
 

 

                                                              محمد خالد الكوز
 األردن–عمان   
  

 
 األكاديمي التعليم

 دارة الموارد البشرٌة  من الجامعة األلمانٌة األردنٌة وأكادٌمٌة أبو غزالة للمعرفة فً إ عالً دبلوم
 ( ساعة.411وبواقع ) 25/6/2112ولغاٌة  5/1/2112خالل الفترة 

 تطبٌق العملً من مؤسسة التغٌر عبر البحث والتطوٌر خالل ماجستٌر إدارة األعمال المصغرة بال
 (ساعة.45وبواقع ) April 2011-september2011 الفترة 

  ولغاٌة 2114بكالورٌس فً نظم المعلومات اإلدارٌة من جامعة الزٌتونة األردنٌة خالل الفترة
2112. 

 واإلعتماداث الذوليت الشهاداث
 .)مدرب دولً متقدم )جامعة بوسطن 
 .)مدرب دولً متقدم )كلٌة كامبرٌدج 
  اإلتحاد الدولً للتدرٌب( مدرب دولً متقدمIFT.USA  .) 

 ب دولً متقدم )األكادٌمٌة الدولٌة للتدرٌب والتنمٌة(.مدر 
 ًمدرب معتمد من معهد القٌادة واإلدارة البرٌطان ILM. 
 .)مقٌم تدرٌب دولً )اإلتحاد الدولً للتدرٌب 

 .)مقٌم تدرٌب دولً )األكادٌمٌة الدولٌة للتدرٌب والتنمٌة 
 .)مستشار تدرٌب )اإلتحاد الدولً للتدرٌب 
 كادٌمٌة الدولٌة للتدرٌب والتنمٌة (.مستشار تدرٌب )األ 
 .)مدرب معتمد من المعهد الوطنً لتدرٌب المدربٌن )جامعة البلقاء التطبٌقٌة 
 .ًمدرب معتمد من مؤسسة إنجاز لتطوٌر الشباب األردن 
 .مدرب معتمد لدى مجموعة طالل أبو غزالة الدولٌة 
 رى(.مدرب معتمد من المركز التدرٌبً )التابع ألمانة عمان الكب 
  مدرب معتمد لدى مركزExcel4Us    واالستشاراتللتدرٌب. 

 مدرب معتمد لدى مركز) تمكٌن( للتدرٌب واالستشارات 
 .مدرب معتمد من أكادٌمٌة الرواد للتدرٌب 
 .الدكتوراه الفخرٌة من المبادرة العالمٌة للقٌادات اإلنسانٌة 

 
 
 
 
 
 
 

  العمليت الخبرة

 خالل الفترة  ة )جالٌرٌا رأس العٌن(مسؤول محطة معرفة طالل أبو غزالMarsh 2015   ولغاٌة
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 االن.
 فً مركز  موارد بشرٌةأخصائً تدرٌب وExcel4U  للتدرٌب واالستشارات خالل الفترة   

2012- Marsh ولغاٌةFeb -2015 . 
  خالل الفترةفً المركز التدرٌبً ألمانة عمان الكبرى  تنمٌة بشرٌةمدرب  

 September 2008    2112اٌة ولغ. 
 

 للشركاث المقذمت التذريبيت الذوراث
 

  تدرٌب مسؤولً ورؤساء أقسام مدٌرٌات مصافً عدن فً الٌمن )تنمٌة وتطوٌر االتجاهات
 االٌجابٌة للمشرفٌن(.

  عوجان )رانً.باربٌكانا.فٌمتو(تدرٌب موظفً شركة 
 تدرٌب شركة عمارة للتجارة العامة 
 (تدرٌب موظفً هٌئة اإلغاثة الدولٌةIRC) 

 .)تدرٌب موظفً شركة طهبوب العالمٌة )مهارات العرض والتقدٌم 
 . تدرٌب موظفً شركة الحٌاة لصناعة األدوٌة 
 .تدرٌب موظفً شركة اسمنت الشمالٌة 
 . تدرٌب موظفً بنك سوستٌه جنرال 
 .ًتدرٌب موظفً بنكاألردن دبً اإلسالم 
  الٌمنٌة )إدارة التغٌٌر(. االتصاالتتدرٌب مدراء 
 تدرٌب م( وظفً السفارة الفلسطٌنٌةMicrosoft Excel 2010 ). 

  موظف من مجموعة شركات نقل )مصنع فاٌن( )مهارات العرض والتقدٌم(. 51تدرٌب 
  14تدرٌب ( موظف من شركة نستله للمٌاه المعدنٌة Microsoft Excel 2010 .) 

  ادارة المشارٌع شاب وشابة من المجتمع المحلً فً كافة المحافظات ) 411تدرٌب ما ٌقارب
 الصغٌرة والمتوسطة(.

  موظف من أمانة عمان الكبرى على مواضٌع مختلفة : 1111تدرٌب ما ٌقارب 
 تنمٌة المهارات اإلشرافٌة -1
 خدمة العمالء -2
 التفكٌر االبداعً -3
 مهارات اإلتصال الفعال. -4
 تدرٌب المدربٌن -5
 العالقة مع العمالء إدارة -6
 .إدارة الموارد البشرٌة -7
 ادارة تغٌٌر -2
 ارة الذات والوقتاد -9

 الذكاء العاطفً -11
  معلمة تجوٌد فً مركز األنوار لألٌتام )تدرٌب مدربٌن( 25تدرٌب. 
  معلمة من جمعٌة المحافظة على القراَن )تقدٌر الذات(. 45تدرٌب 
  مدٌرة فرع تحفٌظ قراّن جمعٌة الكتاب والسنة )مهارات اإلتصال الفعال( 24تدرٌب. 
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 :العضىياث

 التوستماستر العالمٌة عضو فً منظمة 

 عضو نادي البٌان للخطابة 

 عضو فً المبادرة العالمٌة للقٌادات اإلنسانٌة 

 ًعضو فً معهد القٌادة واالدارة البرٌطان 

 اإلتحاد الدولً للتدرٌب 

 .األكادٌمٌة الدولٌة للتنمٌة والتدرٌب 

 .نادي المدربٌن 

 عضو فً مؤسسة إنجاز 

 عضو فً مجتمع طالل أبو غزالة 

 : المقذمت اثالذور
 ( تدرٌب المدربٌنTOT) 

 تنمٌة المهارات اإلشرافٌة 

  الفعال االتصالمهارات 

 الهٌاكل التنظٌمٌة 
 ًتحلٌل الوصف الوظٌف 

 ًتخطٌط المسار الوظٌف 

 التقٌٌم 

 خدمة العمالء 

 إدارة الذات 

 إدارة التغٌٌر 

 مهارات السكرتارٌا وإادارة المكاتب 

 التحفٌز 

 إدارة الوقت 

 تإدارة اإلجتماعا 

 بناءفرق العمل 

 ًالتفكٌر االبداع 

 إدارة الموارد البشرٌة 
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 التدرٌب واستراتٌجٌاته 

 تأهٌل منسقً التدرٌب 

 مهارات العرض والتقدٌم 
 .ًالذكاء العاطف 


