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مؤسسة ابين نفسك للتنمية

مؤسسة ابين نفسك للتنمية
بيت خربة تأسس مطلع عام  2010بإشراف اكادميي مباشر من جمموعة من افضل خرباء التدريب
واالستشارات من كربى اجلامعات العربية والدولية واخلرباء املهنيني و الفنيني املتميزين.
رؤيتنا
إن رؤية مؤسسة ابين نفسك للتنمية هي بتبؤ الريادة يف التميز واإلبداع ،والتعليم املوجه بالتدريب يف
إعداد قادة املستقبل يف اجملاالت املختلفة ومقابلة االحتياجات التدريبية بطرح برامج ومؤمترات مهنية
ودورات تدربيبة وورشة عمل متكاملة عالية اجلودة وبالريادة يف األحباث العلمية اإلبداعية والتعبري
اخلالق وباملشاركة الفعالة مع اجلهات احلكومية واخلاصة لتحقيق التنمية الثقافية للموارد البشرية.
"ركيزتنا يف مؤسسة ابين نفسك للتنمية تدعيم مهنية التدريب والتنمية البشرية".
هدفنا
تقديم سلسلة متكامله من اخلربات واخلدمات التدريبية
واإلستشارية لألفراد واملؤسسات بأداء ملتزم وفعال يتسم
بالتميز واإلهتمام ,معززين بذلك ريادة مؤسسة ابين نفسك
للتنمية يف نشر وتبادل اخلربات العاملية .
اجلودة
قيمنا يف مؤسسة ابين نفسك للتنمية متثل لنا منارات
ترشدنا يف عملنا ونؤمن بأن اجلودة تأتي يف املقام األول
وحنن ملتزمون بهذه القيم األساسية وبتزويد عمالئنا
خبدمات عالية اجلودة ومبستوى خدمة للعمالء ال ميكن
مضاهاتها  ،وتضمن املؤسسة وجود بيئة علمية وعملية ترعي
النمو الفكري وتلتزم بالتميز على مجيع املستويات التعليمية
والتدريبية واإلبداعية وحض مجيع املتدربني على التفوق وتنمية قدرات أختاذ
القرارات وإصدار األحكام الرشيدة.
"نلتزم يف مؤسسة ابين نفسك للتنمية بالتميز على مجيع املستويات التعليمية والتدريبية واإلبداعية
وحض مجيع املتدربني على التفوق وتنمية القدرة على إصدار األحكام والقرارات".
رسالتنا
رسالتنا يف مؤسسة ابين نفسك للتنمية هي تقديم اخلربات املتخصصه اليت استمدت جتربتها من
اإلحتكاك املهين املباشر باملؤسسات العاملية وتقدميها للجهات طالبة اخلدمة التدريبية واإلستشارية.
وتبين (املهنية) يف املؤسسة على تقديم خدمات تدريبية واستشارية متميزة ذات جودة عالية تفوق
توقعات عمالئنا ومتكنهم من التفوق وزيادة قدراتهم التنافسية وحتقيق العاملية يف االداء.
حنن يف مؤسسة ابين نفسك للتنمية معنيون بتقديم منوذج رفيع املستوى لألداء.
مؤسسة ابين نفسك للتنمية

www.AbniNafsak.com

Page 2

معايرينا يف التدريب:
–

مدربني حمرتفني يف مجيع اجملاالت اليت نقدمها من أعرق اجلامعات واملنظمات الدولية

– بيئة تدريبية حتفيزية تتوفر فيها مكونات وتقنيات وكافة ادوات التدريب احلديث
– تطبيق طرق التعليم والتدريب التفاعلي النشط املطبقة يف كربيات اجلامعات حول العامل
عمالؤنا
متتع مؤسسة ابين نفسك للتنمية بقاعدة واسعة ومتنوعة من العمالء ومجيعهم شهدوا بكفائة
املؤسسة على تقديم حلول عملية يف صناعة خدمات التدريب واالستثمار االمثل يف املوارد البشرية
واالنسان كونه الركيزة االساسية يف تطوير وبناء اي منظمة .
نوظف خرباتنا وإمكانياتنا املتنوعة يف املؤسسة خلدمة كافة القطاعات احلكومية واخلاصة على
مستوى العامل بهدف التعاون للوصول إىل عاملية األداء مبا يرفع القدرة التنافسية للمؤسسات لتقديـم
خدمات ومنتجات متميزة يف ظل التحديات العاملية.
براجمنا
ميتد نشاط املؤسسة يف الكثري من اجملاالت التدريبية املتخصصة يف إدارة االعمال والقيادة و التنمية
البشرية والتطوير الذاتي واإلرشاد االسري والرتبوي  ،وكذلك يف علوم التفكري والتعلم السريع
وريادة االعمال واعداد املدربني وغريها الكثري من اجملاالت.
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اوالً برامج التنمية البشرية والاليف كوتشينج

اسم الدورة

كود الدورة

رقم الصفحة

A001

دبلومة التنمية البشرية والاليف كوتش املتكامله

09

A002

دبلومة املهارات الشخصية Soft Skills

11

A003

برانمج اعداد املدربني واخلطباء و امللهمني ToT

12

A004

قانون اجلذب Law of Attraction

16

A005

فنون االقناع والتأثر النفسي (التنومي الضمين)

17

A006

ممارس القراءة السريعة Speed Reading

18

A007

العالج ابلتنومي االحيائي Hypnosis

19

A008

دبلومة لغة اجلسد Body Language

21

A009

دبلومة الربجمة اللغوية العصبيةNLP

22

A010

ممارس الربجمة اللغوية العصبية ( NLPكامله)

23

A011

الطاقة البشرية Bio-Energy

25

A012

دبلومة االرشاد االسري (كامله) Family Coach

26

A013

الفرق بني عقل الرجل واملرأه

28

A014

اسرار فرتة اخلطوبة

29

A015

أساليب حل املشكالت الزوجية

30

A016

برانمج تعليم التفكري 6(CoRTمستوايت)

31

A017

اعداد

مدرب( CoRTبعد دراسه كل الكورت)

33

A018

الكورت االول

A019

الكورت الثاين

A020

الكورت الثالث

A021

الكورت الرابع

34
(يشرتط دراسة االول علي االقل)
(يشرتط دراسة االول علي االقل)

(يشرتط دراسة االول علي االقل)

35
36
37

A022

الكورت اخلامس

(يشرتط دراسة االول علي االقل)

38

A023

الكورت السادس

(يشرتط دراسة االول علي االقل)

39

A024

حتليل الشخصيات مبقياس هريمان

HBDI

40
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A025

حتليل الشخصيات مبقياس

A026

حتليل الشخصيات (مريز-برجز) MBTI

42

A027

برانمج التأهيل الوظيفي لدخول سوق العمل

43

A028

مهارات كتابة السرية الذاتية cv

44

A029

فن اجتياز املقابالت الشخصية

A030

دبلومة حتديد االهداف و التخطيط املتكاملة

46

A031

حتديد االهداف الذكيه وصياغتها

47

A032

التخطيط االسرتاتيجي الشخصي

48

A033

ادارة الوقت واالولوليات

49

A034

ادارة الضغوط واالزمات يف احلياة الشخصية

50

A035

فن االتصال والتواصل

51

A036

الذكاء االجتماعي

52

A037

التواصل مع الشخصيات الصعبة

53

A038

فن االرجتال والعفويه وسرعه البديهه

54

A039

قوة الذاكرة وتنشيط املخ

55

A040

الكاريزما الشخصية واسرار الشخصيه اجلذابة

56

A041

املفاتيح الـ  10للنجاح

57

A042

الذكاء الوجداين (ادارة املشاعر واالحاسيس)

58

A043

دبلومة تصميم اخلرائط الذهنية Mind Maps

59

A044

الثقة ابلنفس وزرع احلماس الداخلي

60

A045

التفكري االجيايب وزرع التفاؤل

61

A046

التفكري االبداعي

62

A047

الكايزن الشخصي (التحسن املستمر)

63

A048

دبلومة الـ Life Coaching

64
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ثانيا :برامج ادارة االعمال

اسم الدورة

كود الدورة

رقم الصفحة

B001

كيف حتول فكرتك ملشروع (رايدة االعمال)

67

B002

دبلومة ادارة االعمال املتكامله

68

B003

برانمج املدير التنفيذي احملرتف املعتمدCPM

69

B004

دبلومة ادارة املوارد البشرية املتكاملة HR

71

B005

دبلومة التسويق االسرتاتيجيMarketing

72

B006

دبلومة اسرتاتيجيات املبيعات احلديثه

73

B007

دبلومة خدمة العمالء CS

74

B008

دبلومة العالقات العامة واالعالم PR

76

B009

ادارة اجلودة الشاملة TQM

77

B010

برانمج اعداد وتقييم دراسات اجلدوى

79

B011

تطبيقات علم  CoRTف االدارة

81

B012

تطبيقات قاعدة  80/20يف االدارة

82

B013

فن التفاوض الفعال وادارة االتفاقات

83

B014

برانمج ادارة االجتماعات الفعاله

85

B015

برانمج السكراترية التنفيذية وادارة املكاتب

86

B016

مقياس هريمان لتحليل شخصية املوظفني

87

B017

القياس النفسي للموظفني

B018

العمل اجلماعي وبناء فرق العمل

90

B019

دبلومة القيادة احلديثة وادارة فرق العمل leadership

91

B020

دبلومة االرشفة االلكرتونيه EDMS

92

B021

برانمج صناعه القرار االحرتايف

B022

برانمج ادارة االزمات واملخاطر والكوارث

95

B023

برانمج االتيكيت والربوتكول والدبلوماسية

97

B024

برانمج التخطيط االسرتاتيجي والتكيتيكي

98
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برانمج التخطيط ابلسيناريو واستشراف املستقبل

99

برانمج التطبيقات االدارية لنظرية القبعات الـ 6للتفكري

100

B027

برانمج التحفيز و زرع الوالء واالنتماء الوظيفي

101

B028

إعادة هندسة وتبسيط االجراءات (اهلندره)

B029

مهارات اعداد وصياغة وكتابة التقارير

105

B030

برانمج مؤشرات االداء القياسية KPI’s

107

B025
B026

BPR

103

ثالثا :برامج اخري  /استشارات

اسم الدورة

كود الدورة

رقم الصفحة

C001

دبلومة الصحة و اللياقه النفسية

109

C002

دبلومة املعلم املتميز BTD

111

C003

تصميم البحوث واحلقائب التدريبية احلديثة

112

مؤسسة ابين نفسك للتنمية

www.AbniNafsak.com

Page 7

Page 8

www.AbniNafsak.com

مؤسسة ابين نفسك للتنمية

جججججججج
التنمية البشرية والاليف كوتش املتكاملة
دبلومة

A001

ال شك بان هناك توجه عام من قبل االفراد واملؤسسات لدراسة وتطبيق علوم التنمية
البشرية وال  Life Coachوذلك نظرا ألهميتها يف احلياة الشخصية واملهنية واالسرية
وكافة مناحي احلياة ،وكذلك نظرًا ل سهولة تطبيقها وممارستها بدون عناء العلوم
البحتة والتنظري فهي خليط من العلوم التطبيقية اليت يسهل علي كل شخص ممارستها
س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟

















4
شهور

دراسة  42مادة تدريبية متخصصة بالتنمية البشرية والاليف كوتش واالدارة  ،بها
اكثر من  10مواد حصرية.
مدة الدراسة فالنظام املكثف فقط  4شهور لتحقق االستفادة القصوي من املناهج
حيصل الدارس علي  4كتب للمادة العلمية
حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة من مؤسسة ابين نفسك للتنمية بإمتامة الدبلومة
حيصل اخلريج علي شهادة املدرب احملرتف معتمدة من مؤسسة ابين نفسك للتنمية
حيصل كل خريج علي شهادة خربة من املؤسسة كمدرب (يف حالة العمل باخلارج(
حيصل كل خريج علي دعم فين جماني من مشريف الدبلومة ملدة عام بعد التخرج
فرصة لكل خريج متميز عقد عمل مع املؤسسة كمدرب يف ختصصة وله االولوية يف الرتشيح
لدورات املؤسسة
يتم التدريب علي ايدي افضل املدربني احملرتفني يف خمتلف جماالت التنمية البشرية والاليف
كوتشLife Coach
مجيع املناهج حديثة ومنقحة علي ايدي اكرب خرباء التدريب يف الوطن العربي
تتم الدراسة باحدث اساليب التدريب  ،كالتدريب التفاعلي والتعلم النشط والتمارين اجلماعية
حيصل الدارس علي تدريب عملي وحيصل علي تقييمات وخطط عمل حقيقيه لتحسني مهاراته
حيصل كل دارس علي خصومات خاصة علي دورات خمتارة باملؤسسة املؤسسة

64
محاضرة

س :ماهي شروط االلتحاق بالدبلومة؟






ان ال يقل سن املتقدم عن  16سنة بدون التقيد مبؤهل معني
التقدم للمؤسسة بصورة من البطاقة الشخصية (او جواز السفر)  +عدد  2صورة شخصية
يلتزم الطالب حبضور احملاضرات بنسبة  %85علي االقل  ،ويف حالة جتاوز تلك الشرط ال حيق له
استالم الشهادات اخلاصة بالدبلومة.
هناك خطة اسعار خاصة لغري حاملي اجلنسية املصرية حتددها االدارة عند احلجز  ،يستثنى منها
الدارسني من الدول (سوريا -السودان – العراق – ليبيا – اليمن ) يكون بنفس استثمار املصري.
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س :ماهي امساء الدورات اليت تقدم بالدبلومة؟
ج :تشمل الدراسة  42دورة وهي:

1

مقدمة يف التنمية البشرية

22

دبلومة الربجمة اللغوية العصبية

2

حتديد االهداف

23

التواصل مع الشخصيات الصعبة

3

التخطيط االسرتاتيجي

24

فن القيادة

4

ادارة الوقت

25

قانون اجلذب

5

ادارة الضغوط واالزمات

26

التنومي الضمين

6

فن االتصال

27

القراءة السريعة

7

قوة الذاكرة

28

التنومي االحيائي

8

الكاريزما

29

الذكاء االجتماعي

9

العمل اجلماعي

30

الفرق بني الرجل واملرآه

10

املفاتيح الـ  10للنجاح

31

اسرار فرتة اخلطوبة

11

التحكم يف املشاعر واالحاسيس

32

أساليب حل املشكالت الزوجية

12

اخلرائط الذهنية

33

الكورت املستوى االول

13

الثقة ابلنفس

34

الكورت املستوى الرابع

14

التحفيذ

35

القبعات الـ  6للتفكري

15

لغة اجلسد

36

فن التفاوض

16

التفكري االجيايب

37

مهارات البحث العلمي

17

فن اختاذ القرار

38

تصميم العروض التقدميية

18

اسرار الشخصية القوية املؤثرة

39

فن التسويق

19

فن كتابة السرية الذاتية

40

فن االرجتال

20

فن اجتياز املقابالت الشخصية

41

فن املشورة

21

مبادئ الطاقة البشرية

42

اعداد املدربني

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة
http://www.abninafsak.com/tanmiadiploma/
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4

دبلومة املهارات الشخصية Soft Skills

A002

اعداد املدربني واخلطباء و امللهمني ToT

تساعدك الدبلومة بعد التخرج منها ان متدك بكافه املهارات الشخصية االساسيه
اليت حتتاجها لتحسني حياتك علي املستوى الشخصي واملهين

2

س :ماذا سأدرس بهذه الدبلومة؟
 املستوى االول:
 التواصل مع خمتلف امناط الشخصية

شهر

 الثقة بالنفس وزرع احلماس الداخلي
 ادارة الوقت وادارة االولويات فاحلياة
 حتسني الذاكرة وتنشيط فصي املخ
 املستوي الثاني:
 ادارة املشاعر واالحاسيس واالنفاعاالت
 لغة اجلسد وحتليل االمياءات واحلركات

15
محاضرة

 التخطيط االسرتاتيجي لتحقيق االهداف
 املفاتيح العشرة للنجاح فاحلياة
 املستوى الثالث:
 قوانني العقل الباطن وتطبيقاتها
 فنون االقناع وزرع االفكار
 القبعات الستة للتفكري وتطبيقاتها
 كيف تكتب سيناريو حياتك
 املستوى الرابع:
 قانون اجلذب وتطبيقاته يف احلياه
 حتليل الشخصيات باحدث املقاييس
 التفكري التحليلي وصناعة القرارات
س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة بامتامة الدبلومة
 حيصل اخلريج علي  4كتب للمادة العلمية لكل مستوي
 امكانية احلصول علي شهادة منفصلة بكل مستوي (برسوم اضافيه)
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
www.abninafsak.com/softskills/

مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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برنامج اعداد املدربني وامللهمني واخلطباء TOT

A003

يهدف الربنامج لصناعة مدربني حمرتفني  ،مؤهلني ،و متميزين  ،مت إعدادهم نظريا
وعمليا وتزويدهم باملعارف واملهارات واخلربات والسلوكيات اليت تساعدهم يف

40

إعداد وتصميم الدورات وتقديم الربامج التدريبية وفق نظام التدريب احلديث على
أسس علمية ومبهارات عالية املستوى مما يساهم يف اثراء عملية التعلم والتواصل مع
املتدربني داخل القاعة التدريبية و االرتقاء مبستوى األفراد واجملتمع واملؤسسات.

ساعة

س :ماذا سأدرس بهذه الدبلومة؟
أوال :العملية التدريبية ودورة حياة التدريب
 تعريف التدريب وما هي أهميته.
 أركان التدريب الناجح.
 مفهوم التدريب.

10
محاضرة

 الفرق بني املدرب واحملاضر
 انواع املدربني من حيث الشخصية
 دورة حياة التدريب
 اساليب التدريب مبختلف انواعها
 عشرة انواع من املتدربني ذوي الشخصيات الصعبة وكيفية التعامل معهم
 كيفية احلفاظ على املعلومات يف الذاكرة وزيادة القدرة على ذلك
 تاريخ التدريب
 مفاهيم جيب أن تعرف ( املدرب – املتدرب – مدير التدريب – خمطط التدريب – منسق
التدريب – مسوق التدريب – معد احلقائب التدريبية – حملل االحتياجات التدريبية –
سكرتارية التدريب  ..اخل )
ثانيا :حتليل االحتياجات التدريبية وقياس العائد من التدريب
 مفهوم ومراحل حتليل االحتياجات التدريبية.
 حتليل الوضع احلالي للتوجهات اإلسرتاتيجية يف العملية التدريبية.
 مراحل حتليل االحتياجات التدريبية.
 مهارات القائمني بتحليل االحتياجات التدريبية.
 تقويم العملية التدريبية ( قبل وأثناء وبعد التدريب )
 مرحلة مجع البيانات و الدراسة والتحليل.
مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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 األسئلة اخلمس قبل عملية التقويم (ماذا وملاذا وأين ومتى وكيف)
ثالثا :إعداد احلقائب التدريبية
 احلقائب التدريبية ” األسس ـ املفاهيم ـ األهمية ".
 أنواع احلقائب التدريبية (حقيبة املتدرب – حقيبة املدرب – حقيبة امليسر )
 متطلبات احلقائب التدريبية.
 مراحل إعداد احلقائب التدريبية.
 خطوات تصميم احلقائب التدريبية.
 مكونات احلقائب التدريبية.
رابعا  :مهارات العرض واإللقاء
 ماهية العرض التدرييب وأهميته.
 مكونات العرض التدرييب.
 خطوات اإلعداد اجليد للعرض.
 التواصل مع احلضور وشد االنتباه.
 التعامل مع األسئلة املطروحة.
 لغة اجلسم وتطويعها خلدمة التدريب
 عملية االتصال الفعال.
 أمناط املتدربني العشرة
 انواع املدربني السته
 التدريب التمثيلي
 مهارات االلقاء اجليد
خامسا :األنشطة التدريبية
 مفهوم األنشطة التدريبية (تقنيات – وسائل – معينات(..
 أسئلة رئيسية قبل حتديد النشاط التدرييب
 أهم أنواع األنشطة التدريبية
 قواعد استخدام األنشطة التدريبية
 االلعاب والقصص واالحجيات التدريبية
سادسا :تقييم التدريب
 تقييم مرحلة ما قبل التدريب
مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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 تقييم أثناء التدريب
 تقييم املدرب من خالل عرضه اخلتامي
 تقييم حقيبة املدرب
 تقييم مرحلة ما بعد التدريب
 تقييم املتدربني للمدرب وتقييم املدرب للمتدربني
 قياس االثر التدرييب.
سابعا :التدريب باملبادئ والقيم ) أهم صفات املدرب(
 أوالً :الصفات الشخصية :
 oالتخلص من مجيع أنواع اخلوف املرضى التى قد تعانى منها حاليا.
 oالتعرف على عائلة اخلوف من التحدث أمام اجلمهور.
 oعالج اخلوف من التحدث أمام اجلمهور.
 oالتحكم فى التوتر والقلق.
 oبناء الثقة فى النفس.
 oبناء األلفه.
 ثانيًا :الصفات املهنية :
 oأسرار املدرب الناجح.
 oأحدث النماذج العاملية فى التدريب.
 oالقيم العليا التى تبنى وتصقل املدرب املتميز روحانيا وشخصيا ومهنيا.
 oاالساليب اخلمسة للتقديم.
 oفنون االتصال الفعال بني املدرب واجلمهور.
 oأحدث األساليب العاملية لتجهيز قاعات التدريب.
 oاألخطاء الواجب تفاديها عند جتهيز قاعة التدريب.
 oاألسباب التى تؤدى إىل فشل التدريب.
 oتوجيه األسئلة واإلجابة عليها.
 ثالثاً  :الصفات العقلية والصفات البدنية والصفات االجتماعية
ثامنا:اسرار املدرب املتألق:





كيف حيقق صناعة النجومية والشهرة يف عامل التدريب
الشخصية الكاريزماتية للمدرب الناجح
كيف ومن اين يبدأ التدريب وكيف خيتار ختصصه
كيف تنشر حملاضراتك وبراجمك التدريبية
مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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ماهو الطريق الي الفضائيات والتواجد االعالمي
كيفية اعداد اخلطط واحلمالت االعالمية
انواع التعاقد على التدريب وكيفية حترير العقود وبنودها وجتنب مشكالتها
ماهو الطريق المتالكك كتب ومؤلفات وفيديو خاص بك
كيف تستخدم التكنولوجيا الشهارك كمدرب

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟





حيصل اخلريج علي شهادة مدرب حمرتف معتمد
حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
يتم تققيم املتدرب وفق معاير دقيقة
يتم تقييم مشرو

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/tot/

مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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قانون اجلذب Law of Attraction

A004

جمريات حياتنا وماتوصلنا اليه هو ناتج الفكارنا يف املاضي وبالتالي افكارنا احلاليه
هي اليت تصنع مستقبلنا.

20

س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟

















التعرف على آلية عمل قانون اجلذب
إتقان الطرق العملية يف تطبيق قانون اجلذب
التعرف على طرق تسريع اجلذب
جتنب األخطاء الشائعة يف تطبيق قانون اجلذب
احلصول على مناذج عملية لتطبيق عملية اجلذب بدقة و سهولة
تطبيق قانون اجلذب يف جماالت النجاح املهين واملادي والصحي والعالقات
والثقة بالنفس
سر املال
سر احلفاظ على الصحه والشباب
سر جذب شريك احلياه
سر الشهره والتأثري فى األخرين
سر جذب األخرين أليك
أسهل الطرق للوصول ألهدافك
ضبط تردد وموجات املخ جلذب أهدافك
أسهل طرق النجاح الفائده األضطراريه
علوم الطاقه ومترينات سريان الطاقه
مترين خط الزمن جلذب أهدافك

ساعة
5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمده
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/lawofattraction/

مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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فنون االقناع والتأثري النفسي (التنويم الضمين)

A005

من خالل هذا الربنامج ستتعلم كيف تصبح من أقوى الشخصيات تأثرياً
س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟




















30

التنويم الضمين (تاريخ التنويم الضمين  ،فكره عمل العقل)
الفرق بني التنويم الضمين واالحيائي
مهارات ممارس االقناع والتاثري النفسي احملرتف
فرضيات التأثري النفسي املتقدمة
اللغة وكيفية استخدامها لتحقيق عمل السحر وللتغلب على كافة
االعرتاضات ولتحويل املعتقدات باستخدام احدث التقنيات النفسية العاملية
واليت استخدمها زعماء االقناع حول العامل وطورها العلماء النفسيني.
حتليل الشخصيات بواسطة املايرز برجز لتتمكن من التعرف على
االشخاص والتواصل معهم بقوة
مراحل وموجات املخ
أساليب تقوية املعايرة وفن مالحظة اآلخرين
السلطة العليا وتدريبات عملية
مناذج عملية مللتون اريكسون
األمناط اللغوية مللتون اريكسون
األمناط اللغوية لديف ايلمان
امليتا موديل وتطبيقاتها
التقنيات النفسية اخلاصة بالتنويم الضمين وتقنيات مثل الربط العقلي وزرع الذكرى
الوهمية والعديد من التقنيات النفسية املستخدمة عامليا يف العديد من اجملاالت املختلفة بدءا
من غسيل املخ اىل العالج النفسي والبيع والتسويق االسرتاتيجي.
طرق استخدام التنويم االحيائي والفرق بني العقل الواعي واللواعي
كيف ميكنك ادخال املستفيد يف حالة التنويم االحيائي العالجي
طرق عمل جلسات عالجية بالتنويم االحيائي تضمن جناحها كل مرة

ساعة

6
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمده
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/chypnosis/

مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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ممارس القراءة السريعه مبنهجية د.طوني بوذان
تدرب على تقنيات زيادة سرعة القراءة لتصل الضعاف سرعتك احلالية بفهم أفضل
ثالث مرات مما أنت عليه.
س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
 ستعرف سرعتك يف القراءة وطرق زيادتها.
 تقنيات زيادة سرعة القراءة إىل أكثر من ثالثة أضعاف السرعة
 التخلص من عيوب القراءة التقليدية.
 استخدام املؤشر يف القراءة السريعة.
 تقنيات مبادئ اخلريطة الذهنية )  (Mind Mappingوكيفية
اسرتجاع املعلومات خالل دقائق.
 متارين تدريب اجلزء األمين واجلزء األيسر من املخ وطرق ربطهما.
 كيفية عمل الذاكرة وطرق تقويتها
 التدرب على قوة املالحظة والرتكيز.
 زيادة قدرتك على التذكر و االستدعاء.
 إثراء املهارات الذهنية احلالية.

A006

30
ساعة
6
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمده
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/sr/

مؤسسة ابين نفسك للتنمية

www.AbniNafsak.com

Page 18

ممارس العالج بالتنويم االحيائي Hypnosis
يُعرّف التنويم اإلحيائي بأنّه حالة تشبه النشوة اليت يكون فيها اإلنسان يف حالة
تركيز تام ويف حالة من اهلدوء واالسرتخاء ،وهذا ما جيعلهُ أكثر انفتاحاً وتقبالً
لكل األوامر واألسئلة اليت قد توجه إليه من قبل املُعالِج ،يف هذه الدورة سنُعرفك
على فوائد التنويم اإلحيائي ،وكيفيّة استخدامهِ ،وعلى بعض املفاهيم اخلاطئة
املتعلقة به.
س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
 نشأة التنويم االحيائي
 الفرق بني التنويم املغناطيسي واالحيائي
 مراحل التنويم االحيائي
 مصطلحات خاصة بالتنويم
 كيف تدخل نفسك يف التنويم
 كيف تدخل االخرين فالتنويم
 مراحل وموجات املخ
 كيف تعميق االسرتخاء
 كيف تستخدم اللغة السليمة فالتنويم
 كيف تكتب االسكربت العالجي االحرتايف كما اخلرباء
 بناء األلفة (اجلسدية  /األفكار(
 املعايرة للتعرف على حالة املستفيد مع مناذج وتدريبات عملية
 أساليب تقوية املعايرة وفن مالحظة اآلخرين
 السلطة العليا وتدريبات عملية
 كيف تزرع معقتد وقيمة جديدة فالتنويم
 كيف تصل حلالة االسرتخاء
 التخلص من األمل
 أنواع الفوبيا وطرق عالجها وعالج الفوبيا بالتنويم
 التخلص من العادات السلبية السابقة (قضم االظافر -شراهة الطعام – التدخني(
 التخلص من احلديث السليب الداخلي
 التعلم علي الكثري من العالجات اهلامة يف التنويم االحيائي
 مولد السلوك اجلديد (الثقة بالنفس – الشجاعة – التغلب على الكسل(
 االسرتجاع يف العمر
 خط الزمن وكيفية زرع اهلدف
 كيف تنمي الثقة بالنفس حتت اجللسة
 االقرتاحات املباشرة والغري مباشرة
مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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40
ساعة
10
محاضرة
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مناذج عملية مللتون اريكسون
األمناط اللغوية مللتون اريكسون لتتعرف على اقوى االمناط اللغوية واليت سوف جتعل منك
شخص قادر على اقناع من حولك وادخالك يف حاالت الرتانس والتنويم يف دقائق بسيطة‘
مهارة التحكم بالصوت والقاء االحياء ومترين األحبال الصوتية
طرق تدريج الرسالة الدخال االفراد يف احلالة
براعة الفم لروبرت ديلتس لتتمكن من كسب املناقشات واملناظرات وحتويل املعتقدات
مبنتهى السهولة واليسر
منوذج امليتا موديل وطرق التدقيق للحصول على االجابات
كيف خترج من اجللسة بسالسة
الفرق بني الوعي والالوعي
مراحل التنويم باإلحياء
اشارات الدخول يف احلالة
اهم اسرار التنويم باإلحياء الناجح
النميطات واستخراج التفاصيل اخلاصة باحلواس املختلفة
تطبيقات خاصة مبحرتيف التنويم باإلحياء

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمده
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/hypnosis/

مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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دبلومة لغة اجلسد Body Language

A008

متثل لغة اجلسد اكثر من  %55من معين االتصال االنساني .
س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
 ما هو علم لغة اجلسد و كيف نشأ؟
 القواعد الرئيسية فى حتليل لغة اجلسد.
 ملاذا املرأة أكثر مهارة من الرجل فى قراءة لغة اجلسد .ل
 ماذا األطفال أسهل فى القراءة.
 كيف ترتجم لغة اجلسد أفكار االنسان.
 إشارات الرجل :ملاذا الرجل أسهل فى القراءة.
 إشارات راحة الشخص أو عدم راحته.
 ملاذا ينغلق شخص ما و كيفية التصرف حينها.
 املساحة الشخصية.
 ما جيب ان تفعله و ما جيب ان تتجنبه فى حركات الرجل.
 اإلشارات فى اجللوس و الوقوف و املشى.
 إشارات األيدى :كيف تصافح شخص بطريقة ودية ،و أمناط املصافحة و
متى تستخدم كل منط .معانى و تفسريات حركات االيدى.
 إشارات االيدى و الذارع املشهورة.
 حركات اإلنغالق و كيفية التعامل معها.
 كيف تعرف إذا كنت مرحب بك أم ال.تدريبات عملية.
 تعابري الوجه ،و اشارات اجلذع و اللتفني :التعابري األكثر شهرة للوجه.
 اإلبتسامة و تأثريها و اهميتها كيف يعرب اجلذع و الكتفني عن االفكار واملشاعر.
 إشارات كشف الكذب  :القواعد االساسية لتحليل الكذب.
 حركات مشهورة للكذب .تدريبات عملية

30
ساعة

7
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمده
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/bl/
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دبلومة الربجمة اللغوية العصبية NLP
تساهم الربجمة اللغوية العصبية فى تغيري طريقة التفكري وإطاره للوصول إىل نظرة
إجيابية فيما يواجهنا من حتديات ،باإلضافة إىل ذلك فإنها حتررنا من مشاعر
اإلحباط فى احلياة ،وهو ما يؤدى إىل احملافظة على استقرار احلالة النفسية الذى
ينتج عنه العطاء واإلبداع ورفع مستوى اإلنتاجية
س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
 نشأة العلم
 ما هي البرمجة اللغوية العصبية ؟
 االفتراضات المسبقة للبرمجة اللغوية العصبية
 سلم التعلم
 تمرينات البرمجة اللغوية العصبية
 إطار اإلدراك
 األركان األربعة للبرمجة اللغوية العصبية
 تحديد النتيجة المطلوبة (الحصيلة)
 لغة الحسيات
 الحواس منافذ اإلدراك والتعلم
 النظام التمثيلي
 oسمات البصري
 oسمات السمعي
 oسمات الحسي
 فسيولوجية األنماط الثالثة
 إشارات العين المميزة
 عبارات االستدالل (التأكيدات اللغوية)
 تحليل حركات واشارات العين
 المعيار
 oالمعيار البصري
 oالمعيار السمعي
 صنع الرابط
 تصعيد الرابط
 تحطيم الرابط

A009
25
ساعة
5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمده
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/nlp/
مؤسسة ابين نفسك للتنمية

www.AbniNafsak.com

Page 22

ممارس الربجمة اللغوية العصبية NLP

A010

من فوائد الربجمه اللغويه العصبيه:



تطوير الشخصية :زيادة الثقة بالنفس  ،إتقان حسن االتصال مع ذاتك ومع
اآلخرين  ،إزالة اخلوف واملشاعر املؤملة ،ختفيف األمل.
تطوير األداء  :تنمية احلوافز للعمل واإلنتاج  ،تطوير التفكري اإلبداعي ،
حتسني قدرتك على اخلطابة واإللقاء  ،رفع مستوى األداء الرياضي والفين
واملهين ،معرفة إسرتاتيجية جناح وتفوّق ونبوغ اآلخرين ومن ثمّ تطبيقها على
نفسك.
الرتبية والتعليم و التدريب :سرعة التعلم والتذكر  ،تشويق الطالب
رفع مستوى األداء لألساتذة واملعلمني.
للدراسة ،
اإلدارة و التجارة و األعمال :مهارات التفاوض والبيع والتسويق  ،حتفيز
املوظفني  ،حتديد األهداف  ،التخطيط االسرتاتيجي.
بناء عالقات شخصية طيبة من خالل تنمية مهاراتك و قدراتك اإلقناعية ،ويساعد يف اختاذ توجه عقلي إجيابي  ،وكذلك تدعيم تقديرك للنفس ،
والتغلب على تأثريات التجارب السلبية املاضية  ،كما انه مينحك الفرصة
االكرب للرتكيز على األهداف  ،و توظيف طاقاتك إلجنازها  ،ورفع مستويات أدائك.
نسج قيمك و معتقداتك يف نسيج واحد مع ما ترغب يف إجنازه ،مما يساعد علي تغيري
العادات غري املرغوب فيها  ،و الشعور بالثقة جتاه أي جتربة تقوم بها  ،مما يعزز إمكانية
إجناز أهداف كانت تعترب مستحيلة بالنسبة لك  ،و تدعيم التقارب مع عمالئك  ،و زمالئك
يف العمل.

50

ساعة






10
محاضرة

وتساعد هذه الدورة علي إجياد طرق خالقة حلل املشكالت  ،وممارسة أنشطة كنت ختشاها ،
وايضاً االستفادة من الوقت بشكل أكثر كفاءة ،وتقوية شعورك مبعنى احلياة ،مما يساعد علي
زيادة فرص التمتع باحلياة.
س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
ج :يشمل الربنامج مستويني رئيسيني وهم:
 املستوى األول  :دبلومة الربجمة اللغوية العصبية
 oنشئة علم الربجمه اللغوية العصبية و تطبيقاتها
 oاالفرتاضات و املبادئ العلمية للربجمة اللغوية العصبية
 oاسرتاجتيات النجاح و كيفيه جناح اآلخرين
 oكيف تفهم االخرين و تتعامل معهم كأنهم كتاب مفتوح
 oكيف متتلك فن التعرف على االنظمة التمثيلية  /أمناط الشخصية
 oكيف تستحضر حاالت الثقة والقوة و النجاح والتعرف على مراحل النجاح
مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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o
o
o
o
o

كيفية التأثري فى االخرين بشكل محاسى بقوة العقل الباطن
حتليل اشارات العني املميزة
املعيار وكيفية استغاللة لتحسني عالقاتنا واتصالنا باالخرين
كيف تبنى مستقبل مشرق و تولد السلوكيات التى ترغب فيها من اآلخرين
كيف جتدد طاقتك و نشاطك الذهنى
التعرف على كيفية إستخدام الرابط

 املستوى الثاني :ممارس برجمة لغوية عصبية
 oعمليات تكوين النموذج االنساني
 oتغيري االعتقادات السليب
 oمنوذج االتصال يف الربجمة اللغوية العصبية
 oاالفرتاضات املسبقة املتقدمة
 oنظام التدقيق "ميتا موديل" واستخداماته
 oالقوة الالحمدودة للشكليات الثانوية التى تستطيع بواسطتها أن تكشف كيف
خيزن اآلخرين املعلومات فى عقلهم ،وكيف ميكنك تغيري هذه التجارب
 oمفاتيح النجاح األربعة إلجياد الرابط القوى وكيفية استعماله لتحقيق اهدافك
 oاسرتاتيجيات تصعيد قوة الرابط وحتطيم قوة الرابط
 oعالج اخلوف املرضي والصدمات النفسية
 oتغيري تاريخ املاضى للتغلب على املشاكل املرتاكمة
 oمعرفة واستخدام إطار اإلدراك للوصول إىل طرق تفكري اجيابية
 oتطبيق األركان األربعة للربجمة اللغوية العصبية (اسرتاتيجية التفوق)
 oحتديد النتيجة املطلوبة (احلصيلة)
 Meta-model oوتطبيقاتها
 oاستخدام الربامج العقلية العليا يف التعامل مع اآلخرين
 oمعرفة االلفة ومستوياتها وكيفية املسايرة والقيادة.
 oمعرفة واستخدام تقنيات تساعد يف كيفية الوصول إىل ما نريد ،مثل اإلرساء
ودائرة االمتياز ومولد السلوك اجلديد (الرتسيخ) واسرتاتيجية دزني ( اإلبداع)
س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمده
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/nlp/
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دبلومة الطاقة احليوية Bio-Energy
يعرض هذا الربنامج مزيج من احلكمة التقليدية والعلوم احلديثة كنهج نهائي لالستشفاء
س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
 تاريخ علوم الطاقه
 اهلاله aura
 oماهي اهلالة الطاقية (احلقل البيولوجي)
 oطرق قياس اهلالة ورؤيتها
 oأشكال اهلالة وألوانها ودالالتها
 oأسباب تشوه احلقل البيولوجي
 oحملة عن األجساد السبع
 oتأثري اهلاله يف االخرين
 oحتسني اهلاله
 عالقة الشاكرات بالطاقة.
 التعرف على أهم مصادر الطاقة احليوية.
 ما هو التأمل وكيف متارسة.
 تنظيف الشاكرات
 كيف نشحن طاقتنا.
 تعلم طرق التنفس الصحي..
 كيف نتخلص من الطاقه السلبيه
 كيف تتخلص من اآلالم  ,الصداع والرقبة.
 التخلص من اإلجهاد املزمن.
 التخلص من الغضب و اجياد السالم الداخلى
 نظريات التسامح الداخلى و الصفاء النفسى
 اثر امساء اهلل احلسنى على اجسمنا
 طاقة االلوان
 oالعالج باأللوان
 oاأللوان ومعانيها الطبية
 oحقيقة شخصيتك من خالل لونك املفضل

A011

25
ساعة
5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟


رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
يحصل الخريج علي شهادة معتمده
يحصل الخريج علي كتاب للمادة العلمية

http://www.abninafsak.com/bioenergy
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دبلومة اعداد اخصائي االرشاد االسري Family Coach
تعترب هذه الدبلومة هي االفضل يف جماهلا حيث انها حتتوي علي الكثري من املواضيع
والنقاط العلمية اهلامة اليت تؤهلك لتحسن حياتك االسرية والعائلية وايضا تؤهلك
لتكون مرشد اسري حمرتف.
 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
ج :يشمل الربنامج  6مستويات متكاملة :
 املستوى االول  :الفرق بني عقل الرجل واملرأه
 الفروقات الرتكيبية بني الذكر واالنثي
 الفروقات السلوكية بني الذكر واالنثي
 الفروقات الذهنية بني الذكر واالنثي
 اكثر من  36فرق بني الرجل واملرأه

A012

40
ساعة
10
محاضرة

 املستوى الثاني :اخلطوبه
 اسس اختيار شريك احلياه
 مشكالت فرتة اخلطوبه (اسباب – حلول)
 املهارات االساسيه للزواج واخلطوبه
 الفرق بني عقل الرجل واملرأه
 السن املناسب للزواج
 االرشاد الوقائى قبل الزواج
 املستوى الثالث :الزواج
 انواع االزواج والزوجات والفروق بينهما
 التعرف على االساليب واملهارات التى توصل حلياه سعيدة
 انواع املشكالت الزوجيه وطرق عالجها
 امللل الزوجى واعادة بناء العالقه وجتديدها
 مرض اخلرس الزوجى ( اسباب – وعالج )
 اثر املشكالت الزوجيه على االبناء وطرق الوقايه منها
 االحنرافات السلوكية لالبناء يف مرحلة املراهقة (اسباب – عالج)
 تغري االفكار والعادات والقيم
 تصنيف احلاجات والعادات والسلوكيات
 املستوى الرابع  :الصحة اجلنسية
 اهميه اجلنس فى حياه االنسان
مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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احتياجات الرجل واملرأه فى العالقات اجلنسيه
الدورة اجلنسية للرجل واملرأه
املشاكل التى مير بها الزوجني بسبب العالقات اجلنسيه وطرق عالجها
االضطرابات اجلنسيه (اسباب – وعالج)

 املستوى اخلامس  :الطالق
 اسباب فشل احلياه الزوجيه
 احلياه الزوجيه بعد الطالق
 اثر الطالق على االسره و االوالد
 االضطرابات النفسيه التى تعانى منها املطلقه/املطلق وطرق عالجها
 العنف االسري (اسباب – عالج)
 املستوى السادس  :اعداد اخصائى االرشاد االسري
 متهيد ملفهوم االرشاد االسرى
 اهداف االرشاد االسرى
 نظريات االرشاد االسرى
 الفرق بني االرشاد والتوجيه االسرى
 معرفه اسرتاتيجيات االرشاد والتوجيه
 مهارات املرشد االسرى االساسيه
 علم النفس فى االرشاد والعالج االسرى
 فن اعطاء االستشارات والتدريب اخلاص
 تقنيات عالجيه مميزة
 دراسه احلاالت بطريقه علميه
 فن املشوره وطرق تقديم النصح واالرشاد
س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمده
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/ershad/
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الفرق بني عقل الرجل واملرأه
تشكو الكثري من النساء من أن أزواجهن غري رومانسيني ،ويشكو الكثري من
الرجال من أن زوجاتهم اليتفهمونهم ،ويبدو األمر وكأن كالً من الرجل واملرأة
يتحدثان بلغتني خمتلفتني.
 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
 الفروقات الرتكيبية بني الذكر واالنثي
 الفروقات السلوكية بني الذكر واالنثي
 الفروقات الذهنية بني الذكر واالنثي
 اكثر من  36فرق بني الرجل واملرأه
 قيم الرجل
 قيم املرأه
 طرق التقييم عند الرجل
 طرق التقييم عند املرأه
 االحتياجات النفسية للرجل
 االحتياجات النفسية للمرأه
 احلاالت النفسية اليت مير بها الرجل
 احلاالت النفسية اليت متر بها املرأه
 الغرية عن الرجل واملرأه
 طرق صنع القرار عند الرجل واملرأه
 انواع الرجال
 انواع النساء
 االحتياجات العاطفية للرجل
 االحتياجات العاطفية للمرأه
 ماجيذب الرجل للمرأه
 ماجيذب املرأه للرجل

A013

25
ساعة
5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمده
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/ershad/
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اختيار شريك احلياة و اسرار فرتة اخلطوبة

A014

شرع اهلل اخلطبة لتكون فرصة لكال الشريكني اختبار بعضهما البعض
 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
ج:
 اسس اختيار شريك احلياه
 مشكالت فرتة اخلطوبه (اسباب – حلول)
 املهارات االساسيه للزواج واخلطوبه
 الفرق بني عقل الرجل واملرأه
 السن املناسب للزواج
 االرشاد الوقائى قبل الزواج
 كيف تكشف عيوب الطرف اآلخر و مميزاته يف فرتة اخلطوبه
 تعلم لغة اجلسد يف اللقاء األول
 كيف تتحكم أو تتحكمي فى أحداث اللقاء االول بشكل اجيابي
 ملاذا ال يصارح الرجل خطيبته فى فرتة اخلطوبة أحيانا
 ملاذا ال نشعر باالندماج يف فرتة اخلطوبة
 وملاذا ال نشعر به مع عائلة الطرف اآلخر
 تعلمي اكتشاف الصورة الذاتية للرجل قبل زواجك منه

20
ساعة
4
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمده
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/ershad/
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اساليب حل املشكالت الزوجية

A015

ال توجد عالقة زوجية بدون خالفات  ،يف هذا الربنامج ستتعلم دروس نظرية ومهارات
يف كيفية التعامل مع اخلالفات الزوجية ،واألساليب املناسبة حللها.
 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
ج:
 انواع االزواج والزوجات والفروق بينهما
 التعرف على االساليب واملهارات التى توصل حلياه سعيدة
 انواع املشكالت الزوجيه وطرق عالجها
 امللل الزوجى واعادة بناء العالقه وجتديدها
 مرض اخلرس الزوجى ( اسباب – وعالج )
 اثر املشكالت الزوجيه على االبناء وطرق الوقايه منها
 االحنرافات السلوكية لالبناء يف مرحلة املراهقة (اسباب – عالج)
 تغري االفكار والعادات والقيم
 تصنيف احلاجات والعادات والسلوكيات
 فهم طبيعة االختالفات الزوجية والتكيف معها ،وعدم تضخيمها.
 معرفة كيفية جتنب حصول املشكالت الزوجية بأنواعها.
 حتليل املشكالت الزوجية وحلها مبهارة عالية.
 حل املشكالت الزوجية لآلخرين.

20
ساعة
4
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمده
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/ershad/
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برنامج تعليم التفكري 6(CoRTمستويات)

A016

ال شك بان التفكري هو الوظيفة العقلية اليت ال نتوقف عن استخدامها طول الوقت ،ومن
هذا املنطلق انشغل الكثري من العلماء يف القرون املاضية حملاولة فهم كيف يفكر
االنسان ،وكان علي رأس هؤالء العلماء وابرزهم العامل الشهري د .ادوارد ديبونو  ،الذي
اسس الكثري من العلوم املهتمة بالتفكري مثل القبعات الست للتفكري و CoRT

90
ساعة

 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
قسم ديبونو الربنامج إىل  6مستويات مستقلة ،حيتوي كل مستوي علي  10ادوات
مبسطة وممتعة ومفيد وميكن تطبيقها يف خمتلف جماالت احلياة ،وهي:

✓كورت  :1توسعة مجال اإلدراك
✓كورت  :2التنظيم
✓كورت  :3التفاعل
✓كورت  :4اإلبداع
✓كورت  :5المعلومات والعواطف
✓كورت  :6العمل

15
محاضرة

 -1توسعة جمال االدراكBreadth -:
اهلدف من هذه االدوات هو زيادة وتوسعة ادراك املتدرب حتى يستطيع أن يكون رؤية واضحة ألي
موقف تفكريي،هذه الوحدة أساسية،فهذا اجملال يعترب هو األساس يف التفكري وجيب أن تعطى أوالً
ثم بعد ذلك ميكن أن خيتار أي وحدة أو جمال حسب االحتياج
 - 2التنظيمOrganization-:
يتعلم املتدربني كيف ينظموا تفكريهم ،من خالل اسرتاتيجيات تستخدم بطريقة متأنية ونظامية.
 -3التفاعلInteraction-:
هذه الدروس تشجع املتدربني على مالحظة تفكريهم كوضع طبيعي أو وهو يأخذ مكانه أثناء
املناقشة والربهان،وكيف ميكن لوجهة النظر أن يعرب عنها ،وقيمة األدلة أو الرباهني اليت تقدم.
 -4االبداعCreativity-:
تؤكد هذه الدروس على أن االبداع عبارة عن مهارات ميكن أن تعلم ،فبعض الدروس تصف أو تعمل
على حتويل األفكار أو اخراج األفكار احملبوسة ألخرى ملموسة جديدة أي ليولد أفكاراً متنوعة.
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 -5املعلومات والعواطفInformation &Feeling &Feeling-:
هذه الدروس تركز على املعلوات املثارة ومن ثم كيف تقيم تلك املعلومات،أي نسأل ما هي املعلومات
اليت لدينا؟وما الذي حنتاجه؟وكيف حنصل عليها؟ما هي القيمة واملشاعر اليت تعطينا إياها تلك
املعلومات.
-6الفعلAction-:
ختتص املستويات اخلمسة األوىل من الكورت جبوانب خاصة من التفكري ،أما كورت  6فمختلف
متاماً ،إذ أنه يهتم بعملية التفكري يف جمموعها بدءًا باختيار اهلدف وانتهاءً بتشكيل اخلطة لتنفيذ
احلل.ميكن تطبيق هذا الربنامج مع الشركات حيث يعمل على تطوير الشركه وموظفيها وذلك بعد
عمل دراسه للشركه ونقاط الضعف والرتكيز عليها
س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
 امكانية احلصول علي شهادة منفصله لكل مستوي (برسوم اضافية)
 حيصل اخلريج علي  6كتب للمادة العلمية (كتاب لكل مستوي)
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/cort/
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اعداد مدرب( CoRTبعد دراسه كل الكورت)

A017

يهدف الربنامج لصناعة مدربني حمرتفني متخصصني يف تعليم مهارات التفكري وفقا
لنظرية  ، CoRTيتم إعدادهم نظريا وعمليا وتزويدهم باملعارف واملهارات واخلربات
والسلوكيات اليت تساعدهم يف تقديم الربامج التدريبية املعتمدة يف جمال الCoRT
س :ماذا سأدرس بهذه الدبلومة؟










العملية التدريبية ودورة حياة التدريب وفقاً للكورت
حتليل االحتياجات التدريبية وقياس العائد من التدريب وفقاً للكورت
إعداد احلقائب التدريبية وفقاً للكورت
كيفية شرح وتبسيط كل اداة من ادوات الكورت
مهارات العرض واإللقاء وفقاً للكورت
األنشطة التدريبية وفقاً للكورت
تقييم التدريب وفقاً للكورت
التدريب بالمبادئ والقيم ) أهم صفات المدرب(وفقاً للكورت
اسرار املدرب املتألق وفقًا للكورت

30
ساعة
5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة مدرب  CoRTحمرتف معتمد
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/cort/
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برنامج تعليم التفكري( CoRTاملستوى االول)
ال شك بان التفكري هو الوظيفة العقلية اليت ال نتوقف عن استخدامها طول الوقت ،
ومن هذا املنطلق انشغل الكثري من العلماء يف القرون املاضية حملاولة فهم كيف
يفكر االنسان ،وكان علي رأس هؤالء العلماء وابرزهم العامل الشهري د .ادوارد
ديبونو  ،الذي اسس الكثري من العلوم املهتمة بالتفكري مثل الـ CoRT
 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
ج :قسم ديبونو البرنامج إلى  6مستويات مستقلة ،يحتوي كل مستوي علي  10ادوات مبسطة

A018

20
ساعة

وممتعة ومفيد ويمكن تطبيقها في مختلف مجاالت الحياة ،وهي:

الكورت االول توسعة جمال االدراكPlus& Minus & Interest -:
يتضمن املستوي االول من الكورت  10ادوات اهلدف من هذه االدوات هو زيادة وتوسعة
ادراك املتدرب حتى يستطيع أن يكون رؤية واضحة ألي موقف تفكريي.

5
محاضرة

 .1معاجلة األفكار
 .2اعتبار مجيع العوامل
 .3القوانني
 .4النتائج املنطقية وما يتبعها
 .5األهداف
 .6التخطيط
 .7األولويات املهمة
 .8البدائل واالحتماالت واخليارات
 .9القرارات
وجهات نظر اآلخرين
.11
س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/cort/
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برنامج تعليم التفكري( CoRTاملستوى الثاني)
ال شك بان التفكري هو الوظيفة العقلية اليت ال نتوقف عن استخدامها طول الوقت ،
ومن هذا املنطلق انشغل الكثري من العلماء يف القرون املاضية حملاولة فهم كيف
يفكر االنسان ،وكان علي رأس هؤالء العلماء وابرزهم العامل الشهري د .ادوارد
ديبونو  ،الذي اسس الكثري من العلوم املهتمة بالتفكري مثل الـ CoRT
 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
ج :قسم ديبونو البرنامج إلى  6مستويات مستقلة ،يحتوي كل مستوي علي  10ادوات مبسطة

A019

20
ساعة

وممتعة ومفيد ويمكن تطبيقها في مختلف مجاالت الحياة ،وهي:

الكورت الثاني التنظيمOrganization-:
يتعلم املتدربني كيف ينظموا تفكريهم ،من خالل اسرتاتيجيات تستخدم بطريقة
متأنية ونظامية.

5
محاضرة

 .1ميز
 .2حلل
 .3قارن
 .4أخرت
 .5اوجد طرقًا اخرى
 .6ابدأ
 .7نظم
 .8ركز
 .9ادمج
استنتج
.11
س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/cort/

مؤسسة ابين نفسك للتنمية

www.AbniNafsak.com

Page 35

برنامج تعليم التفكري( CoRTاملستوى الثالث)
ال شك بان التفكري هو الوظيفة العقلية اليت ال نتوقف عن استخدامها طول الوقت ،
ومن هذا املنطلق انشغل الكثري من العلماء يف القرون املاضية حملاولة فهم كيف
يفكر االنسان ،وكان علي رأس هؤالء العلماء وابرزهم العامل الشهري د .ادوارد
ديبونو  ،الذي اسس الكثري من العلوم املهتمة بالتفكري مثل الـ CoRT
 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
ج :قسم ديبونو البرنامج إلى  6مستويات مستقلة ،يحتوي كل مستوي علي  10ادوات مبسطة

A020

20
ساعة

وممتعة ومفيد ويمكن تطبيقها في مختلف مجاالت الحياة ،وهي:

الكورت الثالث التفاعلInteraction-:
هذه الدروس تشجع املتدربني على مالحظة تفكريهم كوضع طبيعي أو وهو يأخذ
مكانه أثناء املناقشة والربهان،وكيف ميكن لوجهة النظر أن يعرب عنها ،وقيمة

5
محاضرة

األدلة أو الرباهني اليت تقدم.
 .1اختبار الطرفني
 .2النوع
 .3القيمة
 .4البنية
 .5االختالف ،االتفاق  ،انعدام العالقة
 .6علي صواب 1
 .7علي صواب 2
 .8علي خطأ 1
 .9علي خطأ 2
 .11احملصلة النهائية
س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/cort/
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برنامج تعليم التفكري( CoRTاملستوى الرابع)
ال شك بان التفكري هو الوظيفة العقلية اليت ال نتوقف عن استخدامها طول الوقت ،
ومن هذا املنطلق انشغل الكثري من العلماء يف القرون املاضية حملاولة فهم كيف
يفكر االنسان ،وكان علي رأس هؤالء العلماء وابرزهم العامل الشهري د .ادوارد
ديبونو  ،الذي اسس الكثري من العلوم املهتمة بالتفكري مثل الـ CoRT
 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
ج :قسم ديبونو البرنامج إلى  6مستويات مستقلة ،يحتوي كل مستوي علي  10ادوات مبسطة

A021

20
ساعة

وممتعة ومفيد ويمكن تطبيقها في مختلف مجاالت الحياة ،وهي:

الكورت الرابع االبداعCreativity-:
تؤكد هذه الدروس على أن االبداع عبارة عن مهارات ميكن أن تعلم ،فبعض
الدروس تصف أو تعمل على حتويل األفكار أو اخراج األفكار احملبوسة ألخرى

5
محاضرة

ملموسة جديدة أي ليولد أفكاراً متنوعة.
 .1نعم او ال ابداعي
 .2احلجر املتدحرج
 .3املدخالت العشوائية
 .4حتدي املفهوم
 .5الفكرة املسيطرة
 .6حتديد املشكله
 .7حذف االخطاء
 .8التوليفات
 .9املتطلبات
 .11التقييم
س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/cort/
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برنامج تعليم التفكري( CoRTاملستوى اخلامس)
ال شك بان التفكري هو الوظيفة العقلية اليت ال نتوقف عن استخدامها طول الوقت ،
ومن هذا املنطلق انشغل الكثري من العلماء يف القرون املاضية حملاولة فهم كيف
يفكر االنسان ،وكان علي رأس هؤالء العلماء وابرزهم العامل الشهري د .ادوارد
ديبونو  ،الذي اسس الكثري من العلوم املهتمة بالتفكري مثل الـ CoRT
 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
ج :قسم ديبونو الربنامج إىل  6مستويات مستقلة ،حيتوي كل مستوي علي 10
ادوات مبسطة وممتعة ومفيد وميكن تطبيقها يف خمتلف جماالت احلياة ،وهي:
الكورت اخلامس املعلومات والعواطفInformation &Feeling &Feeling-:
هذه الدروس تركز على املعلوات املثارة ومن ثم كيف تقيم تلك املعلومات،أي نسأل
ما هي املعلومات اليت لدينا؟وما الذي حنتاجه؟وكيف حنصل عليها؟ما هي القيمة

A022

20
ساعة
5
محاضرة

واملشاعر اليت تعطينا إياها تلك املعلومات.
 .1املعلومات
 .2االسئله
 .3االدلة
 .4التناقضات
 .5التخمني
 .6االعتقادات
 .7البدائل اجلاهزة
 .8العواطف والذات
 .9القيم
 .11التبسيط والتوضيح
س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/cort/
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برنامج تعليم التفكري( CoRTاملستوى السادس)
ال شك بان التفكري هو الوظيفة العقلية اليت ال نتوقف عن استخدامها طول الوقت ،
ومن هذا املنطلق انشغل الكثري من العلماء يف القرون املاضية حملاولة فهم كيف
يفكر االنسان ،وكان علي رأس هؤالء العلماء وابرزهم العامل الشهري د .ادوارد
ديبونو  ،الذي اسس الكثري من العلوم املهتمة بالتفكري مثل الـ CoRT
 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
ج :قسم ديبونو الربنامج إىل  6مستويات مستقلة ،حيتوي كل مستوي علي  10ادوات
مبسطة وممتعة ومفيد وميكن تطبيقها يف خمتلف جماالت احلياة ،وهي:
الكورت السادس الفعلAction-:
ختتص املستويات اخلمسة األوىل من الكورت جبوانب خاصة من التفكري ،أما
كورت  6فمختلف متاماً ،إذ أنه يهتم بعملية التفكري يف جمموعها بدءًا باختيار
اهلدف وانتهاءً بتشكيل اخلطة لتنفيذ احلل.ميكن تطبيق هذا الربنامج مع

A023

20
ساعة
5
محاضرة

الشركات حيث يعمل على تطوير الشركه وموظفيها
 .1سدد
 .2وسع
 .3اختصر
 .4اجراء TEC
 .5الغرض
 .6املدخالت
 .7احللول
 .8االختيار
 .9العملية
 .11اجراء TEC_PISCO
س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/cort/
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حتليل الشخصيات مبقياس هريمان HBDI
يعد مقياس هريمان أو ( نظرية بوصلة التفكري ) من أفضل أدوات حتليل الشخصية
وأكثرها مرونة ،والذي ميكن بوساطته التعرف على طريقة التفكري لإلنسان،
وبالتالي على سلوكه ،.مقياس هريمان هو رمرة لبحوث استغرقت قرابة  15عاما ،ومت
التحقق من صحته وفاعليته ،وتناولته بالبحث أكثر من  90أطروحة دكتوراه،
ويطبقة مالين األفراد واملؤسسات الكربي حول العامل ليساعدهم على زيادة
اإلنتاجية ،والتعرف علي استعدادات العاملني ،واإلبداع ،و التفكري اإلبداعي.
 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
 األساس النظري لبوصلة التفكي
 منوذج سبريي
 منوذج ماكلني
 منوذج هريمان
 استعمال مقياس هريمان
 تفسري وحتليل مقياس هريمان – خواص مقياس هريمان
 تطبيقات مقياس هريمان
 معرفة الوظائف املناسبة للشخص وفقا للتحليل
 معرفة صفات شريك احلياة املناسب وفقا للتحليل
 معرفة اهلوايات املناسبة للشخص وفقا للتحليل
 معرفة الرياضات املناسبة للشخص وفقا للتحليل
 معرفة ميول وسلوكيات االشخاص
 معرفة افضل طرق التعامل مع كل نظام
 تنمية القدرات الشخصية – معرفة صفات املوظف املناسب
 القيادة اإلدارية وتطوير الفريق – تطبيقات هريمان فاالدارة والـHR
 التطوير اإلداري واإلبداع
 ما هي األشياء اليت يقيسها منوذج هريمان؟ وما هي األشياء اليت ال يقيسها؟

A024

30
ساعة
6
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
 حيصل الدارس علي نسختني من احدث اصدارعربي للشرق االوسط من منوذج اختبار
هريمان ( HBDIنسخة للتطبيق علي نفسة  ،ونسخة لالستخدام بعد الدورة)
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/hbdi/
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حتليل الشخصيات مبقياس بريكمان Birkman

A025

يعد مقياس بريكمان هو الوحيد الذي يعمل علي قياس اهتمامات األفراد واحتياجاتهم
باإلضافة ألي مكونات سلوكية أخرى ،مت تصميمه وتطويره خالل اخلمسني سنة
املاضية علي إطار علمي من علم النفس وعلم االجتماع،حيث يقيس بريكمان تسعة
عناصر للشخصية من ثالثة زوايا (السلوك املعتاد ،واالحتياج ،والسلوك حتت الضغط).

30
ساعة

 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
ج :حيتوي املقياس على  298سؤال حيتاج إىل  45دقيقة إىل اإلكمال يف املتوسط وبعد
احلصول على التقرير املفصل .
يقيس هذا املقياس مجيع جوانب الشخصية يف اجملاالت الرئيسة ومنها:








السلوك االعتيادي:
 oأمناط سلوكية مؤثرة يف املهام والعالقات.
االحتياجات اخلفية :
 oمفاهيم وتوقعات داخلية لكيفية التحكم وإدارة العالقات واملهام.
سلوك التوتر :
 oأمناط سلوكية غري مؤثرة تنشأ عند عدم تلبية االحتياجات.
االهتمامات
املفاضلة املهنية:
 22 oتصنيف مهين  ،أكثر من  211مسمى وظيفي.
أمناط اإلدارة :
 oنهج إدارة األفراد واملهام.
بيئة العمل:
 oبيئة العمل املالئمة اليت توفر الدعم املطلوب

6
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
 حيصل الدارس علي نسختني من احدث اصدارعربي للشرق االوسط من املقياس (نسخة
للتطبيق علي نفسة  ،ونسخة لالستخدام بعد الدورة)
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/birkman/
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حتليل الشخصيات مبقياس (مايرز-برجز) MBTI
خيضع كل عام أكثر من  ٢مليون شخص على مستوى العامل من اجلامعات املرموقة
وكربيات الشركات العاملية واملنظمات احلكومية يف الدول املتقدمة الختبار تقييم
(MBTI).يساعد الفراد على فهم أنفسهم وتطويرها مهنيا وحتسني طرق التواصل مع
افراد اسرهم واصدقائهم ورفقاء العمل ،بينما تساعد املنظمات املختلفة على ادارة
اخلالفات بني افرادها وتطوير قيادتها وبناء فرق العمل بها بكفاءة عالية.

A026
30
ساعة

 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
 مفهوم الشخصية .
 علم النماذج الشخصية mbti
 تاريخ علم النماذج الشخصية  mbtiوتطوره .
 مفهوم حتليل أمناط الشخصية بأسلوب . MBTI
 االمناط ال  16للشخصية
 دالالت احلروف وفك رموز االختبار
 جهود ” مايرز  ”Myersو” بريغ  ” Briggsيف جمال حتليل أمناط الشخصية .
 إختبار  MBTIلتحليل أمناط الشخصية ” مايرز  ””Myersبريغ . ” Briggs
 األبعاد املكونة للشخصية حسب مبفهوم حتليل أمناط الشخصية بأسلوب . MBTI
 مهارات حتليل الشخصية بأسلوب . MBTI
 املهارات املتعلقة بكل منط من أمناط مبهارات حتليل الشخصية بأسلوب . MBTIوصقل
مهاراتهم يف جمال اإلتصال الفعال وتنمية األمناط الشخصية يف جمال اإلتصال.
 الفوائد العملية والعلمية لعلم حتليل الشخصية بأسلوب  MBTIيف جمال الرتبية واإلستشارات
والتوجيه األكادميي واملهين والعمل اجلماعي والتواصل .

6
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
 حيصل الدارس علي نسختني من احدث اصدارعربي للشرق االوسط من املقياس (نسخة
للتطبيق علي نفسة  ،ونسخة لالستخدام بعد الدورة)
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/mbti/
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برنامج التأهيل الوظيفي لدخول سوق العمل

A027

جلميع طالب اجلامعات واخلرجيني  ،ولكل شخص يرغب يف رفع وحتسني
امكانياته الخرتاق سوق العمل واحلصول علي افضل الفرص

25
 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
 مفهوم الشخصية وفهم االمكانيات الشخصية .
 اهم مهارات ال  Soft Skillsالالزمة لسوق العمل
 oمهارات االتصال
 oمهارات ادارة الوقت
 oمهارات اللباقه
 oاتيكيت العمل
 oلغة اجلسد
 oالقيادة
 oالعمل اجلماعي
 oصنع القرارات
 كيف تكتب السرية الذاتية cv
 مهارات اجتياز املقابالت الشخصية
 كيف تصبح صاحب مشروع خاص
 oمصادر احلصول علي الفكرة
 oمهارات ادارية اساسية
 كيف تبحث عن وظيفة وحتصل عليها.
 كيف خترتق الشركات كموظف مميز

ساعة
5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/qualify/
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مهارات كتابه وتنسيق السرية الذاتية CV

A028

تعد السرية الذاتية الفرصة لبيع املهارات واملعرفة واخلربة لصاحب العمل ,وكذلك
ترك انطباع أولي جيد لديه لتحسني فرصهم يف احلصول على مقابلة عمل ,وبالتالي
متكينهم من تصميم وكتابة السرية الذاتية وكذلك تعلم أهم املهارات الالزمة
الجتياز مقابالت العمل الشخصية لبناء مستقبل وظيفي أفضل.

10
ساعة

 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
 التعرف على مكونات السرية الذاتية واليت تناسب خربات ومهارات املتقدّم
 تعلم كيفية كتابة السرية الذاتية وكذلك خطاب املقدمة بشكل مميز باإلضافة
إىل دراسة أنواع كل منها وتطبيقاتها.
 متكني املشاركني من حتديد الطول والنموذج املناسب للسرية الذاتية وكذلك
حتديد اهلدف املهين أو الوظيفي فيها
 متكني املشاركني من صياغة مؤهالت املرشّح األكادميية بطريقةٍ احرتافيةٍ
وبشكل يدل على قدراته التنافسية
 التعرف على أهم اخلصائص اليت متكن املرشّح من إيصال رسالته وتسويق نفسه
وتقديم شخصيته من خالله.
 تعلم كيفية توظيف اللغة بشكل فعال وكذلك أهم التقنيات املستخدمة للبحث عن الوظائف

3
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/cv/
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مهارات اجتياز املقابالت الشخصية للتوظيف
تعترب مقابلة العمل أو املقابلة الشخصية اجلسر الذي يفصل ما بني التقدم للوظيفة
والنجاح يف احلصول عليها ،والذي جيب عبوره من أجل تنفيذ اسرتاتيجية حبث عن
عمل مُعدّة بشكل جيد ،ولتحقيق ذلك يتطلّب من الفرد أن يتحلّى مبهارات مقابلة
العمل ونقوم يف هذا املساق بعرض أمثلةٍ على أسئلة مقابلة عمل وأجوبتها لتتمكّن من
الرجوع إليها يف أي وقت.
 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
 األمور اليت يبحث عنها الشخص الذي يُجري املقابلة يف املرشح األمثل للوظيفة
 األنواع املختلفة للمقابالت ومقابالت حديثي التخرج والطلبة
 جمموعة واسعة من األسئلة املختصّة بقطاعات معينة وإجاباتها املقرتحة
 اهلندام واختيار املالبس من أجل النجاح وآداب املقابلة واسرتاتيجيات املتابعة
 األخطاء اليت جيب جتنّبها لتكون املرشح األمثل للوظيفة
 اتيكيت املقابالت الشخصية
 اختيار لغة اجلسد املناسبة
 ميت تتكلم وكيف تتكلم اثناء املقابله الشخصية

A029

10
ساعة
3
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/intreview/
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دبلومة حتديد االهداف و التخطيط املتكاملة
يهدف الربنامج إىل إكساب املشاركني املهارات الالزمة لتحديدي االهداف والتخطيط
االسرتاتيجي وإدارته باإلضافة إىل أساليب وطرق إعداد اخلطط ومتابعتها.
 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
 الشخصية ومكوناتها
 كيفية قيادة الذات وتطويرها
 حتديد مفهوم األهداف وأنواعها.
 اركان احلياة املتزنة
 الركن الروحاني
 الركن املادي
 الركن املهين
 الركن الصحي
 الركن االجتماعي
 الركن العائلي
 الركن الشخصي
 كيفية بناء األهداف.
 الرؤية والرسالة والقيم واالهداف
 االهداف الذكيةSMART
 حتليل البيئة اخلارجية.والداخلية)(Swot
 إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية
 التحديات اليت تواجهك يف حتقيق اهلدف .
 معيقات حتقيق االهداف
 مهارات صياغة االهداف
 خطوات عملية لوضع سناريوهات حتقيق االهداف
 مفهوم وأنواع التخطيط االسرتاتيجي املتكامل.
 أدوات التخطيط االسرتاتيجي املتكامل.
 مراحل التخطيط االسرتاتيجي املتكامل.
 عناصر اخلطة االسرتاتيجية املتكاملة.
 تطبيقات يف التخطيط االسرتاتيجي

A030

40
ساعة
7
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟


رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
يحصل الخريج علي شهادة معتمدة
يحصل الخريج علي كتاب للمادة العلمية

http://www.abninafsak.com/planing/
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برنامج حتديد االهداف الذكيه وصياغتها

A031

يعد حتديد األهداف والتخطيط للمستقبل اخلطوة األوىل من خطوات النجاح.
 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
 الشخصية ومكوناتها
 كيفية قيادة الذات وتطويرها
 حتديد مفهوم األهداف وأنواعها.
 أهمية حتديد األهداف يف احلياة.
 اركان احلياة املتزنة
 oالركن الروحاني
 oالركن املادي
 oالركن املهين
 oالركن الصحي
 oالركن االجتماعي
 oالركن العائلي
 oالركن الشخصي
 كيفية بناء األهداف.
 جماالت أهدافك احلياتية.
 األهداف الذكية SMART
 ملاذا االهداف الذكية هي االفضل
 انواع االهداف
 الفرق بني الرؤية والرسالة واالهداف
 أهمية اهلدف لألنسان.
 كيف حتقق هدفك.
 تساؤالت تقودك حنو حتقيق اهلدف.
 التحديات اليت تواجهك يف حتقيق اهلدف .
 معيقات حتقيق االهداف
 مهارات صياغة االهداف
 خطوات عملية لوضع سناريوهات حتقيق االهداف

25
ساعة
5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/planing/
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برنامج التخطيط االسرتاتيجي الشخصي

A032

يعد حتديد األهداف والتخطيط للمستقبل اخلطوة األوىل من خطوات النجاح.
 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
 معرفة إعداد وتنفيذ اخلطط اإلسرتاتيجية بكفاءة
 حتديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات اليت تواجه منشاتكم.
 حتديد األهداف الرئيسية وتصميم اخلطط اإلسرتاتيجية.
 تعريف التخطيط اإلسرتاتيجي.
 أغراض وفوائد التخطيط اإلسرتاتيجي.
 معوقات التخطيط اإلسرتاتيجي.
 عناصر جناح اخلطة اإلسرتاتيجية.
 أساليب ومراحل التخطيط اإلسرتاتيجي.
 الرؤية والرسالة والقيم واالهداف
 االهداف الذكية SMART
 حتليل البيئة اخلارجية.والداخلية ()Swot
 إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية
 صياغة األهداف اإلسرتاتيجية.
 مفهوم وأنواع السياسات االسرتاتيجية املتكاملة.
 مفهوم وأنواع التخطيط االسرتاتيجي املتكامل.
 أدوات التخطيط االسرتاتيجي املتكامل.
 مراحل التخطيط االسرتاتيجي املتكامل.
 عناصر اخلطة االسرتاتيجية املتكاملة.
 ملاذا التخطيط االسرتاتيجي املتكامل.
 إجراءات التخطيط االسرتاتيجي املتكامل.
 الرقابة االسرتاتيجية املتكاملة.
 حتديد عوامل النجاح احلرجة.
 بناء اإلسرتاتيجيات.
 إعداد الربامج واملوازنات.
 تطبيقات يف التخطيط االسرتاتيجي

25
ساعة
5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/planing/

مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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ادارة الوقت واالولويات
حتتوي الدورة على أهم النقاط يف عملية إدارة الوقت وأهمية مهارات ادارة الذات والوقت
يف احلياة املهنية واحلياة الشخصية باإلضافة إىل اسرتاتيجيات االستثمار يف الوقت
وجتنب األمور السارقة للوقت واليت تقلل من اإلنتاجية بوضع احللول املناسبة هلا إلزالة أو
التخفيف من اآلثار السلبية هلا وكذلك إعداد وتنفيذ خطة عمل فعالة..
 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
 الفوائد اليت تتحقق من اإلدارة الفعالة للوقت.
 كيف تدير وقتك بفاعلية.
 برنامج تطبيقي لقياس قدرة املشاركني على إدارة الوقت.
 املظاهر الدالة على وجود مشكلة يف الوقت.
 املسببات املؤدية لضياع الوقت.
 أساليب التغلب على مضيعات الوقت.
 برنامج تدرييب لكيفية التعامل مع مضيعات الوقت.
 مفهوم وأهمية األولويات يف العمل.
 فن حتديد األولويات.
 أسس ترتيب األولويات.
 خطوات ترتيب األولويات.
 برنامج تدرييب "كيف ختطط أولوياتك بفاعلية"
 متطلبات التخطيط العلمي السليم للوقت.
 املؤشرات الدالة على التخطيط الفعال للوقت.
 برنامج تطبيقي “كيف تصنع أجندة مهام دقيقة (يومية  /أسبوعية).
 برنامج تطبيقي لتخطيط الوقت.

A033

25
ساعة
5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/time/

مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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ادارة االضغوط واالزمات يف احلياة الشخصية

A034

من منا مل يتعرض للضغوط يف حياته؟ على األغلب كثري من الناس قد مروا بهذه
التجربة وخصوصاً يف بيئة عملهم؛ لكن مبجرد استكمالك هلذه الدورة ستكون
مستعد لتخطي هذه املشكلة وجعلها حافز للنجاح يف مسريتك املهنية.
 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟









التعرف على مفهوم الضغوط ومصادره.
التعرف على إجيابيات الضغوط وعالقتها مع األداء.
التعرف على مقياس الضغوط النفسية ومستوياتها.
التعرف على بعض االسرتاتيجيات الفعالة يف السيطرة على الضغوط
التعرف غلى بعض اإلرشادات العامة إلدارة الضغوط.
تصنيف األساليب الفعالة والغري فعالة يف تقليل اآلثار السلبية للضغوط.
التعرف على اآلثار الناجتة عن الضغوط يف العمل.
حتديد مستوى الضغط لدى الفرد.

25
ساعة
5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/Pressure/

مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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برنامج االتصال والتواصل الفعال

A035

تهدف للدورة اىل تزويد املشاركني باملعلومات النظرية واملهارات العملية يف جمال
االتصال الفعال
 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
 اسرتاتيجية التغيري الذاتي ،التواصل الفعال مع الذات
 حديث الذات وكيف يؤثر يف بناء العالقات
 املعتقدات والقناعات الذاتي يف التواصل مع االشخاص احمليطني

25
ساعة

 الثقة بالنفس يف بناء العالقات الناجحة
 قوة الشخصية والكاريزما الشخصية
 مبادىء أساسية يف ذهنية التواصل الفعال.
 تقنيات التواصل الفعال مع اآلخرين.
 التخطيط للتواصل الناجح  -االنطباع األول

5
محاضرة

 التواصل مع الشخصيات الصعبة
 امناط الشخصيات املختلفة
 صناعة األلفة والتوافق اجلسدي و اللفظي
 لغة اجلسد والتأُثري الشخصي واجلاذبية
 نربة الصوت واستخدامها يف التأثري الصوتي
 مفاتيح التواصل واالتصال الفعال وبناء العالقات االجيابية
 قوة الكلمات ( تقنيات لغوية ومهارات التحدث واحلوار واإلقناع )
 اسرتاتيجية حل املشاكل.
 سحر الشخصية وتقنيات الرتويج الذاتي
 توظيف الدعابة.
 فنون التعامل في المواقف المحرجة
س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/communication/

مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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برنامج الذكاء االجتماعي

A036

يف هذه الدورة ستتعلم كيفية التعامل مع الناس والطبائع املختلفة وكيفية كسب
احرتام الناس والتفوق من خالل التواصل معهم

25
س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
 قانون الذكاء االجتماعي
 قانون االدب و األخالق
 معايري قوة العالقة
 بنك احلب
 قانون املرآة
 قانون الوعي املوقفي
 قانون نظف اخطاءك
 قانون العطاء
 قانون صناعة احلدود
 مثلث احلب
 فن ادارة املسافات
 فن النقد
 قانون املصعد
 جرب اخلواطر

ساعة
5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/si/

مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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برنامج التواصل مع الشخصيات الصعبة

A037

إعتبار أن تغري الطباع يف اآلخرين من األمور الصعبة ،فال بد لإلنسان الذي يتعامل مع
شخصيات حادة أو متوترة أو منطوية أو عنيدة سواء كانت زوجاً أو مديراً أو شريكاً أو
صديقاً أن يراعي هذه األمور -بعد عدم قدرته على تغيريهم
س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
 عملية اإلتصال من حيث:
 oاملفهوم اإلتصال اللفظي و غري اللفظي.
 oأمناط اإلتصال و األهمية و األهداف.
 oأنواع و التعامل اإلنساني.
 oأدوات و وسائل اإلتصال الفعال.
 oلعوامل املؤثرة على اإلتصال.
 oمعوقات اإلتصال و سبل التغلب علىها.
 oمشاكل تقييم األداء وإسرتاتيجيات حلها.
 السلوك اإلنساني من حيث:
 oحتليل التفاعل اإلنساني املتعلق حباالت الذات الثالثة
 oأمناط التفاعل الثالثة
 اجلوانب السلوكية يف اإلتصال
 أمناط الشخصيات الصعبة  ،مثل:
 العنيد
 املدعي
 الدبابه
 القناص
 االنتهاذي
 النرجسي
 oكيفية التعامل مع الشخصيات الصعبة
 oاسرتاتيجيات إدارة الشخصيات الصعبة وطرق احملافظة عليهم.
 oوصايا وإرشادات يف التعامل املتميز مع الشخصيات الصعبة.
س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:

25
ساعة
5
محاضرة

http://www.abninafsak.com/dp/

مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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برنامج فنون االرجتال والعفوية وسرعة البديهة

A038

االرجتال هو احد مهارات االتصال االنساني املتقدمة اليت متنح مستخدمها القدرة علي
توصيل املعين بشكل فعال وقوي  ،وكذلك يساعد االرجتال ملعاجلة املواقف احملرجة
اليت قد مير بها شخص.
س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟



















ماهو االرجتال
تطبيقات االرجتال
 oالبيع والشراء
 oاملسرح
 oاملواقف احملرجة
 oاخلطابة
 oاملؤمترات
متارين تقوية االرجتال والعفوية
املونولوج واحلوار
إدارة منسقة للمعنى
ألعاب اللغة
القصة اخللفية
بناء املضمون
صياغة النصوص االقناعية
كفاءة احملادثة
حل مشكالت املواقف احلرجة
تطويع الكوميديا
طرق القاء احلزورة والنكات بطريقة جذابة
فن احلكي
نظريات قانون الكالم
التأثريات اهليكلية على التفاعل بني األشخاص
ارشادات الفكاهة االرجتالي

25
ساعة
5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/improvisation /

مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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برنامج قوة الذاكرة وتنشيط املخ

A039

اكتشف أسرار قوة عقلك يف التذكر والرتكيز.
س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
 ماهي الذاكرة وماهو العقل وكيف يعمل
 انواع الذاكرة وكيف نتعامل معها
 متارين التحكم العقل العاطفي لتقليل التوتر واخلوف املسبب للنسيان
 قواعد املذاكرة وختزين املعلومات بالذاكرة
 كيف تتخلص من التشويش والسرحان اثناء عمليات التعلم
 كيف تتنفس وماذا تأكل وكيف تنام  ..لتحسني ذاكرتك
 تطبيقات نظرية  Roger Sperryلفصي املخ
 العقل الباطن والعقل الواعي...
 متارين  Brain Gymلتنشيط فصي املخ
 مخ اينشتاين كيف كان يعمل وكيف جتعل خمك مثله
 تطبيقات الـ  NLPلتحسني ختزين املعلومات بالذاكره
 تطبيقات عملية من الـ  Hypnosisلرفع معدالت االستيعاب وختزين املعلومات
 متارين للتخلص من النسيان وضياع املعلومات احملفوظة
 متارين عملية لتذكر االمساء وحافظ التواريخ واالرقام
 كيف تستخدم اخلرائط الذهنية  Mind Mapsلتحسني االسستيعاب والتذكر
 طبيعه العقل وكيف نغرس فيه املعلومات ليسهل تذكرها مستقبالً

25
ساعة
5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/memory/

مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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برنامج الكاريزما الشخصية واسرار الشخصية اجلذابة

A040

يقدم هذا الربنامج شرحا مفصالً ملعنى الكاريزما والنظريات املتعلقة بها بهدف االرتقاء
باملتدرب اىل مستوى أعلى يف رفع حضوره الشخصي والقاء الضوء على كاريزمته .
س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟




















تعريف الكاريزما
أنواع الكاريزما
ملاذا نتعلمها واثرها على حياتنا اليومية
من أين تبدأ الكاريزما هل هي فطرية أم مكتسبة ؟
فن االرجتال ومترين خاص به
الصور الذهنية وأهم استخداماتها لرفع كاريزما الشخصية
مفاتيح احلضور يف الشخصية
لغة جسد القوة
التحكم بالصوت وصناعة هوية صوتية
تعلم مهارة احلدي
بناء الثقة بالنفس
السيطرة على املخاوف
الوصول لضبط النفس
املرونة يف الظروف
التعامل مع أمناط الشخصيات
مهارات الشخصية القيادية
إيتيكيت الشخصية الكاريزمية
فن املصافحة و احلوار
أساسيات االيتكيت للشخصية اهلامة

25
ساعة
5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟



حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/charisma/

مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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املفاتيح الـ 10للشخصيات الناجحة

A041

إن للنجاح أسسا وجذور...

10

س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟

ساعة

 .1الدوافع
 .2الطاقة
 .3املهارة
 .4التصور و اخليال
 .5الفعل
 .6التوقع
 .7االلتزام
 .8املرونة
 .9الصرب
 .10االنضباط و االلتزام.

3
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟



حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/success/

مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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الذكاء الوجداني/العاطفي (ادارة املشاعر واالحاسيس)

A042

التحكم والسيطرة على املشاعر ليس باألمر السهل لدى الكثريين ،ومع كل
جمهود سوف تبذله للتحكم وادارة انفعاالتك  ،سوف تتوسع زاوية نظرك للحياه،
وسوف تتأكد بأن خيار أن تعيش بسعادة هو من حقك.
س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟




















الذكاء العاطفي  ،وسبب تفوقه من حيث األهمية على الذكاء العقلي.
املبادئ الثالثة للحصول على الشعور اإلجيابي.
تطبيق منهجية الـ  Modelingللوصول إىل الذكاء العاطفي
مهارة إدارة حالة املشاعر السلبية.
متارين عملية الدارة الغضب  -الفرح الذائد  -احلزن  -االنكسار ...
فهم اآلخرين ومعرفة طرق التعامل معهم والتأثري فيهم
فهم الذات والتحكم بالعواطف والقدرة على إدارتها
التعرف على املشاعر السلبية واإلجيابية
االتزان العاطفي والنضج العاطفي.
تطبيقات الـ  NLPلتحقيق اتذان يف العواطف واالنفعاالت
البيئة واألفكار  ،التأثري الداخلي مقابل التأثري اخلارجي.
مهارات  :التعبري عن املشاعر  ،التعاطف  ،التحكم يف املواقف العاطفية
تطبيقات عملية من الـ  Hypnosisللتحكم يف االنفعاالت بشتى انواعها
مترين إدارة الغضب ومترين التخلص من املشاعر السلبية..
متارين للتخلص من القلق والتوتر
احلُب احلقيقي  ،والتملك  ،والتعلق.
التأثري والنفوذ واملرونة
اللباقة والشفافية والسيطرة على املشاعر
مقايس نفسية لتحليل نسبة الذكاء العاطفي

25
ساعة
5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟



حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/emotion/

مؤسسة ابين نفسك للتنمية

www.AbniNafsak.com

Page 58

دبلومة تصميم اخلرائط الذهنية Mind Maps

A043

متكنك هذه الدورة من رسم اخلرائط الذهنية بطريقة صحيحة وحتقيق اإلستفادة
القصوى

25

س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟










ما هي اخلريطة الذهنية وأهميتها
أجزاء العقل وكيفية التفكري
متطلبات اخلريطة الذهنية الناجحة
كيف ميكن أن تستعملها
طرق رسم اخلريطة
تنبيهات خلريطة رائعة
مهارات تلخيص احملتوي
تأثري االلوان يف التذكر
كيف تلخص كتاب يف ورقة واحدة

ساعة
5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟



حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/mindmaps/

مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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برنامج الثقة بالنفس وزرع احلماس الداخلي

A044

املهارات االساسية التى متكنهم من اكتساب الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة
املشكالت والصعاب وكيفية التغلب عليها بعقلية متزنة وكيفية اكتساب املهارات
االزمة لبناء شخصية متزنة

ساعة

س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟















25

مفهوم الثقة بالنفس
اهمية الثقة بالنفس
الفرق بني الغرور والثقة بالنفس
اسباب عدم الثقة بالنفس
كيفية اكتساب الثقة بالنفس
كيفية التعامل مع املشكالت
عوامل اساسية لبناء الثقة بالنفس
تنيمة املهارات الشخصية
االتزان النفسي والعقلي واثره على الشخص
كيف حتفذ نفسك
كيف حتفذ االخرين
كيف تفجر القوى الكامنه بداخلك
متارين عملية لزرع احلماس الداخلي
مقياس مستوي الثقة والتقدير الذاتي

5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟



حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/confidence/

مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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برنامج التفكير االيجابي وزرع التفاؤل

A045

يعد هذا الربنامج فرصة للتغيري حنو األفضل فهو مينحك بداية جديدة حلياة اكثر
اجيابية

25

س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
 مفهوم التفكري االجيابي
 مصادر التفكري االجيابي
 تأثري التفكرياالجيابي على السلوك والصحة
 مسات الشخصية االجيابية
 مهارات حتويل التفكري السليب اىل اجيابي
 بداية جديدة واإلجناز وجذب النتائج اإلجيابية.
 احلصول على حلول سهلة جداً ملواجهة مشاكلك.
 التحرر من القيود السلبية وعدم الثقة.
 التخلص من القلق واخلوف واألفكار السلبية.
 التمكن من قانون اإللغاء.
 إجناز األشياء اليت كنت تعتقد إنها فوق قدراتك.

ساعة
5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟



حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/positive/

مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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برنامج التفكري االبداعي

A046

تعلّم كيف نكتشف ونستخرج إمكانات اإلبداع الكامنة بداخلك ومن ثم تطوّر هذه
كمهارات الستخدامها بشكل فعال يف حياتنا الشخصية وحياتنا يف العمل.
س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟












التفريق بني مصطلحات اإلبداع واالبتكار والتجديد
التعرف إىل اإلبداع الذاتي وإطالقه
حتديد النمط الشخصي يف االبداع :طائرة اإلبداع
بناء البيئة احملفّزة على اإلبداع
عكس اإلبداع واالستحداث على مكان العمل
استخدام التفكري اإلبداعي يف حل املشاكل
التعرّف على أدوات التفكري اإلبداعي يف استحداث أفكار مبدعة
استخدام أدوات استخراج األفكار اخلالقة بطريقة فعالة
تطبيقات الـ  CoRTلتنمية االبداع
الدماغ البشري وأنواع التفكري.
معوقات اإلبداع وكيفية التغلب عليها.

25
ساعة
5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟



حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/creative/

مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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برنامج الكايزن الشخصي (التحسن املستمر)

A047

كايزن  kaizenمنهجية يابانية لتحسني االداء ،واليت تتبنى مبدأ التحسني املستمر
لكل شيء سواء يف العمل او خمتلف جماالت احلياة اخلاصة.
س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟














مفهوم منهجية التحسني املستمر .
أنواع أساليب التحسني .
مفهوم منهجية الكايزن.
مظلة منهجية كايزن وأدوارها املتنوعة.
فوائد تطبيق منهجية كايزن .
دورة PDCA
التحسني واالبتكار.
بعض مفاتيج حناج شركة تويوتا (منوذج حالة).
مجبا كايزن.
خطوات عملية التحسني املستمر.
أهم العناصر الالزمة لنجاح التحسني املستمر.
النتائج املتوقعة من تطبيق الكايزن.
مناذج وحاالت عملية.

25
ساعة
5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟



حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/kaizen/

مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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دبلومة Life Coaching
يعد هذا البرنامج األكثر تقدما ً في مجال الكوتشينج ،حيث انه حصيلة عدة مدارس مختلفة في
الكوتشينج مجتمعة مضاف إليها تطبيقات وخبرات متنوعه في مجال اإلستشارات واإلرشاد
والكوتشينج والعديد من التقنيات التدريبية والنفسية والنفسعصبية  ..وكل ذلك إلعداد المتدرب
بالشكل األمثل ومنحه المهارات الالزمة لتحقيق نتائج فورية وسريعة مع المستفيدين ،مما يجعله
.األكثر كفاءة في مساعدة اآلخرين لتحقيق أهدافهم وإثراء حياتهم
















نبذه عن التاريخ اإلرشادي والتدريب الشخصي.
الكوتشينج (تعريفه ،أهدافه ،آلياته).
ميادين تطبيق الكوتشينج.
ميثاق الكوتشينج.
مبادئ وخريطة الكوتشينج.
منوذجGrow
مبادئ النمو والتدريب.
األهداف ومعايرتها (الغرض ،الغاية ،احلصيلة ،الدافع ،األثر).
الرتكيبة النفسية للبشر وحمدداتها.
فهم واقع املستفيد وآليات التحول للوضع املأمول.
حتديد العقبات (فكرية ،شعورية) للمستفيد.
اإلفرتاضات والتفسريات ودورها يف إعاقة عملية الكوتشينج.
أُطر التدريب الشخصي:
 oتكامل مكونات الشخصية.
 oالدوافع (اكتشافها ،بنائها) وطرق احلفاظ عليها لدي املستفيد.
 oاسرتاتيجيات توليد البدائل واخليارات.
 oإطار اإلدارك وتنمية أبعاده.
 oمستويات التغيري والتحول لدي املستفيد.
 oالعمل مع اسرتاتيجيات النجاح.
 oحتديد احليل النفسية والدفاعية لدي املستفيد.
 oتصميم اإلجراءات.
 oالنهج التحفيزي للمستفيدين والتعامل مع التسويف.
بناء العالقات:
 oآليات بناء العالقة وخلق الثقة واإلهتمام باملستفيد.
 oحتديد وترية وسرعة اجللسة.
 oالتعاطف واملشاركة.
مؤسسة ابين نفسك للتنمية

25
ساعة

س :ماذا سأدرس بهذه الدبلومة؟


A048
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5
محاضرة
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 oآليات عدم التفاعل الشعوري مع مشكالت املستفيد.
 oاإلنصات واإلستماع الفعال.
 oلغة امليتا.
 oاإلستجواب والتسلسل.
 oفك الغموض اللغوي لدي املستفيد.
 oالتغذية العكسية.
 oإعادة الصياغة والتأطري.
قراءة املستفيد:
 oاكتشاف وحتديد الربامج العقلية العليا.
 oالقيم واملعتقدات وتكوين الشخصية.
 oأهمية القيم يف تشكيل النتائج.
 oمعرفة القيم احلاكمة للمستفيد.
 oدور املعتقدات يف تشكيل القيم.
 oاكتشاف وحتديد املعتقدات.
 oاحلد من دور املعتقدات السلبية.
تقنيات الاليف كوتش:
 oاحلاالت العقلية للتغيري.
 oإدخال املستفيد يف احلالة العقلية املناسبة للتحول.
 oمنط التغيريSwish Pattern.
 oمنوذج ميلتون.
 oتطبيقات الربجمة اللغوية العصبيةNLP
 oامليتافورس وقوة التغيري الفكري.
 oبراعة الفمSleight Of Mouth.
 oتكوين الروابط النفسية وتكامل األجزاء.
 oتقنيات نفسعصبية للتغيري.
 oحاالت عملية.

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟




يحصل الخريج علي شهادة معتمده
يحصل الخريج علي كتاب للمادة العلمية
يتم تققيم المتدرب وفق معاير دقيقة وتدريب عملي

 رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/coaching/

مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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مؤسسة ابين نفسك للتنمية

برنامج كيف حتول فكرتك ملشروع (ريادة االعمال)

B001

لكل من لدية طموح ليكون صاحب مشروع خاص  ،او لدية فكرة وال يعلم كيف
حيوهلا الي واقع حيقق منة االرباح ..

25

س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟















كيف ختتار فكرة املشروع املناسبة
كيف تضع دراسة اجلدوي االقتصادية
تصميم اخلطة املناسبه للتنفيذ
كيفية ادارة ميزانية ورأس مال املشروع
مصادر التمويل وكيف احلصول علي التمويل
الرتاخيص القانونية واالجراءات الرمسية للمشروع
وضع خطط التسويق واخرتاق االسواق القدمية والناشئة
حتليل املوقف السوقي بني املنافسني
كيف تسعر منتجاتك وحتسب هامش الربح
مهارات قيادة فرق العمل وحل املشكالت
مهارات صنع القرار السليم داخل املشروع
كيف تصنع كاريزما خاصة لشركتك و ملنتجاتك
عوامل جناح وفشل املشروعات وكيف تتعامل معها
كيف تتعامل كرجل /سيدة اعمال

ساعة
5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟



حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/entrepreneurship/

مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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دبلومة إدارة االعمال املتكاملة
تعترب هذه الدبلومة اخلطوة االهم يف حتقيق النجاح سواء للمبتدئني يف جمال ادارة
االعمال و اصحاب الشركات او حيت املديرين الكتساب املعرفة الواسعة واخلربة
العملية احلقيقية يف مواضيع ادارة االعمال املختلفة ،فهذه الدبلومة فريدة من نوعها يف
الوطن العربي وتعتمد على نقل اخلربات والتعرف على االسرار اليت حيتفظ بها
احملرتفون بإدارة االعمال يف كل جماالتها .
س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟












دراسة اجلدويfeasibility
ادارة املوارد البشرية HR
التسويق االسرتاتيجي Marketing
املبيعات وادارة عمليات البيع sales
خدمة العمالء CS
التخطيط االسرتاتيجي Planning
العالقات العامة واالعالم PR
ادارة املشروعات Project Management
مهارات القيادة ووادارة قيادة فرق العمل Leadership
مهارات صنع واختاذ القرار DM
اساليب حل املشكالت وادارة االزمات Problem Solving

B002

100
ساعة
20
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟




حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
مع امكانية احلصول علي شهاد منفصلة لكل ختصص (برسوم اضافية)

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/management/

مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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برنامج املدير التنفيذي احملرتف املعتمد CPM
يهدف برنامج مدير حمرتف معتمد  CPMلتزويد الدارس مبجموعة معارف حمدثة
مبا ميكن املدير من حتقيق التفوق و التميز و الرتقي العلمي و املهين و حتقيق مستوى
متميز من املنافسة و حتقيق نسب اعلى من األهداف و بكفاءة يف إعداد و أداء
املهمات.
س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟




























50
ساعة

تعريف املنظمة  /املؤسسة
تعريف اإلدارة
تعريف املدير احملرتف
ماهي مهام املدراء احملرتفني
املدراء احملرتفون وأخالقيات العمل
اإلدارة فن أم علم؟
أكثر العوامل تأثرياً على أداء اإلدارة
الوظائف اإلدارية األساسية
اخلطوات الست للتخطيط
األمناط والكفاءات اإلدارية
تعريف الكفاءة
املهارات األساسية للمدراء احملرتفني
مراجعة أساليب اإلدارة املختلفة
العوامل اليت تؤثر على أسلوب اإلدارة
أسباب فشل املدراء
املدراء احملرتفون والتوجيه الفعال
التوجيه أم اإلدارة
التوجيه وخفايا الكفاءات
كفاءات التوجيه األساسية
كيف يساهم التدريب يف تطوير مكان العمل
الكلمات اخلمس املؤثرة يف التوجيه
اإلدارة والتحفيز
تعريف التحفيز
نظريات التحفيز اليت جيب أن يعرفها املدراء احملرتفون
القيادة حنو بيئة عمل حتفيزية
تصميم العمل
ضبط  /حتديد الغاية
مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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اإلفادة بالرأي حول األداء
أنظمة املكافآت
كيفية حتفيز قوة عاملة متعددة الثقافات
مهارات معاجلة التحديات
أبرز عشر حتديات تواجه املدراء احملرتفني
اتباع األسلوب املنطقي يف إدارة التحديات وإجياد احللول
أساسيات العمل اليت جيب أن يطبقها كل مدير
اإلدارة والقيادة
تعريف القيادة
الفرق بني املدراء والقادة
مستويات القيادة الست
الصفات القيادية اليت حيتاجها املدراء احملرتفون لتحقيق التطوير
العادات القيادية الناجحة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟



حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/cpm /

مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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دبلومة ادارة املوارد البشرية املتكامله HR
تعترب هذه الدبلومة اخلطوة االهم يف حتقيق النجاح سواء للمبتدئني يف جمال ادارة
االعمال و اصحاب الشركات او حيت املديرين الكتساب املعرفة الواسعة واخلربة
العملية احلقيقية يف مواضيع ادارة االعمال املختلفة ،فهذه الدبلومة فريدة من نوعها
يف الوطن العربي وتعتمد على نقل اخلربات والتعرف على االسرار اليت حيتفظ بها
احملرتفون بإدارة االعمال يف كل جماالتها .
س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟















ختطيط املوارد البشرية
تقييم الوظائف
السلوك التنظيمي
االستقطاب
االختيار
التعيني
تقييم االداءkpi
املوارد البشرية وقانون العمل
املوارد البشرية و التأمينات االجتماعية
املرتبات والتعويضات واالجور
تطوير املسار الوظيفي
ادارة التدريب وتنميه املوارد البشريه
قياس االثر
مهارات مدير املوارد البشرية

B004

40
ساعة
10
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟



حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/hr/
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دبلومة التسويق االسرتاتيجي strategic marketing
الوصول إىل اكرب عدد من العمالء هو اهلدف االساسي الي شركة والي فرد يبيع اي
منتج  ،ولكن مع التغريات املعاصره لالسواق اصبح االمر اكثر صعوبه..
هذه الربنامج التدرييب سيساعدك يف وضع اخلطط االسرتاتيجية املعاصرة و فهم
آليات الرتويج و اإلعالن إلستقطاب اكرب عدد من العمالء احملتملني مما يساعد يف
منو أنشطتك التجارية.
س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟


















مفاهيم التسويق واالسواق
الفرص التسويقية
املزيج التسويق p & 7p4
البيئة التسويقية وعواملها
االسرتاتيجية التسويقية
اساليب استقطاب العمالء
طرق واساليب وضع اخلطط التسويقية
ادارة امليزانية املخصصة للتسويق
كيف يشرتي العملي
تطبيقات عملية لل  CoRtيف تصميم االعالنات
العوامل املؤثرة فى السوق االستهالكى
كيفية اخرتاق االسواق
علم نفس االلوان واستخدامة فاالعالنات
التسعري وحتديد القيمة املناسبة للمنتجات
اساسيات تصميم االعالنات اجلذابة
كيف تستخدم التكنولوجيا يف التسويق
اساسيات التسويق االلكرتوني

B005

40
ساعة
10
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟



حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/marketig/
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دبلومة اسرتاتيجيات املبيعات احلديثه
مت تصميم هذا الربنامج لتأهيل العاملني يف جمال املبيعات أو االفراد الراغبني يف
دخول هذا اجملال املتميز .يتناول هذا الربنامج فنون البيع واساليب البيع وطيفية جذب
العمالء وما هي الكلمات اليت تستخدمها البائع احملرتف يف عرض املنتج والتواصل
مع العمالء .وكذلك كيف يتعامل مع اعرتاضات العمالء ...
س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟















املبيعات التعريف واملفهوم
الطريق اىل جذب العمالء
كلمات حتفز العمالء فى التعامل معك
طرح االسئله على العمالء والتجاوب مع اجاباتهم
اسرار جناح البيع عرب اهلاتف
نربة الصوت واهميتها فى جذب العمالء
اختيار التوقيت املناسب
كيفية جذب العمالء اجلدد
اكثر الطرق جناحا فى متابعه العمالء
اساليب طرح عروض البيع الناجحة
التغلب على اعرتاضات العمالء
ابرام وعقد الصفقات بنجاح
تقديم خدمه متميزة للعمالء
استخدام العمالء القدامى فى جذب العمالء اجلدد

B006

40
ساعة
10
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/sales/
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دبلومة خدمة العمالء االحرتافية CS
هذه الدورة التدريبية مت اعدادها خصيصا ملوظفي خدمة العمالء او الراغبني يف العمل
مبجال خدمة العمالء ،كما أنها أيضا تستهدف موظفي املبيعات والتسويق وموظفي
االستقبال وأي وظيفة تتطلب التعامل بشكل مباشر مع العمالء ،حيث يقوم هذا
الربنامج التدرييب على تنمية مهارات التعامل مع العمالء باحرتافية شديدة ..
س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟

B007

40
ساعة

 احملور األول :خدمة العمالء:





تعريف خدمة العمالء ووظائفها ومفاهيمها
خدمة العمالء يف البيئة التنافسية
أهمية خدمة العمالء يف حتقيق أهداف الشركات
تكتيكات خدمة العمالء املستخدمة يف التواصل املثمر

10
محاضرة

 احملور الثاني :خدمة العميل الداخلي واخلارجي:





حتديد العمالء الداخلييني واخلارجيني
أهمية اخلدمة الداخلية واخلارجية
تأسيس العالقات املثمرة
سلسلة اخلدمة والربح

 احملور الثالث :إدارة توقعات العمالء وفقا لألمناط الشخصية:







فهم منط شخصيتك واألمناط الشخصية األخرى
التعامل مع طلبات العمالء بشكل موضوعي
تطوير مهاراتك يف التواصل للتعامل مع عدد أكرب من العمالء
مستويات اخلدمة املقدمة للعمالء
اسرتاتيجيات وإجراءات إلرضاء العمالء
التعامل مع أمناط الشخصيات املختلفة

 احملور الرابع :مهارات التواصل الفعالة للتعامل مع العمالء:




حتديد منط االنصات لديك ولعميلك
تطوير العالقة مع العمالء
إجياد التقارب مع العمالء بسهولة لزيادة التأثري
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املصطلحات الفعالة ومهارات التواصل اهلاتفي وااللكرتوني

 احملور اخلامس :السلوك الالئق مع العمالء:





فهم العواطف االنسانية
تطوير االسرتاتيجيات الذهنية للحفاظ على التفاؤل والرزانة
استخدام لغة اجلسد للتحكم باحلالة النفسية
تغيري حالتك النفسية لتجنب ردود الفعل العاطفية السلبية

 احملور السادس :التعامل مع العمالء ذوي الطباع احلادة:





متييز سلوكيات العمالء والتعامل معها بفعالية
فهم إدارة الغضب
حتويل العميل الغاضب اىل عميل سعيد باستخدام نظام اإلبقاء
التفاعل االجيابي مع العمالء الغاضبني

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/cs/
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دبلومة احرتاف العالقات العامة واالعالم PR

B008

يستهدف هذا الربنامج التدرييب اىل تأهيل موظفي ادارة العالقات العامة على آلية
تنظيم وهيكلة ادارة العالقات العامة يف املؤسسة بأسلوب احرتايف ومثالي.

40

س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
























مفاهيم العالقات العامة والرأي العام
التنظيم اإلداري للعالقات العامة .
اخلصائص واملؤهالت الشخصية والفنية لشاغلي وظئف العالقات العامة .
حتديد موقع العالقات العامة يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة
تنظيم إدارة العالقات العامة داخل املؤسسة
العوامل املؤثرة يف اختيار الشكل التنطيمي إلدارة العالقات العامة .
املهام التنظيمية للعالقات العامة لتحسني العالقة مع كل من اجلمهور
الداخلي واخلارجي للمؤسسة .
املهام التخطيطية ألنشطة العالقات العامة .
التطبيق العملي للتخطيط ملواجهة أزمة طارئة باملؤسسة
املهام االتصالية واإلعالمية للعالقات العامة.
مهام االتصال بكبار الشخصيات والالزمة ألعمال املراسم والتشريفات.
مهام حتسني الرأي العام اخلارجي والداخلي لتحسني الصورة الذهنية للمؤسسة .
التعرف علي خمتلف قواعد االتيكيت االجتماعي والرمسي.
التعرف علي أسس إعداد وترتيب الوالئم واحلفالت الرمسية واالجتماعات واملؤمترات وأسس
التعامل واألسبقية يف مناسبات توقيع العقود االتفاقيات.
دور تكنولوجيا املعلومات يف دعم أداء العالقات العامة.
متطلبات تطبيق تكنولوجيا املعلومات يف جمال العالقات العامة.
أسس تصميم موقع املنظمة على اإلنرتنت.
خصائص ووظائف العالقات العامة اإللكرتونية :
وظائف وسائل اإلعالم االلكرتوني.
خصائص الكتابة اإللكرتونية.
وسائل االتصال واالعالم اإللكرتونية.

ساعة

10
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟


رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
يحصل الخريج علي شهادة معتمدة
يحصل الخريج علي كتاب للمادة العلمية

http://www.abninafsak.com/pr/
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الربنامج االحرتايف إلدارة اجلودة الشاملة TQM
تهدف الدورة إىل فهم حمددات اجلودة وعناصرها وتكلفة اجلودة وكيفية تزويد
املشاركني بأدوات حمددة إلدارة اجلودة الشاملة لتمكنهم من حتسني األداء وزيادة
االنتاجية.
س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟





تعريف اجلودة
مراحل تطور أساليب الرقابة على اجلودة
أبعاد ومداخل دراسة اجلودة
تكاليف اجلودة

 إدارة اجلودة الشاملة:




40
ساعة

 إدارة اجلودة:


B009

10
محاضرة

مفهوم إدارة اجلودة الشاملة.
أساسيات (مفردات) إدارة اجلودة الشاملة الثمانية
أهمية إدارة اجلودة الشاملة وخصائصها

 رواد إدارة اجلودة الشاملة
 أهم عناصر جناح اجلودة الشاملة
 مبادئ ومتطلبات إدارة اجلودة الشاملة:








مبادئ إدارة اجلودة الشاملة
مراحل تطبيق تطبيق إدارة اجلودة الشاملة
املتطلبات الرئيسية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة
أهداف وفوائد ومعوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة
جوائز اجلودة
سلسلة املعايري الدولية ( )ISOوإدارة اجلودة الشاملة
أدوات فى إدارة اجلودة الشاملة

إدارة اجلودة وثقافة التغيري
 إدارة اجلودة ومتطلبات التغيري:



مفهوم التغيري وأنواعه.
أنواع وجماالت التغيري فى ظل إدارة اجلودة الشاملة.
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أسباب والقوى احملركة للتغيري.
اإلدارة اجلودة الشاملة كمدخل لثقافة التغيري
إدارة التغيري.





 القيادة وإدارة اجلودة الشاملة (تأسيس ثقافة اجلودة الشاملة):
مفهوم القيادة
نظريات القيادة وأمناطها
دور القيادة فى تطبيق أسس ومبادئ إدارة اجلودة الشاملة





إدارة اجلودة الشاملة مدخل للتميز وتطوير امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية





إدارة اجلودة الشاملة وامليزة التنافسية
إدارة اجلودة الشاملة وركائز التنافسية
اإلدارة اإلسرتاتيجية للجودة الشاملة
إسرتاتيجيات اجلودة الشاملة

إدارة اجلودة الشاملة والتحسني املستمر







دور إدارة اجلودة الشاملة فى التحسني
التحسني املستدام وإدارة التحسني
مبادئ جوران العشرة لتحسني اجلودة
مراحل مشاريع التحسني
طرق حتسني اجلودة الشاملة
التحسني املستمر
o
o
o
o
o

"كايزن" " -جيمبا" " -مودا"
مبادئ "منهجية كايزن"
حلقات "كايزن" ومراحل تطبيق التحسني املستمر والعائد منها
القوانني الذهبية اخلمسة لـ "جيمبا"
الوصايا الثمانية لتطبيق "منهجية كايزن"

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 يحصل الخريج علي شهادة معتمدة
 يحصل الخريج علي كتاب للمادة العلمية

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/tqm/

مؤسسة ابين نفسك للتنمية

www.AbniNafsak.com

Page 78

برنامج اعداد وتقييم دراسات اجلدوي االقتصادية

B010

يهدف الربنامج اىل التعريف مبفهوم وأهمية ومكونات الدراسة التقييمية وكيفية
إعدادها والعناصر اليت تتضمنها واحلكم على اختاذ القرار املناسب باملضي قدما أو
التوقف عن تنفيذ املشروع.
س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
 املفاهيم األساسية لدراسة اجلدوى االقتصادية

40
ساعة

 املقومات األساسية لدراسة املشروعات االقتصادية:
o
o
o
o
o
o

10
محاضرة

الدراسة القانونية للمشروع واختيار الشكل القانوني للمشروعات.
الدراسة التسويقية للمشروع وتقدير حجم الطلب املتوقع على السلع
واخلدمات املقدمة من املشروع.
الدراسة الفنية واهلندسية وحتديد حجم املوارد والطاقات املطلوب
توفريها للوفاءبااللتزامات اليت على املشروع جتاه العمالء املرتقبني.
الدراسة املالية للمشروع وتقدير التكاليف املطلوبة لتنفيذ املشروع وهيكل
ومصادرمتويل هذه التكاليف والقوائم املالية التقديرية للمشروع.
دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع واملقارنة مابني العوائد املتوقعة والتكاليف اليت
سيتم أنفاقها على املشروع
دراسة اجلدوى البيئية للمشروع ومدى تأثري تنفيذ املشروع على البيئة احمليطة.

 الدراسة التسويقية وأساليب تقدير حجم الطلب والفجوة التسويقية .وتشمل هذه املرحلة دراسة
النقاط اآلتية:
 oمفهوم السوق املستهدف من املشروع.
 oدراسة العمالء لتحديد سلوكهم ورغباتهم.
 oدراسة املنتجات املماثلة املتوافرة يف األسواق.
 أساليب التنبؤ بالطلب احلالي يف األسواق.
 أساليب قياس الفجوة التسويقية احلالية.

 الدراسة املالية واالقتصادية وتقييم البدائل االستثمارية:
o
o
o
o

حتديد التكاليف االستثمارية الكلية املطلوب توفريها للقيام باملشروع.
حتديد حجم مصروفات التشغيل السنوية املطلوبة للوفاء خبطط اإلنتاج احملددة.
حتديد حجم رأس املال العامل الالزم لعمل استغالل اقتصادي ملوارد املشروع.
حتديد حجم رأس املال املستثمر وهيكل التمويل أما باالعتماد على حقوق امللكية
أوبالقروض ومصادر التمويل املختلفة اليت يتم االعتماد عليها.
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 oكيفية حساب عناصر التدفق النقدي الداخل واخلارج والوصول الي الفائض أو
العجزالنقدي.

 دراسة تطبيقية لنموذج ألعداد دراسة اجلدوى باألقسام املختلفة هلا مع شرح األسس والبدائل
املستخدمة يف التقييم وأعداد الدراسة:
o
o
o
o
o
o

طريقة فرتة االسرتداد.
طريقة صايف القيمة احلالية.
طريقة معدل العائد احملاسيب.
طريقة معدل العائد على االستثمار.
طريقة التكلفة السنوية العائدة.
الرقم القياسي للرحبية.

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟

 حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/fs/
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برنامج تطبيقات نظرية الـ  CoRTيف اإلدارة
يعد برنامج كورت من الربامج العاملية احلديثة لتعليم التفكري  ،و هو من أكثر
الربامج استخداما يف مساقات التعليم املباشر للتفكري  ،و يشكل منهاجا علميا
حمدد األطر له فلسفته و موضوعاته و أساليبه اليت متيزه.
ويعد الكورت هو احد اشهر التطبيقات للتفكري املستخدمة يف نطاق العمل
املؤسسي  ،حيث انه يساعد يف صنع القرارات بشكل مدروس وممنهج.
 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
ج :قسم ديبونو الربنامج إىل  6مستويات مستقلة ،حيتوي كل مستوي علي 10
ادوات مبسطة وممتعة ومفيد وميكن تطبيقها يف خمتلف جماالت احلياة ،وهي:
✓كورت  :1توسعة جمال اإلدراك
✓كورت  :2التنظيم
✓كورت  :3التفاعل
✓كورت  :4اإلبداع
✓كورت  :5املعلومات والعواطف
✓كورت  :6العمل

B011

40
ساعة
10
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟

 حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
 امكانية احلصول علي شهادة منفصله لكل مستوي
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/mcort/
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برنامج تطبيقات قاعدة الـ  80/ 20يف اإلدارة

B012

إن  %80من النتائج سببها %20
 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
 عالقة المبدأ بحياتي
 كيف أطبق مبدأ 80/20
 اقتراحات بسيطة لتطبيق مبدأ 80/20
 مبدأ  80/20لتحسني املبيعات
 مبدأ  80/20حلل املشكالت
 مبدأ  80/20لزيادة والء املوظفني
 مبدأ  80/20لرفع االرباح
 مبدأ  80/20لزيادة والء العمالء

20
ساعة
5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 يحصل الخريج علي شهادة معتمدة
 يحصل الخريج علي كتاب للمادة العلمية

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/2080rule/
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برنامج التفاوض الفعال وادارة االتفاقات
سواءً كنت مفاوضًا خبريًا أو جديدًا يف هذا اجملال ،ستوفر لك هذه الدورة التدريبية
فهمًا عميقًا لعملية التفاوض ولتطوير مهارات عملية جديدة تتيح لك ختطيط
املفاوضات وإدارتها وتنفيذها بطريقة فعالة للغاية ،وقد مت تصميم هذه الدورة
التدريبية حول مهارات التفاوض املتقدمة واسرتاتيجيات عقد الصفقات كدورة
تفاعلية .
س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
 تشريح التفاوض  -اخلصائص والسلوكيات واملراحل
o
o
o
o
o
o

خصائص املوقف التفاوضي.
املبادئ الرئيسية للتفاوض الفعال ومهارات عقد الصفقات.
املكونات األساسية لسلوك التفاوض الفعال.
املساومة الصعبة وحل املشكالت  -ركز على تنمية مهاراتك.
إدارة التوترات املتأصلة املوجودة يف كل مفاوضات.
مراحل التفاوض.

B013

20
ساعة
5
محاضرة

 بناء الصفقة  -اسرتاتيجيات التفاوض املتقدمة
o
o
o
o
o
o
o

اإلسرتاتيجيات مقابل التكتيكيات.
الطرق الفعالة للمساومة او الصفقة الصعبة.
البدائل ،و نطاق املساومة وحتديد اهلدف.
إنشاء عروض االفتتاح وقواعد اإلنصاف.
كيفية إنشاء قيمة  -اسرتاتيجيات وتكتيكات التفاوض التكاملي.
إسرتاتيجيات فعالة لوضع إتفاقات توليد القيمة
املصاحل األساسية ،واملبادالت التجارية ذات القيمة العالية  /املنخفضة ،واملسائل املتعلقة
بعدم املغاالة والعروض املتعددة

 استخدام النفوذ و مهارات حل النزعات لبناء صفقات أفضل
o
o
o
o

حتديد و تعزيز النفوذ.
حتديد الغرض من اإلتفاق التعاقدي؟
عملية تسوية املنازعات الرمسية :التفاوض والوساطة والتحكيم والدعاوى القضائية.
تطوير مهارات الوساطة لبناء صفقات أفضل.
مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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o
o

التفاوض مع الشخصيات الصعبة أو مثريي املشاكل – وكيفية اجتياز الرفض.
أخالقيات النفوذ  -السلوك التفاوضي املناسب.

 اإلعداد والتواصل  -مفتاح النتائج الناجحة
o
o
o
o
o
o
o

االستعداد لتنفيذ االسرتاتيجية :عملية التخطيط
إعداد وإدارة فرق التفاوض
التواصل لتحقيق أقصى قدر من التأثري
أشكال االتصال غري املباشرة  -لغة اجلسد
قوة مهارات االستماع يف التفاوض
فهم السلطة والتواصل يف سياق متعدد الثقافات
اعتبارات اسرتاتيجية يف املفاوضات بني الثقافات

 سيكولوجية التفاوض وعملية التأثري
o
o
o
o
o

فهم أهمية التأثري
املعاملة باملثل والندرة والسلطة
االتساق والتوافق والربهان االجتماعي
اجلمع بني كل شيء والتفاوض على صفقات أفضل
صفات املفاوض املتقدم

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟
 يحصل الخريج علي شهادة معتمدة
 امكانية الحصول علي شهادة منفصله لكل مستوي

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/negotiation/
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برنامج ادارة االجتماعات الفعالة
يهدف الربنامج لتكوين مهارات القيام بنتظيم وإدارة اإلجتماعات واللجان بطريقة
علمية صحيحة ،وكذلك إعداد وصياغة حماضر اإلجتماعات بطريقة فعالة.
 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟





















مفهوم اإلجتماعات.
أنواع اإلجتماعات وأهميتها.
ما هو االجتماع الناجح الناجحة.
الفرق بني املؤمتر ,الندوة ,اجللسة.
مرحلة اإلعداد لإلجتماع.
إعداد جدول األعمال ودعوة اإلجتماع.
اإلتصاالت الشفوية والكتابية وعالقتها باإلجتماعات.
النصاب القانوني.
سلطات الرئيس.
كيفية إدارة اجللسة ومناقشة بنود جدول األعمال.
كيفية املداخلة واإلعرتاض والتصويت.
أمناط اجملتمعني وإسرتاتيجية التعامل معهم.
تنظيم االجتماعات.
االستعداد لالجتماعات.
قواعد إدارة االجتماعات.
مفسدات االجتماعات.
الشروط الشكلية والشروط املوضوعية لكتابة احملاضر.
كيفية إعداد وصياغة حماضر اإلجتماعات.
متابعة تنفيذ القرارات واملقرتحات.
مرحلة مابعد اإلجتماع وإعداد مسودة مشروع احملضر.

B014

25
ساعة
5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟



حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
امكانية احلصول علي شهادة منفصله لكل مستوي

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/meeting/
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برنامج السكرتارية التنفيذية وادارة املكاتب
مت تصمم هذه الدبلوم التدرييب بهدف إكساب املشاركني املهارات املتقدمة اليت
متكنهم من أداء واجباتهم ومسؤولياتهم عند العمل يف جمال السكرتارية وإدارة
املكاتب بكفاءة وفعالية واليت تتضمن على سبيل املثال التواصل الفعّال ،وإدارة
الوقت ،وحفظ املعلومات بطريقة منظمة يسهل الرجوع إليها عند احلاجة .وكذا
تعرُّف قواعد السلوك الراقي يف التعامل مع القيادات واملرؤوسني واملتعاملني.
 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟














B015

25
ساعة

مفهوم السكرتارية وأهميتها وأنواعها.
وظائف املكتب احلديث ،وأهدافه ،وأهمية إدارته.
التميز يف أعمال السكرتارية احلديثة وإدارة املكاتب املعاصرة.
األساليب احلديثة يف السكرتارية وتنمية مهارات السكرتري اخلاص.
استخدام األجهزة والربامج واألدوات املكتبية احلديثة.
تنظيم العمل املكتيب :املواعيد ،الوقت ،ترتيب األعمال حسب األولويات،
وإعداد جدول األعمال وكتابة التقارير.
مهارات االتصال والتعامل مع اآلخرين ،وضغوط العمل يف مكاتب السكرتارية ،وفق قواعد
السلوك اإلنساني الراقي.
سلوكيات وأخالقيات العمل وموجباتها وأثرها على بيئة العمل املؤسسي.
مفهوم إدارة املكاتب وتنظيمها وفق الطرائق العصرية احلديثة.
اختصاصات وواجبات ومسؤوليات مدراء املكاتب.
املهارات السلوكية املتصلة بوظيفة مدير املكتب ،وفن التعامل مع القيادات واملرؤوسني.

5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟



حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
امكانية احلصول علي شهادة منفصله لكل مستوي

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/secretary/
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تطبيقات مقياس هريمان  HBDIلتحليل املوظفني

B016

يعد مقياس هريمان أو ( نظرية بوصلة التفكري ) من أفضل أدوات حتليل الشخصية
وأكثرها مرونة ،والذي ميكن بوساطته التعرف على طريقة التفكري لإلنسان،
وبالتالي على سلوكه  ،ويطبقة مالين األفراد واملؤسسات الكربي حول العامل
ليساعدهم على زيادة اإلنتاجية ،والتعرف علي استعدادات العاملني،

25

 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟



















األساس النظري لبوصلة التفكي
منوذج سبريي و منوذج ماكلني
استعمال مقياس هريمان
تفسري وحتليل مقياس هريمان – خواص مقياس هريمان
تطبيقات مقياس هريمان
معرفة الوظائف املناسبة للشخص وفقا للتحليل
معرفة صفات زمالء العمل املناسبني وفقا للتحليل
معرفة اهلوايات واالنشطة املناسبة للشخص وفقا للتحليل
معرفة تركيبة فريق العمل املناسب
معرفة ميول وسلوكيات االشخاص
معرفة اسلوب التقييم والتقدير لدي الشخص
معرفة اسلوب املفاضلة لدي الشخص
معرفة عيوب ومميزات الشخصية
حتليل الوظيفة مبقياس هريمان
معرفة افضل طرق التعامل مع كل نظام
تنمية القدرات الشخصية – معرفة صفات املوظف املناسب
القيادة اإلدارية وتطوير الفريق – تطبيقات هريمان فاالدارة والـHR
معرفة من يستحق الرتقيات

ساعة
5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟




حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
حيصل الدارس علي نسختني من احدث اصدارعربي للشرق االوسط من منوذج اختبار
هريمان ( HBDIنسخة للتطبيق علي نفسة  ،ونسخة لالستخدام بعد الدورة)

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/mhbdi/
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القياس النفسي للموظفني psychometric
ستغطي هذه الدورة التدريبية الفريدة من نوعها يف استخدام أدوات وتقنيات التحليل
والقياس التفسي يف عملية التوظيف بالشركات مبا يضمن رفع كفاءة عملية
التوظيف وحتسني خمرجاتها ،فالتحليل والقياس النفسي ميكن أن يلعب دورًا هاماً
يف عملية صنع القرار إذا مت استخدامه بشكل صحيح.

 مقدمة ألدوات وتقنيات التوظيف.

o
o
o
o

25
ساعة

 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟

o

B017

أهداف الربنامج والتوقعات وطرق العمل.
فهم املوظف الذي تبحث عنه ،والسمات الرئيسية.
حتديد مواصفات شاغل الوظيفة .
اختيار األدوات والتقنيات املناسبة الستخدامها يف موقف معني.
بناء عملية التوظيف وصنع القرار.

5
محاضرة

 تقنيات املقابلة وروابط عملية صنع القرار
o
o
o
o
o

أنواع املقابالت ،نقاط القوة والضعف.
اإلفرتاضات واألخطاء الشائعة.
إجراء املقابالت يف املمارسة العملية.
دراسة البيانات الختاذ قرارات توظيف رشيدة.
كيفية إزالة التحيز وضمان اإلنصاف.

 اختيار املستوى املناسب وحمتوى التحليل النفسي
o
o
o
o

التفريق بني إختبارات القدرة العامة واالختبارات الشخصية.
فحص ومناقشة األدوات الشائعة االستخدام
التطوير وسجالت التعلم.
إبرام العقد مع مقدم الطلب

 التحليل النفسي وتطبيع النتائج
o

الصالحية واملوثوقية وجداول املعايري؛ رعاية وأمن االختبارات املكتملة.
مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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o
o
o
o

مراجعة االختبارات النفسية املختلفة لضمان "التداول واالنتشار".
دراسة أطر الكفاءة.
العالقة بني بيانات التوظيف واالحتياجات اإلمنائية.
موثوقية وفعالية أدوات وتقنيات التوظيف.

 مراكز التقييم ،النتائج واجلدارات
o
o
o
o
o

فحص األدوات والتقنيات على اإلنرتنت.
بناء مركز التقييم.
تطوير املستوى الصحيح للموارد.
تتبع التطوير املستمر للموظفني.
قياس وتدقيق نتائج التوظيف والتقييم.

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟

 حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/psychometric/
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العمل اجلماعي وبناء فرق العمل
جيب على كل مدير وكل مسؤول أن يكون قادراً على بناء فرق عمل ،أو جعل
مرؤوسيه يعملون بروح الفريق ،وأن يذكى فيهم روح العمل الجماعي
 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟











B018

25
ساعة

تعريف املشاركني بأهمية العمل ضمن الفريق عالي الكفاءة
معرفة أنواع الفريق املختلفة واالستفادة منها
حتديد النمط الشخصي يف العمل ضمن فريق
معرفة واستخدام املراحل األربعة لبناء الفريق حبسب تاكمان
معرفة الصفات االثنيت عشر للفريق عالي الكفاءة
العمل على بناء الثقة كمكوّن أساسي للفريق
التدرّب على التواصل اجلماعي كمهارة أساسية للعمل ضمن فريق
استخدام مهارة حل املشاكل داخل الفريق
معرفة التعامل السليم مع الشخصيات الصعبة داخل الفريق
تطوير روح الفريق يف مؤسسات العمل على خمتلف أنواعها

5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟

 حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
 حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية
رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/teamwork/
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دبلومة القيادة احلديثة وادارة فرق العمل Leadership
سمَاته النفسية
تتناول هذه الدبلومة القيادة من جوانب خمتلفة متعلقة بشخصية القائد و ِ
وسلوكياته ،مرورًا بدور العاملني وكيفية حتفيزهم وإشراكهم والتأثري اإلجيابيّ
عليهم ،وصوالً إىل قيادة اجملموعات (مع إبراز بعض املشاكل يف عملية اختاذ
القرارات ضمن فرق العمل) وقيادة عملية التغيري يف املؤسسات.

















30
ساعة

 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟


B019

ماهي القيادة ومن هو القائد
كيف تصبح قائد فعال
مزالق ومشكالت القيادة والقائد
نظريات القيادة وتطبيقها فالواقع
نظرية  Path- Goal Theoryوتطبيقها
نظرية  Follower Approach to Leadershipوتطبيقها
نظرية  Interaction Theoryوتطبيقها
نظرية  Situational Theoryوتطبيقها
نظرية  lekertيف استمرار فاعلية القيادة
اساليب تكوين فرق العمل بشكل فعال
تطبيقات مقياس  HBDIللهيمنة الدماغية يف اختيار اعضاء الفريق
كيفيه زرع االنتماء والوالء لدي الفريق
التخطيط الفعال لتحقيق اهداف القائد واملنظمة
اسرتاتيجيات حل املشكالت داخل فريق العمل
تطبيقات  CoRTيف صنع قرارات القائد
فنون العقاب والتشجيع والرقابه والتوجيه و االتصال

6
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟



حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/leadership/
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دبلومة االرشفة االلكرتونية EDMS
خالل هذا الربنامج يتم تأهيل املشاركني مبهارات متقدمة يف استخدام احلاسب
والتقنيات االلكرتونية الستحداث نظم الفهرسة واألرشفة باالضافة اىل مهارات
محايتها وإتالفها باحدث الربجميات املخصصة هلذا.
 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟





















مفهوم اإلدارة االلكرتونية احلديثة( :فوائدها ،،معيقاتها ومتطلباتها)
مراحل االنتقال السليم من اإلدارة التقليدية إىل االلكرتونية.
الربيد الصادر والوارد.
األرشفة االلكرتونية( :مفهومها ،أهدافها ،متطلباتها ،مكوناتها)
األرشيف اإللكرتوني وأهمية ربطه بالشبكة الداخلية وقاعدة البيانات.
كيفية تنظيم احملفوظات واألرشيف االلكرتوني.
أنواع احملفوظات وأهميتها وطرق أرشفتها ومراجعتها الكرتونيا".
مراحل حتويل األرشيف الورقي إىل أرشيف إلكرتوني
خطوات تطبيق احلفظ واإلتالف للوثائق وامللفات والسجالت
طرق التخلص من الوثائق (الطرق التقليدية وغري التقليدية).
طرق وتقنيات محاية الوثائق املخزنة على نظام األرشيف اإللكرتوني.
التقنية احلديثة يف حفظ واسرتجاع املعلومات.
املسح الضوئي للبيانات واملستندات وأرشفتها.
طرق عمل النسخ االحتياطية.
امن وسالمة الوثائق.
الفريوسات وخطرها على البيانات.
أخصائي األرشيف الوثائق واحملفوظات.
إدارة وأرشفة رسائل الربيد االلكرتوني يف املنظمات احلكومية.
مفهوم وأهمية إعداد املراسالت وحفظ امللفات وإعداد التقارير.
مكونات التقارير ومراحل إعدادها و مهام كل مرحلة.

B020

30
ساعة
5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟



حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/edms/
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برنامج صناعة القرار االحرتايف Decision Making
تقدم هذه الدورة التدريبية مفاهيم و خطوات صناعة القرارات باإلضافة إىل بعض
االعتبارات األساسية ملمارستها .إن عملية صناعة القرارات وحل املشكالت تعد
جزءًا مهماً وضرورياً يف احلياة سواء كانت داخل بيئة العمل أم خارجها.

أساسيات صناعة القرار:
o
o
o
o
o
o
o




20
ساعة

 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟


B021

املفاهيم على عالقة بالقرار.
طرق اختاذ القرار.
صفات صانع القرار اجليد.
ثقافة شركتك.
حتديد األولويات.
القرارات السريعة ذات األثر املتدني.
مراحل صناعة القرار.

5
محاضرة

حتديد األهداف واحلاجات.
مجع املعلومات وحتليلها:
 oمنوذج عظمة السمكة.
 oمنحنى باريتو.



توليد البدائل:
o
o
o
o



طرق تنمية التفكري اإلبتكاري.
العصف الذهين.
تقنية المجموعة االمسية.
قبعات التفكري.

التقييم واالختيار:
 oطريقة اختيار البديل األفضل.
 oاختاذ القرار باستخدام املصفوفة.
 oاختاذ القرار باستخدام املزايا والسلبيات.
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التأكد من القرار:
 oتصور المخاطرة باستخدام شجرة القرارات.
 oالقرارات املستقبلية.



التنفيذ واملتابعة للقرار بعد أخذ املوافقة:
 oأخذ املوافقة على القرار وتنفيذة ومتابعته.
 oإطالق املعلومات.

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟



حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/decision/
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برنامج ادارة االزمات واملخاطر والكوارث

B022

متر الشركة منذ حلظة تأسيسها إىل العديد من األطوار اليت تشمل البناء والنمو
والتطور ويف بعض املراحل قد تعاني الشركات من أزمات قد يكون منشأها مالي أو
إشاعة إعالمية أو مشكلة يف عملية اإلنتاج أو اجلودة ،ومن أجل التعامل مع األزمة اليت
تواجهها الشركة عليها أن تشكل خلية عمل ذات كفاءة عالية يف إدارة األزمات قادرة
على حتديد املشكلة ومن ثم حتليل أسبابها وأخرياً وضع احللول املناسبة من أجل
التعامل مع األزمة وإدارتها.

40

ساعة

س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟


مقدمة عامة General Introduction



احملددات الرئيسية لالزمات :The Main Characteristics



التصنيف املتعدد  Multi-Classificationلالزمات  ،وما حيمله من
خصائص ومستويات خمتلفة.
تنوع مصادر االزمات ،و هيكلة ركائز رأس املال لتوفري املوازنات
االحتياطية بأنواعها املختلفة
العوامل املهنية املختلفة (السياسية  ،االقتصادية ،النفسية ،االجتماعية) املؤثرة فى إحداث
وتضخم وحتجيم االزمات.
تهيئة البنية املعلوماتية إلدارة االزمات فى بيئة عمل دائمة التغري An Ever Change-
Environment
تأسيس املنظومة االفرتاضية إلدارة االزمات "غرفة إدارة االزمات" مبا تتضمنه من رأس مال
بشري قادر على إدارتها.
تشخيص وإقرار حالة االزمة  ،وإعداد التقارير اخلاصة بها.)Reports & Reporting( .



ورشة عمل حتمل تطبيقات منهجية البحث العلمي  Methodologyيف إدارة االزمات



كيفية القيام بهيكلة البيانات  ،ومجع املعلومات Info. & Data Structures
Collection
تطبيق الطرق املختلفة لعملية التحليل ،Analysis of content & Case Study
وذلك للكشف عن حمتوى االزمات  Crises Containerو رصد مسبباتها البعيدة .
تطبيق عملية القياس "القبلي والبعدي" لتحجيم خمتلف االزمات ( Measurementكماً
ونوعاً).
حصر وتقييم مؤثرات االزمات على املدى القريب واملتوسط والبعيد ،والكشف عن نقاط
التحكم يف خمتلف االزمات .Crises Control Points
التقويم ،والدور العالجي إلدارة االزمات  ،Crises Treatmentوتفعيل االجراءات
الوقائية  procedures Preventiveفى دعم االجيابيات ،وتطبيق خاصية التوريث
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محاضرة
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 Inheritance Applicationsلتأسيس اخلطط البديلة مبا حتتويه من عمليات طارئة
.Missions


ورشة عمل عن املنظور االسرتاتيجي لالزمات ،و دور القيادة العليا فى إدارة االزمات



تطبيقات الدراسة االستطالعية بإستخدام( )SWOTلتشخيص خمتلف االوضاع السياسية
واالقتصادية الدولية ،و رصد تأثريها كماً ونوعاً



ورشة عمل عن دور القيادة التنفيذية فى إدارة االزمات



منوذج إفرتاضي حملاكاة إدارة االزمات

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟



حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/crisis/
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برنامج االتيكيت والربوتكول والدبلوماسية
خالل هذا الربنامج سيتمكن املشاركني من اكتساب وتنمية املهارات الالزمة
للتعامل فى احلياة عامة وبيئة العمل ومعرفة مفهوم االتيكيت وأنواعه واهميته
والتعامل به ودراسة لغة اجلسد وتأثريها ومعرفة اسرار االنطباع االول فى املقابالت
واملعامالت باالضافة اىل اتيكيت احلديث وآدابه وغريه



















40
ساعة

 .س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟


AB023

مفهوم االتيكيت وأنواعه وأهميته
اتيكيت احلديث وآدابه
اسرار االنطباع االول
اتيكيت التعامل مع اآلخرين والتعريف بهم والتحية واملصافحة
مهارات وفن التعامل مع كبار الشخصيات والضيوف فى خمتلف الفعاليات
كيف تتصرف فى االماكن العامة
مهارات االتيكيت فى احلياة العامة
املضيف املثالي  ,والضيف املثالي
لغة اجلسد
اتيكيت املائدة وآداب الطعام
فن اختيار املالبس واآللوا
األنطباعات اليت تؤثر على األناقة
كيفية التصرف فى املواقف األجتماعية املختلفة
االتيكيت والربوتوكول واجملتمع.
فنون التعامل مع اجلماهري.
الربوتوكول مفهومه ونشأته يف اجملتمعات.
أهمية اإلتكيت يف التعامل مع كبار الشخصيات.
العالقات العامة وأهميتها يف إدارة الشركات واملؤسسات.

10
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟



حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/Etiquette/
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B024

برنامج التخطيط االسرتاتيجي والتكتيكي
اإلدارة االسرتاتيجية هي كل شيء عن حتديد ووصف االسرتاتيجيات اليت ميكن
للمديرين عملها ،وذلك لتحقيق أداء أفضل ،فكل منظمة تواجه منافسة ،عن طريق
صياغة وتنفيذ اسرتاتيجيات مناسبة ،أن حتقق ميزة تنافسية مستدامة.

30

س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟





















مقدمة واهلياكل التنظيمية
نظريات اإلدارة واإلجراءات
حل املشكالت وصنع القرار
أمناط اإلدارة والتأثريات اخلارجية
وضع االهداف الذكية
تعريف التخطيط اإلسرتاتيجي.
أغراض وفوائد التخطيط اإلسرتاتيجي.
معوقات التخطيط اإلسرتاتيجي.
عناصر جناح اخلطة اإلسرتاتيجية.
أساليب ومراحل التخطيط اإلسرتاتيجي.
الرؤية والرسالة والقيم
حتليل البيئة اخلارجية.والداخلية ()Swot
إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية
صياغة األهداف اإلسرتاتيجية.
حتديد عوامل النجاح احلرجة.
تطبيقات يف التخطيط االسرتاتيجي
وضع اسرتاتيجية وإطار للخطة.
واجبات املديرين أثناء التنفيذ ،ووضع خمطط التحكم يف اإلعداد ،وتنظيم التنفيذ.
مهارات إدارة التخطيط االسرتاتيجي ،إعداد مقرتح ،مراقبة  /إدارة امليزانية.
مهارات القيادة ،أمناط القيادة ،مبادئ وأساليب القيادة.

ساعة

5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟



حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/splanning/
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برنامج التخطيط بالسيناريو واستشراف املستقبل

A025

التخطيط بالسيناريو هو أحد أهم األساليب املستخدمة يف الدراسات املستقبلية  ،فهو
صورة حديثة للتخطيط االسرتاتيجي الذي تستخدمه بعض املنظمات إلعطاء مرونة
خلطط طويلة األمد  ،وهو وصف موجز لألوضاع املستقبلية اليت ميكن حتديدها من
خالل التفاعل مع االجتاهات االجتماعية ،االقتصادية والسياسية يف الوقت احلاضر

ساعة

س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟

















30

املفهوم العلمي الستشراف املستقبل.
التمييز بني االستشراف املستقبلي والتخطيط االسرتاتيجي.
خمروط املستقبل و منهجيات استشراف املستقبل املختلفة.
التقنيات واالدوات املستخدمة يف عملية استشراف املستقبل.
استخدام أداة التفكري بالسيناريوهات الستشراف املستقبل.
الشروط الرئيسية لبناء أي سيناريو مستقبلي.
مهارات تطبيق التخطيط بالسيناريوهات وبناء ثقافةوإستشراف املستقبل .
فن بناء املبادرات وسياسات التخطيط بالسيناريوهات بناء على قراءات صحيحة ختدم
التوجهات املستقبلية بشكل يرتقي مبنظومة العمل.
فن استشراف املستقبل باستخدام التخطيط بالسيناريوهات وقابلية اخلطط للتطبيق.
التحديات والتداعيات وطرق مواجهتها واحللول املبتكرة.
آليات استشراف املستقبل وسبل ترمجته وحتويله اىل خطط وسيناريوهات ملموسة .
مهارات وضع خطط التطوير وعناصر بنائها على التطورات اليت تواكب مسرية العمل.
الفرص املتاحة وإسهامها يف توجيه السياسات وحتديد األولويات بالشكل األمثل و
أسس قياس ردود الفعل احملتملة لكل األطراف املعنية لتطورات كل سيناريو.
العناصر الثالثة للسيناريو :الشروط االبتدائية ،واملسار املستقبلي ،والوضع املستقبلي.
االهتمام باالحتماالت املتوقعة حلدوث انقطاع أو حتوالت يف أي سيناريو.

5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟



حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/Scenario/
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برنامج التطبيقات االدارية لنظرية القبعات الـ 6للتفكري
هناك عدة أنواع رئيسية للتفكري موجودة لدى البشر ال ميكن أن نلغيها أو نفاضل بينها.
فجميعها موجودة وممكنة وطبيعية .والقوة يف تفعيلها واستثمارها ضمن طريقة
إبداعية جتعلنا نكسب املواقف وندعم قراراتنا للحصول على أفضل النتائج.
فهذا الربنامج يهدف لتنمية و صقل مهارات التفكري و تنظيمه و إدارته و تعزيز القدرة
على التفكري اإلبداعي وحل املشكالت و إختاذ القرارات.

A026

30
ساعة

س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟


















التعرف على فكرة قبعات ادوارد ديبونو الست و املقصود بها.
التعرف على الدكتور ادوارد ديبونو مبتكر قبعات التفكري الست
التعرف على االنتقادات اليت توجه إىل القبعات الست.
التعرف على أوجه القصور يف األسلوب الذي نفكر به عادة.
الطبيعة اإلنسانية يف التفكري و كيف أن قبعات متثل إطار للتفكري.
التعرف على الزمن املتاح لالستخدام قبعات التفكري.
التعرف على ما قيل عن قبعات التفكري و فوائدها.
التعرف على قبعة التفكري البيضاء و تطبيقات استخدامها ( ورشة عمل تطبيقية)
التعرف على قبعة التفكري احلمراء و تطبيقات استخدامها ( ورشة عمل تطبيقية )
التعرف على قبعة التفكري السوداء و تطبيقات استخدامها ( ورشة عمل تطبيقية ).
التعرف على قبعة التفكري الصفراء و تطبيقات استخدامها ( ورشة عمل تطبيقية )
التعرف على قبعة التفكري اخلضراء و تطبيقات استخدامها ( ورشة عمل تطبيقية )
التعرف على قبعة التفكري الزرقاء و تطبيقات استخدامها ( ورشة عمل تطبيقية )
طرق و أساليب استخدام القبعات ( االستخدام الفردي ـ و االستخدام التسلسلي التتابعي )
تطبيقات استخدام القبعات الست ( االستخدام الشخصي ـ االستخدام أثناء احلديث ـ
االستخدام أثناء االجتماعات ـ االستخدام يف كتابة التقارير ) ( ورش عمل تطبيقية)
تطبيقات ابتكاريه أخرى لقبعات التفكري ( ورشة عمل تطبيقية).

5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟



حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/6hats/
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برنامج التحفيز وزرع الوالء واالنتماء الوظيفي
الرغبة يف العمل تعتمد على احلوافز اليت تدفع سلوك املوظف يف االجتاه الذي حيقق
أهداف املنظمة اليت يعمل بها .وتتمثل احلوافز يف العوامل واملؤثرات واملغريات
اخلارجية اليت تشجع املوظف على زيادة أدائه ومتيزه ،وهذا التميز يف األداء يؤدي إىل
زيادة الرضا والوالء للمنظمة اليت يعمل بها.

A027

25
ساعة

س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
 مفهوم التحفيز و أهدافه و أصنافه
o
o
o
o
o

مفهوم التحفيز وانواع التحفيز
الفرق بني مفهوم الدافع واحلافز
التحفيز املعنوي واملادي
النظريات األساسية للتحفيز
اخلطوات الثالث املهمة للتحفيز

5
محاضرة

 نظام احلوافز وحتفيز االفراد
o
o
o
o
o

أهمية نظم احلوافز
حتفيز فرق العمل
القيادة ومهارات التحفيز
خصائص نظام املكافأة الفعال
وسائل التأثري القيادي

 طرق وأساليب التحفيز
o
o
o
o

مهارات االستماع والتواصل
املزايا العشر اليت تهم املوظف
قياس مصادر الرضا الوظيفي
املفاتيح اخلمسة خللق الوالء لدى العاملني

 الشروط األساسية لعملية التحفيز اإلداري
o
o
o

التوجيه واإلشراف
التفويض اإلداري كمدخل للتحفيز
أليات النقد البناء
مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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o
o

مداخل الوالء التنظيمي :املدخل االجتاهي واملدخل السلوكي
أبعاد الوالء التنظيمي :العاطفي  -املستمر -املعياري

 تعزيز الوالء الوظيفي
o
o
o
o
o

مفهوم الوالء الوظيفي وأنواع الوالءات
أهمية الوالء الوظيفي على املوظف واملؤسسة
اآلثار املرتتبة عن الرضا الوظيفي على املوظف واملؤسسة
اسرتاتيجيات القضاء على ظاهرة اخلوف يف املؤسسة
عوائق الرضا الوظيفي العشرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟



حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/Loyalty/
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إعادة هندسة وتبسيط االجراءات (اهلندره) BPR
عملية إعادة هندسة األعمال أو ما يطلق عليها باملصطلح ( اهلندرة) هي نهج يهدف إىل
إدخال حتسينات عن طريق رفع كفاءة وفعالية العمليات املتبعة داخل املنظمات .املفتاح
هلذه العملية هو أنه جيب على املنظمات النظر يف عملياتها لتحديد الكيفية اليت
ميكن أن تقوم بأفضل بناء هلذه العمليات لتحسني كيفية سري األعمال.





دور العملية اإلدارية والتصميم املؤسسي
 oالعالقة بني التخطيط والتحكم
 oالتأثريات اليت تؤثر على التنظيم وصياغة االجراءات
 oما هو التخطيط؟
 oالتخطيط واألداء
 oأنواع اخلطط
 oالتنظيم
 oالتوجيه
 oالتحكم  /املراقبة
 oأنواع التحكم
 oمبادئ التصميم املؤسسي
 oخطوات إعداد املخطط اهليكلي التنظيمي
 oأخطاء تصميم اهليكل التنظيمي
السياسات واإلجراءات
 oالتعريفات واملفاهيم
 oاألهداف املرجوة من اإلجراءات
 oاالعراض اليت تشري إىل وجود إجراءات معقدة
 oتعريف تبسيط اإلجراءات
 oأهداف تبسيط العمل
 oأسلوب تطوير اإلجراءات الفعالة
 oتعريف اإلنتاجية
 oاسباب االنتاجية الضعيفة
 oكيفية حتسني اإلنتاجية
منهجيات وأدوات حتليل وتبسيط وحتسني اإلجراءات والعمليات
 oمنهجية تبسيط وحتسني اإلجراءات
 oخطوات اختيار اإلجراءات
مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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ساعة

س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
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5
محاضرة
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 oحتليل البيانات وتقييمها
 oطرح االقرتاحات بهدف التحسني
 oالتطبيق
 oاملتابعة والتقييم
 oأنواع خمططات اإلجراءات والعمليات
 oفوائد خرائط العمليات
 oاخلرائط املبسطة التفصيلية لسري العمل
 oالتفكري الرشيق
 oمصادر اهلدر الثمانية
 oادوات التفكري الرشيق
 oمنهج  S5لتحسني التنظيم املؤسسي
 oخمططات الرسم البياني للوظائف
 oخمططات تدفق القيمة
 oحتليل املوردين – املدخالت – العملية – املخرجات – العمالء)(SIPOC
 oتدقيق العملية (رسم السلحفاة البياني)
 oمنوذج ) (Shell ESSAللتبسيط
 oخمطط الرسم البياني إلجراءات العمليات
 oالرسم البياني للعمليات متعدد األعمدة
 oعوامل إجناح تبسيط اإلجراءات
 oاالبتكار و industry 4.0واآلثار على العمليات
مفهوم خمطط توزيع العمل وأهميته
 oإعداد وحتليل خمطط توزيع العمل
 oإعادة توزيع عبء العمل واملهام
تبسيط التصميم وخمطط مواقع العمل
 oخمطط «السباغييت» لتحليل مسافات/تصميم أقسام العمل
 oحتليل خمطط املكتب أو القسم
 oإعادة تصميم املكاتب باستخدام خمططات املكاتب

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟



حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/bpr/
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مهارات اعداد وصياغة وكتابة التقارير
صحمم هذا الربنامج لتنمية قدرة املشارك على إتباع األساليب و األسس العلمية يف إعداد
و كتابة التقارير ،و كذلك إكسابه املهارات الفنية الالزمة  ،مبا يؤدي إىل حتسني
أدائه يف ذلك اجملال.
س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
 احملور االول :التقرير كوسيلة إتصال إداري فعالة :

B029

30
ساعة

 oمفهوم التقرير


مفهوم التقرير اإلداري



أهمية التقاير اإلدارية .

 oالتقارير كوسيلة إتصال فعاله و خصائص مواصفات الكتابة
اإلدارية :

5
محاضرة

 أهمية التقارير يف عملية اإلتصال اإلدار


ملن سريفع التقرير .

 أنواع التقارير .
 oخصائص مواصفات الكتابة اإلدارية .
 احملور الثاني  :اهليكل العام لكتابة التقارير اإلدارية
 oاهليكل العام للتقرير


اإلطار التنظيمي للتقارير اإلدارية



مهارات وقواعد الصياغة للغوية يف إعداد وكتابة التقارير

 مهارات املدير الفعال يف كتابة التقارير ( حاالت عملية )
 احملور الثالث :املراحل األساسية إلعداد وكتابة التقارير
 oاملراحل األساسية إلعداد و كتابة التقارير :
 اخلطوات الفنية لكل مرحلة من مراحل إعداد وكتابة التقارير


اخلطوات الفنية والتنفيذية ملراحل اإلعداد والكتابة .

 احملور الرابع :املهارات الفنية يف إعداد التقارير اإلدارية :
مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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 oمهارات مجع و تصنيف و ترتيب األفكار و املعلومات و العرض البياني و اجلدوىل هلا
(حاالت علمية ) :
 مهارات مجع وتصنيف وترتيب األفكار واملعلومات.
 احملور اخلامس  :األسس العلمية لكتابة اخلطابات واملراسالت اإلدارية :
 oاألسس العلمية لكتابة اخلطابات :
 oاألسس العلمية لكتابة املراسالت اإلدارية.
 احملور السادس  :خمترب تطبيقي يف إعداد و كتابة التقارير :
 oتطبيقات إعداد وكتابة التقارير اإلدارية يف املنظمات اإلدارية كبرية احلجم على
مستوى جمموعات العمل :
 تطبيقات املراسالت اإلدارية .
س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟



حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/reports/
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برنامج مؤشرات االداء القياسية KPI’s
يهدف الربنامج اىل اكساب املهارات واخلربات العملية حول مؤشرات ومقاييس املوارد
البشرية ويتعرف املشاركون على أهمية قياس مؤشرات االداء الرئيسية وأنواع هذه
املؤشرات واستخداماتها وكيف ميكن قياس مؤشرات االداء .وأهم االخطاء اليت يقع
فيها مدير املوارد البشرية اثناء قياس مؤشرات االداء .كذلك يتعرف على مسات بيئة
العمل اليت تدعم استخدام مؤشرات االداء الرئيسية وما العوائد من استخدامها
س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟








B030

30
ساعة

تعريف مؤشرات األداء الرئيسة وإدارة األداء.
الثقافة املهنية الصحيحة لقياس األداء.
استخدام املعلومات املتعلقة باألداء.
تطوير مؤشرات األداء.
حتليل األداء.
التخطيط االسرتاتيجي باستخدام بطاقة األداء املتوازن.
مقاييس األداء ،أساسيات وأنواع مؤشرات األداء.
 oمؤشرات األداء الرئيسية للتوظيف Recruitment KPI's
 oمؤشرات األداء الرئيسية للتدريب Training KPI's
 oمؤشرات األداء الرئيسية لألداء Performance KPI's
 oمؤشرات األداء الرئيسية لوالء املوظف Staff loyalty KPI's
 oمؤشرات األداء الرئيسية بالنسبة لوقت العمل Work Time KPI's
 oمؤشرات األداء الرئيسية لكفاءة املوارد البشرية HR Efficiency KPI's
 oمؤشرات األداء الرئيسية بالنسبة للتعويضات Compensation KPI's
 oمؤشرات األداء الرئيسية بالنسبة لعالقات العمل Labor relations KPI's
 oمؤشرات األداء الرئيسية بالنسبة لإلذعان للوائح التنظيمية Legal KPI's
 oمؤشرات األداء الرئيسية بالنسبة لرضا املوظف Employee satisfaction KPI's
 oمؤشرات األداء الرئيسية مليزانية املوارد البشرية HR Budget KPI's

5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟



حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/kpi/
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دبلومة الصحة و اللياقة النفسية
تبدأ هذه الدورة بنظره عامة حول الصحة النفسية و تعريفها،واهميتها يف حياتنا ويف
صحة البدن وصحة اجملتمع العامة ،ومنها تتعرف علي الركائز األساسية اإلجيابية يف
الصحة النفسية ،ومنها ننطلق تدرجييا بشكل خمتصر ومبسط ومركز العديد من
احلاالت واملشكالت النفسية وكيفية التعامل معها حتى يتم عالجها  ،ويف ختام
الدورة نقوم بوضع إطار عمل خلطة خاصة بك لتحسني صحتك وصحة االخرين
النفسية.

C001

40
ساعة

س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
















10
محاضرة

مفهوم الصحة النفسية
 oتعريف الصحة النفسية
 oمؤشرات الصحة النفسية
 oمناهج الصحة النفسية
العالقة بني الصحة النفسية والصحة البدنية
عوامل إجيابية يف الصحة النفسية
التوازن بني العمل واحلياة
إدارة الضغوط النفسية
ما هو الفرق بني الطبيب النفسي و أخصائي العالج النفسي؟
ما هو دور الدواء النفسي؟
الشخصية وحمدداتها:
 oالشخصية مقدمة وتعريف
 oاحملددات البيولوجية للشخصية
 oاحملددات االجتماعية للشخصية
 oنظريات الشخصية
السلوك االنساني ومصادرة
سيكولوجية التوافق:
 oتعريف التوافق النفسي
 oالعوائق والصحة النفسية
 oأساليب التوافق
الصحة النفسية يف (االسرة  -املدرسة  -اجملتمع )
مناذج من اضطرابات الصحة النفسية:
 oاالضطرابات العصبية ( القلق العصابي  -اخلوف املرضي  -اهلسرتيا  -الوسواس
القهري-التوتر) ..
مؤسسة ابين نفسك للتنمية
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 oاألمراض السيكوسوماتية
 oالفصام
 oاالضطرابات الوجدانية
 oاضطرابات النوم
 oاضطرابات الطعام
 oاضطرابات االخراج
 oاضطرابات الدورة الشهرية
حاجات االنسان وعالقتها بالصحة النفسية:
 oتعريف احلاجة
 oهرم ماسلو
 oتعريف احلافز
 oتصنيف احلاجات
 oمبادئ اشباع احلاجات
اجللطة النفسية (اسباب وعالج)
التوتر العصيب (اسباب وعالج)
اخلوف املرضي (اسباب وعالج)
الصدمات النفسية (اسباب وعالج)
الذكريات السلبية (اسباب وعالج)
الوسواس (اسباب وعالج)
هبوط اهلمة واالحباط (اسباب وعالج)
االكتئاب (اسباب وعالج)
التدخني (اسباب وعالج)
العادة السرية (اسباب وعالج)
العادات السلبية (اسباب وعالج)
االرق (اسباب وعالج)
الشراهه والنهم (اسباب وعالج)
اليأس (اسباب وعالج)
انعدام التقدير الذاتي (اسباب وعالج)

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟



حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/Mental/
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دبلومة املعلم املتميز BTD

C002

يتطلب التدريس حتديثاً مستمراً للمهارات ملواكبة البيئة التعليمية املتغرية باستمرار
بسبب القواعد واللوائح اجلديدة وتغيري الثقافة والتكنولوجيا اجلديدة.

40

س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟























كيفية استخدام اساليب االقناع وزرع االفكار
اخالقيات مهنة التدريس
صفات املعلم املتميز
أخطاء يقع بها املعلم
أمناط الطالب وألية التعامل مع كل منط
التخطيط للدروس وصياغة األهداف
اسرتاتيجيات التعلم النشط وااللعاب الرتبوية
استخدامات التكنوجليا لتطوير التعليم
فنون التعاملل مع السبورة الذكية
فنون التعامل مع املنصات االلكرتونية
فنون التعامل مع الوسائل التعليمية االلكرتونية
إستخدام اخلرائط الذهنية يف التحضري او الشرح وتبسيط املعلومة
طرق مبتكرة لزيادة مشاركة الطالب يف الفصل
فنون ادارة اخلالفات داخل الفصل
اسرتاتيجيات زرع القيم
اساليب التحفيز للطالب
املؤثرات يف سلوك الطالب وادارة اخلالفات داخل الفصل
طريقة عمل عقلك وعقول طالبك وكيف تتعامل معه وتنشطة وتسخر امكانياتة
تطبيقات حتسني الذاكرة وتثبيت املعلومات
االمياءات الفعالة يف التدريس و لغة اجلسد
السالم واهلدوء النفسي للمعلم
اسرتاتيجيات التقييم والتقوييم

ساعة
10
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟



حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/btd/

مؤسسة ابين نفسك للتنمية

www.AbniNafsak.com
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تصميم البحوث واحلقائب التدريبية احلديثة

C003

هذا الربنامج صمم ليجعلك مؤهال لتصميم وإعداد احلقيبة التدريبية املتكاملة
س :ماذا سأدرس بهذا الربنامج؟
 مقدمة ومدخل متهيدي يف التدريب:
 oماهية التدريب و الفرق الفرق بني التدريب والتعليم.
 oمبادئ التدريب.
 oمثلث التدريب :املدرب ،املتدرب ،احلقيبة التدريبية.
 املكونات الرئيسية للحقيبة التدريبية:
 oالنظرة الشاملة.
 oالتقييم القبلي.
 oاالختبار الذاتي.
 oاالختبار البعدي.
 oدليل الربنامج التدرييب.
 oدليل املتدرب.
 oدليل املدرب.
 oالوسائل املستخدمة يف الربنامج التدرييب.
 خطوات صناعة الربنامج التدرييب:
 oحتليل االحتياجات التدريبية للمنشأة.
 oحتليل سلوكيات الوظيفة.
 oالتعرف على احتياجات املتدرب.
 oحتديد أهداف الربنامج التدرييب وصياغتها.
 oبناء املنهج.
 oاختيار األساليب واملواد التدريبية.
 oاحلصول على اإلمكانيات التدريبية.
 oاستمارة التقييم.
 oالنواحي الشكلية يف إعداد احلقيبة.
 oاخلريطة الذهنية للحقيبة.

25
ساعة
5
محاضرة

س :ماهي مميزات حضور الدبلومة؟



حيصل اخلريج علي شهادة معتمدة
حيصل اخلريج علي كتاب للمادة العلمية

رابط تفاصيل الدورة والتسجيل علي موقع املؤسسة:
http://www.abninafsak.com/packages/
مؤسسة ابين نفسك للتنمية

www.AbniNafsak.com
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