برنامج إعتماد وتدريب

مدرب وموجه شخصي
في

اإلعداد والتكيف الزواجي

املحتوى التفصيلي ملادة املدرب املعتمد
املقدمة

وصية والد لولده

قواعد عامة للمدرب

قصة القرية والحفرة

محاور البرنامج

قصة املرأة واألسد والقرد

ملاذا نتزوج

استمارة اهدافك من الزواج

متى نبدأ االستعداد للزواج

استمارة قوة الزواج

ملاذا يفشل الزواج

مقياس الحوار والتفاهم الزوجي

ملاذا يستمر الزواج رغم مؤشرات الفشل

استمارة الزواج

لعب االدوار فى الحياة الزوجية

)  ( SWATتمرين تحليل سوات

أنواع التواصل الزوجي

نموذج استراتيجيات حل املشاكل

التوافق الزواجي

تمرين كيف تتعرف على البيت املتصدع

أسرار السعادة في الحياة الزوجية

نموذج البيت املتصدع

مراحل املشكلة الزواجية

ترميم البيت املتصدع

املالحق واألدوات

مطبات زواجية

وصية امرأة البنتها

عقد املدرب
اختبار قوة الزواج وتحليله

ملن هذا البرنامج
لكل من يرغب في أن يكون مدرب شخصي أو عام
للمدربني واالستشاريني النفسيني واالجتماعيني
لكل املهتمني في مجال التدريب الشخصي الكوتشينج

شهادات البرنامج
يمنح املشارك في هذا البرنامج شهادة معتمدة من …
معهد هورايزن ليرنينج لالدارة والقيادة في بريطانيا الذي يعمل وفقا ً
ملعايير الرابطة البريطانية للتوجيه  ،أحد أهم املنظمات العاملية في
أوروبا وبريطانيا

الفترة الزمنية للبرنامج
اربع ساعات تدريبية في يوم واحد

تاريخ انعقاد البرنامج
!هذا البرنامج تدريب مدرب شخصي لذلك يتم التنسيق واالتفاق
مع الشركة لتحديد تاريخ مناسب للطرفني

مكان االنعقاد
! مركز االسرة للتدريب الشخصي
محافظة األحمدي  -املنقف  -شارع عوض الخضير  -عمارة الرفاعي
الدور الثاني شقة  - 5بجانب مستشفى املواساه

املدرب في سطور
أ .عثمان املحطب

•
•
•الرئيس التنفيذي لشركة فرانشايز الراشد سابقا ً
•نائب الرئيس التنفيذي لشركة سمارتس واى القابضة سابقا ً
•مرشد نفسي معتمد ومرخص من اكاديمية ميتشجن  ،واكاديمية كونكورد في الواليات املتحدة االمريكية
•مرشد اسري ومدرب مهارات زواجية
•مؤلف كتاب ) فن ادارة البيت السعيد (
•شارك في دورات تدريبية محلية وخارجية عددها  ٥٠تقريبا ً
•شارك في مؤتمرات محلية و خارجية ) السنغال  ،األردن  ،البحرين  ،الكويت  ،لبنان (
•شارك في اإلعداد للمؤتمرات و اللقاءات املحلية و الخارجية
•رئاسة فريق تحسني مستوى الخدمات في بيت الزكاة
•مؤسس ورئيس مجلس إدارة نقابة العاملني في بيت الزكاة
•املشاركة بإعداد األبحاث والدراسات االجتماعية مع مكاتب استشارية
•املشاركة في إعداد دورات تدريبية ملراكز التدريب املحلية والخارجية
•لديه عضوية لجان في بيت الزكاة  ،وزارة األوقاف  ،وزارة الشؤون االجتماعية  ،جامعة الكويت  ،التعليم
مؤسس ومدير تنفيذي لشركة األسرة لالستشارات النفسية واالجتماعية والتدريب حاليا ً
مدير عام لشركة فرانشايز الراشد سابقا ً

التطبيقي  ،وزارة الداخلية  ،مساعدة اسر األسرى واملفقودين في اللجنة الوطنية لشئون األسرى

للمزيد من املعلومات
! يرجى التكرم بزيارة موقعنا

www.alosracenter.com
للحجز واالستفسار

2371 7997 - 66247888
50266 858

00965 - 50266
858
66247888

