
 

 
 

  

  
 

 دبلوم مهنى اعداد المدربين  و صناعة القادة

  [ T.O.T]  المستوى االعلى و المتقدم من

 
   

 محتوى البرنامج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء األول : إعداد المدرب المحترف
 

تعريف وأهمية التدريب  -أهداف التدريب  -أخالقيات ورسالة ومبادئ المدرب المحترف  ×

التوازن  -ة؟ كيف تسيطر على القلق قبل دخول القاع -التغلب على الخوف فى التدريب  -

 النفسى و الذاتى

مهارات االستعداد قبل العرض وأساليب العرض  -آليات ترتيب وتنظيم قاعة التدريب   ×

 إستخدام أحدث النماذج والنظريات العالمية فى التدريب -الفعال 

4MAT System - Kolb ) 

ى نبرات التحكم ف -فن اإللقاء والوقوف أمام الجمهور  -مهارات الرد على األسئلة  ×

 -لغة الجسد فى التأثير على المتدرب  -األدوات واألجهزة المساعدة فى العرض -الصوت 

 إعداد الحقيبة التدريبية وتصميم البرنامج التدريبى 
 

 لجزء الثاني : صناعة اإلحتراف والتسويق للمدرب النجما
  

ماذا بعد احتراف  -كيف ومن أين تبدأ التدريب وأي مجال تختار وأي الدورات تتخصص فيها ×

من -ماهي طرق التعاقد على التدريب  -التدريب؟ كيفية إعداد الخطط والحمالت اإلعالنية؟ 

ما هو  -دورة حياة المدرب وكيف يجددها بإستمرار؟  -هم عمالؤك وكيف تصل اليهم؟ 

 الجديدالطريق إلمتالكك كتب ومؤلفات ووضع خطة عملية إلنتاج كتابك 

 ريب العملي وورش التدريب: التدالجزء الثالث

تدريبات التحكم  -مهارات التحكم في نظرات العين  -التمثيل المسرحي فى التدريب  ×

مهارات التحفيز  -التخلص من الخوف ومواجهة الجمهور  -في الصوت ونبراته والحنجرة 

 tampللمتدربين

 

 

 

 

 

 



 

   

 حول المدرب
 

  د. نسرين سليمان

 لقادةدولى للتنمية البشرية و اعداد اخبير و محاضر  ×

 ورئيس أكاديمية النور الدولية للتدريب و التنمية البشرية و إعداد القادة بفرعيها مصر   ×

 ماليزيا

   

 مميزات البرنامج
 

 شهادة معتمدة من مركز التعليم المستمر والخدمة المجتمعية  ×

 شهادة )مدرب معتمد( من أكاديمية النور الدولية للتدريب والتنمية البشرية فرق ماليزيا ×

   د. إبراهيم الفقيمركز  –تنمية البشرية لل مركز الكنديالشهادة من  ×

----------------------------------- 

المتدربين  يجتازون البرنامج بنجاح في قائمةن الذين ساج أسماء المتدربيسيتم ادر ×

  المعتمدين في موقع المركز الكندي

 متعابعة مستمر للمتدربين بعد تخرجهم من البرنامج ×

   

  الجدول التدريبي
 

 السعر التواقيت األيام لموعدا المدة 

 أيام 6
 2018إبريل  20البدء:

 2018إبريل  25االنتهاء: 
 د.إ 5000 م 08:30 –م   04:30 الجمعة حتى األربعاء

   

 للتسجل 
 

  هناقم بزيارة رابط التسجيل عبر الضغط  ×

 2018إبريل  15الموعد النهائي للتسجيل  ×

سيعتبر التسجيل مكتماًل عند القيام بسداد رسوم التسجيل إما عن طريق الدفع عبر  ×

  2018إبريل  15الرابط المشار اليه او زيارة المركز في موعد أقصاه 

   

 للتواصل 
 

 (1316التحويلة )   2210900 7 971+ لهاتف: ا

  4771 473 50 971+الهاتف المتنقل: 

 @aurak.ac.aeConEdالبريد االكتروني: 

 /cs-http://aurak.ac.ae/en/cceالموقع اإللكتروني: 

لجامعة األمريكية , اDالعنوان: مركز التعليم الستمر والخدمة المجتمعية, الطابق االول, مبنى 

 في رأس الخيمة
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