
 دورة تدريب مدربني
 د امحد اخلطيب

املؤسسات مدرب معتمد لدى العديد من اهليئات و 

 و اإلقليميعلى املستوى الوطين 

 د احمذ الخطية



 اشراقة اليوم الثاني

 د احمذ الخطية

قصة صينية.pps


 د احمذ الخطية



 اطراف التدريب/عهاصر 

 د احمذ الخطية



 املتدرب

 2ورقة عمل 

 د احمذ الخطية



 د احمذ الخطية



 د احمذ الخطية



 د احمذ الخطية



 د احمذ الخطية



 د احمذ الخطية



 1وسقت عول 

 د احمذ الخطية



 (1)ورقن عول 

تاستخذام طزيقة العصف الذهني عذد هع سهالء  

الصفات التي يجة اى يتحلى تها الوذرب  االتذرية

 الوتويش

 (دقائق 5)

 د احمذ الخطية



 د احمذ الخطية



 دقيقة 30استراحة 

 د احمذ الخطية



 ممكنات المدرب

 د احمذ الخطية



 (1)نشاط 

 مه المتذرتيه مه كال الجىسيه 14مطلىب مشاركة عذد  
 ا

 

 

 (:1)العباسة االولً 
 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
 

 

 

 (2)العباسة سقن 
 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 د احمذ الخطية 



 وقفات املدرب

 د احمذ الخطية



 احلواجز الهفسية اليت تعيق املدرب 

 د احمذ الخطية



 اخلىف مصادره وأنىاعه وطرق التخلص منه•

 القلق والتىتر أثناء اإللقاء وكيفية التخلص منه•

 اخنفاض الثقة بالنفس وكيفية عالج ذلك•

 

 د احمذ الخطية



   
 

 .....بـطزق كضز احلواجش واهيت تعزف 
 (Ice Breakingكضارة اجلويد  ) 

 

 أثٌاء العوليت الخذسيبيت والخعليويت  
 

 

 بداية قوية هالنطالقة Hot Pointاهنكطة اهضاخنة  – 1
   

 .  اهعزض اهكصصي  – 2
 

 .اعزف سًيوم  – 3
 

 (.أصئوة املناقشة)اهضؤاي املباشز  – 4
 

 .اهعصف اهذهين  – 5
 

 .األهغاس  – 6
 

 4MATأصووب  – 7
 

 حنوي أهويت 

 مساسة الجليذ

 في مسش حاجض الشهبت

 والخىف هي الوذسب

 والوخذسب

 وبٌاء األلفت 
 بيٌهن

 د احمذ الخطية



 

 

 

 

 
 اهتخوص ًن اهنكطة اهضاخنة وبناء االهفة بينم وبني اجلٌوور  ؟ - 1
 

 ؟( املتعوٌون  –املتدربون ) ثٍ ًعزفة كيف يفلز مجوورن  - 2
 

 ؟( املتعوٌون  –املتدربون ) ثٍ اهتعزف عوى مجوورن   – 3
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 د احمذ الخطية



 
 (تعشيش وظيفتم كٌدرب حمرتف ) ًن خالي : تذكز اهبداية تلون 

 
 

 هعشفت جوهىسك ؟ - 2الخشوج هي الٌقطت الساخٌت وبٌاء األلفت بيٌل وبيي الجوهىس  - 1

 ( الجوهىس)هعشفت ميف يفنش الوخذسبىى  - 3  

 
   كيف جتذب انتباهوٍ ًن خالي 

حقائق ( ) هعلىهت غشبيت ( )حعشيف الوثيش( )عشض الوباشش= ) (أصووب كضز احلواجش)

 (ًشاط وحواسيي( )الغاص( )وإحصائياث
 

 
 االهخوام بسشد الوادة الخذسيبيت دوى حفهن حقيقت جوهىسٍ؟؟؟؟ اكرب خطأ يزتلبى املدرب

 

 

 هل قوج بنسش الحىاجض بيٌل وبيي جوهىسك ولني قبل رلل بيٌل

 وبيي ًفسل وحغلبج علً الشعىس بالشهبت والخىف والزي سيخلصل هي الٌقطت الساخٌت ؟

 
بأصووب كضارة اجلويد وفم احلاهة مسش الحىاجض والزي يعشف )  احلى فى اصووب

 ( اهذهنية
 

 

 د احمذ الخطية



 

 

 
 
 

 متزين هوتفلري
 

 ًضتخدًا اصووبم اخلاص  متثيوىدور  باداءقٍ  
هلضز حواجش اهزهبة بينم وبني اجلٌوور ًن خالي اصووب كضارة اجلويد 

 ًضتخدًا فن احياء اهضوطة واهكوة واهصورة اهذاتية 
  

 اصووب كضارة اجلويد وفم احلاهة اهذهنية   ًاهو
 هوتغوب عوى اهنكطة اهضاخنةاهذى صتتبعى عند قياًم بعٌوية اهتدريب 

 
 د احمذ الخطية   



 دقيقة 10استراحة 

 د احمذ الخطية



 لغة احلديث 
 د احمذ الخطية



 الشفهىلغة التعثير •

 visual Audiotory ( VAK)لغة التعثير غير الشفىية  •
Kianaesthetic 

 (الجلىس –الحركة  –القىام )الىضعية •

 االيحاءات و االيماءات•
 لغة العيىن–

 لغة اليذيه -–

 تعثيرات الىجه–

 

 

 

 (1)وشاط •

 

 د احمذ الخطية



 د احمذ الخطية



 نشاط

 د احمذ الخطية



 شكرا جزيال لكم
 طاب يومكم  

 د احمذ الخطية


