
  
 

اللغة  نج يكوتششهادة     
   مارس –  فرباير 2021

اونالين )ابللغة العربية(  –دورة تدريبية   

 نج يمقدمة للكوتش

 املواضيع  التوقيت  التاريخ 

 فرباير 

01.02.2021 

18:00 – 20:00  
 بتوقيت دب 

 

 دمة يف دورة تدريب الكوتشنج للغة  مق

 األهداف والنظرة العامة 

 التأسيس والتفكري مثل الكوتش  

 استمع وحتدث مثل الكوتش 

 مقدمة يف الكوتشنج 
 ؟ ما هو الكوتشنيج

 نج األعمال  ينج احلياة/ كوتشيالرايضة مقابل كوتش

 نج  يتعريف الكوتش

 نج؟يما هو تعريفك اخلاص للكوتش

 )آي. سي. إف.( نج يحتاد الدويل للكوتشمقدمة لال 

   األخالقيات   •

 الكفاءات األساسية   •

 نج  يأثناء عملية الكوتشالعهود واملواثيق  •

 ماالذي نعرفه؟   – نج  ي أدوات الكوتش

 نج  يمناذج الكوتش 

 املهارات االحرتافية األساسية  

 التعاطف والثقة   •

 السرية التامة  •

 االستماع النشط   •

 لة الفعالة  ئاألس •

 على التفكري   )املستفيد(  تشجيع الكوتشي •

 التأكد من الدافع واحلصول على اإللتزام   •

 



  
 

 فرباير 

03.02.2021 

18:00 – 20:00  
 بتوقيت دب 

 

 واألعصاب يف الكوتشنج   خعلم امل 

 حفز ترابط األعصاب يف الدماغ   •

 حفز الذاكرة العاملة   •

 أتكد من دعم عملية ترابط األعصاب •

احملادثة أو  قوي من عملية الرتكيز واالنتباه ابلتحديد املستمر لسري  •
 التخطيط املساحي. 

 الرتكيز و االنتباه على احللول ال على االشكاالت املعقدة )الدراما(  •

 كن حذرا وجتنب ردة الفعل احلادة للجهاز احلويف.  •

 التعاطف / األعصاب العاكسة كمرآة •

 التدريب على تطوير مهارة االستماع النشط  

 التدريب على مهارة صياغة األسئلة الفعالة. 

 مة حول طريقة الكوتشنج لتجنب اإلشكاالت املعقدة )الدراما(مقد 

  التدريب على الكوتشينج التفاعلي 

 فرباير 

07.02.2021 

18:00 – 20:00  
 بتوقيت دب 

 

 مقدمة لطريقة حتديد األهداف 

كيفية توجيه حماداثت الكوتشينج أثناء عملية حتديد األهداف من أهداف عامة إىل  
 أهداف خاصة 

 ممارسة الكوتشينج  – الكوتشينج التفاعلي لألهداف  

 SMARTمنوذج 

( التمرن  على كوتشينج  SMARTما هي االهداف وفقا لنموذج  الذكاء)
 ( لتحديد األهداف  SMARTاملستفيد وفقا لنموذج ) 

 

 كوتشينج اللغة املعتمد على علم املخ واألعصاب (  ®)نيوروالجنويج كوتشينج  مهارات

Date Time Agenda 

 فرباير 

08.20.2021 

18:00 – 20:00  
 بتوقيت دب 

 

 مقدمة يف علم املخ واألعصاب ، الدماغ والتعلم 

 األعصاب  خ و تطور علم امل

 احلقائق اخلاطئة عن علم املخ واألعصاب 

 جتدد األعصاب ومرونتها  

 كيف يتم تشكيل الشبكات العصبية  
 
 
 



  
 

Date Time Agenda 

 فرباير 

10.02.2021 

18:00 – 20:00  
 بتوقيت دب 

 

 ( واجلهاز احلويف triune brainمقدمة عن الدماغ الثالثي )

 نظرة أعمق عن اجلهاز احلويف    –كيميائية الدماغ  

 ديفيد روك  ( SCARFالربط بنموذج سكارف )

 حتليل األمل االجتماعي كما شرحه د. ليربمان   

  – تبط بعملية تعلم اللغة  حماداثت كوتشينج عملية خبصوص األمل اإلجتماعي املر 
 تعلم اللغة  كوتشينج للمتعلمني ليكونوا أكثر ارتياحا أثناء 

 

 IMAGESمنوذج 

 ؟IMAGESما الذي ميكن فعله لالستفادة القصوى من منوذج 

 فرباير 

14.02.2021 

18:00 – 20:00  
 بتوقيت دب 

 

 التعلم وحماداثت الكوتشينج مع املستفيد )الكوتشي( عن رحلتهم يف التعلم  

سؤال عن طريقة تناغم الدماغ الالواعي وكيفية احلصول على  -ماهو التطبيق واالتقان 
 هذا التناغم 

 

حماداثت كوتشينج مع املستفيد )الكوتشي( عن أسلوهبم يف    –مفاهيم التعلم وأساليبه  
 التعلم  

 

كيفية حتفيز وإنشاء    –النجاحات الباهرة يف جمال الكوتشينج املعتمد على الدماغ  
 شبكات عصبية متعلقة ابللغة 

 

 فرباير 

15.02.2021 

18:00 – 20:00  
 بتوقيت دب 

 

 مبادئ كيفية أن نصبح كوتش متميز و مبادئ كيفية أن نصبح كوتش لغة متميز  

 الفرق بني تدريس اللغة وكوتشينج اللغة  

 أساسيات كوتشينج اللغة 

 ما هو كوتشينج اللغة؟   

 ماهي النقاط اليت ال تعترب ضمن كوتشينج اللغة؟  

 فرباير 

17.02.2021 

 

18:00 – 20:00  
 بتوقيت دب 

 

 ما الذي مت إدراجه من الكوتشينج يف عملية كوتشينج اللغة.  

 مبادئ وأخالقيات االحتاد الدويل للكوتشنج )آي. سي. إف.(  •

 السرية التامة   •

 وضع األهداف   •

 وضع اإلجراءات  •

 

 ما الذي مت إدراجه من الكوتشينج يف عملية كوتشينج اللغة؟ اتبع  



  
 

Date Time Agenda 

 إدارة العهود واملواثيق  

 ت الكوتشينج لعمالء كوتشينج اللغة  شرح مبادئ وأخالقيا

 فرباير 

21.02.2021 

18:00 – 20:00  
 بتوقيت دب 

 

 تعريف كوتشينج اللغة و العهد وامليثاق  

كوتشينج اللغة املعتمد على علم (  ®)نيوروالجنويج كوتشينج تعريف  •
   املخ واألعصاب

 تعريف العمالء بـ كوتشينج اللغة   •

 الثالثة  يف كوتشينج اللغة مقدمة عن الـ )م(ـيمات  

 مهمة الدافع  •

  امليكانيكي الرتكييب  •

 املاسرتي التطبيقي   •

 فرباير 

22.02.2021 

18:00 – 20:00  
 بتوقيت دب 

 

 مقدمة عن تشخيص تعلم الدوافع

 معرفة دوافع العميل   •

 اجراءكوتشينج للعمالء ليعرفوا عن دوافعهم   •

 اجراء كوتشينج للعمالء الذين ليست هلم دوافع   •

 

 حماداثت كوتشينج عملية حول الدوافع  

 

األهداف امليكانيكية الرتكيبية واملاسرتي التطبيقية أو    جراء وضعإمقدمة عن 
 )االتقانية( 

 فرباير 

24.02.2021 

18:00 – 20:00  
 بتوقيت دب 

 

هداف  التمرين على األ – امليكانيكة الرتكيبية جراء وضع األهداف  إمترين على  
 امليكانيكية الرتكيبية مع تطبيقه على كوتشينج اللغة 

 جراءات  حتفيز املستفيد )الكوتشي( لوضع اإل

 كوتشينج للحصول على االلتزام  

 تقدمي التغذية الراجعة والثناء كعملية توثيق لإلجيابية  

 امليكانيكية الرتكيبية التمرن على وضع األهداف 

 فرباير 

28.02.2021 

18:00 – 20:00  
 بتوقيت دب 

 

 مقدمة عن عملية حتديد األهداف املاسرتي التطبيقية االتقانية  

 التمرن على وضع األهداف املاسرتي إلتقان اللغة  •

 دفع املستفيد )الكوتشي( للتفكري أكثر لتحديد األهداف واإلجراءات   •

 كيف جنعل املستفيد )الكوتشي( مسؤوال ومالكا لألهداف  •

 اإللتزام وحتديد الوقت   •



  
 

Date Time Agenda 

 

 مارس

01.03.2021 

18:00 – 20:00  
 بتوقيت دب 

 

 التمرن على حتديد األهداف  

 

 )األساسيات اخلمسة ( مقدمة عن الـ )سي.( اخلمسة يف كوتشينج اللغة  

 متطلبات ملموسة ومتأصلة    •

 أهداف وإلتزامات واضحة   •

 حماداثت كوتشينج   •

ربط اخلالاي العصبية الدماغية / استخدام علم املخ واالعصاب خالل   •
  الكوتشينج  

 إمتام االجراءات   •

 مارس

03.03.2021 

18:00 – 20:00  
 بتوقيت دب 

 

ربط الـ )سي.( اخلمس مببادئ أساسيات الكوتشينج وفق االحتاد االحتاد الدويل  
 للكوتشنج )آي. سي. إف.( 

 

 تقدمي عملية التعلم بطريقة تدويرية     PROGRESS(  س منوذج )بروجريس  –

 حتمل املسؤولية وااللتزام   –إدارات جلسات كوتشينج اللغة مع العمالء  

النظر يف مناذج حتديد األهداف  - األمور اإلدارية والنماذج اليت ميكن استخدامها 
  امليكانيكية الرتكيبيةواملاسرتي التطبيقية مع العميل  

 وضع منوذج خطة إجرائية مع املستفيد )الكوتشي (  

 ذج ملراجعة األهداف مع العميل  القيام بعمل منا

 مارس

07.03.2021 

18:00 – 20:00  
 بتوقيت دب 

 

 بناء جلسات كوتشينج للغة   

 جلسات للتمرين    –تقدمي جلسات كوتشينج للغة  

 اجللسة األوىل مع عميل جديد   – ن على الكوتشينج يمر تال

 إدارة عهود ومواثيق اجللسة  

 أول جلسة مع العميل   – ن على الكوتشينج يالتمر 

 ترسيخ وتوطيد التعلم ووضع األسس لكوتشينج اللغة  

   السابقة  جلسات مراجعة اجللسات

 )سي.( كوتشينج حول جناح األهداف واإلجراءات  •

 مارس

8.03.2021 

18:00 – 20:00  
 بتوقيت دب 

 

املعتمد على علم املخ كوتشينج اللغة  (  ®)نيوروالجنويج كوتشينجبناء وحدات  
 تقدمي القواعد النحوية بطريقة حماداثت الكوتشينج   – واألعصاب

 املقدمة وجتزيء مواضيع القواعد النحوية   •



  
 

Date Time Agenda 

لكوتشينج القواعد   PACT PQCمنوذج )ابكت ب. كيو. سي.(     •
 النحوية  

 التحديد  

 التقييم  

 احملادثة  

 التدريس  

 األسئلة الفعالة  

 التوضيح  
 

 مواضيع القواع النحوية يف حماداثت الكوتشينج   – ن على الكوتشينج  يالتمر –

 تطبيق طريقة الكوتشينج يف عملية كوتشينج اللغة  

كوتشينج اللغة (  ®)نيوروالجنويج كوتشينج ن على بناء الوحدات بطريقة  يالتمر 
 املعتمد على علم املخ واألعصاب 

 نحوية يف حماداثت الكوتشينج  مواضيع القواعد ال – ن على الكوتشينج يالتمر 

 نج اللغة  ينج يف عملية كوتشيتطبيق أمنوذج الكوتش

 مارس

10.03.2021 

18:00 – 20:00  
 بتوقيت دب 

 

 اتبع   

كوتشينج اللغة املعتمد على (  ®)نيوروالجنويج كوتشينج بناء الوحدات بطريقة –
تقدمي وعرض القواعد النحوية بواسطة حماداثت   – علم املخ واألعصاب

 الكوتشينج  

 مقدمة وتبسيط ملواضيع القواعد النحوية   •

لكوتشينج القواعد   PACT PQCمنوذج )ابكت ب. كيو. سي.(     •
 النحوية  

 التحديد  

 التقييم  

 احملادثة  

 التدريس  

 األسئلة الفعالة  

 التوضيح  
 

 واع النحوية يف حماداثت الكوتشينج  مواضيع الق – ن على الكوتشينج  يالتمر –

 تطبيق طريقة الكوتشينج يف عملية كوتشينج اللغة  



  
 

Date Time Agenda 

كوتشينج اللغة (  ®)نيوروالجنويج كوتشينج التمرن على بناء الوحدات بطريقة  
 املعتمد على علم املخ واألعصاب 

 مواضيع القواعد النحوية يف حماداثت الكوتشينج   – التمرن على الكوتشينج 

 تطبيق أمنوذج الكوتشينج يف عملية كوتشينج اللغة 

 مارس

14.03.2021 

18:00 – 20:00  
 بتوقيت دب 

 

 اتبع  

اللغة املعتمد على   كوتشينج(  ®)نيوروالجنويج كوتشينج بناء الوحدات بطريقة –
تقدمي وعرض القواعد النحوية بواسطة حماداثت   – علم املخ واألعصاب

 الكوتشينج  

 مقدمة وتبسيط ملواضيع القواعد النحوية   •

لكوتشينج القواعد   PACT PQCمنوذج )ابكت ب. كيو. سي.(     •
 النحوية  

 التحديد  

 التقييم  

 احملادثة  

 التدريس  

 األسئلة الفعالة  

 التوضيح  
 

 مواضيع القواع النحوية يف حماداثت الكوتشينج   – ن على الكوتشينج  يالتمر –

 تطبيق طريقة الكوتشينج يف عملية كوتشينج اللغة  

كوتشينج اللغة (  ®)نيوروالجنويج كوتشينج التمرن على بناء الوحدات بطريقة  
 املعتمد على علم املخ واألعصاب 

 مواضيع القواعد النحوية يف حماداثت الكوتشينج   – التمرن على الكوتشينج 

 تطبيق أمنوذج الكوتشينج يف عملية كوتشينج اللغة 

 


