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يـســر  غرفة تجارة وصناعة أبوظبي دعوتكم لحضور نـــدوة تعريفية عن

جائزة الشيخ خليفة لالمتياز  تعريف الحاضر وصناعة المستقبل

Abu Dhabi Chamber of Commerce & Industry is pleased to invite you to attend an 

Orientation Seminar on SKEA Dealing with the Present & Shaping the Future

Register Here ـل هــنــا َســجِّ

https://bit.ly/skea20

هــــدف الندوة

التعريف بنموذج الجائزة وكيفية توثيق معنى التميز المؤسسي 
.(stake holders) من منظور جميع المعنيين

ا�داء  قياس  ومنهجية  الجائزة  لمعايير  العام  ا�طار  شرح 
المتبعة من قبل المقيمين والمحكمين بالجائزة.

إلقاء الضوء على القطاعات المشاركة بالجائزة وفئات التكريم .

مفهوم التميز في إدارة ا�زمات.

كيفية إدارة المخاطر لتحقيق التميز المؤسسي.

ووضع  الرشاقة  تحقيق  نحو  للسعي  جديدة  ذهنية  صياغة 
اللبنات الداعمة للهشاشة المؤسسية.

الموضوعات الرئيسية 

البروفيسور هادي التيجاني 
المنسق العام – جائزة الشيخ خليفة لالمتياز

البروفيسور أنتوني بندل 
خبير التميز واالبتكار والرشاقة المؤسسية

المحاضرون

إعطاء نبذة كاملة عن ا�طار العام لجائزة الشيخ خليفة 
لشركات  التنافسية  القدرات  رفع  في  ودوره  لالمتياز 

ومؤسسات القطاع الخاص بأبوظبي والدولة.

الخدمات المقدمة من قبل مكتب الجائزة.

درء أو تخفيف آثار جائحة كوفيد 19 على منشآتكم.

تحقيق القيادة والريادة في إدارة ا�زمة محلي¹ وإقليمي¹ 
وعالمي¹.

 2020/05/191:00 PM - 3:00 PM

Objectives
Fully explain the nature of SKEA program and its 
role in enhancing the competitiveness of all private 
sector organizations operating the UAE.

Services provided by SKEA Office.

Cushioning the impact of Covid- 19 on your 
businesses.

Leading locally, regionally & globally.

Main Topics
Introducing SKEA’s excellence model, and how to define 
excellence from the point of view of all stakeholders 
(Basic Concepts of Excellence).

Defining SKEA’s Criteria and Assessment Process (RADAR) 
and how to use it as a roadmap towards continuous 
improvement. 

Shedding light on the sectors pertaining to SKEA, and the 
categories of recognition and appreciation.

The concept of excellence in crisis management.

How does Risk Management contribute to Excellence?

A New mindset towards Agility and Anti-fragility.

Presenters
Prof. Hadi Eltigani 
General Coordinator of SKEA

Prof. Anthony Bendell 
Expert – Excellence, Innovation, Agility, Antifragility

https://bit.ly/skea20

