
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برعاية معالي وزير اإلعالم االستاذ ملحم رياشي

 تتشرف األكاديمية الدولية لبناء القدرات و أكاديمية كوليت

 بدعوتكم للمشاركة في 

 لرجال وسيدات األعمالالسنوي المؤتمر الدولي 

Business Men/Women Academy  

 2018 اول  تشرين –21يوم االحد في  –اوتيل بيبلوس باالس  –جبيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبرا العربأ  IABC 



 

 

.أهال بكم ..  

المؤتمر الدولي لرجال  في األكاديمية الدولية لبناء القدراتو اكاديمية كوليت الترحيب بكم باسم ايسعدن

 هضة األوطان وبناء اإلنسان.نلما فيه لذي سيعمل على بناء القدرات وا وسيدات األعمال

 

 الهدف

لتحقيق الفعالية في إدارة  وقادة المؤسسات عمالي الى بناء قدرات رجال وسيدات األيهدف المؤتمر التدريب

مع  تطوير األعمال هم نماذجألوعرض ورش عمل تفاعلية ودورات تطبيقية مؤسساتهم من خالل 

 المستشارين:

  .جومانة فقيه، مدربة دولية في تطوير النظم اإلدارية.  تقّدم استشارات متخصصة في لبنان د

درست في جامعة هارفرد في  والخارج في مجال تطوير الموارد البشرية والتخطيط االستراتيجي.

 الواليات المتحدة االمريكية.

 حائزة على دكتوراة فخرية في الفنون و  .2017يوسف، اوبرا العرب لعام  د. كوليت خوري

 . للموسيقى أكاديمية كوليتمؤسسة 

  ،درس في جامعة  .أستاذ جامعي ومدقق خارجي للعديد من المؤسسات الدوليةد. محمد عويد

 كاليفورنيا في الواليات المتحدة االمريكية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Registration استقبال وتسجيل 8:30-9:00

  Opening Ceremony افتتاح المؤتمر التدريبي 9:00-9:10

جلسة نقاشية تديرها  :لمواجهة التحديات ناجحةخطوات  9:10-11:00

 عمالاألرجال وسيدات  عدد مندكتورة كوليت مع ال

 نجاح في لبنان والعالم العربي خبرات يشكلون

Panel Discussion  

Facilitator: Dr. Colette   

11:00-11:20  

 

 Coffee break استراحة

11:20-1:00  

 

ادوات قوية  دكتورة جومانةنموذج العمل التجاري: تقدم 

 لفهم نماذج االعمال التجارية الناجحة وكيفية تطبيقها

 للكشف عن فرص استثمارية مبدعة.

Business Model 

Facilitator: Dr. Joumana 

 Lunch Break استراحة غذاء  1:00-2:00

ما هي : السبع لرجال/سيدات األعمال األكثر فعاليةالعادات   2:00-3:30

عادات لكبار رجال االعمال وصناع القرار في  7أهم 

العالم؟  ستقدم الجلسة معالجات تساعد في حل المشاكل 

 الشخصية والمهنية 

7 Habits of Highly Effective 

Business Men/Women  

Facilitator: Dr. Oweid 

 

 Coffee break استراحة  3:30-3:45

3:45-4:45  

 

 رجال وسيدات االعمال والمسؤلية المجتمعية: 

خدمة ل بتوصيات وافكارجلسة نقاش مفتوح للخروج 

 المجتمع.

Business Men/Women and 

Corporate Social 

Responsibility 

  توزيع الشهادات والصورة التذكارية 4:45-5:00

 

 (International Academy for Building Capacity) األكاديمية الدولية لبناء القدراتالمؤتمر من تنظيم 

والدراسات االجتماعية واالقتصادية في لبنان والعالم العربي من خالل مكاتبنا المنتشرة والتدريب  االستشاراتعلى تقديم  IABCتعمل 

المستفيدين سنوياً  مات والمؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والشركات ويصل عددا للحكوكما ونقدم خدماتن مكتب 16وعددها 

 شخص. 5000الى  من برامجنا

  للتسجيل في البرنامج:

 03859764|    اكاديمية كوليت:     70618278 االكاديمية الدولية لبناء القدرات:

 www.ia-bc.com info@ia-bc.com  

 داء وكوفي بريك.وشهادة مشاركة وغ حقيبة التدريب تشمل $133: تكاليف البرنامج

 $ للشخص الواحد90السبت دفع رسم اضافي مع سياحة مسائية في جبيل مساء  وتيلللراغبين باالقامة في األ


