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االفتتاحية

معًا نرتقي.. دمتم بحب 

المستشار مهنا نعيم نجم

فلسطين

التطــور  خضــم  فــي 
بــاألداء،  واالرتقــاء  المتســارع، 

بالجــودة  والتزامــً  االنتمــاء،  وأهميــة 
والمعاييــر االحترافيــة، أخــذت علــى نفســها 

مــن  االنطــاق  العالميــة،  التنميــة  ســفراء  منظمــة 
ــة  ــي التنمي ــاركة ف ــة للمش ــا الهادف ــي ِهويته ــد ف جدي

المســتدامة، وبنــاء القيــم، وتعزيــز المســؤولية المجتمعيــة.
مشــرقً  مســتقبا  نستشــرف  التاســع  الملتقــى  فــي  وإننــا 

واعــدًا لمدربينــا، ومنتســبينا، ُيســهم بشــكل إيجابــي فــي 
بيــن  العاقــات  القــدرات، والشــراكات، وتوطيــد  بنــاء 

والشــريكة. المشــاركة،  والمؤسســات  المدربيــن 
نتطلــع بــكل ثقــة ويقيــن ألن يكــون لقاؤنــا 

ــً  ــدة، عظيم ــً بالفائ ــودة، مليئ ــورًا بالم مغم
فــي أثــره المجتمعــي، ســائلين المولــى 

ــداد. ــق والس ــر التوفي القدي

مجلس إدارة منظمة سفراء التنمية العاملية
رئيس



برنامج امللتقى التاسع لسفراء التنمية

حفل االفتتاحالنشاطالساعة
اخلميس ١٧ آذار/مارس ٢٠٢٢ماليوم األول

استقبال املشاركني يف املطار، ثم يف الفندق )بعد الساعة ١٤:٠٠(٠٨:٠٠ فصاعداً
اجلمعة ١٨ آذار/مارس ٢٠٢٢ماليوم الثاني
الفطور بوفيه مفتوح يف مطعم الفندق )يرجى االلتزام بالوقت(٧:٠٠-٩:٠٠
االستقبال والتسجيل ودخول القاعة الرئيسية ٩:٠٠-٩:٣٠
افتتاح امللتقى والبدء بتالوة آيات من القرآن الكرمي٩:٣٠-٩:٣٥

عزف نشيد سفراء التنمية الرسمي، ثم نشيد الدولة املضيفة٩:٣٥-١١:٠٠
- املدير التنفيذي أ. محمد بن سليميكلمات االفتتاح

- رئيس الهيئة االستشارية د. اسعد األسعد
- رئيس املجلس االستشاري االسري، د. خليفة احملرزي

- االمني العام لالحتاد الدولي للمدربني احملترفني IUPT د. سليم الكهالي
- رئيس اجلمعية العامة لسفراء التنمية، د. محمد عبد الرحمن

- رئيس مجلس إدارة منظمة سفراء التنمية العاملية املستشار مهنا نعيم جنم
كلمة ضيف الشرف سماحة الشيخ د. عكرمة صبري،

أمني املنبر، رئيس الهيئة االسالمية العليا بالقدس، خطيب املسجد االقصى املبارك.
- توقيع اتفاقيات استراتيجية مع عدة جهات ومراكز تدريب

- كلمة الشريك املفوَّض لشركة »الدليل« األستاذ خالد الشافعي
استراحة قهوة )ضرورة االلتزام بالوقت احملدد للعودة للورش(١١:٠٠-١١:١٥



برنامج امللتقى التاسع لسفراء التنمية

حفل االفتتاحالنشاطالساعة
إطالق أعمال امللتقى التاسع ملنظمة سفراء التنمية العاملية

الورشة التدريبية األولى: سفراء التنمية والتحول اجلوهري: ١١:١٥-١٣:١٥
١- االنسجام مع الهوية ٢- صناعة الوعي ٣- استثمار رأس املال 

الفكري

أ. محمد مصطفى
فلسطني

صالة ظهر اجلمعة + الغداء بوفيه مفتوح )خطبة وصالة يف مصلى الفندق(١٣:١٥-١٥:٣٠
الورشة التدريبية الثانية: دور املدرب يف صناعة الفكر والواقع ١٥:٣٠-١٦:١٠

واحلضارة
د. زياد احلسني

العراق
الورشة التدريبية الثالثة: لغة اجلسد االحترافية يف اإللقاء ١٦:١٠-١٧:٠٠

والتقدمي
أ. فائز املعمري

سلطنة عمان
استراحة قهوة )ضرورة االلتزام بالوقت احملدد للعودة للورش(١٧:٠٠-١٧:١٥
الورشة التدريبية الرابعة: علم الكوتشينغ وسيلة فعالة إلحداث ١٧:١٥-١٨:٠٥

التغيير
د. سالم سالم - ليبيا

أ. ربى القرجولي - قطرالورشة التدريبية اخلامسة: صناعة التأثير١٨:٠٥-١٩:٠٠
استراحة - وقت حر١٩:٠٠-٢٠:٠٠
جلسة سمر متنوعة عامة اختيارية )فيها مرح وفرح وترك الرسميات(٢٠:٠٠-٢٢:٠٠

السبت ١٩ آذار/مارس ٢٠٢٢ماليوم الثالث
الفطور بوفيه مفتوح يف مطعم الفندق )يرجى االلتزام بالوقت(٧:٠٠-٩:٠٠

الورشة التدريبية السادسة: استراتيجيات فعالة يف تعلم وتعليم ٠٩:٠٠-٠٩:٥٠
اللغات

د. ايوب بوخامت - اجلزائر

الورشة التدريبية السابعة: دور التدريب واملدربني  يف توعية ٠٩:٥٠-١٠:٤٠
الناخبني  واملواطنني يف عمليات االنتخابات

أ. حمة سعيد - كوردستان



برنامج امللتقى التاسع لسفراء التنمية

حفل االفتتاحالنشاطالساعة
أ. محمد لَْشيَب - املغربالورشة التدريبية الثامنة: املشهد الرقمي لعالم ما بعد كورونا !١٠:٤٠-١١:٣٠
استراحة قهوة١١:٣٠-١١:٤٥
الورشة التدريبية التاسعة: إعداد وتصميم احلقائب التدريبية ١١:٤٥-١٢:٣٥

االحترافية بنظام سمارت ميتركس
د. دانا فاضل - كوردستان

د. منذر احلرم - بريطانياالورشة التدريبية العاشرة: معايير التدريب واحلقائب والقاعة١٢:٣٥-١٣:٢٥
استراحة الغداء + صالة الظهر + وقت حر١٣:٢٥-١٥:٠٠
د. أسعد األسعد - تركياالورشة التدريبية احلادية عشرة: دور طالب العلم والعلماء يف املجتمع١٥:٠٠-١٥:٥٠
الورشة التدريبية الثانية عشرة: تأسيس املشروعات وريادة ١٥:٥٠-١٦:٤٠

األعمال
د. محمد زين أبوجديري

السودان
استراحة قهوة ١٦:٤٠-١٧:٠٠
١٧:٠٠-١٧:٥٠Sales Funnel أ. مهدي رمضانيالورشة التدريبية الثالثة عشرة: ُقمع املبيعات

اجلزائر
الورشة التدريبية الرابعة عشرة: سفراء التنمية بوابة اإلصالح ١٧:٥٠-١٨:٤٠

املجتمعي
أ. أيوب السليماني

املغرب
إلقاء كلمات لـ: مدير امللتقى / أ. حسن هاجر١٨:٤٠-٢٠:٠٠

- رئيس اجلمعية العامة/ د. محمد عبد الرحمن عبد احلليم
- تكرمي عائلة املرحوم كمال عطاش

- توزيع شهادات املشاركة والتكرميات
إنتهاء اليوم الثالث من امللتقى٢٠:٠٠

استراحة ٢٠:٠٠-٢٠:٣٠



برنامج امللتقى التاسع لسفراء التنمية

حفل االفتتاحالنشاطالساعة
اجتماع اجلمعية العامة، وانعقاد مجلس اإلدارة٢٠:٣٠-٢٣:٠٠

)للمصادقة على التقرير املالي واإلداري ووضع التصورات للمرحلة املقبلة(
األحد ٢٠ آذار/مارس ٢٠٢٢ماليوم الرابع
الفطور بوفيه مفتوح يف مطعم الفندق٧:٠٠-٩:٣٠

انطالق احلافالت يف جولة سياحية، تشمل:١٠:٠٠
ميني تورك / دوملة بهشة / الغداء والصالة / رحلة البسفور بالسفينة

إنتهاء اليوم الرابع من امللتقى١٩:٠٠
اإلثنني ٢١ آذار/مارس ٢٠٢٢ماليوم اخلامس
الفطور بوفيه مفتوح يف مطعم الفندق٧:٠٠-١٠:٠٠

االستعداد ملغادرة الفندق أو البقاء بشكل شخصي١٠:١٠



األستاذ فائز المعمري
سلطنة عمان

يشغل األستاذ فايز منصب 
الرئيس التنفيذي لشركة املالح 

للتسويق والترويج يف سلطنة عمان، وله خبرة 
عملية ألكثر من ١٧ سنة يف القطاع احلكومي واخلاص 
مبناصب مختلفة. وسعياً منه الكتساب املزيد من العلوم، 

فهو طالب ماجستير يف تخصص إدارة األعمال. وقد شارك مع 
سفراء التنمية منذ انطالقتها، فهو مدرب وكوتش يف التسويق والبيع 

والتسويق اإللكتروني والتأليف، وقد ألف ثماني كتب منها: »كيف 
تكتب كتابك األول«.

يشار إلى أن األستاذ فايز بطل يف اإللقاء واخلطابة على 
مستوى سبع دول، كما درب أكثر  من ٤٠٠٠ شخص 

يف أكثر من ٣٠ جهة حكومية وخاصة وأهلية.
ميسر وقائد للعديد من املبادرات الشبابية  

التطوعية.

اأ�ساتذة امللتقى

إستخدام لغة الجسد 
االحترافية في اإللقاء 

املعايير االحترافية للمدرب، التدريب واحلقائب

المـحـور األول



اأ�ساتذة امللتقى

األستاذ فائز المعمري
سلطنة عمان

الدكتور منذر عضو مجلس إدارة 
منظمة سفراء التنمية العاملية، كما 

يرأس إدارة أكادميية فيكتوريا لالستشارات 
والتدريب ببريطانيا، وقد ُسّمي حديثاً األمني العام 

املساعد الحتاد املدربني احملترفني العامليني.
يتمتع الدكتور منذر بشعبية واسعة حيث قدم دوراته املتعددة يف 

العديد من البلدان، باللغتني العربية واإلجنليزية، وقد درب يف ٤١ 
دولة، ٢١١ مدينة وعاصمة يف القارات اخلمس.

نشاطه التدريبي سمح له باحلصول على الترتيب األول يف 
بريطانيا لعدة سنوات، واملرتبة األولى على أوروبا من 

ضمن املدربني العرب عدة مرات، كما حتصل على 
لقب أفضل مدرب يف ليبيا للعام ٢٠١٨، وقد 

سبق له احلصول  على الوسام الذهبي 
الترتيب األول ملوسم منظمة سفراء 

التنمية ٢٠-٢١.
معايير التدريب 

والحقائب والقاعة

املعايير االحترافية للمدرب، التدريب واحلقائب

المـحـور األول



الدكتور دانا فاضل
كردستان العراق

حاصل على درجات 
البكالوريوس، املاجستير والدكتوراه 

يف علم االجتماع، وقد رافق مشروع سفراء 
ص يف إعداد  التنمية منذ انطالقته عام ٢٠١١. تخصَّ

وتصميم احلقائب التدريبية مع املركز العاملي الكندي 
لالستشارات والتدريب، وكذلك األكادميية العاملية جلودة التدريب 

و تطوير املواهب )غيتكيو(، فقام بإعداد و تصميم ١٢ حقيبة تدريبية 
احترافية، واشرف على إعداد وتصميم ١٩ حقيبة ملدربني 

آخرين. كما يدرب أساسيات التدريب واملذاكرة الفعالة 
ومهارات العرض واإللقاء. ترأس جلنة احلقائب يف 
سفراء التنمية بني عامي ۲۰۱۳-۲۰۱٦، كما ترأس 

وفد املدربني يف )١١( ملتقى دولي، وأسس 
عملية التدريب اإلحترايف يف إقليم 

كردستان-العراق.

اأ�ساتذة امللتقى

إعداد وتصميم الحقائب التدريبية 
االحترافية بنظام سمارت ميتركس

املعايير االحترافية للمدرب، التدريب واحلقائب

المـحـور األول



اأ�ساتذة امللتقى

الدكتور زياد الحسني
تونس

طبيب باطنية، ويدرس دكتوراه يف 
الطب النفسي، وهو عراقي يقيم يف 

تونس. خبير تدريب مهارات التواصل والقيادة 
والتفكير، وحائز على الرخصة الدولية املتقدمة يف 

التدريب كما أنه كوتش معتمد من ICF. يشغل حالياً منصب 
املدير املفوض لشركة افاق بال حدود للتدريب / العراق، وكذلك 
املدير العام لشركة تقومي العاملية لالستشارات / تونس. انتخب 

لرئاسة سفراء التنمية بني العامني ٢٠١٣-٢٠١٥، وهو عضو 
مؤسس يف االكادميية العربية العاملية للتدريب واالستشارات.  

مؤسس برامج تدريبية منها: )١( برنامج التبادل الثقايف 
للشباب )٢( صناعة قادة التغيير املجتمعي )٣( رجال 

أعمال يافعني )٤( الزواج من األلف إلى الياء 
)٥( بطولة العراق للذاكرة )٦( برنامج دمج 

مفهوم التنمية املستدامة يف التعليم.. 
وبرامج أخرى.

دور المدرب في صناعة 
الفكر والواقع والحضارة

صناعة التأثير والتغيير

المـحـور الثاني



الدكتور سالم سالم
ليبيا

أستاذ جامعي بعلم املناعة 
ومدرب دولي يف مجال تنمية وتطوير 

الذات واإلرشاد األسري، ومعالج بعلوم الطاقة 
احليوية والطب التكميلي... مدرب معتمد يف الكورت 
من مركز ديبونو، وهو مدرب معتمد يف البرمجة اللغوية 

العصبية من مركز ابراهيم الفقيه بكندا ومدرب محترف من املركز 
الكندي هانوفر...يحمل درجة املاستر يف العالج بعلوم الطاقة احليوية، 

وماستر يف العالج باحلجامة واإلبر الصينية. أحد األعضاء 
املؤسسني الحتاد املدربني العرب، وكذلك عضو مجلس البورد 

العربي للعلوم الصيدالنية.أسس شركة األكادمييات 
العاملية للتدريب والتنمية واالستشارات العالجية يف 

ليبيا، كما أنه كوتش محترف وعضو باالحتاد 
العربي للكوتشينج، إلى جانب كونه مفتش 

دولي عن مصانع االدوية.

اأ�ساتذة امللتقى

علم الكوتشينج وسيلة فعالة 
إلحداث التغيير

صناعة التأثير والتغيير

المـحـور الثاني



اأ�ساتذة امللتقى

الدكتور أيوب بوخاتم
الجزائـر

أستاذ جامعي، مدرب ومستشار 
يف برامج التعليم وريادة األعمال 
ويحمل درجة الدكتوراه يف الترجمة. 

يشغل حالياً منصب املدير العام ملؤسسة املعهد 
إنترناشيونال ومؤسس حاضنة األعمال النوالب. 

درب وحضر وحاضر يف أحد عشر بلداً يف أربع قارات، وقدم 
برامجه ألكثر من ٣٠٠ مؤسسة ومنظمة عبر العالم.

حضر برامجه التدريبية أكثر من ١٠٠٠٠ متدرب، كما أعّد وقدم 
برنامجاً إذاعياً يف مجال اللغات ملدة عشر سنوات. 
شارك يف تأسيس وتأطير ثالث جمعيات نشطة يف 

اجلزائر.
كما أشرف على تخصص االجنليزية بجامعة 

املدية باجلزائر، وكذلك أشرف على مركز 
دور المدرب في صناعة التعليم املكثف للغات بجامعة املدية.

الفكر والواقع والحضارة

صناعة التأثير والتغيير

المـحـور الثاني



اإلعالمي محمد َلشيب
قـطـر

على مدى أكثر من عقدين من 
الزمن مارس محمد لشيب اإلعالم 

مبختلف فنونه وأشكاله، كانت بدايته مع الصحافة 
التقليدية الورقية، حيث عمل يف عدة منابر إعالمية 

باملغرب وقطر؛ ومع ظهور منصات التواصل االجتماعي، انتقل 
للعمل يف اإلعالم الرقمي وشبكات التواصل االجتماعي، وطور مهاراته 

يف هذا املجال املتشابك واملتسارع النمو، وأصبح مدرباً معتمداً يف مجال 
التربية اإلعالمية واإلعالم الرقمي، وقدم عشرات الورشات التدريبية 

املتخصصة. عمله احلكومي احلالي مكنه من االحتكاك بتجارب ميدانية 
يف كيفية التعاطي مع اإلعالم والتعامل مع اجلمهور والتسويق 
اإلعالمي والرقمي. ومع جائحة كورونا أصبح حتدي التحول 

الرقمي مطروحاً بقوة،  وهو ما يفرض على اجلميع 
مبختلف املجاالت والتخصصات، التعرف على الطرق 

املثلى لالستفادة من األدوات الرقمية ومنصات 
التواصل االجتماعي يف عالم »الواقع 

)New Normal( »االعتيادي اجلديد

اأ�ساتذة امللتقى

أي مشهد رقمي لعالم ما بعد 
مرحلة كورونا!؟

صناعة التأثير والتغيير

المـحـور الثاني



اأ�ساتذة امللتقى

األستاذة ربى القرجَوّلي
قـطـر

أردنية مقيمة يف قطر، حاصلة على 
بكالوريوس علوم - الكيمياء، ودبلوم موارد 
بشرية إضافة إلى دبلوم إرشاد أسري وتربوي.

مارست األستاذة القرجوّلي العمل اإلداري يف مؤسسات 
التعليم والتدريب احمللي والدولي ألكثر من ٢٠ عاماً وكانت من فريق 

التأسيس والتطوير للعديد منها.
قدمت العديد من البرامج التدريبية: مثل السكرتارية، إدارة املكاتب، العادات 

السبع للموظفني األكثر فعالية، مناذج العمل، سلم النجاح، اإلنصات 
التعاطفي، االسعافات النفسية لإلداري وإدارة الذات.

كما أنها عضو يف جلنة التطوير للمجموعة من املبادرات 
اخلاصة بالقراءة والتعليم والوعي بالقضية الفلسطينية.

رسالتها: أنسنة اإلدارة، ولها كتابات مجتمعية 
فن التأثير وكيفية قياسهوخواطر أدبية، وصدر لها كتابان.

العالقة بني التدريب والوعي املجتمعي

المـحـور الثالث



األستاذ حمه سعيد أحمد
كردستان  العراق

يشغل األستاذ حمه سعيد منصب 
مدير عام املفوضية العليا املستقلة 

لالنتخابات يف إقليم كردستان - العراق، وهو 
مدرب محترف وممارس معتمد من عدة أكادمييات تدريبية. 
حاصل على دبلوم يف اللغة العربية من معهد املعلمني املركزي 

مبحافظة السليمانية منذ العام ١٩٩٧، وعلى بكالوريوس من كلية اآلداب، 
قسم مقارنة األديان من اجلامعة احلرة الهولندية عام ٢٠١٦، إضافة إلى 

بكالوريوس من جامعة حلبجة للعلوم اإلنسانية، قسم اللغة العربية.
وقد شارك األستاذ حمه سعيد يف العديد من امللتقيات واملؤمترات 

الدولية، وحصل على شهادات تدريب املدربني يف مجال 
االنتخابات، واإلدارة املهنية لالنتخابات، فضاًل عن 

دبلومات متعددة يف إعداد احلقائب التدريبية، 
األمناط الشخصية وإعداد القادة 

لالنتخابات.

اأ�ساتذة امللتقى

دور التدريب والمدربين في انتشار 
الوعي االنتخابي لدی المواطن والناخب

العالقة بني التدريب والوعي املجتمعي

المـحـور الثالث
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الدكتور أسعد األسعد
تـركـيـا

مدرب دولي معتمد من عدة جهات 
دولية، ومحاضر زائر يف عدة جامعات 

تركية ودولية. خبير يف التحكيم التجاري الدولي 
معتمد من غرفة التجارة العربية الفرنسية، وخبير ومستشار يف 

ريــادة األعمال وإدارة التغيير يف املنظمات واملؤسسات. خبرته ونشاطه 
تّوجاه ألن يكون عضو الهيئة االستشارية لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

UNDP يف تركيا، وترؤس الهيئة االستشارية ملنظمة سفراء التنمية العاملية، 

كما أنه عضو مؤسس يف األكادميية العاملية جلودة التدريب وتطوير 
املواهب )غيتكيو(. يحمل األسعد درجة الدكتوراه يف علم 

النفس اإلداري. وأهم ثالث محاور تدريبية يقدمها:
١- احملور االداري والقيادي وريادة األعمال
٢- احملور التربوي: تطوير الكوادر التربوية

٣- احملور الشخصي واألسري
دور طالب العلم والعلماء 

في المجتمع

العالقة بني التدريب والوعي املجتمعي

المـحـور الثالث



الدكتور محمد زين العابدين
السودان

هو املشرف السابق ملنظمة سفراء 
التنمية العاملية.

تكوينه األكادميي والتدريبي سمح له باكتساب لقب 
خبير يف مجال تأسيس وإدارة املشروعات الصغيرة، وكذلك 

مستشار يف مجال التدريب القيادي واإلداري، فضاًل عن لقب خبير 
لدى االحتاد األوروبي يف تدريب قيادات التعليم يف السودان.

أسس ويدير -وما يزال- مركز دليال العاملي للتدريب بالسودان، وهو 
محاضر سابق يف اجلامعات السودانية، ويحمل درجة الدكتوراة يف 

مجال التخطيط االستراتيجي القومي. يدرب الدكتور أبوجديري 
يف مجاالت: القيادة، تأسيس وتطوير املشروعات والبناء 

املؤسسي. مؤسس وعضو يف عدد من املنظمات 
الطوعية والناشطة يف العمل اإلنساني واخليري؛ 

شاعر وإعالمي ومهتم بقضايا التنمية.

اأ�ساتذة امللتقى

تأسيس المشروعات 
وريادة األعمال

أسس جناح املشاريع الريادية

المـحـور الرابع
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األستاذ مهدي رمضاني
الجزائر

حاصل على درجة املاستر يف إدارة 
األعمال تخصص تسويق من جامعة 

كارولينا، ودرجة املاستر يف علوم التسيير 
تخصص إدارة املوارد البشرية من جامعة اجلزائر.  أخذ 

التنمية البشرية من روادها حيث تدرب على يد مجموعة من كبار 
املدربني مثل الدكتور إبراهيم الفقي رحمة اهلل عليه واخلبير العاملي 
وايت وود سمول. حصل على درجة مدرب متقدم يف التنمية البشرية 

من عدة جهات عاملية،  كما لديه ترخيص كندي كأخصائي يف إعداد وتقيم 
احلقائب التدريبية وفق املعايير العاملية CRTP. عمل يف مجال التسويق 

واإلدارة ويحمل عضوية مجموعة من املراكز واألكادمييات الدولية، 
ساهم يف تأسيس األكادميية العربية العاملية للتدريب والتطوير 

التي ينتمي حالياً ملجلس إدارتها، كما يترأس مجلس إدارة 
مؤسسة القائد يف التدريب والتسويق. قيمه: االحترافية 

واملصداقية يف عالم التدريب.   يقدم دورات يف 
العديد من الدول حول العالم يف محاور ثالث: 

)١( برامج التنمية الذاتية )٢( دورات إدارية 
و)٣( دورات تدريب املدربني.

قـُمـع المبيعات
Sales Funnel

أسس جناح املشاريع الريادية

المـحـور الرابع



األستاذ حسن هاجر
لبنان

بدأ مسيرته العلمية يف علوم 
الكمبيوتر، ثم انتقل إلى املعلوماتية اإلدارية 
فحصل على درجة البكالوريوس فيها، واستكمل 

باملاجستير يف اإلدارة العامة مع التركيز على التخطيط 
والتسويق. شغل منصب املدير التنفيذي األسبق لسفراء التنمية، بعد 
أن كان مديراً مساعداً لعدة سنوات، وهو اآلن مدير مكتب التدريب لـ 

«مكتبة املؤشرات الهائلة« KPI Mega Library يف لبنان. تكوينه التدريبي مؤلف 
من ثالث شهادات احترافية يف تدريب املدربني، أحدثها من املعهد 
العربي للتخطيط يف الكويت، والعشرات من الدورات التخصصية، 

حضورياً وعن بُعد. نشاطه التدريبي يغطي مجاالت: مهارات 
احلياة، املهارات الرقمية وبناء القدرات الشخصية 

واملؤسسية، كما يعمل يف التصاميم الغرافيكية 
وإدارة امللتقيات واملؤمترات، وحديثاً يف 

التصميم التعليمي.
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مدخل إلى مؤشرات األداء 
الرئيسية

أسس جناح املشاريع الريادية

المـحـور الرابع
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المستشار محمد مصطفى
فلسطين

هو عضو يف املجلس االستشاري 
وجلنة تصميم احلقائب يف منظمة سفراء 
التنمية ومنتسب لها منذ انطالقتها يف ٢٠١١.  

على الصعيد العلمي، فاملدرب املستشار محمد يحمل درجة 
البكالوريوس يف إدارة اعمال، وماجستير مصغر يف إدارة املوارد 

البشرية. أما تكونيه التدريبي فقد شارك يف أكثر من ٣٠ دورة متنوعة 
يف مجاالت عديدة منها: اإلدارة، التخطيط، استشراف املستقبل، التنمية 
البشرية، والبرمجة اللغوية العصبية. هذا التنوع سمح له بتوسيع نشاطه 

التدريبي ليغطي سبع دول يف مجال التنمية البشرية، والبرمجة 
اللغوية العصبية، وتدريب املدربني وإدارة التدريب وتصميم 

احلقائب التدريبية وإدارة راس املال البشري، ويركز نشاطه 
األن يف مجاالت: تدريب املدربني، إدارة التدريب، 
إدارة راس املال البشري، والتخطيط الشخصي 

واملؤسسي - التشغيلي واالستراتيجي، 
ومجال التفكير وصناعة الوعي. 

سفراء التنمية والتحول 
الجوهري

سفراء التنمية وتأثيرها يف املجتمع

المـحـور الخامس



األستاذ أيوب السليماني
المغرب

مدرب مهارات احلياة والتخطيط 
الشخصي األستاذ أيوب، حاصل على 

إجازة يف الدراسات اإلجنليزية، وأستاذ التواصل 
واللغة اإلجنليزية منذ عدة سنوات، وقد أعد وقدم برامج 

إذاعية تربوية يف عدة محطات يف املغرب. نشاطه التدريبي متنوع، 
فهو أيضاً مدرب معتمد يف مهارات بناء الذكاء الوجداني، مدرب مدربني 

)١٢فوج تخرج(، مدرب يف مجال التعلم السريع والتفوق الدراسي، إلى جانب 
كونه ممارس يف البرمجة اللغوية العصبية. أما نشاطه التربوي فقد 
غطى مجاالت عدة منها: املدير العام ملجموعة مدارس لني للتعليم 

اخلصوصي، ومدير العالقات العامة لقضاء مستشار احلياة 
احملترف سابقاً، ومستشار تربوي لدى العديد من املدارس 

اخلاصة. ترأس منذ ٢٠١١ إلى ٢٠٢٠ جمعية رعاية 
لكفالة األيتام يف املغرب، وهو صاحب شركة 

.storybord coaching and media
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سفراء التنمية بوابة 
اإلصالح المجتمعي

سفراء التنمية وتأثيرها يف املجتمع

المـحـور الخامس





sofaratanmia


