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ادة وثقافة تنظميية ة ق ادي، مدربة معمتدة ، مو رية تطور ق خ



ىل مجيع املستو ة والتوجهييّة  ليت التدري ادية العليا ٔركّز يف ر ت الق
سرتاتيجية ادة  ادة الفريق والق ة ومؤسسة مفهوم ال . وق ادة ح ق

ة يف فرت  الق ٔ ىل إاليثار واملرجعية ا ة املركز  ات التحّول النيواكرزم
ٔرض ال الل احبايث العلمية ومعيل يف  واقع مع التنظميي والتغيري من 

املية ظامت  ىل. م ٔ متّزي ب ادية  شارايت التنظميية والق  املواصفات ٕاس
دد من الزوا ىل ر التحول التنظميي من  ٔركز فهيا  ٔمهها العاملية و  

ة ت التنظمي الثقاف رب لمتين ر. التفكري املنظويم ومستو ليت 
ت اليت يو  د ارات التواصل العاملية والت ها من الثقافات املتعددة  ا
لية النا املستق ٔج اة مستدامة  ٔفضل وح امل  ل  ٔ مح ٔط. يعملون 
ايت الل ح ارش  ري م ارش و شلك م ٔثري يف مليون قائد  .لت



المسيرة العلمية والمؤهالت

سرت • ٔثناء التحول  ادي التنظميي  كتوراة يف السلوك الق ة ا اتيجي من در
 University College London –IOE:امعة

امعة• ة  املاجستري يف الرتبية املستدامة من  London SouthBank:در
ه معمتد • ّ ني  PCCمو لمو حتاد العاملي  ICFمع 
قدم مع• ه فرق معل  ممارس م  Conditions 6مو
وافع لالفراد وفرق العمل • DISC -TTISIمقّمي لطرق التواصل وا
ادة• Leadership Circles  360مقّمي لكفاءات الق
ادة بذاكء مشاعر• معمتد EQ  360مقّمي الق
ادة بذاكء الثقافة التنظميية• معمتد CQ  360مقّمي ق

الل . قّدمت د ة يف العامل  ورات التدري ات ا ٔهنا  22ادة عنقاوي م ٔربعة كتب والزالت، كام  ٔلفت  سنة من العطاء و
ة ادة النيواكرزم دة ملاّدة الق ت املت المة فكرية وجتارية مس يف الوال ٔفاكرك ®مت  ه مشاعرك و ّ ٔيضا و  ®ومت 

جن لغتني العربية و ّصة تعلمييّة  ىل شلك م ل سنوات  رية ق ٔ ٔطلقت ا ٓخر وقد  سجيل  ادة . د. لزيية يف العامل امجعب
ه التنظميي معوما وتتعامل م ربة عريضة يف التواصل الثقايف يف املنظامت والتوج هتا مبا عنقاوي ذات  ت جبميع مستو اد ع الق

هي. يف ذ فرق العمل وتوجهيها هيا مادهتا العلمية املتخصصة يف  ٔيضا مدّرب مدّربني و . ل املدّربنيويه 
دد مس  جنلزيية وقد وصل  لغة العربية و شورالسمعي اخلاص هبا  رب امل ادي  رش فكرها الق  20متعهيا ٕاىل ما يقرب من ت

رب العامل .  ٔلف مسمتع 
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