
 

 

 

 

 يقيم

 معهد نيو وورلد للتدريب األهلي

 

 املؤمتر الدويل الثاني 

 مستقبل التعليم والتدريب والتنمية البشرية بني النمطية واالبتكار 

 

 تحت شعار 

 والريادة واالبتكار  اإلبداع

  
  10 pm – 12 am 

Kuwait 
 

 
21 – 24 April 2021 

 على مدار أربعة أيام 12:00الى   10:00محاضرات موازية للمؤتمر من الساعة 

 

 
 رابط التسجيل 

https://forms.gle/kqvrKAhzZiSpqjnw7 

 

 
NWA-KW 

 
NWA.KW 

 
51670804 -00965 

65890949 -00965 

https://forms.gle/kqvrKAhzZiSpqjnw7


 
 

 حماور املؤمتر  
 

 
 

 
 

مستقبل التعليم والتدريب بين النمطية واالبتكار

املحور األول 

اإلبداع واالبتكار االستراتيجي والريادة االستراتيجية

املحور الثاني

الريادة واإلبداع واالبتكار

املحور الثالث

أفاق اإلبداع واالبتكار والريادة لدي الشباب املقومات الريادية و

املحور الرابع

دور التكنولوجيا في تحفيز اإلبداع والريادة واالبتكار 

املحور الخامس



 
 

 للمؤمتر    ة ف العام ا هد ال 
 

 

 

 

 

 

 

 

إبراز أهمية دور اإلبداع واالبتكار في تحقيق الريادة في مختلف املجاالت

التدريب في تنمية املهارات الرياديةالتعليم و دور إبراز وتقييم 

شريةعرض وتقييم سياسات التعليم والتدريب ودورها في تعزيز التنمية الب

مناقشة مستقبل التعليم والتدريب بين النمطية واالبتكار



 

 

 

 

 

 مال هللاعثمان  بدر  .د

 املعهد العربي للتخطيطمدير عام 

 

 

 سالمه الغرّيب  . أ 

 رئيس املؤتمر 

 ومدير عام معهد نيو وورلد للتدريب األهلي

 

 

 

 د. طارق الغرّيب

 عام املؤتمر  أمين

 ورئيس معهد نيو وورلد للتدريب األهلي

 

 
 

 

 أ / على الذيب

 مقرر املؤتمر

 وممثل معهد نيو وورلد للتدريب األهلي

 العربية السعوديةاململكة 



 

 د. محمد الغرّيب

 مشرف عام املؤتمر

 ورئيس اللجنة العلمية 

 
 اللجنة العلمية 

 

 

 د. محمد الغرّيب

 رئيس اللجنة األعالمية

 

 

 
 

 د. سامر غدار

 عضو اللجنة األعالمية

 

 

 
 

 أ, عيس ى السعيدان

 عضو اللجنة األعالمية
 

 
 

 أ, عائشة العلي

 األعالميةعضو اللجنة  
 

 
 
 

 
 



 أ, فهد الجلوي  

 عضو اللجنة األعالمية

 
 
 

 أ, أحمد العولقي            

 عضو اللجنة األعالمية                                                                                      

 اللجنة االعالمية 

 

 

 أ, ناديه عبدهللا الحمادي

 رئيس اللجنة االعالمية

 

 

 

 د. طارق الغرّيب

 عضو اللجنة االعالمية

 

 

 

 

 أ, عبدالرؤوف دار باري 

 اللجنة االعالميةعضو 

 

 
 



 

 

 أ, عبدالرحمن الراشد 

 عضو اللجنة االعالمية

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 املتحدثون باملؤمتر 

 
 مال هللاعثمان  بدر  .د

 مدير عام املعهد العربي للتخطيط 
 دولة الكويت 

 
 ا. سالمه الغرّيب 

 ورئيس الجلسة األولى رئيس املؤتمر 
 دولة الكويت 

 
 شاهيند. عبدامللك 

 رئيس الجلسة الثانية 
 اململكة العربية السعودية

 
  ا.د. ممدوح الدوسري 

 ا. عيس ى السعيدان



 رئيس الجلسة الثالثة 
 اململكة العربية السعودية

 رئيس الجلسة الرابعة
 دولة الكويت 

 
 د. ايهاب املقابلة أ.

 خامسةرئيس الجلسة ال
 الكويت دولة ممثل املعهد العربي للتخطيط ب

 
 سامر غدار د. 

 رئيس الجلسة السادسة
 الجمورية اللبنانية

 
 د. زكريا الخنجي 

 رئيس الجلسة السابعة
 مملكة البحرين 

 
 د. طارق الغرّيب 

 رئيس الجلسة الثامنة 
 دولة الكويت 

 

 

   
 

 

 د. عبدامللك شاهين 
 رئيس االتحاد العربي 

 للتنمية البشرية واالستثمار 
 السعوديةاململكة العربية 

 د. عالء مندالوي 
 رئيس اتحاد نقابات 

 املدربين العرب
اقية   الجمهورية العر

 د. عبداملنعم عباس 
نقيب مدربي التنمية  

 البشرية
 جمهورية مصر العربية

 د. ماهر شبير 
 رئيس نقابة  

 املدربين الفلسطينية
 فلسطين  دولة

 د. زكريا الخنجي 
 رئيس مركز الخنجي 
 للحلول املتقدمة 
 مملكة البحرين 

     
 أ.د. محمد الحراحشه 
 عضو الهيئة التعليمية 

 جامعة ال البيت 
 الهاشمية األردنيةاململكة 

 أ.د. ممدوح الدوسري 
 مستشار التدريب  

ممثل معهد نيو وورلد 
 للتدريب األهلي  

 العربية السعودية اململكة

  مصطفى القاسمي  أ . 
 رئيس الوكالة العربية  نائب 

 امللكية الفكرية
 سلطنة عمان 

 د. ناصر املصري 
 مستشار التدريب 
 دولة الكويت 

 د. محمد باطويح
 عضو الجهاز الفني  

 للمعهد العربي للتخطيط 
 دولة الكويت 

 



 

   

 
 د. عّياس العيس ى 

 األكاديمية رئيس 
العربية الكندية  

 للتدريب 
 الجمهورية اليمنية 

 أ . علي الذيب     
 مستشار تدريب دولي

      وممثل معهد نيو وورلد 
  األهليللتدريب         

 العربيةاململكة 
 السعودية

 د. سعاد الزيد
املدير العام ملجموعة  

 نرتقي  
 لالستشارات والتدريب

 دولة الكويت 

 فيصل املناور د. 
املعهد العربي مستشار ا

 للتخطيط 
 دولة الكويت 

 أ د. جابر الونده
 نائب املدير العام  
لجمعية النجادة  

 الخيرية
   دولة الكويت

د. فاطمة عبدهللا  
 الدربي 

 خبير دولي للتسامح
العربية  اإلماراتدولة 

 املتحدة
 

  
 

 

  
 د. تركي العازمي 

 إداري مستشار 
 وإعالمي 

 دولة الكويت 

 د. بدر الحتية 
 عضو هيئة التدريس 

 جامعة الكويت  
 دولة الكويت 

 د. عبله هاشم 
 مستشار أسري 
وسفيرة التثقيف  

 الصحي
ممثل معهد نيو وورلد 

 للتدريب األهلي 
اململكة العربية 

 السعودية

 د. ابتسام جسور 
 مستشار التدريب 

 الجمهورية السودانية 

أ. فاطمه عبدالرضا  
 اللواتيه 

ممثل املؤسسة  
 العاملية للمرأة العربية 

 سلطنة عمان 
 

 أ. كوثر هرمالني
عضو املكتب  
 التنفيذي في

اتحاد نقابات املدربين 
 العرب 

الجمهورية العربية  
 السورية

 

 برنامج املؤمتر  
 

   12:00 -  مساء    10:00 2021ابريل  24الى  21
 
  صباحا

  م  10:30 -م   10:00 االفتتاح

  ص  12:00 -  م 10:30 مستقبل التعليم والتدريب بين النمطية واالبتكار



  م  11:00 -  م 10:00 اإلبداع واالبتكار االستراتيجي والريادة االستراتيجية

  ص  12:00 -  م  11:00 الريادة واإلبداع واالبتكار

أفاق اإلبداع واالبتكار والريادة  املقومات الريادية و

 لدي الشباب
 ص  12:00 -  م 10:00

  م 11:30 -  م 10:00 دور التكنولوجيا في تحفيز اإلبداع والريادة واالبتكار

  ص 12:00 -  م 11:30 التوصيات النهائيةاالختتام و

 

 

 

 اليوم الول 

 2021  أبريل   21الربعاء:  
 (10    

ً
(   12  - مساء  صباحًا

 

10:00 – 10:35  
 
 حفل االفتتاح  صباحا

 
  10:15 – 10:00 أ.سالمة الغرّيب رئيس املؤتمر دولة الكويت

 
 لكويتدولة ا

مدير عام املعهد 

 العربي للتخطيط
  10:30 – 10:15 د.بدر مال هللا



 مستقبل التعليم والتدريب بين النمطية واالبتكار املحوراألول : 

 أ. سالمة الغرّيب رئيس الجلسة :

 

اململكة العربية 

 السعودية

رئيس االتحاد العربي  

للتنمية البشرية  

 واالستثمار 

  10:45 – 10:30 د. عبدامللك شاهين

 

جمهورية مصر 

 العربية

نقيب مدربي التنمية 

 البشرية
  11:00 -  10:45 د. عبداملنعم عباس

 استراحة

 مستقبل التعليم والتدريب بين النمطية واالبتكار املحوراألول : 

 رئيس الجلسة : د. عبدامللك شاهين

 
 سلطنة عمان 

نائب رئيس الوكالة  

امللكية ة العربي

 الفكرية

  11:20 – 11:05 مصطفى القاسميأ. 

 
اقية  الجمهورية العر

 رئيس اتحاد نقابات 

 املدربين العرب
  11:40 -  11:25 د. عالء مندالوي 

 

الجمهورية العربية 

 السورية 

عضو املكتب  

 التنفيذي في 

اتحاد نقابات املدربين  

 العرب

 . كوثر هرمالنيأ

 
11:40 -  11:55 

 
 

 ثاني اليوم ال 

 2021  أبريل   22اخلميس  
 (10   

ً
 ( صباحاً   12  -   مساء

 

 واالبتكار االستراتيجي والريادة االستراتيجية اإلبداعاملحورالثاني : 

 رئيس الجلسة : أ.د. ممدوح الدوسري 

 

 األردنيةاململكة 

 الهاشمية 

عضو الهيئة  

 التعليمية
  10:15 – 10:00 محمد الحراحشهأ.د. 



 جامعة ال البيت

 
 دولة الكويت 

املدير العام ملجموعة  

 نرتقي

لالستشارات  

 والتدريب

  10:30 – 10:15 د. سعاد الزيد 

 
 دولة الكويت 

 إداري مستشار 

 وإعالمي
  10:45 – 10:30 د. تركي العازمي

 استراحة 

 واالبتكار واإلبداعالريادة املحورالثالث : 

 رئيس الجلسة : أ. عيس ى السعيدان

 
 دولة الكويت 

 نائب املدير العام

لجمعية النجادة 

 الخيرية 

  11:15 – 11:00 د. جابر الونده 

 

العربية   اإلماراتدولة 

 املتحدة
 خبير دولي للتسامح

د. فاطمة عبدهللا 

 الدربي
11:15 – 11:30  

 
 دولة الكويت 

 عضو هيئة التدريس

 جامعة الكويت
  11:45 – 11:30 د. بدر الحتية

 

 

 

 لثالث اليوم ا 

 2021  أبريل   23اجلمعة  
 (10    

ً
(   12  - مساء  صباحًا

 

أفاق :  املحور الرابع   واالبتكار والريادة لدي الشباب اإلبداعاملقومات الريادية و

  رئيس الجلسة : د. ايهاب املقابلة



 
 دولة الكويت 

 عضو الجهاز الفني

للمعهد العربي 

 للتخطيط

  10:15 – 10:00 د. محمد باطويح

 
  10:30 – 10:15 د. ناصر املصري  مستشار التدريب دولة الكويت 

 
  10:45 – 10:30 ابتسام جسور د.  مستشار التدريب الجمهورية السودانية

 استراحة 

أفاق الرابع :  املحور    واالبتكار والريادة لدي الشباب اإلبداعاملقومات الريادية و

 : د. محمد الغرّيب رئيس الجلسة

 

اململكة العربية 

 السعودية 

 مستشار التدريب

ممثل معهد نيو وورلد  

 للتدريب األهلي

  11:15 – 11:00 أ.د. ممدوح الدوسري 

 

اململكة العربية 

 السعودية 

سفيرة الصحة 

 النفسية 

ممثل معهد نيو وورلد  

 للتدريب األهلي

  11:30 – 11:15 د. عبله هاشم 

 
 الجمهورية اليمنية

 األكاديميةرئيس 

العربية الكندية 

 للتدريب

  11:45 – 11:30 د. عّياس العيس ى

 
 
 
 
 
 
 لرابع اليوم ا 

 2021أبريل    24السبت  



 (10    
ً
(   12  - مساء  صباحًا

 

 والريادة واالبتكار  اإلبداعدور التكنولوجيا في تحفيز املحورالخامس : 

 رئيس الجلسة : د. زكريا الخنجي

 
 دولة فلسطين 

 رئيس نقابة 

 املدربين الفلسطينية
  10:15 – 10:00 د. ماهر شبير 

 
 سلطنة عمان 

ممثل املؤسسة 

العاملية للمرأة 

 العربية

أ. فاطمه عبدالرضا 

 اللواتيه

 

10:15 – 10:30  

 

اململكة العربية 

 السعودية 

 مستشار تدريب دولي 

وممثل معهد نيو 

 األهليوورلد للتدريب 

  10:45 – 10:30 أ . علي الذيب 

 استراحة

 والريادة واالبتكار  اإلبداعدور التكنولوجيا في تحفيز املحورالخامس : 

 رئيس الجلسة : د. طارق الغرّيب

 
 مملكة البحرين

 رئيس مركز الخنجي 

 للحلول املتقدمة

وممثل معهد نيو 

 األهليوورلد للتدريب 

 11:15 – 11:00 د. زكريا الخنجي

 
  11:30 – 11:15 د. فيصل املناور  التدريب مستشار  دولة الكويت 

 التوصيات النهائية

 

اململكة العربية 

 السعودية 
 11:45 – 11:30 أ / على الذيب  مقرر املؤتمر 

 
 12:00 – 11:45 د. طارق الغرّيب عام املؤتمر  أمين دولة الكويت

 

 

 برتوكول إدارة اجللسة 



 

لغةةةةةةةةةةةةةةةةةة املةةةةةةةةةةةةةةةةةؤتمر تةةةةةةةةةةةةةةةةةي اللغةةةةةةةةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةة  وير ةةةةةةةةةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةةةةةةةةةن جميةةةةةةةةةةةةةةةةةع املتحةةةةةةةةةةةةةةةةةدثين تقةةةةةةةةةةةةةةةةةديم عروضةةةةةةةةةةةةةةةةةهم  .1

  .PowerPoint شرائح بوربوينت التقديمية علي شكل

 .يقوم كل مدير جلسة بتقديم املتحدثين بالجلسة  .2

 الجلسةةةةةةةةةةةةةةةة تواجةةةةةةةةةةةةةةةد جميةةةةةةةةةةةةةةةع املتحةةةةةةةةةةةةةةةدثين متةةةةةةةةةةةةةةةاحين ح ةةةةةةةةةةةةةةةى  هايةةةةةةةةةةةةةةةة  علةةةةةةةةةةةةةةةى يحةةةةةةةةةةةةةةةرص رئةةةةةةةةةةةةةةةيس الجلسةةةةةةةةةةةةةةةة  .3

 .الصورة الجماعية  وكذلك ألخذ

 15لكةةةةةةةةةةةةةةةةل متحةةةةةةةةةةةةةةةةد   بحيةةةةةةةةةةةةةةةةث يخصةةةةةةةةةةةةةةةة  حةةةةةةةةةةةةةةةةرص رئةةةةةةةةةةةةةةةةيس كةةةةةةةةةةةةةةةةل جلسةةةةةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةةةةةى عامةةةةةةةةةةةةةةةةل الوقةةةةةةةةةةةةةةةةتي .4

 
 
 على أجندة املؤتمر. دقيقة فقط  وال تمديد للوقت حفاظا

 دقيقة. 20ملدة و  هاية جلسة املؤتمر  للحضور قبلفتح باب النقاش  .5

  .2021 أبريل  17التزام رؤساء الجلسات بتقديم توصياتهم النهائية بتاريخ   .6

 املتحدثون برتوكول  
 15 التقةةةةةةةةةةةةةةةديمي قبةةةةةةةةةةةةةةةلجميةةةةةةةةةةةةةةةع املتحةةةةةةةةةةةةةةةدثين الةةةةةةةةةةةةةةةى القاعةةةةةةةةةةةةةةةة االفتراضةةةةةةةةةةةةةةةية لتجهيةةةةةةةةةةةةةةةز العةةةةةةةةةةةةةةةرض  يةةةةةةةةةةةةةةةدخل .1

 .من بدء الجلسة   دقيقة 

الجلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لحضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور   متةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاحين ح ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى  هايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل جلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة يكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةون جميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع املتحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدثين  .2

 .الصورة الجماعية  مناقشة املتحدثين مع رئيس الجلسة وكذلك ألخذ

 .دقيقة فقط 15الوقت املخص  لكل متحد   .3

  علةةةةةةةةةةةةةةةةى تشةةةةةةةةةةةةةةةةغيل الكةةةةةةةةةةةةةةةةاميرا وامليكرفةةةةةةةةةةةةةةةةون الخةةةةةةةةةةةةةةةةاص  هةةةةةةةةةةةةةةةةم عنةةةةةةةةةةةةةةةةد التقةةةةةةةةةةةةةةةةديم ون املتحةةةةةةةةةةةةةةةةدثحةةةةةةةةةةةةةةةةرص ي .4

 .صوت امليكرفون عند عدم التحد  لعدم التأثير على الجلسة ويفضل إغالق  

 .سم واملسمى الوظيفي ومكان العمل والدولة تقديم نفسه باأل باملتحد    يقوم .5

)كةةةةةةةةةةةةةةل دقةةةةةةةةةةةةةةائق  20ملةةةةةةةةةةةةةةدة و  جلسةةةةةةةةةةةةةةة كةةةةةةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةةةةةةتح بةةةةةةةةةةةةةةاب النقةةةةةةةةةةةةةةاش لجميةةةةةةةةةةةةةةع املتحةةةةةةةةةةةةةةدثين  هايةةةةةةةةةةةةةةة  يةةةةةةةةةةةةةةتم   .6

 .دقيقتين(متحد  
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 كل الشكر والتقدير واالحترام لحسن تعاونكم    

 
 



 
 املنظمون 

 
 
 

 

 
 شركاء النجاح 

 
 

 
 

املعهد العربي 

للتخطيط

معهد نيو وورلد 

للتدريب األهلي
نيو وورلد اكاديمي 



 
 

 للتواصل 
 

 

 أ . ناديه عبدهللا الحمادي

 عالميةرئيس اللجنة اال 

 مدير مشروع في كل بيت حرفة 

 وورلد للتدريب األهليمعهد نيو  

 00965- 6589949 املوبايل 

 nwakwco@gmail.com :إيميل

 
 

 

 للتسجيل عبر الباركود 
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