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أر ّكز يف رحليت التدريبية والتوجهي ّية عىل مجيع املس توايت القيادية اذلات ّية وقيادة الفريق والقيادة
مدرب معمتد من مركز القيادة لستيفن كويف منذ عام  ،2000وكوين
الاسرتاتيجية .كوين حاصةل عىل ّ
ومدرب ذاكء
ومقّي ّ
ومقّي ذاكء مشاعر  EQ-SEI 360معمتدّ ،
ماسرت  NLPبرجمة لغوية عصبيةّ ،
ثقافة تنظميية  CCA-CQمعمتد ،ومو ّجه معمتد  PCCمع الاحتاد العاملي للموهجني  ،ICFوابحثة
يف السلوك القيادي الخاليق  ،Neocharismatic Leadershipوأخريا موجه فرق معل متقدم
معمتد لمنوذج ) Team Diagnostic Survey (TDSللتوجيه التنظميي ،فان استشارايت التنظميية
والقيادية تمت ّّي بأعىل املواصفات العاملية.

التارخي املهين
خالل العرشون عام ًا املاضية يف تدريب وتوجيه القيادايت ،معلت خاللها مع ّ
منظامت رحبية وأخرى حكومية ،اكن تركّيي والزال عىل
التطوير الشخيص للقادة من حيث ّالرؤية والهداف .خربايت يف جمال رايدة العامل ليست فقط يف دول اخلليج العريب وامنا أيضا يف دول
وخباصة اململكة املتحدة والوالايت المريكية املتحدة ،عىل أ ّن معاليئ خالل هذه الس نوات متعددي الثقافات من لك دول العامل.
غربية ّ
علمتين رحليت عرب الثقافات املتعددة همارات التواصل العاملية والتحدايت اليت يواهجها من يعملون لجل عامل أفضل وحياة مس تدامة لجيالنا
املس تقبلية .أطمح للتأثري يف مليون قائد بشلك مبارش وغري مبارش خالل حيايت.

أسلويب يف العمل
•
•
•
•
•
•
•
•

التصمّي املبدع وامللهم للهداف املنبثقة من الرؤية والرساةل والغاايت النبيةل
خلق قمية أصيةل يف العمل من خالل أس ئةل توجهيية متكينية
ادراك تعدد وهجات النظر املتعلق ابالختالفات الثقافية املتعددة يف املوقف الواحد
تمنية املرونة واالحتواء لتعدد املنظور والرأي مكقدرة أساس ية للقيادة العاملية
متكني الفعالية واملبادرة العملية وحتمل املسؤولية كنقاط قوة ميكن تفعيلها
حتقيق مفهوم التوازن ومفهوم حصة ا ّ
ملنظامت كجزء من التخطيط االسرتاتيجي
حتقيق ذاكء مشاعر م ّمتّي يف التواصل بني القادة وفرق العمل من أجل التاكتف واالجناز
الاستشارات الشمولية واملتاكمةل هبدف تقدمي أفضل احللول

Global Talent Academy LLC, USA
Dr Ghadah Angawi,
All right reserved.

