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القيادة الفريق و يادة ق مجيع املس توايت القيادية اذلاتيّة و عىل  رحليت التدريبية والتوجهيّية أ ركّز يف

، وكوين 2000كوين حاصةل عىل مدّرب معمتد من مركز القيادة لستيفن كويف منذ عام  .الاسرتاتيجية

معمتد، ومقّّي ومدّرب ذاكء  EQ-SEI 360برجمة لغوية عصبية، ومقّّي ذاكء مشاعر    NLPماسرت 

، وابحثة ICF نيوهجملي للمالعا حتادع الام PCCمعمتد، وموّجه معمتد  CCA-CQ مييةتنظ  ثقافة

وأ خريا موجه فرق معل متقدم ، Neocharismatic Leadership يف السلوك القيادي ال خاليق

رايت التنظميية استشافا ن للتوجيه التنظميي،  Team Diagnostic Survey (TDS)معمتد لمنوذج 

 . ّّي بأ عىل املواصفات العامليةيادية تمتوالق 

 املهين التارخي

عامًا املاضية يف تدريب وتوجيه القيادايت، معلت خاللها مع منّظامت رحبية وأ خرى حكومية، اكن تركّيي والزال عىل  العرشونالل خ

منا أ يضا يف دول التطوير الشخيص للقادة من حيث الّرؤية و  ال هداف. خربايت يف جمال رايدة ال عامل ليست فقط يف دول اخلليج العريب وا 

 العامل. لو دلك من معاليئ خالل هذه الس نوات متعددي الثقافات  غربية وخباّصة اململكة املتحدة والوالايت ال مريكية املتحدة، عىل أ نّ 

والتحدايت اليت يواهجها من يعملون ل جل عامل أ فضل وحياة مس تدامة ل جيالنا  همارات التواصل العامليةعرب الثقافات املتعددة علمتين رحليت 

 .املس تقبلية. أ طمح للتأ ثري يف مليون قائد بشلك مبارش وغري مبارش خالل حيايت

 أ سلويب يف العمل

هداف املنبثقة من الرؤية والرساةل والغاايت النبيةل •  التصمّي املبدع وامللهم لل 

 متكينية يةتوجهي أ س ئةل خلق قمية أ صيةل يف العمل من خالل  •

دراك تعدد وهجات النظر املتعلق  •  وقف الواحدالثقافية املتعددة يف امل ابالختالفاتا 

 ي مكقدرة أ ساس ية للقيادة العامليةأ  تمنية املرونة واال حتواء لتعدد املنظور والر  •

 متكني الفعالية واملبادرة العملية وحتمل املسؤولية كنقاط قوة ميكن تفعيلها •

 اال سرتاتيجي التخطيط كجزء من ملنّظامتا حصةمفهوم التوازن و مفهوم حتقيق  •

 التاكتف واال جناز يف التواصل بني القادة وفرق العمل من أ جل ذاكء مشاعر ممتّّي حتقيق  •

 وللأ فضل احلتقدمي  هبدف تاكمةلات الشمولية وامل الاستشار  •

 
 


