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"ملتقى دور المؤسسات العربية للتدريب "
في تنمية رأس المال البشري لتحقيق الجودة الشاملة

يقام على هامشه
"ملتقى اعداد المخترع والمبتكر القائد "
مقدمة
نعييييييي

ييييييي هييييييذب الحقبيييييية الزمنييييييية ميييييين تسييييييارع ييييييي العلييييييوم والت ييييييورات والت يييييييرات المتعاقبيييييية

وانييييييدمال ييييييي الثقا ييييييات والحيييييييارات ميييييين مختليييييي
وا يييييبا العيييييالم قريييييية

ييييي يرة

يييييبحت المعلومييييية

اال يييييييا

والجنسيييييييات حتييييييى ق ييييييرت المسييييييا ات

يييييي متنييييياوي الجمييييييه حييييييث يمكييييين تو رهيييييا مييييين

خبييييرال دوليييييين ييييي مكييييان واحييييد و تييييرة زمنييييي ة ق يييييرة لييييو بقينييييا بعيييييدا عيييين ذليييي الحتجنييييا سيييينوات
ويلة لتح يي هذب الخال ة من الخبرات والعلوم .
لهيييييذا اقتيييييييت الحاجييييية ىقاميييييية هيييييذا الملتقييييييى التيييييدريبي االوي دوليييييييا لتقيييييديم كا يييييية الخبيييييرات المتاحيييييية
والمعلومييييييية التييييييييي تخيييييييدم ق يييييييياع التيييييييدريب وت ييييييييقي مهييييييياراتهم ومشييييييييروعاتهم ب ريقييييييية ع ييييييييرية
تستند على اسس علمية وتقدم للعالم ب على جودة ممكنة
والييييييذد يسييييييتهد
مختليييييي

كا يييييية العيييييياملين ييييييي ق يييييياع التييييييدريب مؤسسييييييات وا ييييييراد ميييييين كا يييييية الييييييدوي ييييييي

المجيييييياالت التنموييييييية و الت بيقييييييية واىدارييييييية ونظييييييم المعلومييييييات والتمكييييييين ميييييين االسييييييتثمار

يهيييييا ك حيييييد روا يييييد االقت ييييياد المعر يييييي اليييييدا ه اليييييي تولييييييد واسيييييتخدام المعر ييييية واالبتكاريييييية  ،والتيييييي
تُعيييييييد مييييييييزة نسيييييييبية مكتسيييييييبة يييييييي االقت ييييييياد الجدييييييييد و سييييييياس تحقيييييييي كفيييييييالة عملييييييييات اىنتيييييييال
والتوزيه وتحسين نوعيته و ساليبه.

الرؤية
ن ي ييييييبا الملتقييييييى السيييييينود للتييييييدريب

محيييييي انظييييييار للعيييييياملين ييييييي هييييييذا الق يييييياع الهييييييام والعمييييييي

عليييييى تزوييييييدهم ب حيييييدث الع ليييييوم الدوليييييية المختلفييييية حتيييييى ي يييييبحوا يييييي م يييييا

المؤسسيييييات العالميييييية

ميييييين حيييييييث العلييييييم والمعر يييييية والخييييييدمات والجييييييودة واسييييييتخدام احييييييث السييييييبي ييييييي ت ييييييوير وتييييييدريب
الفئييييييات المسييييييتهد ة واعييييييدادهم بكفييييييالة عالييييييية وانخييييييرا هم ييييييي مؤسسييييييات المجتمييييييه الييييييدولي وسييييييد
الث رة والفجوة بيت التعليم الجامعي و قي الخبرات

الرسالة
تقيييييديم اهيييييم ميييييا تو يييييي اليييييية الخبيييييرال يييييي

يييييناعة التيييييدريب ومواكبتيييييه للت يييييور المتسيييييارع وإي ييييياله

للمعنين ب يي ال رق واعلى جودة ب يي امتيازات دولية

الهد

الرئيسي

ابيييييييراز النخبييييييية مييييييين الخبيييييييرال و المؤسسيييييييات التدريبيييييييية المعيييييييززين ب ييييييييي االعتميييييييادات الدوليييييييية
واسيييييتخدام احيييييدث االسييييياليب العلميييييية الحديثييييية يييييي
العلم ي

يييييناعة التيييييدريب وعيييييرض اجيييييود ميييييا تو يييييي اليييييية

ناعة التدريب

االهدا
 تقديم التدريب ب سلوب ع رد وجودة عالية
 تعزيز الخبرات لمؤسسات التدريب وا العها على احدث االساليب الدولية
 تالقا اال كار وتبادي المعر ة والخبرات الدولية
 اقامة العالقات الدولية و تا اسوق تدريبية جديدب

 تكامي التدريب واقامة المشاركة المؤسسية ي تبادي البرامج المتنوعة
 تعزيز المعر ة ب همية االعتمادات الدولية المتميزة كيفية الو وي اليها


تا المجاي العتماد المؤسسات واال راد ب يي االعتمادات الدولية

 تقديم ا يي االساليب والبرامج ي المعرض التدريبي الدولي
 التعاقد المباشر مه المهتمين والعمالل

المحاور الرئيسية
 المحور األوي  :المفهوم العلمي ألدارب الموارد البشرية الحديثة.
 المحييييييور الثيييييياني  :األهييييييدا

الرئيسييييييية واالسييييييتراتيجية الحديثيييييية لت ييييييوير المييييييوارد البشييييييرية

ي المؤسسات والمنظمات العربية.
 المحيييييييور الثاليييييييث  :كيفيييييييية تنفييييييييذ االسيييييييتراتيجية الحديثييييييية لت يييييييوير إدارة الميييييييوارد البشيييييييرية
ي المؤسسات والمنظمات العربية.
 المحور الرابه  :همية التدريب والتنمية اىدارية للمؤسسات والمنظمات العربية
 المحييييييور الخييييييامس  :كيفييييييية تحقييييييي الجييييييودة الشيييييياملة ييييييي ت ييييييوير إدارة المييييييوارد البشييييييرية
ي المؤسسات والمنظمات العربية
 المحور السادس – دور االبتكار ي ق اع التدريب واثرة ي ت ورة وتحسينه
 المحييييييور السييييييابه -اهمييييييية التييييييدريب ييييييي
لمواكبة عالم االستثمار

ييييييناعة المختييييييرع والمبتكيييييير النيييييياجا والمت ييييييور

الفعاليات


ملتقى دور المؤسسات العربية للتدريب

 مييييينا الجيييييائزة الدوليييييية مييييين خيييييالي لجنييييية تحكييييييم دوليييييية الحفيييييي التكريميييييي اليييييدولي للمؤسسيييييات
واال راد
 ملتقى البرامج التدريبية المكثفة

الشهادات واالوسمة للفائزين  /ب عتماد منظمة جويدد االمريكية
للمؤسسات
 منا شهادات االعتماد الدولي ال يي عشرة من مؤسسات التدريب منا الكاس الذهبي ال يي  3مؤسسات التدريب منا درع ا يي مؤسسات التدريب منا شهادة ا يي مؤسسات التد ريب منا شهادة عيوية مؤسسات دولية امريكية منا شهادة حيور ومشاركةخبرال التد ريب
 منا شهادات االعتماد الدولي ال يي عشرة من خبرال التدريب منا كاس ذهبي ال يي  3خبرال التدريب منا درع ا يي خبير تدريب دولي منا شهادة ووسام ا يي خبرال التدريب منا شهادة وك رنية عيوية دولية امريكية -منا شهادة حيور ومشاركة

الحوا ز لجميه المشاركين
 اقامييييييية بروتكيييييييوالت التعييييييياون ميييييييه مجموعييييييية منظميييييييات جوييييييييدد االمريكيييييييية وعيييييييددها تسيييييييهمنظمات
 اقامة برامج دولية مشتركة تقديم دعم لوجستي كامي للراغبين بالتعاون -النشر والتعري

بالمجلة الدولية جويدد االمريكية لالختراع والتنمية واالستثمار

 -النشر والتعري

بالملتقى عبر الموقه الرسمي

 -التعرييييييي

علييييييى الموقييييييه الرسييييييمي للمنظميييييية لكييييييي ميييييين يح ييييييي علييييييى االعتمييييييادات الدولييييييية

ىشهار شهاداتهم وتوثيقها رسميا
-

اتاحيييييية الفر يييييية للمشيييييياركة بييييييالملتقي أل يييييييي المبييييييدعين ييييييي جميييييييه المجيييييياالت ميييييين كا يييييية
الدوي

 االنتسيييييييياب لعيييييييييوية خبييييييييرال التييييييييدريب الييييييييدولي ومؤسسييييييييات التييييييييدريب ييييييييي مركييييييييز قييييييييادةالتدريب الدولي احد مؤسسات جويدد االمريكية
 تقديم خ م العتماد المؤسسات التدربيبة %40 -تقديم خ م العتماد خبرال التدريب بنسبة %40

الجهات المستهد ة
 جميييييييه الشييييييركات والمؤسسييييييات واال ييييييراد المهتمييييييين بت ييييييوير شييييييركاتهم سييييييوال ق يييييياع عييييييام
حكومية او خا ة متاح للجميه
 اىدارات والمؤسسات التعليمية والجامعات ومراكز البحث العلمي
 شركات ومنظمات األعماي ومؤسسات ريادة األعماي.
 المؤسسات المعنية دوليا بالحماية الفكرية واالختراعات والنشر.
 المؤسسات االقت ادية والتمويلية والبنو
 منظمات المجتمه المدني المتخ

ة والمميزة.

 المؤسسات اىعالمية المميزة.
 منظمات المجتمه المدني والمنظمات الدولية

لالكاديمين والباحثين
يمكن المشاركة باوراق عمل في جلسات المؤتمر
ويمكن المشاركة عن بعد
ويمكن النشر في مجالت سكوبس الدولية
للتفاصيل التواصل على واتساب

00962798812398

"ملتقى قيادة المخترعين والمبتكرين الدولي "
مقدمة
نعييييييي

يييييييي هيييييييذب الحقبييييييية الزمنييييييية مييييييين تسيييييييارع يييييييي العلييييييوم والت يييييييورات والت ييييييييرات المتعاقبييييييية

وانييييييدمال ييييييي الثقا ييييييات والحيييييييارات ميييييين مختليييييي
وا يييييبا العيييييالم قريييييية

ييييي يرة

يييييبحت المعلومييييية

اال يييييييا

والجنسيييييييات حتييييييى ق ييييييرت المسييييييا ات

يييييي متنييييياوي الجمييييييه حييييييث يمكييييين تو رهيييييا مييييين

خبييييرال دوليييييين ييييي مكييييان واحييييد و تييييرة زمنييييية ق يييييرة لييييو بقينييييا بعيييييدا عيييين ذليييي الحتجنييييا سيييينوات
ويلة لتح يي هذب الخال ة من الخبرات والعلوم
لهييييييذا اقتيييييييت الحاجيييييية ىقاميييييية هييييييذا الملتقييييييى التييييييدريبي االوي دوليييييييا لتقييييييديم كا يييييية الخبييييييرات المتاحيييييية
والمعلومييييييية التيييييييي تخيييييييدم ق ييييييياع المختيييييييرعين وت يييييييقي مهييييييياراتهم ومشيييييييروعاتهم ب ريقييييييية ع يييييييرية
تستند على اسس علمية وتقدم للعالم ب على جودة ممكنة
المزميييييييييه انعقيييييييييادب يييييييييي شيييييييييهر نيييييييييو مبر المقبيييييييييي واليييييييييذد يسيييييييييتهد

المبتكيييييييييرين والمختيييييييييرعين

والحاييييييييينين لهييييييييم ميييييييين العلمييييييييال والبيييييييياحثين ميييييييين نحييييييييال دوي العييييييييالم ييييييييي المجيييييييياالت الت بيقييييييييية
واىداريييييييية ونظيييييييم المعلوميييييييات والتمكيييييييين مييييييين االسيييييييتثمار يهيييييييا ك حيييييييد روا يييييييد االقت ييييييياد المعر يييييييي
اليييييييدا ه اليييييييي تولييييييييد واسيييييييتخدام المعر ييييييية واالبتكاريييييييية  ،والتيييييييي تُعيييييييد مييييييييزة نسيييييييبية مكتسيييييييبة يييييييي
االقت يييييييياد الجد يييييييييد و سيييييييياس تحقييييييييي كفييييييييالة عمليييييييييات اىنتييييييييال والتوزيييييييييه وتحسييييييييين نوعيتييييييييه
و ساليبه.

الرؤية
ن ي يييييييييبا ملتقيييييييييى سييييييييينود لتيييييييييدريب المبتكيييييييييرين والمختيييييييييرعين

واعيييييييييدادهم بكفيييييييييالة عاليييييييييية

لمواكبة الت ورات وتقديم انفسهم للمجتمه الدولي بشكي مميز وذو جودة عالية
الرسالة
تقيييييييديم برنيييييييامج مكثييييييي

يعيييييييرض ييييييييه كا ييييييية المعلوميييييييات الالزمييييييية لت يييييييوير المختيييييييرع واالختيييييييراع

والعمييييييي مييييييه النميييييياذل و ييييييرق ت يييييينيعها وكيفييييييية الحماييييييية القييييييانوني وتعلييييييم ييييييرح المنييييييتج بشييييييكي
حييييييييارد وتقديمييييييية للمسيييييييتثمر واالسيييييييواق ب ريقييييييية محفيييييييزة تجارييييييييا والتيييييييدريب عليييييييى المهيييييييارات
األكاديمييييييييية والشخ ييييييييية ميييييييين خييييييييالي الخبييييييييرال وحماييييييييية ممتلكيييييييياتهم الفكرييييييييية وتشييييييييجيعهم علييييييييى
االستثمار يها
الرئيسي للمؤتمر

الهد

مييييييه المفيييييياهيم العلميييييية لالختييييييراع ومييييييا

يهيييييد

المييييييؤتمر الييييييى تيييييدريب المختييييييرعين وتيييييي هيلهم للتكيييييي

يتعلييييييي

بيييييييه مييييييين قيييييييوانين وانظمييييييية وتعليييييييم تقديمييييييية للمجتميييييييه والمعيييييييارض بشيييييييكي ممييييييييز ومييييييينا

المخترعين القدرة لتسويقه بشكي تجارد
األهدا

الفرعية للمؤتمر

 .1تقديم ر ة للمخترعين لعرض مشروعاتهم على لجنة الخبرال
 .2رق تجسيد الفكرة والت كد من حداثتها
 .3رق ت ميم النموذل وت ميم البوستر
 .4الية الت نيه وتو ر المواد
 .5رق تسجيي برالات االختراع

 .6اهمية المشاركة بالمعارض الدولية
 .7تقييم االختراع قبي رحة
 .8التعر

على اساليب تسوي االختراع

 .9التعر

على الية التشبي مه المستثمرين

 .11التفكير االبداعي
 .11مهارة ريادة االعماي
 .12اهمييييييييية الجييييييييدول المالييييييييية والجييييييييدولى االح ييييييييائية ييييييييي كا يييييييية المشيييييييياريه واالختراعييييييييات
واالبتكارات
 .13التعر

على اهمية الملكية الفكرية و رق تسجيلها

وائد وميزات الدبلوما للمخترعين -
 ي با المخترع والمبتكر مؤهال ومدعما بالعلم والمعر ة والمهارات واالساليب الخا ة باالختراع تجنب الوقوع ي االخ ال خالي رحلة االختراع وتو ير الجهد والوقت والماي معر ة بيعة االستثمار وماهي اهم اال كار للعمي عليها القدرة على تسوي اختراعه للمستثمرين القدرة على تقديم نفسة ب سلوب علمي بالمحا ي الدولية المعر ة ب رق ت ميم النماذل القدرة على تسجيي برالات االختراع والملكية الفكرية المحلية والدولية -معر ة كيفية تقييم االختراع من لجان التحكيم

مساقات البرنامج التدريبي المكث

–

 التدريب على رق البدل باالختراع مرورا بكا ة مراحلة حتى التسوي
 التدريب على برامج الملكية الفكرية
 التدريب على برامج ريادة االعماي
 التدريب على كيفية تسجيي برالات االختراع المحلية والدولية

مدة البرنامج  4 /ايام عمي مكث
الحوا ز للمشاركين
 شهادة معتمدة دوليا من الهيئة العالمية لالختراع والتنمية واالستثمار االمريكية ( )GOIDI
 شهادة مشاركة وحيور من مركز قادة التدريب الدولي
 منا العيوية والكارنية من مركز قادة التد ريب الدولي
الق اعات المستفيدة


اىدارات والمؤسسات التعليمية والبحثية.



شركات ومنظمات األعماي ومؤسسات ريادة األعماي.



المؤسسات المعنية دوليا بالحماية الفكرية واالختراعات والنشر.



المؤسسات االقت ادية والتمويلية والبنو



الباحثون والمخترعون ورواد األعماي والمبادرون.
ة والمميزة.



منظمات المجتمه المدني المتخ



المؤسسات اىعالمية المميزة.



مؤسسات وجمعيات االختراع واالبتكار

ملتقى مجموعة البرامج التدريبيه المكثفة"
04_ 07 /04/ 2020
مدة البرامج  4ايام عمي شامي اقامة كاملة مه وجبات ال عام واالمسيات التر يهية
يختار المشار دورة من البرامج التالية حسب اهتمامه -
1.

دورة ي االختراع واالبتكار

2.

دورة ي ريادة األعماي والمشاريه ال

3.

دورة دراسة الجدول الماليه واالقت ادية

4.

دورة الملكية الفكرية وبرالات االختراع

5.

دورة ي القيادة المؤسسية

6.

التخ ي االستراتيجي و همية العمي الجماعي لرجاي األعماي

7.

التحوي الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات

8.

تدريب المدربين االحترا ية ( دورة ترقيه المدرب من المحليه العالمي )

9.

ت بيقات مايكروسو ت ( ماستر تدريب) شهادة رخ ة الحاسوب االمريكية IC3

11

خبير ت بيقات مايكروسو ت اىدارية

11

رخ ة الحاسوب االمريكية IC3

12

برنامج التعليم االلكتروني (اعيال التدريس )

13

برنامج المن ات التعليمية الرقمية

يرة

الشهادات واالعتمادات الدولية
جميعها

ادرة من امريكيا من مجموعة منظمات جويدد االمريكية

لالختراع والتنمية واالستثمار
 سيتم ا دارها حسب الفائزين وحسب نوع المشاركة ي البرامج وبنال على
لبات خا ة من اال راد والمؤسسات
1.

اعتماد الخبرال الدوليين

2.

اعتماد المؤسسات التدريبية الدولية

3.

ا دار عيوية دولية ا راد او مؤسسات

4.

خبير دولي تدريب االبتكار واالختراع

5.

خبير دولي تحكيم الدولي

6.

خبير دولي ملكية كرية معتمد

7.

خبير دولي ريادة األعماي

8.

خبير دولي تدريب احترا ي

9.

خبير دولي ريادة اعماي

.11

خبير دولي اعداد جدول مالية واقت ادية

 11خبير دولي تدريب مدربين
11

خبير ت بيقات مايكروسو ت اىدارية

 12خبير دولي ي التخ ي االستراتيجي

االدارة العامة
رئيس ومقرر المؤتمر – د ابراهيم الياسين  /االردن

11962798812398

االمين العام  -د جماي عباد  /الجزائر

11213561127778

المدير العام  -د

الح ابو شنب  /السودان

1196176712978

المدير االدارد -د امين ال رياني  /تونس

1121622952784

المدير التنفيذد  -استاذة سمية حمزة  /تونس

1121654361545

مدير العالقات العامة – استاذة سعاد سوداني  /تونس

1121653868343

لجان المؤتمر
مدير لجان المؤتمر  -د حسين م ليحي /م ر
اللجنة التحييرية والتنفيذية
• مدير ادارد  -د امين ال رياني /تونس
• مديرة تنفيذية استاذة  -سمية حمزة /تونس
• مديرة عالقات عامة  -استاذة سعاد سوداني تونس
اللجنة العلمية
 oا.م.د سي

إسماعيي /العراق

 oد محمد عبد الجليي /م ر
 oد احمد عدنان  /العراق
 oا.م د .سلول احمد امين /العراق
 oد بدر الدين  /العراق
 oد ارق رجب /م ر
 oد ريم رواشدة /االردن
 oا.د اسيي الزبيدد /العراق
 oا .م.د وان الفييي /العراق

. oم.د .سنا

باح علي  /العراق

 oد حسين عبد الكريم /العراق
 oد سهام الزر ي  /العراق
 oاالستاذ حباني عبدالرزاق  /الم رب
 oد سنال بنجلون الم رب
 oد غيث ربيعة  /الم رب
 oد سعاد حباني  /الم رب
اللجنة االعالميه
• استاذة ل يفة الرشيدد الكويت
• د ذكرل عبد ال احب العراق
لجنة العالقات العامة
 oم.بان حسن مجيد العراق
 oم .وسن نا ر العراق
 oا.م.د زينب عزيز احمد العراق
 oد باسم الالمي العراق

 oد زينب سمير السعيد العراق
 oد خالدة جماي رل العراق
 oد .كاظم عمران موسى
ممثلين المؤتمر
 oد اشواق الخرس /الكويت
 oد انت ار جواد الرماحي  /العراق
 oد عبدهللا قايد /اليمن

تتمنى ادارة المؤتمر النجاح والتو ي لجميه المشاركين

