات الحضور للمشاركين  شهادات الحضور :

 مؤسسات إعالمية إقليمية وعالمية وبوابات ومواقع الكترونية راعية    :   التغطية اإلعالمية 

 www.datamatixgroup.com برنامج المؤتمر:
 info@datamatixgroup.com  :لالتصال

 
  القائد والقيادة من المنظور العالمي الحديث والمتغير

 

 لماذا االستراتيجيات القيادية السابقة غير صالحة للذهاب إلى المستقبل؟  •

 القائد والقيادة في عصر المتغيرات الدولية •

 القائد والقيادة في عصر االقتصاد المعرفي والرقمي الحديث  •

 ديموغرافية القائد والقيادة في عصر المسؤولية )الجداره، التخصص، الموقع، المهام والمسؤوليات( •

 جرأة القائد والقيادة لصنع وإتخاذ القرار في عصر المتغيرات والمسؤولية  •
 

 إعداد قادة المستقبل: الجيل القادم من الشخصيات التنفيذية   
 

 القيادات: الرؤية االقتصادية الوطنية المستقبليةإعداد قادة المستقبل لضمان تدفق  •

 ديموغرافية قيادات الصف الثاني في عصر المسؤولية )الجداره، التخصص، الموقع، المهام والمسؤوليات(    •

 استراتيجيات إختيار قيادات الصف الثاني )الجداره، التخصص، الموقع، المهام والمسؤوليات(    •

 ي عصر المسؤولية لالنتقال إلى الصف األول كقدوة قيادية  استدامة قيادات الصف الثاني ف •

 استدامة القائد والقيادة وشروط االنتقال إلى مرحلة قادة الصف االول •

 الجدارة القيادية في زمن التنافسية العالمية للقيادة واالبداع  •

 بتكاري(استراتيجيات قيادات الصف الثاني )القيادة المبتكرة وفعالية االبداع والتخطيط اال •

 استراتيجيات قيادات الصف الثاني )القيادة والحلول االستثنائية، ادارة المؤسسات الحديثة(  •
 

 نقترح مشاركة كل من 
 

 المساعدون، األمناء، المحافظون، الرؤساء وأعضاء المجالس    الوزراء، النواب، الوكالء و •

 لشرطة والقوات المسلحة الرؤساء، المدراء، صناع القرار والتنفيذيين وكبار الضباط في ا •

 الرؤساء، المدراء، صناع القرار والتنفيذيين وكبار الشخصيات والقيادات التنفيذية الحكومية     •

 الرؤساء، المدراء، صناع القرار والتنفيذيين وكبار الشخصيات والقيادات التنفيذية في قطاع االعمال  •
 

  دوالر لحضور مشارك واحد لمدة يوم   USD  450رسوم التسجيل: 
 

 

 
 

 
 

 

http://datamatixgroup.com/Conference/Events/EventHome.aspx?zwx=Qsrd3B35kBVoxQmghLN
mailto:info@datamatixgroup.com

