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التطويرية دليل البرامج



الرؤية

.صناعة النهضة والريادة

المبادئ

،الشغفعمل االحتارفي،ال، الجودة
م، نسجااال،الريادةتحقيق ،نجازاإل

الحب ,االيجابية,االبداع، التميز

الشعار

.كتسبها بجدارةاالحياة مهارة ف

الخدمات 

تدريبية تقديم برامج 

الشركاتتقديم استشارات لتطوير 

و لرواد االعمالستشارات الشخصية اال

.تنظيم الفعاليات والمؤتمرات

MASTERS INTERNATIONALالميديا و االعالم و التسويق 

كتسبها بجدارةاالحياة مهارة ف



طريقك
نحو االحترافية 

طريقك
نحو االحترافية 
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عناوين البرامج

والتخصصيةترافية حالبرامج اإل

في يتم تدريب و تأهيل المتدربين على شهادة احترافية دولية ليتمكنوا بمزاولة حرفة تخصصية
سوق العمل

البرمجة اللغوية العصبية دبلوم •

ممارس البرمجة اللغوية العصبية•

ممارس متقدم البرمجة اللغوية العصبية•

مدرب البرمجة اللغوية العصبية•

استشاري البرمجة اللغوية العصبية•

كوتش البرمجة اللغوية العصبية•

استشاري نمذجة سلوكية •

(  المدرب المحترف)تدريب المدربين •

(  الحياتيةللمهارات االستشاري )تأهيل الكوتش •

(االستشاري للعالقات)تأهيل الكوتش للعالقات •

واالنتاجيةالكفاءة ورفع تأهيل الكوتش لألعمال •

(  المهنيلتطوير االداء االستشاري )

تأهيل االستشاري اإلداري •
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برامج رواد األعمال 

تهدف هذه البرامج الى تأهيل رواد االعمال و صقل شخصياتهم القيادية و تمكينهم بأدوات و 
مهارات فعالة لبدء مشاريعهم الناجحة في عالم التجارة 

اكتشف مواهبك و حولها الى مشروعك الناجح•

موعدك لبدء مشروعك الناجح •

كيف تبدء العمل التجاري •

سايكلوجية البزنس و ريادة االعمال •

عقلية الثراء •

بناء نظام المؤسسي •

النظم االربعة لجني االرباح •

ارقام 6كيف ترفع من دخلك الى •

التسويق االكتروني •

استخدام ادوات التواصل االجتماعي لتحقيق االرباح •

التسويق الذي يحقق لك االرباح •

دراسة جدوى •

بناء شخصية رائد االعمال الناجح •

أول خطوة 
لتحقيق الثراء و الريادة
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اداء عالي
و تحقيق الريادة 

عناوين البرامج

برامج اإلدارية ورفع الكفاءة واإلنتاجيةال

يهدف هذا البرامج الى رفع و تطوير اداء الموظفين في المؤسسات و النظم لرفع الكفاءة و 
.االنتاجية و تحقيق الريادة و االرباح

منهجية الشيخ محمد بن راشد في القيادة •
عمال وإدارة اال

(كيف تصمم االيجابية في ادائك ) الشفرة اإليجابية •
مهارات القيادة الناجحة في المنظمات •
مهارات االدارة الناجحة •
مهارات التخطيط اإلستراتيجي •
تحويل األفكار اإلبداعية الى مشاريع ناجحة •
التميز واإلبداع في خدمة العمالء •
رفع همم الموظفين•
رفع كفاءة و انتاجية الموظفين •
ة تطوير ثقافة المنظمة وصناعة التناغم بين أعضاء المنظم•
القيادة والريادة •
مهارات العرض واإللقاء •
طرق اإلنسجام المؤسسي •
اإلدارة الناجحة •
فنون التواصل مع العمالء•
التخطيط والتنفيذ للعمليات والمهام •
صناعة الرؤية واألهداف •
الكوتشج للمدراء •
مهارات اإلشراف المهني •
همهارات اإلرشاد والتوجي•
مهارات التدريب اإلحترافي في المنظمات •
نحو التميز في األداء نقلة المنظمة•
مهارات التواصل الفعال بين الموظفين •

القيادة والتواصل مع اعضاء المنظمة •
خدمة العمالء مهارات متقدمة في •
استخدامات البرمجة اللغوية في العمل •
استخدامات البرمجة اللغوية مع العمالء •
استخدامات البرمجة اللغوية في البيع •
رجل المبيعات الناجح •
قوة األنماط الشخصية المختلفة •
مستقبل مشرق للمنظمات صناعة •
صياغة الرؤية والرسالة والمبادئ والقيم •
حل المشكالت الصعبة بطرق مبدعة وسهله •
صناعة التحفيز والتنفيذ •
التخطيط اإلستراتيجي •
مهارات االصغاء وجمع المعلومات من األفراد •
فهم القيم االنسانية •
التنظيم وإدارة الوقت •
صناعة اإلجاراءات والعمليات لجودة التنفيذ •
الذكاء العاطفي في العمل•
كيف تجعل الموظفين اكثر حماس وافضل أداء •
إدارة األنواع الثالثة للموظفين •
خطوات التسويق الفعال •
مهارات التسويق اإللكتروني •
مهارات البيع وصناعة الثروة •
القيادة المستوى االول و الثانية و الثالث•
صناعة فريق عمل ناجح •
فن التفاوض واإلقناع •
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برامج تطوير الذات 

تهدف هذه البرامج الى تطوير المهارات الشخصية و تقوية الذات و اكتساب مهارات تساعد على 
.تحقيق االهداف و بناء شخصية ناجحة و قوية و مؤثرة

مهارات التواصل الفعال •
اكتشف مواهبك و استثمرها صح•
فن التعامل مع االخرين •
القيادة والريادة •
تكنلوجيا تغير السلوك •
فهم نفسيات االخرين •
بناء الثقة و قوة الشخصية •
لذكاء العاطفي ا•
في الحياة اترك بصمتك •
الخطوات الست لتحويل افكارك الى مشاريع•
فن الحوار واالقناع •
سحر التآلف واالنسجام •
قوة تأثير االفكار و المعتقدات•
(  تصميم االيجابية في الحياة) شفرة االيجابية •
سايكلوجية النفس البشرية•
مهارات التواصل الفعال •
الشخصية المغناطيسية •
كيف تكتب رسالتك في الحياة •
تحقيق التوازن في الحياة •
و القدراتفن ادارة العقل•
و تحقيق االنتاجية ادارة الوقت •
اهمية التدريب واإلستثمار في التنمية البشرية •
و االبتكاريالتفكير اإلبداعي •

قوة الذاكرة•
العصف الذهني •
الذكاء االجتماعي •
بإيجابيةاستخدام العالم االفتراضي •
النمذجة السلوكية في تطوير األداء•
استخدامات البرمجة اللغوية العصبية في تطوير •

الذات 
فن التحكم في المشاعر•
كيف احول الفشل الى قصة نجاح•
التعليم التفاعلي •
هندسة النجاح •
جلسة الكوتشج لتطوير الذات •
كيف احفز ذاتي و االخرين •
المرونة و التغيير •
بناء العالقات االجتماعية •
تصميم السعادة •
احفي تحقيق النجسيكلوجية فنون الدفاع عن النفس •
القبعات الست•
فن التخطيط الفعال •
مدخل الى علم الجرافولوجي •
الهندام و المظهر الذي يعطيك النجاح •
و الرسالة في الحياة صناعة الهدف والرؤية •

جودة انجازاتك 
من جودة مهاراتك
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برامج خاصة للمعلمين 

تهدف هذه البرامج الى تطوير مهارات المعلمين لتحقيق مخرجات ايجابية في عملية التعليم و
تخريج جيل قادر ان يمارس مهارات التفكير العليا و قادرة ان تواكب التحديات و تحقيق التوازن و 

النجاح و االيجابية 

فهم نفسيات الطالب و فن التعامل معهم •
مهارة االنسجام و التآلف مع الطالب •
تصميم االيجابية في الصف و التعلم•
انماط التعلم المبني على سايكلوجية الطالب •
طرق فعالة في تصميم المادة التعليمية •
التعلم المبني على تحقيق االهداف•
الخريطة الذهنية في تصميم المعلومات •
(نموذج برنيس ميكارثي)النظم االربعة في التدريب •
معايير تصميم النماذج التحفيزية و الوجدانية في التعليم •
معايير تصميم النماذج المعرفية في التعليم•
معايير تصميم النماذج السلوكيو في عملية التعليم •
معايير تصميم النماذج الميدانية في عملية التعليم•
مهارة التفكير العليا و المستويات المنطقية للتعلم •
مهارات العرض و االلقاء االحترافي •
اساخدام الميتافور و االستعارة في التدريس•
مهارات التدريب و التعليم •
المعلم الكوتش و مهارات الكوتشنج في التدريس  •
المبني على الحواس التعلم •
بالمادة التعليمية الحياتية دمج المهارات •
للمعلمين اللغوية العصبية البرمجة •
التمكين الرقمي في التعليم •
نموذج ميشال توماس في التعلم الناجح •
بناء بيئة تعليمية محفزة و ايجابية •
فن التعامل مع ضغط العمل و التحكم بالمشاعر •
المعلم االيجابي •

معا
نرتقي نحو القمة 
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برامج الطالب 

بناء الشخصية الناجية •

تحمل المسؤولية •

فن الخطابة و االلقاء المؤثر •

مهارة التآلف و االنسجام •

الذكاء االجتماعي و فن التعامل مع االخرين•

(الشخصية االيجابية) شفرة اإليجابية •

اكتشاف المواهب و الذات •

القائد الناجح •

بناء الثقة و الشخصية القوية•

الذكاء العاطفي للشباب•

التعامل مع المراهقة •

وضع االهداف و الرسالة في الحياة•

في الحياة اترك بصمتك •

فن الحوار واالقناع •

سحر التآلف واالنسجام •

الهندام و المظهر الذي يعطيك النجاح •

كيف اتفوق في دراستي •

الخريطة الذهنية و مهارة ادارة المعلومات •

قوة الذاكرة و الحفظ •

مهارات الدراسة التفاعلية •

مهارات الكوتشنج للطالب •

تهدف هذه البرامج الى تدريب الطالب على
التفوق الدراسي و تدريبهم على المهارات

الحياتية اللزمة لبناء شخصية ناجحة و 
ايجابية و تأهيلهم لمستقبل ناجح و 

.مشرق
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النجاح و التفوق
عنواني 
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CONTACT US 

Kingdom of Bahrain
Loay Al Khaja, Ph.D.
MASTERS INTERNATIONAL
E-mail: info@mastersi.net 
+973 33566755
Kingdom Of Bahrain

Al Jawhara Plaza seef district Office 64

The United Arab Emirates UAE
Ali Al Saloom
Phone: +97124011611
Abudabi
Towfour54
A.D UAE 

The United States of America USA
Wyatt Woodsmall, Ph.D.
1201 Delta Glen Court
Vienna, VA 22182
USA

The United Kingdom of Great Britain UK
Robert Smith
Phone: +44 7946 543530
Email: Robert@treacle-training.co.uk
UK


