البرنامج
ا)نتخابي
حفيظ بورحيم

نبذة شخصية
حفيظ بورحيم
من مدينة مراكش
مقيم باليابان منذ 2002
قبل مجي Aالى اليابان كنت ادرس علم اHجتماع وعلم النفس في اQغرب.
منذ تخرجي سنة  2006وانا أعمال في مجال
(UX UI design, Business development, Consulting,
)Promotion
حاليا أملك شركة في نفس اQجال ،أتعامل خصوصا مع اQقاوHت الناشئة )(Startup
شركات متوسطة و الكبرى.
أقوم بتدريس ) (UXUI Designفي عدة مدارس.
مؤسس و رئيس مجموعة
UXUI Designers community
www.meetup.com/uud_io
أقوم بدورات تعليمية ،فعالية وندوات بصفة دورية )كل شهر( في مجال تخصصي

البرنامج ا)نتخابي
هذي هي بعض النقط من برنامج ا)نتخابي:
 1تنشيط و ضخ دم جديد للنادي بافكار و مشاريع جديدة
 2إستقطاب فئة الشباب

 3تنظيم ) فعاليات ,ندوات ,مؤتمرات( يكون فيها اVستهدف ) اVستتمر ,اVقاول,
اVهتم( شركات أو أفراد ياباني]

 4ا^هتمام أكثر باستقطاب الياباني] )شركات وأفراد ( ببعض ا`فكار واVبادرات.
 5تطوير اVوارد اVالية لنادي

 6تنظيم أنشطة دورية `عضاء النادي و اVغاربة

 7طرح بعض الحلول واVقترحات لتطوير النظام الداخلي لنادي

 9جلب ممول] لنادي )مساعدات مالية ،لوجستية ،خدماتية( في الوقت الحالي يوجد
عندي بعض اVهتم].

ا"ؤه%ت
بعض ا*ليات و ا"ؤه%ت و الخصائص التي أملكها لتطبيق برنامجي ا@نتخابي:
لذي إتصا@ت واليات لتنظيم و إنجاح ندوات و فعاليات تستهدف الشركات اليابانية.
)(Connections, Startup, Companies, Groups
لذي خبرة واسعة في مجال التخطيط وتسيير اUعمال :خلق فكرة ،تخطيط لها ،وضع
إستراتيجية وإيجاد ا"وارد لتطبيقها ،إلخ…
لدي خبرة في فهم العقلية اليابانية و كيفية إستقطاب إهتمامهم في مجال اUعمال.
مع إمت%ك اUدوات التقنية والعملية لتحقيق ذلك
تسخير موارد ) شركتي و (UUDالبشرية والتقنية وا"ادية في خدمة النادي.
بما أني أعمل لحسابي يمكنني ان أتفرغ لخدمة النادي أكثر من إي مرشح أخر.
أملك خبرة اUعمال ) (Bussinessأكثر من ا"رشح nاUخرين لكون أغلبيتهم
)(Engineers
لدي خبرة في تنشيط و تنظيم الفعاليات و جمع ا"شارك(集客)n
أقوم حاليا بتنظيم لقاءات شهريا حضورها ماب 20 nحتى  80شخص
لذي الخبرة ميدانية في تحفيز و تنشيط مجموعات العمل
)…(Stratups، Communuties، Groups
لذي الخبرة في مساعدات الشركات ذات ا"وارد و الخبرة ا"حدودة في تحفيز وتنظيم
فريق العمل لديها للعمل بكفاءة واكثر فعالية.
لدي بعض اUفكار)من عالم  (Startupsيمكن تطبيقها للحصول على بعض ا"وارد
ا"الية.

