
أعــــــــمــــــال الســــعـوديـــة
للــذكـــــاء االصــطنــــاعــي، الــتـدريـب و الـتطوير

الواليات المتحدة األمريكية |  تكساس  |  بالشراكة مع المعهد العالي للقيادة  
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إعداد وتقديم 

المـوسىيـزيـد / المهندس
مســتشــار ريــادة األعـمـال والذكــاء االصـطـناعي 

السعودية للذكاء اإلصطناعي، التطوير و التدريبأعمال | غرفة  أبها  | مسرح الغرفة التجارية 

  هـ   ١٤٤٣شـــــــــعــــبان        ١٧
www.saudiaworks.com
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سين المعنيين هم كل شخص له عالقة بالمنشأة على قسمين رئي

:مباشرين او غير مباشرين  وهم كالتالي
 الجهات المشرعة

الجهات المنظمة

 الجهات التجارية

 المجالس التابعة والمنبثقة

العمالء الداخليين.

العمالء الخارجيين.

المقاولين.

شركاء النجاح.
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 تأثير مدي لتحديد تجري المتخصصة الدراسات من متكاملة مجموعة

:جوانب عدة من  السعادة في  االستثمار و   تطبيق

 قانونية 

وتسويقية  

وإنتاجية  

ومالية  

واقتصادية 

واجتماعية
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  .مهلك الكثرة حب فخ في والوقوع .. ملهية الكثرة إن هو األمر حقيقة

  والوقت  |  والطاقة |  للمال مهلك  )القهري اإلكتناز(

 لكتم في السعادة أن منه ظنا لالستكثار حياته معظم يسعى قد البعض

 توق في يدرك ما وعادة .بالفعل يكفيه ما عنده كان وإن حتى األشياء، من المزيد

 صدرم هو ليس نفسه األشياء تملك وأن .هدف وليست وسيلة الماديات أن جدا متأخر

لحياتنا األشياء هذه تضيفها التي القيمة في السعادة وإنما السعادة،
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)..مسكن -تعليم-تدريب-نشاط-اهتمام -عائلة -موظف( واإلحتواء المكانة•

  المهارة لممارسة الصالحيات•

)تقليدية غير( والحيوية البسيطة العمل بيئة•

... العام الجو | تفاصيل | أثاث | مكاتب•

  المستقبلية والنظرة التفكيرية القاعدة•

  باألنظمة الداخلية الصراعات تحطيم•

  واإلبتكار اإلبداع•

  درجة ٣٦٠ التقيم•
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 من لهم التمكين ثقافة بايجاد وتقوم لديها العاملين تقدر السعيدة المؤسسات

 متميزةال المؤسسات فإن العملية، الناحية ومن والمؤسسية الشخصية األهداف تحقيق أجل

  :يلي بما تقوم

االرؤي لتحقيق المطلوبة العاملين أداء ومستويات والكفاءات المهارات تحديد 

  اإلستراتيجية واألهداف والرسالة

قيقلتح المطلوبة والقدرات بالمواهب واإلحتفاظ وتطوير لجنب الفعال لتخطيط 

  .اإلحتياجات تلك

هاضاإلستن من العاملين وتمكين الفريق وأهداف الشخصية األهداف بين المواءمة 

  .الجميع بين الحقيقية الشراكة من بروح الكامنة لقدراتهم الكامل
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  ميعبج الخاصة اإلحتياجات  تلبي ومستدامة باهرة نتائج السعيدة المؤسسات تحقق

 تعمل التي ليةالتشغي البيئة إطار في الطويل و القصير المديين على بالمؤسسة المعنيين

:يلي بما تقوم المتميزة المؤسسات فإن العملية، الناحية ومن فيها

لمؤسسةبا المعنيين لجميع المستقبلية والتوقعات الحالية اإلحتياجات تجميع 

 مع لها، الداعمة والسياسات اإلستراتيجية ومراجعة لتطوير أساسي كمدخل

  متغيرات ألية التيقظ

ستوىم تقديم و الرسالة لتحقيق المطلوبة الرئيسية النتائج وتفهم تحديد 

اإلستراتيجية واألهداف الرؤيا تحقيق نحو التقدم
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البسمة ليست تطبيق وتمارين للوجه 

بل هي أساس الحياة 

....وثقافة... ونمط... السعادة أسلوب

يـــزيــد المـــوسى#
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