
 
 
 

  
   

 

  المتميز العالمي المدرب و الخبير مع شارك
  

  
  

   في دورة

       
    ممارس يف التنومي باإلحياء  :  الدورة التدريبية

  )UK اململكة املتحدة (املستشار روبرت مسيث   :  دورةـــدرب الــم
   2012 جوان  20 – 17  :  دورةالـــــ تاريخ

    )يومياً  16:00 – 09:00(  يةـام تدريبـأي 04  :  دورةـدة الــــــمـ
  درارية ، اجلـزائر  – ACT  -احلياة  -قاعة احملاضرات   :  دورةــــان الـمك
  اللغة األجنليزية ، وهي لغة احملاضر  :  رنامجــلباة ـلغ

  )خدمة حمترفة(توفري خدمة الترمجة إىل اللغة العربية   :  الترمجةخدمة 
  )وريا ـس( قي ــور حــاذة نـستاأل  :  ةــــمــرجـمتـال

 مترمجة حمترفة وخمتصة يف الترمجة من اإلجنليزية إىل العربية  
  متمرسة يف ترمجة الربامج والدورات التدريبية يف ميدان التطوير الذايت والتدريب اإلداري مع عدد من

 .اجلهات الرمسية ويف قطاع األعمال واملشاريع 

 فورية من املعهد العايل للترمجة والترمجة الفورية بدمشق سوريا ماجستري يف الترمجة والترمجة ال - 
2008  

  2002 -دبلوم يف الدراسات األدبية ومناهج البحث من جامعة دمشق   
  ا من جامعة دمشق2001 -بكالوريوس يف اللغة اإلجنليزية وآدا   
  ة العصبية دورات تدريب مدربني لالحتاد العاملي للربجمة اللغوي 4قامت بترمجة أربعINLPTA  مع اخلبري

 INLPTAالعاملي الدكتور  وايت وود مسول رئيس االحتاد العاملي 

  قامت بترمجة دوريت تدريب مدريب الشفرة اجلديدةNEW CODE  مع مؤسس الربجمة اللغوية العصبية
 الدكتور جون جريندر

  قامت بترمجة برنامج الكوتشينغ مع املستشار روبرت مسيث مع املركزACT 2011 يف فيفري 

 2001 س اللغة اإلجنليزية يف جامعة دمشق منذ عامتدر 

  :  اعتمادية الدورة 
ABH  – USA American Board of  Hypnotherapy  

 ) الس األمريكي للتنومي باإلحياء(     

Algerian Center for Training & Development 
  2438: حتت رقم ة  ـدولـال  رفـط  نـم د ـمـمعت  زـركـم

  إدارة املوارد البشرية واالستشارات املوجهة لألفراد و اهليئات و املؤسسات التطوير الذايت و خمتص يف تقدمي برامج

 املركز اجلزائري للتدريب والتدوير
  الجزائر -درارية  -، شارع بوجمعة تميم  4

www.act-dz.com          email : info@act-dz.com   
Tel / Fax : 021 35 62 79        Mob : 0770 938 203 – 0551 456 973 



 
  

  
                                                       

  

  
  
  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 كما باإلحياء، التنومي أسس يف التحكم من ستتمكن
 قبل من املوضوعة املعايري أعلى امتالك من ستخولك

  ".اإلحيائي بالتنومي للعالج األمريكي الس"
 حتت طبق وقد اإلنسان قدم قدمي باإلحياء التنومي إن

  .الزمن مر على خمتلفة تسميات
"  به اعترفت حني 1958 عام حىت فعليا يظهر مل لكنه

 حبد قائما علما أصبح بأنه" األمريكية الطبية الرابطة
  .ذاته

 

تعريف اجلمعية الطبية 

 :1992الربيطانية 

حالة عابرة من االنتباه 

، ميكن  ردـاملعدل لدى الف

ر ـص آخـأن حيدثها شخ

الهلا لظاهرات ـن خـوميك

، أو  شىت أن تبدو تلقائياً

ات ــهــبـنـمـة لـابـتجـاس

. ة أو غري لفظيةـلفظي

ر يف ـوتنطوي على تغي

، وعلى  الشعور والذاكرة

ة ـمـاظــعـتـة مـــيـابلـــق

،  اءــــــــــحــلى اإليـــع

ات ــابــور استجــــهــوظ

رد ليست ـوأفكار لدى الف

دى ذهنيته ــة لـــوفـــمأل

  . االعتيادية
 

  

 ختفيض الوزن .1

 تطوير الذات .2

 تقنيات االسترخاء .3

  التركيزنيحتس .4

 تطوير عادات الدراسة .5

  هلالختبار والتغلب على قلقالتهيؤ  .6

  القدرات الرياضيةنيحتس .7

 تسريع القراءة .8

 حتسني اإلبداع .9

 حتسني أداء البيع .10

 التنومي الذايت .11

 زيادة الثقة بالنفس .12

 التسويف واملماطلة .13

 توقف عن قضم األظافرال .14

 االجتهاد يف العمل .15

 عالج مشاكل األعصاب واألرق والصداع  .16

لى وعالج اإلدمان ع اإلقالع عن التدخني .17

 .الكحول واملخدرات

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

تعريف معهد الطب 

   :1996العايل الروسي 

ة عصبية ـسيـة نفــالـح

أ ـة تنشـاصـة خـيـوعـن

ر ــــيـأثــــتـة الـــجــيـتـن

 اهلادف،  السيكولوجي

وتتميز جوهرياً عن النوم 

ادة ـزيـفال.  وعن اليقظة

ي إدراك ـرة فـــيــبـكـال

ل ــوامــعـاب الــعــتيـواس

 ـيف ـةـــيـوجــلسيكـولـا

سي ــاطيـــنـوم املغـــنــال

رن ــــــتــقـوايل تــــجـتـال

اد إىل ـــــاض احلـــــفـباالخن

اء ــــــفـــتــة االخـــــــدرج

ل إلدراك ــــــامـــــــكـال

األخرى يف  اإلحساسات

ن ــارجي عــــخـالعامل ال

زة ـــــهــــق أجــــــريــــــط

 .واســــحـال

  

  بواسطته ميكن برجمة العقل الباطن الالواعي ملقاومة األمراض اليت نعاين
  .منها، وكذلك برجمة اجلسد على التكيف مع اآلالم اليت تطرأ عليه

  يفيدنا يف مواجهة املخاوف املرضية الشديدة، والتخلص من الوساوس
اعة وتغيري القهرية، وتعزيز الثقة بالنفس، وحث النفس على اإلقدام والشج

  .بعض العادات السلوكية اخلاطئة مثل التدخني وقضم األظافر

  يساعد على اكتساب مهارة العزم والتصميم على التخلص مما نعاين منه
على  اكالعزم على ختفيف الوزن والتقيد بذلك األمر، مما يساعدن ،يف حياتنا

  .ا االلتزامجند صعوبة يف اتباع احلميات اليت 

  ميكننا من خالله الرجوع خلفا بالذاكرة للبحث عن السبب احلقيقي الذي
يكمن وراء املشكلة اليت نعاين منها، ومىت عرف السبب ميكننا االستفادة 

  .منه ومعاجلته ملعاجلة املشكلة من جذورها

  يتيح التنومي للنائم حسم بعض الصراعات الداخلية النفسية اليت
  .الم الداخلي الذي ينشده بقوةتتطاحن داخله والشعور بالس

  يساعد على التخلص من االكتئاب والضيق املستمر، وأيضاً برجمة العقل
 .اإلستراتيجيةالباطن على األحداث 

 املختصني النفسانيني واملختصني االجتماعيني 

 ملرشحني للتدريب يف املؤسسات والشركاتا  
 األطباء واألطباء النفسانيون 

 واالستشاريني راء املؤسسات التربوية والتعليميةمد ، 

 لطاحمني يف أن يكونوا مدربني متميزينا 

 ملدربني الباحثني عن تطوير أنفسهم وأساليبهما 

  ولكل من له اهتمام بالتعلم والتدريب وتطوير الذات على مجيع
  .األصعدة 

 واجهة املخاوف املرضية الشديدة، والتخلص من الوساوس يفيدنا يف م
القهرية، وتعزيز الثقة بالنفس، وحث النفس على اإلقدام والشجاعة 

 .وتغيري بعض العادات السلوكية اخلاطئة مثل التدخني وقضم األظافر

  ميكننا من خالله الرجوع خلفا بالذاكرة للبحث عن السبب احلقيقي
الذي يكمن وراء املشكلة اليت نعاين منها، ومىت عرف السبب ميكننا 

  .االستفادة منه ملعاجلة املشكلة من جذورها
 

  يساعد على التخلص من االكتئاب والضيق املستمر، وأيضاً برجمة
 .اإلستراتيجيةالباطن على األحداث  العقل

 



  

 
   

 

 

 

  
   

 

  

 
   

 

 

 
   

 

 

  
   

 

  

 

 

 

  ويكيبيديا

ة ــادئـــة هـيـنـة ذهـالـح
ن ـذهـون الـ، يك رخيةـومست

قابل بشكل كبري الهلا ـخ
  . اإلحياءات و لالقتراحات

الة ـائي هو حـومي اإلحيـالتن
، وميكن القول  طبيعية جدا

بأن كل شخص سبق ومر 
دما ـفعن ؛ ذهـربة كهـبتج

اب ـراءة كتـرق يف قـتستغ
ز كل ـركـدما تـوعن ، نـيـمع
لم ـهد أو فيـز مبشـركيـالت

، وعندما يغرق ذهنك  نـمعي
التركيز مبوضوع  ار وـباألفك

ها ــذه كلـاخل فه..  نـمعي
تنومي االت طبيعية من الـح

ب ـث ينصـحي ، ائيــاإلحي
د ـديـين الشـز الذهـركيـالت

ع كل األشخاص ـالذي يض
ارج ـولك خـاء من حـواألشي

  .  نقطة التركيز تلك

م ـــويــــنـتـب الــــعـد لــق و
آلالف السنني دورا  اإلحيائي

كبريا يف جمال الشفاء 
منظمة "فحسب .  واملداواة

من  %90" الصحة العاملية
ن ــابليــان قـكـسـة الـامـع

  .ائيــم اإلحيـويـللتن

  

  دافــــــــأه و ةـــــــدمــــقــم  
 ةـــــيـسـرئيـال ةــــيـرضـفـال  
 اءــحـباإلي وميــالتن اتـرضيـف  
 للعقل الرئيسية التوجهات 

 يــــالالواع

 اءــحـباإلي وميـــالتن نـع ذةـنب  
  

 يــوعــــــــال اتــــــويـــــــتــســم  
 يـالواعـال و يـواعــــال لـــــــقـالع  
 اــــــيــوجــــــــولــــــزيــــــــيـــالف  
 لــــــــــقـــعــــال فـــائــــــــــــوظ  
 اءــحـباإلي وميـللتن ةـامــــع اذجــمن  
 باإلحياء التنومييف  الكفاءة مكونات  

 

  )املمكنة( متقدمة موضوعات

 االقتراحات ، التعمق ، املسار حتديد

 االستشارة األولية

  دـــــــــــيــال اعـــــــــفــارت  
 وميــالتن مـدع اتـراحــتـاق 

  اءـــــــــــحـباإلي
 وحـــــــــلــكال بـــــــلـص  
  

 يـــذاتــــال اءـباإلحي وميــالتن  
 ةـــوعـــمـجـمـال ارـــســـم  
 الجـــــــعـــال و ةــــحـصـال 

 زدوجـــــــمـال ارــــــســمـال 

  ايديوحركية) إشارات( عالمات 
 ةــيــركــوحـديايـ 

 ةيايديوفيزيولوج  
  

  متطورة تقنيات
 التعمق يف إضافية تقنيات  
 ت ا ر اــــــــــــعــــــتـــس اإل  

 

  االسترخاء ألساسيات مدخل  
 وميـالتن اتـرحـمقت يمــتصم 

  اءـــــــــــحـباإلي
 قـــــــــــيـمـعـال اءــــشــاإلغ  

 اتـــــرحـــــتـقـمـال وذجــــمـن  
 اءـــــــشـــاإلغ نــم روجـــخـال  
 وـــــاريـنـــــيـســال وذجـــــمـن  
 "ال؟ـعـف يـمـويـنـت مـــت لــــه"  

  وميــالتن لــقب ما ارةــشـاست  
 باإلحياء التنومي ابليةـق اختبار  
 التنومي حول داتـعتقامل مـأه  
  

 ارــاملس ديدــلتح األويل اشــالنق  
 باإلحياء وميــالتن ولــح ائعاتــش  
 املوجه التخيل - الذاكرة شاإنع  

 

 حياءباإل للتنومي مدخل

 تقنيات باستخدام التدريب أو العالج بعض قبل من مارست هل NLP  وتريد 
  باإلحياء؟ التنومي استعمال يف ثقتك تعميق و مواهبك صقل

 تغذية وجود مع عالية، فعالية ذات جمموعة جانب إىل العمل تريد هل 
 حمترف؟ مدرب من لواحد واحد عكسية

 الوصول ميكنك مدى أي إىل فيها فشتكت برحلة لإلستمتاع تسعى هل 
 عامليا؟ ا معترف مؤهالت تلقي و آمنة بيئة يف باإلحياء بالتنومي العالج يف



  

  

  

  

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  ماجيستري إدارة األعمالMBA 

   كبري مدربني من البورد األمريكي للربجمة اللغوية العصبية  
 مطور ومصمم برامج تدريبية للقادة ورجال األعمال  
  مت اعتباره مؤخرا السفري العاملي للربجمة اللغوية العصبية  
  مدرب مرافق)Coach ( 1980ومرشد منذ  

  9012537رقم العضوية (عضو يف االحتاد الدويل للكوتشينغ(  
 (980232) عالج النفسيلل مؤهل ومسجل باسم طبيب نفساين مع جملس اململكة املتحدة  ،

  (893639) واجلمعية الربيطانية للعالجات النفسية السلوكية واملعرفية

  صبية يف األعمال التجارية عالذات والربجمة اللغوية الروبرت خبري يف القيادة وفرق العمل وتنمية
ألكرب قادة األعمال التجارية  وهو مشهور دولياً كخبري استشاري ، مدرب حمفز ومدرب تنفيذي. 

   الكربى
 ية والتطوير لتمكني األفراد مالتن يف حبث يف التطوير الديناميكي النفسي للفرد وهو متخصص

ارات العالجية وكذا العالج االستش وباملوازاة درس. خصية من استغالل أقصى قدرام الش
  .النفسي وحتصل فيها على شهادات عدة 

 بية بعمق مع املؤسسني صالع دخل جمال التدريب والتعليم بعدما درس الربجمة اللغوية
لى شهادة كبري مدربني من ع األصليني للعلم  ، وقد تدرج يف مستويات الربجمة حىت حتصل

   INLPTAلعاملي ملدريب الربجمة اللغوية العصبية  االحتاد ا
 دة ، وبسرعة امتدت شهرته املتح بدأ جمال التدريب الشخصي واملهين مع الشركات يف اململكة

ق األوسط وأفريقيا ، شركة روالش يف أوروبا IBMدولياً ليعمل مع كربى الشركات العاملية ، منها 
Motorola  يف أوروبا ، شركةCable and Wireless الكارييب ،  ة ومنطقة البحرداملتح يف اململكة

األقصى وأستراليا ،  ، الشرق يف أوروبا ، الشرق األوسط Solvayيف أوروبا ، شركة  Alstomشركة  
  يف الواليات املتحدة وأوروبا American Expressوشركة 

  يف جمال الرياضة قام بتدريب فريقManchester City  التعليم عمل أستاذاً ويف.  مالقد لكرة 
 كبار اجلراحني البيطريني يفل اآلونة األخرية قام بتنفيذ برنامج ويف  .يف تركياAltin زائراً يف جامعة 

  اململكة املتحدة

 ة البوسن عمل كمستشار التفاوض إىل األمم املتحدة حلفظ السالم يف 

 تدريب املدربني ، الربامج  تاالستشارا يقوم جزء كبري من عمله حاليا مع أكرب الشركات يف ،
 دولة  70 يـحوال وقد درب يف.  Whole Works برامج، عرض ) Coaching(املرافقة 

 حية وكذا موهبته يف حتويل والصر إن روبرت مسيث معروف بطريقته احلماسية املؤثرة واحملفزة
  .املسائل مستعصية الفهم إىل أمور بسيطة وملهمة 

  
 


