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مقدمة :
إن العوملــة االقتصاديــة أصبحــت أمرا ً
واقعــا ً ال ميكن إغفالــه أو جتاهله  ،حيث
يوجد اجتاه قوى لتوحيد الســوق العاملية
واحلد مــن قيود حركة التجارة بني الدول ،
وبالتالي زيادة تدفقات الســلع واخلدمات
ورؤوس األموال والتكنولوجيا عبر احلدود،
ومع التوجه العاملي نحو زيادة اخلصخصة
واالندمــاج بــن العديد من الشــركات
العاملية  ،وفى ظل هذه التحديات أصبح
لزاما ً على املنظمات أن ترسخ أقدامها في
الســوق احمللية من خالل تقييم مستمر
ألعمالها وما يشوبها من معوقات ،وإتباع
مداخــل جديــدة أكثر كفــاءة لتحقيق
التغيير املنشود من خالل تلبية متطلبات
العمالء ومسايرة الضغوط البيئية.
الهدف العام :
يهتم برنامج مهــارات األعمال الدولية
بدراســة املفاهيم األساسية ،والقضايا
واحملــاور األساســية فــي إدارة األعمال
الدولية من خــال االطالع على التجارب
الدولية.

األهداف التفصيلية :
7 7االطــاع علــى التجــارب الدوليــة
للتنمية اإلدارية و البشرية.
 7 7التعرف على التخطيط االستراتيجي
الشخصي و الوظيفي.
 7 7القدرة على التعامــل مع الثقافات
اخملتلفة و تنظيم و إدارة الوقت.
 7 7تنميــة مهارات التفكيــر االبداعي
واالبتكاري.
 7 7حتســن جــودة احلياة الشــخصية
والوظيفية.
موضوعات الحلقة :
 遏 遏مهارة التعايش و احلوار من كندا.
 遏 遏مهارة إدارة الوقت من أملانيا.
 遏 遏مهارة االصــرار و التطوير الذاتي من
كوريا.
 遏 遏مهارة االبداع من أمريكا.
 遏 遏مهارة جودة احلياة من اليابان.
الفئة المستهدفة :
9 9مدراء اإلدارات اخملتلفــة في القطاع
احلكومي/اخلاص/غير الربحي.
9 9املهتمــون بتطبيق معاييــر التميز
واجلودة األوروبية.

مدة الحلقة التطبيقية :
(  ) 20ســاعة تدريبيــة موزعة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
التكلفة المالية :
« « 200ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح
 3مشــاركني ســيتم منح مقعد
مجاني).
« «تشــتمل التكلفة أدبيــات احللقة
( كملف املتــدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
« «يحصل املشــارك بعد نهاية احللقة
على شــهادة معتمــدة من معهد
اإلدارة العامة.

ملخص السيرة الذاتية:
د .صالح لطفي
المؤهالت:

遏 遏بكالوريــوس إدارة أعمال بتقدير جيد
جدا مع مرتبة الشــرف عام 2000م،
وماجســتير إدارة املوارد البشرية من
كلية التجارة اخلارجية و إدارة األعمال
بجامعــة حلوان عــام2006م مبرتبة
الشــرف ،و دكتوراه التنمية الدولية
من كلية الدراسات الدولية بجامعة
كوريا عام 2010م بتقدير امتياز.

الخبرات العلمية:
遏 遏قدم د .صالح العديد من االستشارات
و البرامــج التدريبية شــارك بأوراق
عمل فــي العديد مــن املؤمترات في
أكثر مــن  12دولــة حــول العالم
في مجــاالت التطوير املؤسســي
واحلوكمــة املؤسســية واملــوارد
البشرية والتدريب.

