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 الخراط فاضل أسامة : المدرب  
 OSAMA FADEL KHARRAT 

 

 

 

 العملية: الخبرة

 حىت اآلن – 2005

 سنوات 11

 الكويت – وزارة األوقاف

 إدارة الثقافة – مدرب وابحث

  وتطبيق منوذج املؤسسة األوروبية إلدارة اجلودة  االسرتاتيجيعضو فريق التخطيط EFQM يف وزارة األوقاف 
 شركة مع  واالستشارات التدريبAverroes Inspire 

 املقدمة واالستشارات الدورات 
 شركة مع  واالستشارات التدريبAverroes Inspire – املقدمة واالستشارات الدورات 
  دورة( التميز يف األداء االسرتاتيجي للمؤسسات حسب منوذج املؤسسة األوروبية إلدارة اجلودة EFQM) 
  إذا أردت أن تنجح البد أن ختطط(. لألفراد والشركات، وأتليف كتاب: التخطيط ات مبادئدور( 
  اجلودة الشاملة )ادارةTQM (،وأهم نظمها: )كايزنKaizen،  دمينجDeeming آيزو، ISO  نظام اجلودة األوريب ،

EFQM) منتدى شركاء للتدريب الكويت / ادارة الرتبية يف الغوطة دمشق 

 دورة قوانني القيادة قدمت يف ملتقى إعداد القادة اخلامس شركة Averroes Inspire Events. 
  عرب قاعات و ، اسطنبول الكويت، جامعة رشد ألقيت يف سورية تركيا دورات)ملؤسسات والشركات بناء ااحلضارية لدورة األسس

 .االنرتنت(
 الكويت دورة يف االقتصاد املنزيل )يف بيتك مليونري( قدمت يف وزارة األوقاف 
  تقدمي االستشارات يف )التخطيط واإلدارة وإدارة اجلودة( ابلتعاون مع شركةAverroes Inspire Events  والفريق

 العامل فيها من املستشارين واملدربني
  (اذاعة الكويت -والتنمية / ومركز اخلرايف للمعاقني /الكويتدورة دع الغضب وعش بسالم )قدمت مع منتدى شركاء للتدريب 
 ذايت )كن أبلف رجل( )قدمت يف مجعية أفق لرعاية األيتام يف غازي عنتاب تركيا(دورة التحفيز ال 

 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/averroes.inspire.events
https://www.facebook.com/averroes.inspire.events
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 ( دورة أساسيات ومبادئ العمل السياسي يف املنظمات واملؤسسات)املعهد األكادميي للعلوم والتكنلوجيا غازي عنتاب تركيا 
  )واألفرادوذلك لعدد من الشركات يف جمال التخطيط تقدمي جلسات التوجيه الشخصي )الكوتشنك 

  
 

 (2016-1997)                                                    :اليت حصل عليها واالعتمادات دوراتال

  مدرب معتمد من بيتمانPITMAN 
  مدرب معتمد منMEG 
  مدرب معتمد منISTD 
 ( من املعهد الدويل الكوييت للتدريب األهلي )مدربني خمتلفني( 6مدرب معتمد شهادة )املدرب الدويل املعتمد 
  اختصاصي ختطيط اسرتاتيجي منHorizons learning   أايم مع  10الربيطانية / املدرب املستشار غياث هواري دورة

 تقدمي مشروع عملي
 شركة االبداع اخلليجي للتدريب الكويت ةمعتمد يف التخطيط والتفكري والتنفيذ والتقييم واالستدامة االسرتاتيجي / 
  مستشار معتمد يف التخطيط االسرتاتيجي / شركة تومس العامليةThomas  /املستشار عرب وكيلهم شركة الزايت يف الكويت

 د.يوسف الواتر )مخسة أايم(
  منوذج التميز األوريب(دورة وورشة عمل /التطبيقات العملية لـEFQM الدكتور علي علي غازي، خبري التنمية )مخسة أايم( /)

 ومؤسسات أخرى عديدة.اإلدارية وقياس األداء االسرتاتيجي يف وزارة األوقاف الكويتية وشرطة أبو ظيب 
  دورة إعداد تقارير اجلودة والتقييم اإلداري حسب منوذج التميز األوريبEFQM /  وزارة األوقاف الكويتية إدارة التدريب مخسة

 أايم 
  مدرب مبيعات معتمد من Averroes Inspire  استشاري تدريب دورة مخسة أايم –د. حممد عفيف القرفان 
  Secrets to Leadership Succes  )أسرار القيادة الناجحة / املستشار الدكتور طارق السويدان، )مخسة أايم /

 مدير شركة اإلبداع اخلليجي للتدريب
 الشخصي )أدوات التوجيه الشخصي( شركة  دورة الكوتشنكHorizons learning   غياث هواري الربيطانية / املدرب

 أايم 3مع اعتماد مركز األسرة للكوتشنك الدكتور عثمان احملطب دورة 
  / الدكتور طارق السويدان ، مدير شركة اإلبداع اخلليجي للتدريباإلبداع يف تنفيذ اخلطط 

https://www.facebook.com/averroes.inspire.events?ref=stream
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  / الدكتور طارق السويدان، مدير شركة اإلبداع اخلليجي للتدريبمعايري القيادة األخالقية 
  دورة تشكيل فرق العمل ابستخدام مقياس األمناطDISC   املدرب أمحد الشرجبي / 
 القيادة الفطرية، عشق القيادة/ د. سعد الرباك، الرئيس التنفيذي لشركة زين لالتصاالت 
 األستاذ وليد الفاضل، وكيل الوزارة املساعد للشؤون الثقافية االسرتاتيجي والتخطيط دورة اسرتاتيجية القائد / 
 دورة املدير الناجح / األستاذ وليد الفاضل، وكيل الوزارة املساعد للشؤون الثقافية 
 بطاقة األداء املتوازن( على هامش مؤمتر املمارسات املتميزة يف التخطيط ومريطة االسرتاتيجية ابستخدام مفهورشة عمل )بناء اخل 

 االسرتاتيجي / املهندس سعد القرشي مدير التخطيط يف هيئة الطريان املدين السعودي
  حلب سورية  -شهادة حماسبة جتارية تقدير: جيد / معهد اجلمهورية 
  برانمج آفاق احملاسيب/ حلب سورية -دورة يف احملاسبة التجارية عرب برامج اإلنرتنت 
  واخلطاب الديين يف مواجهة حتدايت التنمية( /مخس مدربني من ختصصات اإلعالم دورة وورشة عمل بعنوان: )تطوير اإلعالم

 والرتبية وعلم النفس وإدارة املشاريع اإلعالمية .. وذلك حتت إشراف مكتب برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
 حلوارات( /الدكتور حممد املبارك خبري أساسيات األداء اإلعالمي املتميز والتأهيل للعمل يف وسائل اإلعالم )التقدمي التلفزيوين، ا

 استشاري يف اإلعالم وأول مراسل لقناة اجلزيرة يف جنوب شرق آسيا
 دورة السكراترية التنفيذية / شركة اإلبداع لالستشارات والتدريب مخسة أايم 
 دورة فن كتابة الرواية / الكاتب الروائي والصحفي عدانن فرزات 
 لدكتور الشاعر عبد الرمحن العشماويدورة فن اإللقاء والـتأثري / ا 
 دورة الكتابة الصحفية / مركز عبد القادر ايسني يف القاهرة 

 التجارية: الخبرة
 

 عمال التجارية واحملاسبة واإلدارةممارسة األ حىت اآلن –م  2000

 تركيا( –ر مص –الكويت  –سورية )

 التسويق التجاري: لعدد من  الكويت لدى شركات جتارية يف سورية –جتاري  مدير وحماسب +
 يف الكويت. والرتكية السورية والشركات الوكاالت التجارية

 والنشر: الكتابة
  وكويتية ومواقع أنرتنت )مقاالت يف التنمية والتخطيط(الكتابة الصحفية يف عدة جرائد وجمالت مصرية 
  إخل( التخطيط،: )حبث عن علم يف اجملال اإلداري والتنمية البشريةحبوث 
 يف الشأن العاماملقاالت مئات ية و الكتاابت األدب. 
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 : المهارات

 اإلنرتنت -احلاسب  - اللغة
 :جيد  األم                لغة إجنليزية: اللغة    لغة عربية 
 .إجادة برامج ويندوز، وجمموعة ميكروسوفت أوفيس كاملة 
  ورايدة األعمال والبحث يف مهارات اإلنرتنتخربة. 
 وصياغتها التقدمي وإلقاء اخلطاابت. 

 يةالتطوع األعمال

 تركيا سورية الكويت –ألعمال التطوعية ا
 يف مشروع تدريب الكوادر السورية وهو منظمة غري رحبية لتقدمي االستشارات والتدريب للمؤسسات السورية سابقا مدير التدريب 

 سورية تركيا الكويت –
 منتدى شركاء للتنمية والتدريب / الكويتو ضو منتدى املدربني العرب ع 
 متطوع يف عدد من املؤسسات اخلريية السورية والكويتية ومدرب حماضر 

 العلمية: المؤهالت

2004 – 
2013 

 كلية الشريعة والقانون فرع القاهرة / مصر  –جامعة األزهر 
عنوان الرسالة:}حق العودة والتعويض لالجئني، دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية  العام،، قسم القانون اجستريم

 الدويل{ تقدير : ممتازوالقانون 

2002 - 
2004 

 كلية الشريعة والقانون فرع القاهرة / مصر  –جامعة األزهر 
 ، )دبلوم دراسات عليا ملدة سنتني(متهيدي املاجستريو  سليسان

 تقدير: جيد    لشريعة والقانون والسياسةختصص: ا

 العاصمة / الكويت اإلقامة:
 : سورية / حلباجلنسية     1981 /10/1: اتريخ امليالد

 +905345704100:تركيا هاتف اجلوال              +965 55552281: الكويتهاتف اجلوال 

https://kw.linkedin.com/in/osamakharrat 

hotmail.comosamakharrat@ 

 

mailto:osamakharrat@hotmail.com

