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  من نحـن
الماسة للتأهيل وتطوير  نالتلبي حاجة مجتمع تأسست المؤسسة الكندية للتدريب واالستشارات

، التطورات المعاصرة في العالم ومجاراة  وذلك لمواكبة،  مختلفة  في مجاالت متعددةال الكوادر
الوصل بين كل جديد وعملي في هذا العالم المتحضر وبين مجتمعنا المتطلع  إن مهمتناف لذا 

 .ألحدث علوم التدريب والتأهيل مما يجعله في مصاف المجتمعات الراقية والمتقدمة 
 رسالتنا

االرتقاء بأداء األفراد والمؤسسات والمجتمع وتزويدهم باألساليب والمهارات والقيم التي تساهم في 
يزهم في الحياة المهنية، والشخصية والمؤسساتية من خالل برامج تدريبية وخدمات استشارية تم

تقدم بإتقان ومهنية عالية منطلقين من مبادئنا وقيمنا التي من خاللها نشارك عمالئنا همومهم 
 .وطموحاتهم

يرها وزيادة والعمل بفاعلية نحو التطوير المهاري والذاتي لالرتقاء بالمهارات الشخصية وتطو  
 .الرصيد المعرفي واكتساب المهارة وتغيير االتجاهات وتزويد المجتمع بالكوادر المدربة والمؤهلة

 رؤيتنا  
أن تكون المؤسسة أداة تمكين الزدهار المجتمع ، وذلك من خالل التدريب والتأهيل والبحث   

 .علمي و مهني و عملي  واإلبداع وتطوير الذات ،والمساهمة في إعداد قادة المستقبل بشكل

 أهـــــدافنا 
 .بها وتأهيلها ودمجهم في المجتمعوتدري  استثمار الطاقات البشرية  - 1
 .ة والمهنية في العملية التدريبيةتحقيق معايير الجود  - 2
  .ت وطموحات المستفيدين من المؤسسةتحقيق توقعا  - 3
 .علمي و مهني و عمليالمساهمة في إعداد قادة المستقبل بشكل  - 4
توفير بيئة التدريب النوعية التي تجمع بين النظرية والتطبيق العملي الذي يخدم األهداف  -5

  .اإلستراتجية للمؤسسة
 .نات التدريبية المحلية و الدوليةالتعاون المستمر والمثمر مع الكيا   -6
 .تقديم االستشارات لألفراد والمؤسسات في عدة مجاالت -7
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 برامجنا
 برامج المرأة

  .الجندر - 1
 .مناهضة العنف ضد المرأة -2 
 .قوانين المرأة -3 
 . دعم المناصرة -4 
 .تقنيات الدعم النفسي  - 5
 .التربية االيجابية لألبناء  - 6
 .العالقات الزوجية السعيدة   - 7

 برامج التنمية البشرية
 .دبلوم التنمية البشرية    - 1
 .NLPدبلوم البرمجة اللغوية العصبية    - 2
 . NLPدبلوم مساعد ممارس في البرمجة اللغوية العصبية   - 3
 . NLPدبلوم ممارس معتمد في البرمجة اللغوية العصبية   - 4
 . NLPاستشاري في البرمجة اللغوية العصبية    - 5
 .  TOTدبلوم تقنيات التدريب االحترافي    - 6
 .لغة الجسد وتقنيات الظهوردبلوم     -7

 برامج تطوير الذات
 .فن التعامل مع الشخصيات -1
 .فن التفاوض و اإلقناع -2
 .إدارة العقل البشري-3
 .التخطيط الشخصي وصناعة األهداف -4
 .تشخيص المشكالت واتخاذ القرارات-5
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 برامج إدارة الموارد البشرية
 فن االتيكيت والبرتوكول  -6                       .دبلوم إدارة الموارد البشرية -2
دارة المكاتب-3  دبلوم المبيعات والتسويق  -7                    .دبلوم السكرتارية وا 
 .دبلوم المدير المعتمد -4
 ..دبلوم العالقات العامة -5

 قسم االستشارات
 .التدريب سات والشركات واألفراد في مجالاستشارات للمؤس -1
  .االستشارات اإلجتماعية واألسرية -2
 .استشارات الدعم النفسي -3

 االعتماد والتراخيص المحلية والدولية
 -:المحلية

 .ترخيص وزارة االقتصاد الوطني *
 .مزاولة مهنة من البلدية*
 .ترخيص الغرفة التجارية*
 410031012:مشغل مرخص رقم*

 -:الدولية

 .كندا مونتريال  -( إبراهيم الفقي.د) لتنمية البشرية  معتمد من المركز الكندي *
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 أعضاء مجلس اإلدارة
 (رئيس مجلس اإلدارة. )عبد اهلل العيسوي.أ -1
 (مدير اإلدارة.)إبراهيم جراد.أ -2
 (مدير قسم العالقات العامة.) كمال الترامسي.أ -3
 (مدير قسم التسويق.)أشرف الجيار.أ -4
 (مدير قسم التدريب.)مسلمبالل .أ -5
 (مدير قسم التصميم والدعاية واإلعالن.)محمد الخطيب.أ-6
 (مستشار لرئيس مجلس االدارة.)محمد الديري.أ-7
 (المستشار القانوني.)فادي الغرة.أ-1

 األعمال التي نفذتها المؤسسة الكندية للتدريب واالستشارات 
 ت التاليةتنفيذ تدريب لعدة مؤسسات في المجاال: 

 المؤسسة التدريب
 شرم الشيخ .عمل تدريب في المخيم العربي األول بشرم الشيخ

 جامعة فلسطين (التحفيز الذاتي .)عمل تدريب  في جامعة فلسطين 

 جامعة فلسطين (تدريب مدربين .)عمل تدريب  في جامعة فلسطين 

نعاش  ضمن برنامج مساعدة المجتمع USAID عمل تدريب  في مشروع   الفلسطيني وا 
تدريب .)وتطوير وسائل العيش لدى الشباب وبناء قدرات موظفي المؤسسات المحلية 

 مدربين

USAID  فندق المتحف 

 شركة جوال (بعنوان إدارة العقل البشري .) عمل تدريب  في شركة جوال 
بعنوان فن التعامل )عمل تدريب في الملتقي العربي للنشر والتوزيع  تدريب الكادر بالشبكة 

 ( مع الناس 
 الملتقى العربي للنشر والتوزيع

 مركز فلسطين لرعاية الصدمات النفسية (.تدريب مدربين )عمل تدريب في مركز فلسطين لرعاية الصدمات النفسية  

 جمعية التنمية الزراعية (تدريب مدربين. .)(اإلغاثة الزراعية ) الزراعية  عمل تدريب  في جمعية التنمية
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 جمعية نحن نحب غزة (تدريب مدربين .)عمل تدريب في جمعية نحن نحب  غزة 

 جامعة األزهر (والسمات الشخصية  بعنوان  النمط التمثيلي) في جامعة األزهر غزة   عمل تدريب
 جامعة األزهر (بعنوان العقل الواعي والالواعي.) غزة  عمل تدريب  في جامعة األزهر 

 دير البلح–كلية فلسطين التقنية  (بعنوان إدارة العقل البشري .) عمل تدريب  في كلية فلسطين التقنية  دير البلح 

 والتكنولوجياكلية العلوم  (البشري بعنوان إدارة العقل .) عمل تدريب في كلية العلوم والتكنولوجيا خان يونس
 صحة المرأة جباليا (بعنوان إسرار العالقات الزوجية )عمل تدريب  في صحة المرأة  جباليا 

 معهد البحوث والدراسات العربية .عمل تدريب في معهد البحوث والدراسات العربية بجمهورية مصر العربية   -
 خان يونس-جمعية الثقافة والفكر الحر (بعنوان تقبل األخر )الرئيسيعمل تدريب في جمعية الثقافة والفكر الحر خان يونس المقر 

 خان يونس-جمعية الثقافة والفكر الحر (بعنوان تقبل الذات)عمل تدريب في جمعية الثقافة والفكر الحر خان يونس المقر الرئيسي

الكرامة بعنوان )عمل تدريب في جمعية الثقافة والفكر الحر خان يونس المقر الرئيسي
 (اإلنسانية 

 خان يونس-جمعية الثقافة والفكر الحر

ورشة عمل بعنوان )عمل تدريب في جمعية الثقافة والفكر الحر خان يونس المقر الرئيسي 
 الكرامة اإلنسانية وتطبيقها في الحياة العملية

 خان يونس-جمعية الثقافة والفكر الحر

بعنوان حرية الرأي )ان يونس المقر الرئيسي  عمل تدريب في جمعية الثقافة والفكر الحر خ
 (والتعبير 

 خان يونس-جمعية الثقافة والفكر الحر

بعنوان  الظهور بثقة  ) عالم  عمل تدريب في الجامعة  اإلسالمية  غزة  قسم الصحافة واإل
 (عالمين  لال

 الجامعة االسالمية

 الجامعة االسالمية (بعنوان  فن التعامل مع الناس ) غزة  قسم الهندسة  ة اإلسالميةعمل تدريب في الجامع

إدارة العقل  بعنوان) قسم الخدمة االجتماعية  غزة في الجامعة اإلسالمية  بعمل تدري
 (البشري 

 الجامعة االسالمية

بعنوان  مهارات التخلص ) عمل تدريب للكادر اإلداري والفني  للعاملين في فضائية الكتاب  
 (واألعباء النفسية  من الضغوط 

 فضائية الكتاب
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 فضائية الكتاب  (بعنوان المهارات العملية لتأهيل الخرجين  لسوق العمل  ) عمل برنامج في فضائية الكتاب

 فضائية الكتاب (بعنوان  شهر رمضان  شهر عمل وليس كسل) عمل برنامج في فضائية الكتاب 
 فضائية الكتاب (التخصص الجامعي  اختياربعنوان ) عمل برنامج في فضائية الكتاب  

 فضائية الكتاب (طاقات الشباب  استثماربعنوان ) عمل برنامج في فضائية الكتاب  
 اليوم  فضائية فلسطين (بعنوان التغير قي شهر رمضان المبارك) عمل برنامج في فضائية فلسطين اليوم 

 خان يونس–كلية مجتمع األقصى  (بعنوان  فن التأثير علي اآلخرين ) عمل تدريب في كلية مجتمع االقصي خان يونس 

 مركز النبراس  خان يونس متدرب ومتدربة وتم استهداف  أكثر من مائة (  ك مبادرة ابدأ بنفس)في عمل تدريب 

 التخطيط الهيئة الفلسطنية لألجينمركز  (برنامج إسرار القيادة الحديثة )عمل تدريب في مركز التخطيط الهيئة الفلسطينية لالجئين 
 أكاديمية اعداد القادة .عمل تدريب في أكاديمية إعداد القادة 
  (بعنوان القيادة الوجدانية  ) تدريب    2عمل تدريب في برنامج ربيع القلعة  

 اذاعة الوطن عمل برنامج  في صوت الوطن
 اذاعة التربية والتعليم  عمل برنامج  في صوت التربية والتعليم 

برنامج .) عمل تدريب في جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية ومجموعة كيان الشبابية 
 (القيادة والريادة المجتمعية 

 الفلسطينيةالطبية  غاثةاإلجمعية 

دبلوم مساعد ممارس في ) عمل تدريب في مركز فلسطين لرعاية الصدمات النفسية  
 (العصبية البرمجة اللغوية 

 مركز فلسطين لرعاية الصدمات النفسية

 خان يونس–مركز التواصل االجتماعي  (البرمجة اللغوية العصبية )مركز التواصل االجتماعي خان يونسعمل تدريب في 
 يونسخان -مركز المدربون المعتمدون البرمجة اللغوية العصبية)عمل تدريب في مركز المدربون المعتمدون فرع خان يونس 

 ربيع القلعة عمل تدريب في برنامج ربيع القلعة
 باال اكاديمي .عمل تدريب في باال إكادمي 

 جمعية المنتدى الثقافي للشباب . عمل تدريب في جمعية المنتدى الثقافي للشباب 

 اكس برت (إدارة فرق العمل  بعنوان.)  .عمل تدريب في اكس برت 
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 إعداد قادة  لمجموعة الشبابية مبدأ. عمل تدريب في المبادرة الوطنية

 خان يونس–ية  كتبات البلد (لمجموعة الشبابية منا وفينا )عمل تدريب في مكتبات البلدية في خان يونس 

 جمعية بيت المستقبل (بعنوان فن التعامل مع الشخصيات .) عمل تدريب في جمعية بيت المستقبل 

جمعية بنيان للتدريب والتقييم والدراسات  .عمل تدريب في جمعية بنيان للتدريب والتقييم والدراسات المجتمعية  
 المجتمعية

 رابطة طلبة االعالمين الفلسطينية (بعنوان لغة الجسد لألعالمين .) عمل تدريب في رابطة  طلبة االعالمين الفلسطينية 
 خان يونس-مركز النبراس للتنمية واالبداع (بعنوان فن التفاوض.) للتنمية واإلبداع خان يونس عمل تدريب في مركز النبراس 

 غزة-جمعية الخريجات (صناعة األهداف) عمل تدريب في جمعية الخريجات الجمعيات غزة بعنوان 

بعنوان العقل الواعي .) عمل تدريب في مركز النبراس للتنمية واإلبداع خان يونس 
 (والالواعي

 خان يونس-مركز النبراس للتنمية واالبداع

 جمعية الرعاية واالرتقاء لجمعية الرعاية واالرتقاء الفلسطينية فجر إعداد معلمة رياض األطفال عمل تدريب 

 النصيرات-جمعية مركز تمكين المرأة (إدارة الذات )عمل تدريب في جمعية مركز تمكين المرأة  بالنصيرات بعنوان 
 اذاعة الوطن .عمل برنامج إذاعي لتطوير الذات والتنمية البشرية علي إذاعة صوت الوطن 

 مدرسة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين ذكور( د)عمل تدريب في مدرسة وكاله غوث وتشغيل الالجئين الشجاعة االبتدائية 

 مدرسة وكالة غوث وتشغيل الالجئين .عمل تدريب في مدرسة وكاله غوث وتشغيل الالجئين الدرج االعدادية بنات 

 مركز فلسطين لرعاية الصدمات النفسية البرمجة اللغوية العصبية)عمل تدريب في مركز فلسطين لرعاية الصدمات النفسية 
 مدرسة وكالة غوث وتشغيل الالجئين ذكور خان يونس\عمل تدريب في مدرسة وكاله غوث وتشغيل الالجئين مدرسة 

 مركز يوتوبيا (تدريب مدربين . .)مركز يوتوبيا  عمل تدريب  في

 مركز يوتوبيا (تدريب مدربين . .)عمل تدريب  في مركز يوتوبيا 

 مركز يوتوبيا (إعداد القادة. .) عمل تدريب  في مركز يوتوبيا  

 ة للتديب والتنمية البشريةاألكاديمية الدولي (تدريب مدربين .)تدريب في األكاديمية  الدولية للتدريب والتنمية البشرية 

  


