
برنامج تدريب المدربين 
MASSTERS INTERNATIONAL



المقدمة 

م و تفاعل سيكوعالجي مستمر بين المدرب و المتدرب يحدث التغير في المفاهيالتدريب عبارة عن 

ي للوصول إلى النتائج المرغوبة  لتغير السلوك و نقل الهوية و يحقق األهداف الت,االدراك  والسلوك 

.يسعى لتحقيقه في  الميادين الحياتية والمهنية

ومن خالل,ويسعى المدرب تسهيل عملية التغير في المتدرب عبر االتصال اللفظي وغير اللفظي 

زه لنقل  عملية التدريب للوصول بالمتدرب إلى عمق عملية التدريب والتعلم و يتم تطوير  أدائه  تحفي

.نوعية األداء لدية 

طبيقات  إن تمارين التدريب هي عملية تطبيقية على أعلى مستوى مصحوبة بكثير من التدريبات و الت

و يتم فيها حث و تحفيز المشارك في التدريب و إظهار عملية التواصل و مناقشة المعلومات و 

ربطها بمواقف و صور حدثت أو سوف تحدث لخلق مقارنه لتعزيز قدراتهم و المعارف السابقة 

لبذل أساليب تحفيزية شيقة  لتدفع بالمتدربو التدريبية و تطوير أداؤهم باستخدام طرق و وسائل 

في تستطيع أن تكون احد المدربين المتميزين مع أفضل برنامج تدريبي متاحاآلن .للتعلمالجهد 

ف حيث ستستمتع في رحلة متميز وفريدة من نوعها و ستكتش. العالم ، بقيادة المدرب لؤي الخاجة

كل أساليب التدريب القوية والفعالة المبنية على منهجية النمذجة السلوكية المتقدمة 

و لقد اثبتت الدراسات أن  هذا البرنامج من اقوى البرامج التدريبية حيث اعتمدت من قبل عدة جهات

البرنامج سيكون نقلة و انطالقة ايجابية في حياتك ألنه ليس كأي برنامج آخر، معظم هذا . عالمية

ه البرامج قد ال تنجح و ال تحقق المطلوب منها، وبعد انعقادها يعود المتدرب إلى سلوكياته وأسلوب

تذكر أن هذا البرنامج مختلف  ألنه يعتبر  نقلة إيجابة قوية لتحقيق النجاح وصقل . في الحياة  

دة المهارات الفعالة لبناء شخصية تدريبية مؤثرة و بناء هوية المدرب الدولي المحترف بمعاير و جو

.عالية
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محاور البرنامج 

طرق تصميم الحقائب التدريبية•
بناء كاريزما المدرب•
بناء الثقة بالنفس •
مهارات العرض و االلقاء المؤثر•
لغة الجسد و فن التعامل مع الجمهور•
فن الخطابة و التاثير •
فيسلوجية المدرب البارع•
صناعة التشويق في التدريب•
فن صناعة السلوك•
المدرب الكوتش•
صناعة منهجية تعليمية •
المعاير اإلحترافية في التدريب•
النمذجة السلوكية في صناعة التغير•
استخدام التكنلوجيا في التدريب•
التآلف و االنسجام مع الجمهور •
انماط المدربين•
التدريب و التنمية في العالم االفتراضي•
المدرب القائد و فن ادارة التدريبات•



للمهتمين في  التطوير و التنمية البشرية•
لمن يريد احترافية التدريب بمعاير عالية  •
للمتخصصين في قطاع التربية و التعليم •
المدربين و اإلستشارين •
مدراء الموارد البشرية•
للمدراء و المشرفين •
لمن يريد ان يتعلم فنون التواصل مع الجمهور و االفراد •
لمن يريد تطوير مهاراته و مهارات االخرين•
لإلستشارين و المرشدين و المربين في التربية و التعليم •
للمعلمين و المدربين •
للمذيعين و مقدمي البرامج التلفزيونية •

لجميع من يريد أن يطور أدائه أو أداء اآلخرين•

لمن هذا البرنامج 
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التدريبالتدريب و مبادئ •
التدريب و عملية التعلم •
رق بين عملية التعلم و التعليم الف•
نماذج النمذجة السلوكية المتقدمة في التدريب•
التعلم  مناهجعملية األنماط األربعة في •
أنماط المدربين •
أدوار المدربين في المسرح •
MAT4نظام النماذج الرباعية في التدريب •
سلم التعلم ومنحنى التعلم•
نماط الشخصيةالتعلم المبني على األ•
(  Concepts)  المفاهيم : ( CP3)  تصميم نموذج التدريب الموديول •
العمليات( Principles)المبادئ •
• (Process ) اإلجراءات (Procedures )
و مناهج التدريب العالمي المستويات المنطقية •
أسرار صناعة النجاح في التدريب و المحاضرات•
في تصميم و صناعة اإلجراءات -الفهممنهجية : نموذجتعلم •
(فلو بروسس ) التدريبعملية •
التعرف على أشكال تعاقب تغييرات السلوك للفرد •
تصميم التمارين •
(  Demo) عمل العروض للشرح •
الحلقات اللغوية المتداخلة للجمهورالقصص و مهارة استعمال •
إزالة عوائق التعلم في القاعة التدريبية •
التعلم التوليدي المتسارع •
طرق التعلم التفاعلي •
استراتيجيات نقل المهارة للمتدرب  بشكل صحيح للمتدرب•
تعليم انواع التقنيات الذاكرة و•

محاور البرنامج 
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تغييرات السلوك للفرد استراتيجيات التعرف على•
العالمية أحدث نظريات المعرفة•

• كوتشنجمهارات التدريب الشخصي و فن ال
طرق التقييم واالختبار للمستفيدين•
(الفيد باك ) طرق القاء التغذية المرتجعة •
تقنيات التآلف مع الجمهور و بناء الثقة و كيف تاسر الجمهور معك•
المحترف تطوير هوية المدرب•
اإلحترافية و جودة التدريب •
تقنيات نقل المهارة للمتدرب •
التعامل مع الحالة الذهنية للمدرب •
منهجية استافلزفكي في مهارات التمثيل المسرحي  •
التحكم بالمشاعر و طرق استخراج المشاعر االيجابية و الثقة في اإللقاء •
طرق توازن المشاعر و األفكار و الفيسلوجية•
إظهار األفكار بسرعة و بوضوح•
ديناميكية التعلم •
في التأثير كياستعمال تناغم لغة الجسد وإيقاع الحر•
الشخصية المغناطيسية و الشخصية المؤثرة لدى الجمهور•
المسرحي  تقنيات اإلرساء•
طرق التعامل مع الجمهور بشكل فعال •
المجموعات التدريبية وصناعة األلفة معهم بناء•
كيف تأسر الجمهور معك في التدريب •
مهارة األداء الصوتي في التأثير •
الجمهور مع إستراتيجية األداء من منصة •
في اإللقاءالتأثيرات اللغوية المتقدمة•
للجمهور التشويقاستعمال المجاز التعبيري ومهارات •
استعمال األلوان واأللعاب في التدريب•
أدوار المدربين في المسرح •
تمرينات تسهيلية وتعليمات للتدريب الشخصي •
أسرار التدريب المساعد•
فنون التعامل مع الشرائح الصعبة من الجمهور •
استعمال الميديا في التدريب •
.  تمرينات تسهيلية وتعليمات للتدريب الشخصي •
جلسات األسئلة واألجوبة في نجاح التدريب•

محاور البرنامج 
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Certificates provided by this program

International Academy for Training and Consulting – USA.

BEHAVIORAL COMPETENCE
NOTE: All of the skills listed above are required to be behaviorally 
demonstrated with both self and others by IATC  board members.

Certification 



www.loayalkhaja.com 

www.mastersi.net 



ماسترز إنترناشنالعننبذة 

على يد الدكتور لؤي الخاجة بالتعاون مع الدكتور وايت 2007نة ماسترز إنترناشنال ستأسست شركة 
ماسترز إنترناشنال هدف .مريكيةاألمن الواليات المتحدة العالم فيعباقرة التدريب حد أوود سمول 

.العالمالريادة في مجال التدريب و التطوير على مستوى تحقيق 

رؤيتنا

.الريادةصناعة النهضة و 

نائمباد

.الشراكةنسجام واال،الريادة،نجازاإل،الشغف،التفاؤل،األخالق، حترافيةاال، الجودة

شعارنا

.بجدارةكتسبها افالحياة مهارة 

ماسترز إنترناشنالخدمات 

.تقديم برامج تدريبية

.والشركاتتقديم استشارات لتطوير كفاءة المنظمات 

.خصوصًاولكبار الشخصياتعمومًا الشخصية ستشارات اال

.والمؤتمراتتنظيم الفعاليات 

.الهادفاإلعالم 

.دوليةالبرامج التدريبية من جهات عتماد ا

.دوليةمن جهات ن يوالممارسين واالستشاريالمدربين عتماد ا

.الكفاءةجودة ير يالمنظمات لمعاوالشركات عتماد ا

Phone: +973 77077973
Phone: +973 33566755
Phone: +971 565500681
E-mail: info@mastersi.net    
Web page: www.mastersi.net
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