
تاريخ: الجلسة المبدئية - 2 أيام
الوقت: 8:30 صباحا، إلى 5:00 مساًء

المكان: 5/4 * فندق، البحرين
قيمة االسثمار: 3950 دوالر أمريكي

توجد إمكانية لتقسيط المبلغ

+973 17590135 :Office
 +973 38377186 :Mobile

coachme@beckett-mcinroy.com :Email

سوف تؤهلك هذه الدورة للحصول علىدرجتين مهنيتين من االتحاد الدولي للتدريب: 
-  مدرب معتمد مشارك )ACC (، أو 

)PCC( مدرب معتمد محترف  -
يقدم هذه الدورة مدرب أولمعتمد.

البرنامج يعادل 53 ساعة تدريبية معتمدة من االتحاد العالمي )ICF(وهومتطلب 
للتوجيه اإلرشادي من خالل التعليم متعدد األساليب.

متطلبات االنضمام للدورة: خبرة في مجال التدريب 

لمزيد من المعلومات، تواصل مع BMC اليوم

لماذا CoachME؟

على ماذا ستحصل خالل البرنامج؟

• )ICF( المستوى الخامس معتمد من الرابطة الدولية للتدريب
فريق العمل في CoachME مؤهل للقيام بتقييم مهاراتك الشفوية في التدريب لتكون مدرب معتمد بدرجة )ACC( المعتمدة كليًا من  •

)ICF الرابطة الدولية للتدريب )ليس من الضروري إرسال التسجيالت أو الشهادات واألوراق إلى
إن الشهادات المهنية المعتمدة من الرابطة الدولية للتدريب مثل )ACC, PC, MCC( تزّودك بالمعلومات الهامة في عمليات الرقابة واإلشراف  •

وتزّودك بالمعرفة الالزمة للتحضير لالختبارات
البرنامج مصمم للعاملين في أقسام الموارد البشرية، والقادة، والمدراء المتوسطين، والمشرفين، والمدربين، والمدربين التنفيذيين في  •

مجال األعمال، إضافة إلى مدربي الحياة
خوض تجربة مع خمس نماذج في التدريب حيث تتضمن نموذج CoachME الهادف والالخطي •
يتم الشرح والتعليم دوليًا باستخدام اللغات اإلنجليزية، والعربية، واأللمانية، والفرنسية، واإلسبانية، واليابانية •
ال تفوت فرصة االنضمام في هذا البرنامج متعدد األساليب– يومان من التدريب الشخصي  •

إختبار في وضع الرؤية، والرسالة، والقيم الجوهرية، ومؤشرات األداء األساسية، وأهداف الشركة •
تحليل لحاجات النمو والتطور من خالل المؤشرات النفسية وتشخيص المهارات والمعرفة والسلوكيات •
• )NLP( دراسة متعمقة في علم النظرية والبحث وكفاءات التدريب وأيضًا علم النفس السلوكي والبرمجة اللغوية العصبية
ممارسة التدريب مع اإلشراف، والتعديل في عمليات التعلم باستخدام النتائج، ودعم بواسطة مجموعة من المنهجيات التعليمية  •

)CoachME Clan( الحركية تحت مسمى
التدريب الفردي والتدريب بوجود المرشد •
االعتماد واألخالقيات واستفسارات التعاقد •
تجربة تدريب في األنظمة والشركات والعالقات •
10 ساعات توجيه في الكوتشينج •

 CoachME Level 5 برنامج
الشهادة االحترافية في الكوتشنج القيادي والمؤسسي 



الشركات التي تثق بعملنا
beckett-mcinroy.com/coachme-level 5 لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة

مراحل CoachME من البداية إلى االحتراف

‘‘برنامج مهني وعملي وفي قمة األهمية 
يحمل ٔافكارًا مذهلة، وتم تقدميه من قبل

ٔامهر المدربين في ذلك المجال، ٔانه ٔاحد ٔافضل 
 البرامج المهنية التي حظيت بها، ٕان لم

يكن ٔافضلها.’’
هيثر هوبر، للتجارة واالستثمار، السفارة 

)UK( البريطانية

‘‘كان البرنامج التدريبي فعااًل ومنظمًا للغاية 
ومخططًا له بشكل جيد، وقد ٔاظهر كمًا هائاًل 

من المعرفة.’’
رامي موخا، مساعد مدير ضبط الجودة، معهد 

البحرين للدراسات المصرفية والمالية

‘‘مدرب مهني محترف ٔاشرف على التدريب في 
ٔاكاديمية قطر للمال واألعمال.’’

 راشد المنصروي، الرئيس التنفيذي،
بورصة قطر

‘‘ٔاريد شكركم جميعًا على تلك الفرصة التي 
ٔاعطيتموني ٕاياها األسبوع الماضي في 

 برنامجكم التدريبي المتميز. يا لها من
تجربة مذهلة!’’

الدكتور لورنس هيدلي بروان، مرشد التطوير 
المهني، سعودي ٓارامكو

‘‘لقد كان من ٔافضل البرامج المهنية التدريبية 
التي حضرتها في حياتي.’’

حسين رجب، مدير تطوير األعمال، مجلس 
التنمية االقتصادية البحرين

‘‘ٔانه بالفعل ٔاكثر البرامج المهنية الممتعة التي 
خضتها في حياتي.’’

عبد العزيز الوهابي، مدير ٕادارة المواهب، 
مجموعة العبيكان لالستثمار، السعودية

‘‘لقد كان برنامج CoachME تجربة رائعة حقًا 
بكل ما فيه من تعلم وحماس ومتعة! فهو 

برنامج يمتاز بالمرونة ومصمم بكل عناية. كما 
ٔانني ٔاوصي به لكل شخص يبحث عن االعتماد 

 المهني في التدريب. شكرًا لكل العاملين
’’.BMC في 

عامر مرهون، مساعد نأيب الرئيس، قسم 
كفاءة الشركة، بنك بي ٔان بي باريباس

‘‘برنامج CoachME كان ٔاروع هدية في حياتي 
ٔاهديها لنفسي. ٔانه فعاًل ٔاحد ٔاكثر األمور التي 

قمت بها في حياتي متعًة وتشويقًا، ؤانا ممتنة 
لهم جميعًا.’’

ٓاندريا روبسون، المٔوسس والرئيس التنفيذي، 
قسم التعليم الملهم، ماربيال ، ٔاسبانيا


