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المقدمة
عندما يتم إغراق صناعة ما بالكثير ممن ُيسمون "خبراء التدريب"، تحتاج الشركات والجهات طالبة التدريب إلى أن 
تشعر بالثقة بأن الُمدّرب الذي تريد التعامل معه يمتلك المعرفة والقيم والمهارات الالزمة لنجاحها. وتساعد ”إيالف 
ترين أفترينرز“ على التأّكد من أن الُمدّرب قد حّقق المعايير الالزمة لنجاح التطّور المهني للشركة، وأنه يستطيع أن 

يقّدم ما يزعم أنه قادر على تقديمه. 

تقّدم ”إيالف ترين أفترينرز“ دورة تدريب ُمدّرب محترف ُمعتمد من أجل رفد سوق التدريب بأفضل الُمدّربين الُمزّودين 
بالمعارف والخبرات الالزمة, والتي تقّدمها هذه الدورة.

ُمدّرب محترف ُمعتمد
المــــــدة

ساعة

تقنيات التعّلم السريععروض الُمتدّرب
المستخدمة

المادة النظرية
المرسلة قبل الدورة

11010 يوم
12100100

تمتاز الدورة باالهتمام التطبيقي العملي الذي يتيح للُمدّرب اكتساب المهارات الالزمة ليصبح ُمدّربًا ُمحترفًا على درجة 
عالية من المعرفة النظرية والعملية واألداء.

يتم في هذه الدورة تطبيق عملي لـ 100 تقنية على األقل من تقنيات التعّلم السريع.

ال يقود الدورة ُمدّرب واحد، بل يقودها على األقل أربعة ُمدّربين يتواجدون طيلة الدورة.

تتم الدورة تحت إشراف ُمدّربين ُمحترفين على مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

سيلقي كل ُمتدّرب عشرة عروض (على األقل) يتبع فيها طرائَق خاصة في تحديد أهداف الدورة, وتصميم الدورة, 
وإلقاء الدورة, وتقويم الدورة، وهو يطّبق كل المواد النظرية على أرض الواقع.

تتكّون مجموعات التدريب من سبعة ُمتدّربين بإشراف ُمدّرب قائد لهم, ومن ثم سيكون هناك تركيز أكبر على كل 
ُمتدّرب.

يتم تقويم الُمتدّربين حسب نموذج تقويم الُمدّرب الذي يتألف من 20 نقطة. ويتم تسجيل النقاط في الكمبيوتر لغرض 
الموازنة والتحليل، يوميًا ولجميع الُمتدّربين.
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أهداف الدورة

(TOT1) تدريب الُمدّربين

الهدف: ستقّدم جلسات تعليمية تحّقق 
أهدافًا تعليميًة ُمحّددة.

تزّودك هذه الوحدة التدريبية بما يلزمك كُمدّرب من مهارات أساسّية في 
تقديم برامجك، وامتالك الثقة الكافية لديك كي تبني األلفة بين الُمتعّلمين 
وتحفيزهم وزيادة التعاون بينهم. باإلضافة إلى استراتيجية تعليم مثبتة 
النتائج تضمن انغماس الُمتعّلم ُكّلّيًا في العملية التعليمّية، من خالل تحسين 

مهاراتك الصوتّية والجسدّية.

المهارات األساسية
(TOD1) في تصميم التدريب

الهدف: ستصّمم تدريبًا بقيادة الُمعّلم بحيث 
يتم إعداد الُمتعّلمين من خالله لتحقيق 

النجاح في عملهم.
تزّودك هذه الوحدة التدريبية باألساسيات الالزمة لتصميم التدريب، وُتقّدم 
لك التصميم خطوة خطوة؛ كي تكون تصاميمك أكثر سالسة، وبرامجك أكثر 
قوة، ويتم ذلك كّله بسرعة كبيرة؛ حيث ستستخدم استراتيجية تصميم ُمكّونة 
من 16 مرحلة باإلضافة إلى كثير من التقنيات القوية التي تجعل برنامجك قويًا 

وُمفعمًا بالتمارين والمرح والفائدة.

المهارات االحترافية
(TOS1) في التقديم

الهدف: ستطّبق المهارات األساسية في 
اإللقاء.

ُتقّدم هذه الوحدة التدريبية األساسيات التي تجعل منك ُمتحّدثًا ُمنطلقًا 
ُمنّظمًا، وتسّهل عليك نشر األلفة بينك وبين الُمتعّلمين، وإقناع اآلخرين 
والتأثير فيهم والتعامل والمواقف واألسئلة المفاجئة؛ وكل ذلك من خالل 

قوالب تزّودك بإجراءات خطوة بخطوة وبأفكار وتقنيات إبداعّية.

(LT) نظريات التعّلم

الهدف: ستطّبق نظريات التعّلم األساسية 
في التدريب.

تزّودك هذه الوحدة التدريبية بالتطبيقات األمثل لنظرية بلوم في كتابة 
األهداف المعرفّية والقيمّية والمهاراتّية، والتعّلم السريع لجعل التعّلم أكثر 
ُمتعة، ونظرية الخطوات السبع في التعليم. وهذا كّله يزيد من خبراتك 

التدريبّية ويرفع مستواك التدريبي االحترافي.  

(MYT) سّوق نفسك كمدرب

الهدف: ستسّوق نفسك بكونك ُمدّربًا.
تزّودك هذه الوحدة التدريبية بالعوامل األساسّية لتسويق اسمك التدريبي، 
وتساعدك خطوة خطوة على التخطيط لالنتشار في البرامج العامة، وفي 
كيفّية الدخول للتدريب في عالم الشركات، وهذا كّله من خالل خطوات ُمجّربة 
في التخطيط والتنفيذ وفي دخول شبكات التواصل االجتماعي وشبكة 

االنترنت، باإلضافة إلى كيفّية الدخول إلى شبكات العالقات التدريبّية.
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لمن هذه الدورة؟

ة، ولكل  ت هذه الدورة للُمدّربين الُجّدد والُمحترفين، ولمديري الموارد البشرية، وإلداري المؤسسات التعليميَّ أعدَّ
من يهتم بالتعليم والتربّية والتدريب، وهدفها األساسي تهيئة الُمدّربين ليكونوا ُمدّربين ُمحترفين من خالل 

تدريبهم وجهًا لوجه، ومن خالل تدريبهم ضمن مجموعات تدريب صغيرة، وإشراف العديد من الُمدّربين الُمختّصين.

ُمتطّلبات الحضور

غ التام في أثناء حضوره الدورة،  تعّهد بالتفرُّ
وذلك من أجل القيام بمتطلبات الدورة من تحضير 

واسترجاع المعلومات.

تعّهد بقراءة وفهم المادة النظرية المكونة من 
حوالي 100 صفحة قبل بداية الدورة، والتي ُتعدُّ 

ُمقّدمة نظرية الزمة لحضور الدورة، ويتم 
تسليمها للُمتدّرب بمجرد قبوله في الدورة 

كملف (PDF) يعمل على برنامج األكروبات (سيتم 
التطّرق إلى المادة النظرية في أثناء الدورة 

ولكن بشكل ُمبّسط).

البد من معرفة الُمتدّرب لبرنامج البوربوينت 
والستخدام االنترنت.

البد من أن يكون لدى الُمتدّرب الجديد جهاز 
كمبيوتر محمول الستعماله في أثناء الدورة.
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ُمستلزمات الحصول على شهادة 
ُمدّرب محترف ُمعتمد

أن يجيب عن أسئلة االختبار الكتابي
و يجب أن تكون إجابته صحيحة بدرجة

%75 على األقل

أن يقّدم 10 عروض تدريبية على األقل أمام 
جمهور من زمالئه الُمتدّربين، مع الحصول على 

مالحظات الجمهور، ومالحظات مكتوبة من 
الُمدّربين قادة الدورة

الحد األدنى لدرجة التقويم 80%

أن ُيقدِّم عرضًا ارتجاليًا (قد ُيطَلب منه في أية 
لحظة في األسبوع الثاني للدورة، مدته 

10 دقائق)
أمام جمهور من زمالئه، يقّدم فيه جزءًا يخص 
مادة التدريب (من المحتوى السابق)، ويقوم 

هو باختياره

ال تلتزم إيالف ترين إعطاء أي ُمتدّرب شهادة 
اجتياز إن لم يحّقق معايير الدورة، وإنما 
ستكتفي بإعطائه شهادة حضور للدورة
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قصة حياة يوم تدريبي 

تقدم خاللها المادة النظرية للدورة من خالل تطبيقات 
نظرية وعملية وهي مقسمة إلى ثالث مراحل

أنشطة تعلم جماعية 

ينقسم المتدربون إلى مجموعات من 7 متدربين ويشرف 
عليها مدرب مساعد وتتم فيها مراجعة المادة النظرية التي 

أخذت في الفترة الصباحية

جلسات التعزيز

يقوم المتدرب باإللقاء أمام مجموعته وتحت إشراف مدرب 
وتتم عملية تقييم المتدرب وفقًا لمخطط نقاط التقييم و 

ذلك من قبل المدرب والمتدربين في المجموعة

الجوالت التدريبية

تقدم خاللها وجبة مغذية وشهية
استراحة الغداء

08:00

01:00

02:00

02:30

04:30
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اكتسبت مهارات عديدة من خالل التدريب العملي المكثف الشكر 
كل الشكر لفريق العمل والمدربين المساعدين والمدرب األساسي 

د.  محمد بدرة

مهندس زراعي - معيد بجامعة اإلمارات
العين - اإلمارات العربية المتحدة

علي العمودي

الدورة كانت ممتعة للغاية، أثَّرت في نفسي تأثيرًا إيجابيًا، غيَّرت 
الناحية الشخصية وتعّلمت الكثير  كثير من المفاهيم لدّي من 

من مهارات العرض واإللقاء

المكتب اإلعالمي لحكومة دبي
دبي – اإلمارات العربية المتحدة 

ضاحي خلفان محمد

حقيقة يشرٍّفني حضور الدورة وذلك لما فيها من إكتساب مهارات 
عديدة من خالل التدريب العملي، هي نقطة اإلنطالق لتحقيق 

ذاتك، تجعلك تنخرط في جوٍّ من األلفة والمحبة، باإلضافة لتوفير 
كل سبل الراحة. إنها بداية التغيير لكل من يريد تغيير جذري 

لحياته...

مديرة تسويق  - سيدني العقارية 
أبو ظبي – اإلمارات العربية المتحدة 

تسنيم سليمان النعمان 

هذه الدورة هي نقطة البداية لحلم قديم كدت أن أنساه. حجم 
المعلومات والمهارات لم أرى له مثيًال خالل حياتي العملية "17 

سنة". نخبة المدربين يجمعهم هدف ومنهج واحد مميز

مهندس بشركة QP, الدوحة – قطر
خالد المهندي

كانت هذه الدورة سبب لتغيير جذري في حياتي

باحثة إحصائية
مسقط - سلطنة عمان

نهالء الهوتي

سبق وأن قدمت دورات سابقة ولألسف كانت كلها تلقين, وبعد 
حضوري دورة إعداد المدربين اكتشفت بأنني لم أكن أسير بالخط 

الصحيح وأصبحت قادرًا على التغيير بنفسي وبمن حولي

مدير فرع عسير بشركة نجم
المملكة العربية السعودية

منصور القحطاني

النجاح واإلنارة لكل من كان طريقه  أبواب  الدورة أحد  اعتبر هذه 
ليبدأ  لشخص  األسود  الصندوق  ومفتاح  شخصيته  على  مظلم 

النجاح من نفسه ومن ثم من حوله

ُمدّرس في وزارة الدفاع - وزارة الطيران والدفاع الرياض - 
المملكة العربية السعودية

م. فهد البلوي

دورة تفتح األفاق، وتنمِّي المهارات وتعزِّز األفكار وتبني المعرفة، 
عالقة،  وتبقى  ُتنسى،  ال  دورة  المستمر...  السريع  التعلُّم  وتحفز 

ومنهجًا للعمل الجاد نحو اإلنجاز والتألق...

أخصائي اجتماعي – وزارة الداخلية – الدعم االجتماعي
اإلمارات العربية المتحدة

موزه مبارك القبيسي

آراء وشهادات 
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الشهادات والمميزات

اعتراف مهني من أقوى مؤسسة لتدريب المدربين في الشرق االوسط وشمال افريقيا
 ILLAFTrain UK Certified Trainer (مدرب إيالف ترين المعتمد) شهادة تدريب مدربين
يحصل كل مشارك على شهادة معتمدة من مركز اإلمارات دريم للتدريب واالستشارات

دعم واستشارات لمدة عام 
ُيعتبر حضورك للدورة "كجواز سفر" سُيمّكنك من الحصول على عضوية مدرب معتمد في مؤسسة إيالف ترين 

ICTM وبالتالي حصولك على العديد من الميزات المهنية الهامة كمدرب

صفحة تعريف كمدرب في بوابة مدربو إيالف ترين *  
الحصول على المواد العلمية لخمس دورات يختارها المدرب ومع امكانية اعتماده فيهم **  

اعتماد دورات المدرب ومنح شهادات إيالف ترين لمتدربيه *  
االنضمام إلى أكثر من 890 مدرب تخّرج من هذه الدورة بحسب معايير إيالف ترين ***

حسم خاص على حضور مؤتمر إيالف ترين القادم

في حال حصولك على العضوية
يتم اعتماد الدورات التي يحقق معايير تدريبها ويثبت المدرب قدرته على تقديمها بشكل احترافي

من الدورات العامة فقط 

موسوعة
التعليم و التدريب

إن اتباعك لدورة تدريب المدربين من إيالف ترين هو خيارك الصحيح دون شك، ألنك ستحصل على مجموعة من 
المزايا والخدمات التي تساعدك في دخول عالم التدريب االحترافي، والحصول على أعلى عائد من هذا االستثمار

فيما يلي مجموعة من االمتيازات والخدمات التي يحصل عليها المتدربون بنهاية البرنامج:

( edutrapedia.illaf.net ) عضوية مؤلف في موسوعة التعليم والتدريب
( www.annajah.net ) عضوية خبير في موسوعة النجاح نت
( forum.illaftrain.co.uk ) عضوية في المدربون المحترفون

 ( bazaar.illaf.net ) اشتراك مدى الحياة في بازار للتدريب
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مدربو الدورة 

محمد إبراهيم بدرة
السالم عليكم ورحمة اهللا، أنا محمد إبراهيم بدرة، ولدُت ونشأت 
في مدينتي الالذقية، سورية، وأنا ُمدّرب استشاري في مؤسسة 

إيالف ترين منذ سنة 1997.  
في  ودبلوم  المعمارية،  الهندسة  في  بكالوريوس  شهادة  لدي 

الشهادات  والعديد من  التربوية  اإلدارة  في  الدكتوراه  على  كما حصلت  المشاة،  أمان 
مكافأة  بمنزلة  كان  عامًا  عشرة  خمسة  مدة  ترين  إيالف  مؤسسة  في  عملي  األخرى. 
بالنسبة إلي وكان بمنزلة رحلة أنارت دربي. حيث دّربت في أكثر من خمس عشرة دولة 
وأكثر من 250 دورة. في الحقيقة كانت مؤسسة إيالف ترين في قمة مهنة التدريب وما 

زالت.
فلسفتي التدريبية، والتي تعتمد مبدأ يقول: "ال يهم ما يقوله الُمعّلم ويفعله، بل المهم 
كل  ينجح  أن  أريد  أنا  أبسط  وبشكل  فيه"،  ويفّكر  ويفعله  الُمتعّلم  به  يقوم  ما  هو 
أنتهزها  فرصة  إنه  بدرة"  إبراهيم  بمحمد  خاصًا  "عرضًا  ليس  فالتدريب  الُمتعّلمين. 
ألساعد اآلخرين على النمو والتطّور، فأنا أحب اللحظة التي يبدأ فيها الُمتعّلمون بمعالجة 

المحتوى بأنفسهم. 

ماجد أحمد
َعيَناي  أْبَصَرت  الروحي  الُطهر  أرض  من  عفيف،  بن  ماجد  أنا 
الحياة، ففي أطهر البقاع مكة المكرمة ُوِلدت، وبقيت فيها إلى 
علمني  من  بكل  فخرًا  فيها  ِعشُت  العامة،  الثانوية  أكملت  أن 
المتحدة  العربية  اإلمارات  في  أعيش  اليوم  وأنا  السامية،  القيم 

فمنها زوجتي وفيها ابني الوحيد أحمد الذي أرى نفسي فيه، وكلي اطمئنان اليوم بأن 
وأسرتي  راحتي  فيها  حيث  وسكني  مأواي  هي  ظبي  أبو  ألمارة  التابعة  العين  مدينة 

ومهنتي، وكل اإلمارات بكل حٍب موطني..
ترين  إيالف  منظومة  من  جزء  بأني  اليوم  وأفتخر   2007 في  التدريبي  مشواري  بدأت 

العمالقة. 
أحمل شهادة البكالوريوس في "علوم الحاسب اآللي" ظنًا منه أنه شغفي ولكني عرفت 
في شغفي  الماجستير  وواصلت  يمثلني،  وال  بأنه هوايتي  التخصص  في  عام  ثاني  في 
تخصص "التدريب والتعليم" من الواليات المتحدة األمريكية وهو ما وجدت فيه نفسي، 
وحصلت على الدكتوراه بمعادلة الخبرات في تخصص "إدارة المؤسسات الحديثة وأثر 
اآلن  تنتهي  ال  العلم  رحلة  وألن  أيضًا،  أمريكية  جامعة  من  ذلك"  تحقيق  في  التدريب 

منتسب ألخذ دكتوراه أكاديمية في تخصص "إدارة التغيير".
أو معاهد  الجامعات  إياها  لم تعطيني  أعتز بها ولكن  التي  المؤهالت  العديد من  لدي 
التدريب بل أعطتني إياها مدرسة الغربة، لقد عشت مغتربًا طيلة مواصلتي لدراستي بعد 
الثانوية وكانت نعم المدرسة فكانت الغربة لي وطن ألني وجدت فيها ذاتي وكياني، 
وأنارت طريقي  المهارات  أفضل  لدي  وتكونت  الدروس  أعظم  استقيت  تحدياتها  فمن 
أقوى المعارف، لقد كان أقوى درسًا أتعلمه فيها: " إن لم تكن متحركًا وباحثًا عن النجاح، 

فلن تفلح كل قوى األرض أن تحركك مهما كانت نيتها ".

www.itot.co

عادل عبادي
السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته، أنا عادل عبادي ولدت عام 
1976 بمدينة فاس بالمملكة المغربية، متزوج و أب لملهمتي 
سارة ذات العشرة أعوام. حصلت على اإلجازة في الفلسفة، علم 
النفس وعلم االجتماع، تخصص علم االجتماع من جامعة سيدي 

التخطيط االستراتيجي و  محمد بن عبد اهللا بمدينة فاس، كما حصلت على ماجستير 
اآلن  أحضر  مراكش،  بمدينة  عياض  القاضي  جامعة  من  الترابية  التنمية  في  دورة 

الدكتوراه في مجال التنمية الذاتية و تأثيرها على المجتمعات  . 
عندما  ذواتهم،  حقيقة  إلى  المتدربين  أوصل  حينما  هي  حياتي  لحظات  أفضل  إن 
في  ألمس  عندما  منها،  التحرر  في  يبدؤون  و  ببرمجة سلبية  مكبلون  أنهم  يكتشفون 
التدريب  قاعة  المتدربون  يغادر  عندما  عليها،  وإقباًال  للحياة  حماسًا  المتدربين  نفوس 

واثقين من أنفسهم ومن قدراتهم، عندما أرى وميض الحماس يتألأل في عيونهم.
لحظات مهمة تؤكد لي كل مرة أنني على الطريق الصحيح و أن المشوار مازال طويًال .



عمــــــالؤنا

ديوان البالط السلطاني

www.itot.co



ننصحك بتنسيق مكان اقامتك خالل الدورة بشكل مسبق لتجنب مشاكل الحجز المتأخر. 
ويمكنك االتصال بنا لمساعدتك في ذلك. 

اإلقامة

تدريب وسياحة

وّفر في رسوم التدريب واطلب عقد الدورة في مؤسستك لتكون متالئمة مع بيئتكم 
ومتطلباتكم الخاصة. اتصل بنا اآلن على الرقم) 

حلول التدريب داخل الشركات

يتميز مركز اإلمارات دريم للتدريب واالستشارات بأقدميته في عالم التدريب حيث هو مرخص 
من عام 1997م، ويملك مايزيد عن 19 سنة خبرة في سوق التدريب، وهو مركٌز متكامٌل 
تنموي يحسن حياة اآلخرين في شتى مجاالت الحياة، ويهدف إلى بناء جيل متكامل من 
أفراد وأسر ومجتمع إيجابي يكتسب المعارف ويحترف المهارات ويتميز بعمق الخبرات 
فيعيش حياًة متوازنة في شتى المجاالت، وشعاره دومًا ابِن ُحُلَمك .. ُحُلَمك سيبنيك، 
فنتشرف بانضنمامكم لهذا البرنامج الذي هو بوابٌة لبناء أحالمكم العالمية على الصعيد 

الشخصي والمهني..

من هو مركز اإلمارات دريم للتدريب و االستشارات؟

+971 50 66 56 393

يتضمن برنامجنا التدريبي برنامجًا ترفيهيًا مرافقًا...

4PM - 9PMنصف يوم سياحي مميز

www.itot.co



التســـــجيل

قيم االستثمار كما يلي

شاملة لـ

مركز اإلمارات دريم للتدريب واالستشارات

رسوم شهادةالمادة العلمية للدورة 
المدرب المعتمد

استراحات الشاي
ووجبة غداء يومية 

$ 3,950

للمسجلين قبل 17 نوفمبر العادي

$ 3,450

@EMIRATESDREAM

@EMIRATESDREAM

للمجموعات 3 و أكثر

$ 3,150

3+

+971 50 66 56 393

+971 37 66 33 60

www.itot.co

العــــرض

الذهـــــبي

عـــن
اســـأل

قــامة ـــامل ا
ش



المكان

ُيعد دوست ثاني دبي واحًدا من الفنادق الفاخرة فئة 5 نجوم، ويتميز بطابعه التايالندي األصيل في هذا المكان الحيوي من هذه المدينة 
العالمية، جوهرة اإلمارات العربية المتحدة.

يحتل الفندق موقعًا استراتيجيًا؛ حيث يبعد مسافة خمس دقائق فقط من مركز األعمال الرئيسي في دبي، وعلى مسافة قصيرة سيًرا على 
األقدام من أقرب محطة مترو، وعلى ُبعد 15 دقيقة فقط من المطار. وباإلضافة إلى ذلك، يقع أطول مبنى في العالم ”برج خليفة“، وأكبر 

مركز تسوق في العالم ”دبي مول“ على ُبعد مسافة قصيرة من فندق دوست ثاني .

www.itot.co



نموذج التسجيل

دورة ُمدّرب محترف ُمعتمد

التاريخ

المكان

العمل

الشركة

العنوان

البريد االلكتروني

الدفع

الدولةالمدينةالرمز البريدي

الفاكسالجوالالهاتف

اللقباالسم 

إلىمن

CERTIFIED PROFESSIONAL
TRAINER (CPT)

سيتم تأكيد التسجيل وسيتم تزويدكم بفاتورة لتحويل رسوم االشتراك في الدورة. يرجى أخذ العلم أن الرسوم يجب أن تسدد بشكل كامل وذلك 
قبل بداية الدورة.

إذا كنت تحتاج إلى فيزا لدخول الدولة، يرجى التسجيل بأقرب وقت وتجّنب مشاكل الفيزا وتأخر إصدارها. تجنب تأّخر الفيزا

إليالف ترين الحق في رفض أي طلب تسجيلمعايير خاصة

إذا تم إلغاء التسجيل المؤكد قبل أقل من 5 أيام من تاريخ بدء البرنامج، أمكن ترشيح أحد البدالء لحضور البرنامج نفسه، أو تطبق سياسة االلغاء
رسوم إلغاء بنسبة %20. وسيتم تطبيق هذه الرسوم ذاتها في حال عدم حضور المشارك.

www.itot.co


