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 1.دمحم زايري  االسم:
 .(من أصهل جزائرية)السسمكة الستحدة  البلد:

 .(الجزائر) 1556 الوالدة:
 دكتهراه في اإلدارة من جامعة برادفهرد _ السسمكة الستحدة. التعليم:

 الحياة والعمل: 

عاش وعسل في السسمكة كاتب وأستاذ ومدتذار ورائد أعسال، مختص في مجال إدارة الجهدة الذاممة، 
الستحدة، وبعد إتسامو الدراسات العميا أصبح مدرسًا في جامعة برادفهرد، حيث يعسل حاليًا أستاذًا في 

الرئيس التشفيذي لمسركز األوروبي إلدارة أفزل السسارسات في برادفهرد، ، باإلضافة إلى كهنو كمية اإلدارة
والفمدفات اإلدارية، لدى تقشيات أفزل اللشذر (، وىه مشظسة مرسسة Zairiومؤسس ورئيس معيد )

، حيث يدعه إلى سد الفجهة بين السسارسات األفزلزايري خبرة في مجال السقارنة السرجعية وإدارة 
الشظرية والسسارسة، وتكييف السعايير األكاديسية إلى مهاقف العالم الحقيقي، وقد ساعد الذركات 

الحكهمية في جسيع أنحاء العالم في تحدين جهدة الدمع والخدمات والهكاالت الحكهمية والسشظسات غير 
كتابًا في مجاالت  17مشذهر، بسا في ذلك  300التي يقدمهنيا، قام بتأليف أو شارك بتأليف أكثر من 

مؤتسرًا وطشيًا ودوليًا، مشذ  250الجهدة والسهضهعات السرتبطة بيا، كسا شارك بأنذطة في أكثر من 
ت كان زايري نذطًا في دعم السشظسات في السسمكة الستحدة في تكييف التفكير اإلداري مشترف الثسانيشا

ألفزل السسارسات، وقد عسل بذكل وثيق مع مئات السشظسات التي تغطي مجسهعة واسعة من مرالح 
القطاعين العام والخاص، وقد ساعد عسمو في الثسانيشات في مجال تكشهلهجيا الترشيع الستقدمة في 

الطريق أمام الذركات الرغيرة والستهسطة عمى وجو الخرهص لمتأمل في إدخال أنظسة  تسييد
والسذاكل التي تهاجييا الذركات الكبيرة، ومشذ  تكشهلهجية متطهرة دون االضطرار إلى مهاجية الرعهبات

ى السئات بداية التدعيشات ساعد زايري في الترويج الستخدام السعايير في السسمكة الستحدة، وأشرف وأعط
 من العروض والخطابات الرئيدية لفرق اإلدارة العميا العاممة في القطاعين العام والخاص.

 أهم المنشورات:
 2012 :( السقارنة السرجعية ألفزل السسارساتكتاب.) 
 1556( كتاب :.)السقارنة السرجعية الفعالة: التعمم من األفزل 
 1554 :(.األفزل لقياس التشافديةالسقارنة السرجعية: األداة ) مقالة 
 1551.)كتاب )إدارة الجهدة الذاممة لمسيشدسين : 

  الجوائز الدولية وشهادات التقدير:
 ( 2014-2004رئيس كرسي جهران إلدارة الجهدة الذاممة.) 
 ( 2010جائزة يهشه كشدو اليابانية.) 
 ( 2007ميدالية النكدتر من الجسعية األمريكية لمجهدة.) 
  (.2005ايذيكاوا/ىارنغتهن )ميدالية 
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 (.Wikipedia.com( ،)www.sqc.org.saالمصادر: ) - 

Mohamed Zairi 
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