
 

 

 
 

  

 العربي الخامس عشر للموارد البشرية والتدريب  ؤتمر  امل

 بعنوان " خارطة طريق الكوتشنج للتنمية املستدامة" التكامل... الثقافة... التحول 

 2021 نوفمبر  7 -6

 مسرح غرفة صناعة عمان 

 اململكة االردنية الهاشمية -عمان

 

يق الكوتشنج للتنمية  بعنوان :" خارطة طر   2021م  املؤتمر العربي الخامس عشر للموارد البشرية والتدريب لعا

وتعزيز   املستدامة" مهاراته  تطوير  إلى  يحتاج  رائعة ألي شخص  تعليمية  ، فرصة  التحول  الثقافة...  التكامل... 

نتائج   أفضل  أقص ى قدر من األعمال.  قدارته وضمان  الكوتشنج وتحقيق  في  الحدث نقطة  إن هذا    االستثمار 

 .  ع إلى تطبيق الكوتشنج في منظمته ولدعم القادة والعاملين فيها لتحقيق األهدافن يتطلانطالق رائعة لكل م

لتطوير  االردني  االوروبي  واملعهد  للتخطيط  العربي  واملعهد  العرب  املدربين  اتحاد   « املؤتمر  هذا  منظمي  يسر 

مث   –ايجابي    -االعمال البرنامج  تجدوا  أن  ونأمل  بكم  الترحيب  عمان«   صناعة  أن  غرفة  نأمل  الهتمامكم،   
ً
يرا

فر  الحدث  جديدة،يكون  مهارات  لتعلم  على    صة  بالعمل  ملتزمين  مختلفة  عربية  دول  من  زمالء  مع  واإللتقاء 

 تطوير انفسهم. 

 أهداف املؤتمر

 تعزيز قدرات القادة في املنظمات وتطوير األداء املؤسس ي   •

 التعرف على نماذج واساليب الكوتشنج   •

   تطوير اداء فرق العمل استخدام الكوتشنج في  •

 د األعمال من خالل ممارسة الكوتشنج  تطوير قدرات روا •

 

 

 محاور املؤتمر

 املحور األول: الكوتشنج وتشكيل مستقبل األعمال. 

 في املنظمات   الكوتشنجممارسات املحور الثاني: 

   شنج القياديةتاملحور الثالث: الكو 

   الرابع: حلقة نقاشية : أسال كوتشاملحور  

 



 

 

 
 

 

   فئة املستهدفةلا

األعمال، والقادة البشريةوالتدريب، واالكاديميون، واملعلمون ، واملرشدون،  رجال  املوارد  ، واملدربون، ومديروا 

 واملوجهون، واملديرون الراغبون في تطوير مؤسساتهم، والراغبون في ممارسة الكوتشنج. 

   اللجان

 ة  اللجنة العليا املنظم اللجنة الرئاسية للمؤتمر  

  ملؤتمر  سعادة املهندس فتحي الجغبير / رئيس ا
ً
 سعادة الدكتور مهند العطار  / رئيسا

 الدكتور إيهاب مقابلة  االستاذ سعادة  سعادة الدكتور بدر هللا مال عثمان  

 سعادة األستاذ اشرف عبد الفتاح  عادة الدكتور يونس خطايبة  س

 ارق ملك  سعادة االستاذ ط سعادة االستاذ أحمد الخضري  

 عادة األستاذ محمد الصالحات  س سعادة األستاذ هيثم الفاعور  

 

 التسجيل وحفل االفتتاح

 

 

 الوقت  املتحدثون  الفعالية 
 9:30  - 9:00 التسجيل

 اإلفتتاح 

   + السالم امللكي   من الذكر الحكيم تالوة  -

 / الدكتور مهند العطار    كلمة رئيس اللجنة العليا املنظمة  -

   هيثم الفاعور  / االستاذ   العمال ) ايجابي ( ألوربي األردني لتطوير اام املعهد اكلمة مدير ع -

 الدكتور بدر عثمان مال هللا      / املعهد العربي للتخطيط مدير عام كلمة  -

 / الدكتور  يونس خطايبة     رئيس اتحاد املدربين العرب كلمة  -

 املهندس فتحي الجغبير  رئيس غرفة صناعة عمان /  كلمة  -

    سعادة السفير محمد أحمد الني   -ة العربية اإلقتصادي مجلس الوحدة  أمين عام مةكل -

9:30 – 10:30 

 

 واختيار عميد املدربين العرب  /األعضاء )وسام العطاء( ن الشركاء اإلستراتيجييتكريم 

    2022العاصمة العربية للتدريب االحترافي 

 11:00 – 10:30 استراحة  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمال الكوتشنج وتشكيل مستقبل األ  : الجلسة األولى 

  – اتحاد املدربين العرب  –مدرب مستشار معتمد  -األستاذ خالد أبو بكر    رئيس الجلسة : 

 االردن

 الوقت 

 12:00 – 11:00 املتحدث    اسم الورقة 

تجربة املعهد العربي للتخطيط في مجال  

الكوتشنج لرواد األعمال واملشروعات الصغيرة  

 واملتوسطة

مستشار في الجهاز الفني/ومدير    - الدكتور ايهاب مقابلةستاذ أل ا

املعهد العربي للتخطيط /   .مركز املشروعات الصغيرة واملتوسطة

  الكويت

تصور الكوتشنج كنهج لإلدارة والتطوير 

 "    2021التنظيمي " تقرير بحثي 
 االردن   –رئيس اتحاد املدربين العرب  –الدكتور يونس خطايبة 

 ة الكوتشنج في املنظمات  مأسس
اتحاد   –مدرب مستشار معتمد  –الدكتور يحيى الرشدان  

 املدربين العرب  / األردن 

 12:30 -12:00 إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــراحة 

 لكوتشنج في املنظمات ممارسات ا الجلسة الثانية  : 

 املعهد العربي للتخطيط / الكويت  –داري مدير الجهاز اإل  –كريم درويش األستاذ   رئيس الجلسة : 

 الوقت

 أساسيات تنمية مهارات الكوتشنج في املنظمات  
اتحاد املدربين   –مدرب مستشار معتمد  –الدكتور  زياد الحيدري 

 العرب / السعودية  

 تطوير وتطبيق الكوتشنج في املنظمة  1.30 -12.30
دربين العرب /  اتحاد امل  –مدرب معتمد   - املهندس علي عوده

 األردن

 نج الرقمية في املنظمات  ممارسات الكوتش
اتحاد املدربين   –مدرب مستشار معتمد    -األستاذ لؤي قباجة 

 العرب / فلسطين  

 ختام اليوم األول  



 

 

 
 

 والرياديةالكوتشنج القيادية  الجلسة الثالثة  : 

 الكويت  –حاد املدربين العرب نائب رئيس ات –األستاذ طارق ملك   رئيس الجلسة : 

 الوقت

 – 09:30 املتحدث    اسم الورقة 

11:00 
 القيادي التربوي كوتش ممارس 

اتحاد املدربين   –مدرب مستشار معتمد  –األستاذ محمود الدويري 

 العرب  / االردن  

مثلث القوة  نموذج " فلسفة التوجه " في عالم  

 ل األعما

اتحاد املدربين   –ب مستشار معتمد مدر    -الدكتور طالب ادكيدك 

 العرب  / فلسطين  

مهارات الكوتشنج في التدريس " النماذج العاملية  

 "   Growفي جلسات الكوتشنج نموذج " 

 اتحاد املدربين العرب  –مدرب معتمد  –األستاذة رفعه الغامدي 

 السعودية    

 11:30 -11:00 ــــــــراحة ـــــــــــــــــــــــتــــــ إســـــــــــــــــــــ 

ابعة  :    أسال كوتش  " حلقة نقاشية الكوتشنج    "    كمنهج للقيادة في املنظماتالجلسة الر

 االردن   –اتحاد املدربين العرب   –مدير مركز البحوث والدراسات  -  الدكتور أسامة جرادات   رئيس الجلسة :

 املتحدثين :   

 االردن   -حاد املدربين العرب  رئيس ات  –يونس خطايبة  الدكتور 

 الكويت  –املعهد العربي للتخطيط   –مدير مركز املشروعات الصغيرة واملتوسطة  - االستاذ الدكتور   ايهاب مقابلة  

 االردن  – اتحاد املدربين العرب –مدرب مستشار معتمد     -الدكتور يحيى الرشدان  

 فلسطين   –سطينيين  رئيس جمعية املدربين الفل –ران الدكتور  وحيد جب

 مصر    –املدير التنفيذي اكاديمية قدرات    –الدكتور محمد عمرو صادق 

11.30- 12.30    

 1.30 -12:30 كلمة ختامية   / التوصيات  /  رئيس اللجنة العليا املنظمة  / الدكتور مهند العطار   

 1.40 -1.30 توزيع  الشهادات  

 الر األمريكي  التكلفة بالدو  تفسار والتسجيل لإلس

 $ 400 / شهادة حضور     مع الفطور ملدة ثالث ايام  ( نجوم  5) فندق لي رويال  االقامة  شامل  غرفة فردي 

 $   600 / شهادة حضور  مع الفطور ملدة ثالث ايام  (  نجوم   5) فندق لي رويال  االقامة  شامل  غرفة مزدوج 

 مجاني   مشاركة في املؤتمر / شهادة حضور  بدون اقامة   

 

 

 

 

 


