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ماسترز إنترناشنالعننبذة 

عباقرة حد أعلى يد الدكتور لؤي الخاجة بالتعاون مع الدكتور وايت وود سمول 2007نة ماسترز إنترناشنال ستأسست شركة 
على ر والتطويالريادة في مجال التدريب تحقيق ماسترز إنترناشنال هدف .مريكيةاألمن الواليات المتحدة العالم فيالتدريب 

.العالممستوى 

رؤيتنا

.والريادةصناعة النهضة 

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



بسم اهلل الرحمن الرحيم

:حكمة

.في العلم قوة وفي القوة حياة"
."احرص دائمًا على أن تعمل وتتعلم ألن التميز في العلم والعمل

.السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتومصاحب : قاله

:نقدم لكم برامجنا 

: البرنامج اإلستشاري

تستطيع ان تعين مستشارك الذي االن ,عديدةاكثرفي ظل وجود تحديات وربحية تسعى المنظمات لتحقيق انتاجية 
.أهداف المنظمةانتاجياتهم نحو وزيادة كفائة الموظفين ورفع اجتياز التحديات في المنظمة يساعدك على تحقيق 

:معكمستشارك سيتعاون 

االنتاجية والربحوعلى تحقيق التغير وقادر فريق ايجابي صناعة -
والرسالة والمهام واالهدافالرؤية صناعة -
واالستراتيجياتالخطط وضع -
فريقك على مهارات قويةتدريب -
الموظفين نحو التطوير تحفيز -
تسويقية ناجحةاستراتيجيات -
حاجيات المنظمة تحليل -
نسبة المبيعات رفع -
المؤسسة الى موضع قوة في السوقنقل -
واالداءمشروع نمذجة امتياز السلوك -
التقدم والقمةوبيئة ايجابية تسعى لتحقيق االنجاز صناعة -

مقدمةال
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:  ترافية والتخصصيةحالبرامج اإل

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 •
تدريب المدربين •
( الحياتيةللمهارات االستشاري )تأهيل الكوتش •
(االستشاري للعالقات)تأهيل الكوتش للعالقات •
(  المهنيلتطوير االداء االستشاري )واالنتاجية الكفاءة ورفع تأهيل الكوتش لألعمال •
تأهيل االستشاري اإلداري •

الدورات والورش التدريبية 

:واإلنتاجيةالكفاءة ورفع لبرامج اإلدارية ا

عمال منهجية الشيخ محمد بن راشد في القيادة وإدارة اال•
مهارات القيادة الناجحة في المنظمات •
المدير الناجح •
مهارات التخطيط اإلستراتيجي •
تحويل األفكار اإلبداعية الى مشاريع ناجحة •
التميز واإلبداع في خدمة العمالء •
رفع همم الموظفين•
سلوكيات الموظفين تطوير •
التناغم بين أعضاء المنظمة وصناعة تطوير ثقافة المنظمة •
والريادة القيادة •
الطاقة اإليجابية •
مهارات العرض واإللقاء •
طرق اإلنسجام المؤسسي •
اإلدارة الناجحة •
فنون التواصل مع العمالء•
والمهام للعمليات التخطيط والتنفيذ •
واألهداف صناعة الرؤية •
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تابع الدورات والورش التدريبة 

:واإلنتاجيةالكفاءة ورفع اإلدارية برامج تابع ال

الكوتشج للمدراء •
مهارات اإلشراف المهني •
همهارات اإلرشاد والتوجي•
مهارات التدريب اإلحترافي في المنظمات •
نحو التميز في األداء نقلة المنظمة•
مهارات التواصل الفعال بين الموظفين •
واإلقناع فن التفاوض •
خطوات التسويق الفعال •
اإللكتروني مهارات التسويق •
الثروة وصناعة مهارات البيع •
األعمال الناجح صناعة رجل •
صناعة فريق عمل ناجح •
مع اعضاء المنظمة والتواصل القيادة •
العمالء خدمة مهارات متقدمة في •
استخدامات البرمجة اللغوية في العمل •
استخدامات البرمجة اللغوية مع العمالء •
استخدامات البرمجة اللغوية في البيع •
رجل المبيعات الناجح •
األنماط الشخصية المختلفة قوة •
مستقبل مشرق للمنظمات صناعة •
صياغة الرؤية والرسالة والمبادئ والقيم •
وسهله حل المشكالت الصعبة بطرق مبدعة •
والتنفيذ صناعة التحفيز •
التخطيط اإلستراتيجي •
المعلومات من األفراد وجمع مهارات االصغاء •
فهم القيم االنسانية •
الوقت وإدارة التنظيم •
لجودة التنفيذ والعمليات صناعة اإلجاراءات •
العملالذكاء العاطفي في •
كيف تجعل الموظفين اكثر حماس وافضل أداء •
إدارة األنواع الثالثة للموظفين •
(  كيف اصمم اإليجابية في األداء)أنا إيجابي •
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برامج تطوير الذات 

اطلق القائد الذي بداخلك •
غير حياتك •
مهارات التواصل الفعال •
اكتشف شخصيتك •
فن التعامل مع االخرين •
والريادة القيادة •
تغير السلوك تكنلوجيا •
قوة األنماط الشخصية •
نقلة ثقافة •
ايقظ العمالق الذي بداخلك•
الوعي العاطفي •
الوعي النظمي •
اترك بصمتك •
واالقناع فن الحوار •
واالنسجام سحر التآلف •
النجاح ك وحقق تذاإكتشف •
(  أنا إيجابي)التفكير اإليجابي •
عالم العقل البشري •
مهارات التواصل الفعال •
الشخصية المغناطيسية •
كيف تكتب رسالتك في الحياة •
التعليم ومستقبل التدريب االحترافي ومعاير منهجية التدريب •
فن ادارة العقل •
ادارة الوقت •
في التنمية البشرية واإلستثمار اهمية التدريب •
التفكير اإلبداعي •
الدفاع عن النفس في واقع الحياة فنون سيكلوجية •
القبعات الست•
فن التخطيط الفعال •
مدخل الى علم الجرافولوجي •
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تابع الدورات والورش التدريبة 



تطوير الذات برامج تابع 

قوة الذاكرة•
السلوكية المتقدمة النمذجة •
الذهني العصف •
العاطفي الذكاء •
االجتماعي الذكاء •
الفعال التسويق •
العالم االفتراضي في نشر الثقافة استخدام •
صح لتنمية العالقات الزوجية الحياة •
المرجعية صناعة •
استخدامات البرمجة اللغوية العصبية في تطوير الذات •
التعليم الفعال •
حلوة الحياة •
التفاعلي التعليم •
النجاح هندسة •
حياتك غير •
التغير صانعو •
والرؤية الهدف صناعة •
فرق العمل بناء •
والتحفيزالتأثير فن •

برامج التربية والتعليم 

الفعال للمدرسين واالتصال العرض مهارات •
نفسيات الطالب وفهم المتعلمين انماط •
المبني على الحواس التعلم •
المنهجية التعليمية تطوير •
الحياتية للطالب المهارات •
اللغوية العصبية للطالب البرمجة •
والتعليم اللغوية العصبية في التدريس البرمجة •
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تابع الدورات والورش التدريبة 



العالقات اإلجتماعية واالسرية  برامج تطوير 

:للرجال 
الجاذبية بين الطرفين وصناعة فهم نفسية المرأة 

نقلة رجولة 
المرأة يجب عليك ان تفعل كرجل في تعاملك مع ماذا 

:للنساء 
الجاذبية وصناعة فهم نفسية الرجل 

نقلة أمرأة 
تفعلي كأمرأة وال ماذا يجب عليك ان تفعلي 

والمرأة للرجل 
والرجل أنواع العالقات بين المرأة 

على المستوى الفطري والمرأة فهم نفسية الرجل 
هي المرأة ومن من هو الرجل 

والمتزوجين للمقبلين على الزواج 
فهم العالقة الزوجية 

بناء المرجعيات األسرية 
النموذج األسري الناجح 

صناعة المرجعية لألطفال 
والناجحة بناء األسرة الصحية 

صناعة ثقافة األسرة 
فن األثارة الجنسية بين الطرفين 

فن التعامل مع من تحب 
صناعة العالقة الناجحة 

كيف تخطط مع شريك حياتك 
كيف تختار شريك حياتك 

اين تجد شريك حياتك 
صناعة المرجعية عند األبناء 

كيف تربي ابنائك
لألطفال مهارات حياتية 

البرمجة اللغوية العصبية في األسرة 
البرمجة اللغوية العصبية لألطفال 

رخصة القيادة اإلسرية 
الخمسة في العالقة االهتمامات برامج 

تحب المرأة وماذا ماذا يحب الرجل 
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تابع الدورات والورش التدريبة 



برامج تنموية وسياحية ترفيهية هادفة 

:فكرة البرنامج

تقديم ورش تدريبية وجلسات استشارية تطويرية ودمجها بالسياحة والترفيه والمغامرات الهادفة 

:الدول

رحلة دبي 
رحلة  كشتة البحرين 

رحلة تركيا 
رحلة ماليزيا 

رحلة تايلند 
رحلة أمريكا 

رحلة سنغافورا 
رحلة المغرب 
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برنامج الترفيه الهادف 



اإلستشارات مشروع

Consultation Project 



: برنامج اإلستشاري التنفيذي

ذي االن تستطيع ان تعين مستشارك ال,عديدةاكثرفي ظل وجود تحديات وربحية تسعى المنظمات لتحقيق انتاجية 
.ةأهداف المنظمانتاجياتهم نحو وزيادة كفائة الموظفين ورفع في المنظمة التحديات ز اجتياتحقيقيساعدك على 

:الكوتشنج هو 

لهدف اوتحقيق األداء وتحسين لآلخرين بهدف رفع الشخصي  والتدريب وإرشاد  وتقديم المشورة وتوجيه عملية تحفيز 
ألداء  األساسي من الكوتشنج هو تقريب الفجوة بين مستوى األداء الحالي والمستوى المطلوب من اوالهدف منهالمرجو 

.النتائج المرغوب فيها واإلنتاجية وتحقيق 
.هذا من خالل جلسات الكوتش مع األفراداإلرشاد والتحفيز والتطوير وتكون عملية الكوتشنج 

:معكمستشارك سيتعاون 

نتاجية والربحاإلوعلى تحقيق التغير وقادر فريق ايجابي صناعة -
والرسالة والمهام واالهدافالرؤية صناعة -
واالستراتيجياتالخطط وضع -
فريقك على مهارات قويةتدريب -
الموظفين نحو التطوير تحفيز -
تسويقية ناجحةاستراتيجيات -
حاجيات المنظمة تحليل -
الكفاءة نسبة رفع -
المؤسسة الى موضع قوة في السوقنقل -
واالداءنمذجة امتياز السلوك مشروع -
التقدم والقمةواالنجازبيئة ايجابية تسعى لتحقيق صناعة -
التدريب الشخصي على مهارات احترافية وشخصية وقيادية -
التغلب غلى ضغوطات العمل وادارة المشاعر -
تصميم الطاقة اإليجابية في العمل-
التحفيز لرفع األداء واإلنتاجية  -
ادوات فن التعامل مع اآلخرين وادارة الموظفين -
طرق التأثير اإليجابي وقيادة الموظفين نحو األهداف -
تصميم األداء اإلحترافي -
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برنامج اإلستشاري التنفيذي 

EXECUTIVE COACHING 

EXECUTIVE COACHING 



اإلحتواء
التحليل 

التشخيص

تحديد 
الرؤية 

األهداف 
تصميم 
الحلول 

تصميم 
اإلجارءات 
التخطيط 
التدريب 
التحفيز 
التنفيذ

ردود الفعل

نتائج

تطوير 
تخطيط

Copy Right by Masters go International    www.Mastersi.net

إجراءات جلسات اإلستشارات التنفيذية 

EXECUTIVE COACHING PROCESS



www.loayalkhaja.com 

www.mastersi.net 



Dr.Loay Al khaja is The founder/CEO Of Masters International, a board member one of the largest NLP organizations in the 
world called INLPTA, a Coach, a Trainer, Business Consultant and an International Speaker.
He holds a PHD degree in the Philosophy of Human resource development and management from Trinity International 
University – USA.
He conducted professional personal growth, life skills, relationship intelligence, Education, teaching methodology and 
business training Programs.
Dr. Al khaja has conducted and done Consulting and training throughout the Middle East to a wide variety of professional 
groups and organizations.
He has given and lectured extensively on NLP, leadership, business coaching and giving keynote addresses for distinguished 
organization as Dubai Government, Oman government, kingdom of Bahrain government and other large companies around 
the world. 
DR LOAY a keynote speaker for many associations, he leads and conducts trainers Train the trainer program to the highest 
standard, as he collaborated with international experts such as Wyatt Woodsmall PHD.
Dr Loay has acknowledged throughout the GCC as one of the most accomplished, dynamic NLP, coach. He is an exciting 
leader and a pioneer in the field of Neuro Lenguistic programing NLP, Coaching and behavioral modeling. He has been 
awarded several times for his achievements.
In addition to working with a handful coaching clients and leading selected corporate professional development workshops 
for business leaders, trainers, coaches and consultants.
Loay is dedicated to helping individuals and corporate organizations have life changing and fundamental improvement.
If you are interested in arranging a seminar or training programs with Dr Loay, kindly find the link below.
www.loayalkhaja.com 

+973 33566755 info@mastersi.net www.mastersi.net Loayalkhaja

Your Consultant 

ABM, extracts critical expert patterns, verifies 
that they are necessary and sufficient to 
replicate expert behavior, and by using 
Advanced Learning Technology develops a 
training program to transfer these patterns to 
others expeditiously and efficaciously. The 
primary methods of modeling are the 
elicitation of strategies, heuristics, beliefs, 
values and overt behaviors from the expert 
that are critical to skill performance as opposed 
to those which are purely idiosyncratic to the 
expert. The following definitions apply:
1) Strategies or mental syntax are the specific 
sequence of mental processes involved in 
performing the behavior.
2) Heuristics are the rules of thumb that a 
person actually uses to make
evaluations and judgments in problem solving.
3) Beliefs or presuppositions are the 
philosophy, attitudes, and beliefs that cause 
one to perform a particular task in a competent 
fashion.
4) Values are the determinants of behavior that 
motivate an individual to expend
energy and resources to achieve or avoid a 
particular outcome. They are tied to the 
emotional aspects of an individual.
5) Overt behaviors are the physical processes 
involved in carrying out a behavior.

Dr. Loay Al Khaja’s approach 
1.  Result Oriented
2.  The ABM (Modelling Project) approach
His Services to you
Training and workshops
Types of training:
Professional Programs, Business programs, Leadership, 
career development, Performance, Productivity, team 
building, Soft Skills, personal, growth, NLP, educational  
and relationship development.
Business consultation

·   Developing organizational structure
·   Human resources development
· organizational values, Vision, Identity, Image, mission, 
goals, and objectives
·   Key Performance Indicator (KPI)
·   Strategic planning 
·   Branding, Image upgrading and marketing 
·   Culture shifting 
·   Developing employees skills at all levels
·   Sales and Marketing Consultants
·   Building management and employee Motivation system
· Existing training and development programs/activities 
·   Company revenue increasing 
·   Sales system
·   Working with three levels of management
·   Customer service improvement 
·   Team Building 
·   On line business and Marketing
·   Communication and process procedures development 

Coaching
·   Executive coaching
·   Leadership Coaching
· Business Coaching
·   Life Skills Coaching
·   Entrepreneurship coaching
·   Performance Coaching
·   Team Coaching
·   Work shadowing Coaching
·   Career Coaching
·   Sells & marketing Coaching
·   Management Coaching
· Education Coaching
·   Mentoring Trainers 
· Mentoring Coaches
· Coaching for actors 
· Coaching for celebrities 
·   Sports-mind Coaching
·   Martial arts Coaching
·   Personal Coaching
·   Spiritual coaching
·   Parent coaching
·   Corporate coaching
·   Relationship coaching

Media consultant
. Visualizing concepts
. Creating drama
. Using advance psychological 

techniques in media
. TV talk shows
. Teaching acting skills

Services & Skills  ABM (Modelling Project)




