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. سادساً: نادي المنومين الدوليين 10  7.  

  .8 . نبذة عن نادي المنومين الدوليين - 11
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والذي   ""ببرنامج  عزيزي المشااااارك  أرحب بك  

  ...( بالنيابة عن البورد األمريكي )لإلستشارات والتدريب معهد إنترناشيونال بورد عليه يشرف 

البرامج  والذي يعد أحد   التدريبي اإلحترافي  بأنتسااااابك لهذا البرنامج  أتخاذك هذا القراربارك لك نذ إ

 العاالياةوقادرتاك تميزك  في هاذا البرناامج يادل عل  معناا  وجودك إن  فاومن هناا  ، في العاالم الادولياة المرخصاااااة

هذا   حيث يعتبر  والذي حتماً ساااي ير مجري حياتك المساااتقبلية بإذن ى تعال ، عل  إتخاذ القرار المناساااب 

 : ، وينقسم هذا البرنامج إل  قسمين أساسيينالبرامج العالمية المتقدمة جداً في مجال التنويمأحد   البرنامج

 . - والمرخص من البورد األمريكي الدولي بالتنويم الممارس .1

 . -البورد األمريكي  والمرخص منالدولي بالتنويم المدرب  .2

وتطوير    الكاملةالفائدة  منحك    والبرنامج ه  هذا األساااسااية فيأحد أهدافنا  و  ل أهتمامناج  إن  ف  هناومن  

  المتطور التنويم  علم  في  الكااملاة  ةرفاالمعناا سااااانزودك باأن  ياث ح  حترافياة،اإلمهاارات  ال  لتكتساااااب مهااراتاك  

التدريبية والعالجية    من خالل مسايرتنا وخبراتنا  مؤهالً لتدريب التنويم والعالج به، الذي سايجعلك  اإلحترافي

 .لهذا العلم 

ك في عالم التدريب تنطالقإلهذا البرنامج هو البداية األسااساية    يكونأن  ونتمن  لكم التوفيق  وأخيراً،  

المهارات تحصاال عل   لكي    رار شااخصاايتك والقدرة عل  التعامل معهاوأيضاااً معرفة أساا  واإلسااتشااارات 

 التميز.المعرفة التي تؤهلك إل  و
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التي ستساعدك  بعض المعلومات فنحن نرحب بك ونوفر لك البرنامج من خارج دولة الكويت  هذا إذا كنت تحضر

 تواجدك بالكويت. عل  االستقرار أثناء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ :  
شارع التعاون مقابل منطقة الرميثية باتجاه   -البدع   -الكويت  -فندق ريجنسي 

 الدور األول قاعة ابتسام )الفندق مطل عل  البحر(.  -شارع الخليج العربي 

✓ : 
بورد  إنترناشيونال  معهد  مع  يسجل  لمن  خاص  عرض  ريجنسي  فندق  يقدم 

التنويم بخصم خاص، شامل وجبة   في  المدربين  تدريب  برنامج  في  والتدريب  لإلستشارات 

 اإلفطار والتوصيل من وإل  المطار.

 دينار. 90سعر ال رفة قبل الخصم  •

 دينار شاملة وجبة اإلفطار والمواصالت من وإل  المطار.  55سعر ال رفة بعد الخصم   •

✓ :       

✓   : 

Tel: 00965    2576 6666 

Fax: 00965    2576 6610 

 

✓ : 

نحن نقترح عليك بأن تحضر معك جاكيت في حالة كانت األجواء باردة في  

القاعة، حيث أن درجة الحرارة بال رفة سيتم تهيئتها بناء عل  اتفاق الجميع، 

 وستكون ثابته.
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✓ :  

شاااااارع التعااون مقاابال منطقاة   -فنادق النخيال  البادع  

سااالوي باتجاه شاااارع الخليج العربي، يبعد عن فندق ريجنساااي  

 خمس دقائق بالسيارة  )الفندق مطل عل  البحر(.

✓ : 

يقدم فندق شااط  النخيل عرض خاص لمن يساجل من 

خالل معهد إنترناشاايونال بورد لإلسااتشااارات والتدريب، شااامل 

 وجبة اإلفطار والتوصيل من وإل  المطار.

 دينار. 63سعر ال رفة قبل الخصم  •

دينار شاملة وجبة اإلفطار   50سعر ال رفة بعد الخصم   •

 والمواصالت من وإل  المطار. 

: يجب أن تتم عملية الحجز من خاللنا وذلك   •

 لضمان حصولكم عل  العرض المذكور.

✓      : 1824060  00965  Tel: 

 

 

 : جيب أن تتم عملية احلجز من خاللنا وذلك لضمان حصولكم على العرض املذكور.

✓ :  
شاااااارع التعااون مقاابال   -فنادق ومنتجع موفنبياك  البادع  

منطقاة الرميثياة بااتجااه شاااااارع الخليج العربي، يبعاد عن فنادق  

 ريجنسي خمس دقائق مشياً عل  األقدام  )الفندق مطل عل  البحر(.

✓ : 
يقدم فندق شااااط  النخيل عرض خاص لمن يساااجل مع 

معهد إنترناشايونال بورد لإلساتشاارات والتدريب في برنامج تدريب  

المدربين في التنويم بخصام خاص، شاامل وجبة اإلفطار والتوصايل 

 وإل  المطار. من

 دينار. 60سعر ال رفة قبل الخصم  •

دينار شاملة وجبة اإلفطار   50سعر ال رفة بعد الخصم   •

 والمواصالت من وإل  المطار. 

✓  :    22253100 00965  Tel: 

✓     

       :  
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 (:التنويم المرخصين دولياً من البورد األمريكيبمدربين تدريب البرنامج ل: )ات مهمةمالحظ 

كمال التساجيل واساتالم  بفندق ريجنساي إل 4:45إل    4سايكون التساجيل للبرنامج السااعة  :  اليوم األول -

 الحقيبة التدريبية.

 مساًء. 9  -  5سيكون بداية البرنامج من الساعة  : اليوم األول -

يوم تدريبي، يكون بينهما   12)الممارس وتدريب المدربين(  لمدة    مجموع البرنامجين  سايكون:  مالحظة -

 .باإلضافة إل  راحة يوم واحد  عملية لمدة يومينوتطبيقات مهمة عمل 

 اإلحترافية.للمهارات يتخلل البرنامج التدريبي العديد من التطبيقات : مالحظة -

 التدريبي بوفيه عشاء فاخر، لجميع المتدربين.يتخلل البرنامج : مالحظة -

 ، واستراحة للعشاء.الم رب  سيكون هناك استراحة لصالة: مالحظة -

 .إحترافيالتي تم صياغتها بشكل  السكربتات التنويميةمجموعة من عل  المتدربين  سيوزع: مالحظة -

لبرناامج    تادريبياة متكااملاة  حقيباةدرب  كال ما توزيع عل سااااايتم  التادريبي   بعاد اجتيااز البرناامج  :  مالحظةة -

)بااوربوينات، والماادة التادريبياة، صاااااي اة من   ، مثال:المحتوي التادريبي، يوجاد بهاا  ممةرس  النوويم قط 

 (.أحترافية للتنويم، وعدد عشرة سكربتات شهادة االعتماد، شعار البورد األمريكي

نادي المنومين  + كرنيه خاص ب  شاااهرينلمدة   مجانية  سااايحصااال كل مدرب عل  عضاااوية:  مالحظة -

 .والندسيب(  معهد إونسورشيوورل بوسد لإلسنشرساتمكرن الوردي ) الدوليين

 مع إضافة صورته الشخصية. مساحة لكل مدرب بموقع نادي المنومين الدوليين تخصيص : مالحظة -

 .الشروط المطلوبة( تحقيقتم )إذا مساعد  ب البرامج المستقبلية كمدرسيتم اإلستعانة بالمدرب ب: مالحظة -

تم )إذا    ه بتقديم برنامج ممارس بالتنويمسااايحصااال المدرب عل  الدعم التدريبي في حالة رغبت:  مالحظة -

 الشروط المطلوبة(.  تحقيق

 سيكون برنامج تدريب المدربين برنامجاً مكثفاً جداً وذلك للحصول عل  المهارات الالزمة.: مالحظة -
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 :بعد التخرجما ستحصل عليه  

 .ABH -األمريكي من البورد كمدرب شهادة العضوية الدولية  -
 

 . ABH  - من البورد األمريكي بالتنويم  شهادة معالج معتمد  -

 

 . ABH  - كرنيه العضوية من البورد األمريكي  -

 

 البورد األمريكي. من  لك يرسلعل  صي ة "بي دي أف"  ختم خاص باسم المدرب  -
 

 لل ة العربية مع غالف فاخر. مترجمة إل  االبورد األمريكي إحترافية بمنهج مذكرة  -
 

 . ABH  - لمتدرب القدرة عل  تقديم برنامج الممارس والممارس المتقدم في التنويم دي اسيكون ل -

 

 . ABH  - مباشرة  لمتدرب القدرة عل  إصدار شهادات من البورد األمريكيدي اسيكون ل -

 
 كمدرب.  درجته بموقع البورد األمريكي إلثبات الخاص به   واإليميل اسم المتدرب  إضافةسيتم  -

 
 . والمواد التدريبية استخدام شعار البورد األمريكي  المدرب  حقيصبح من البرنامج أجتياز بعد  -
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 .. مقسمة كاآلتي:   12/2021/ 18  من تاريخ:  بداية يوم تدريبي  12كون مدة الربنامج تس

 التفصيل التاريخ
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 اإلستثمار يف برنامج املمارس املعتمد دوليًا بالتنويم:  ▪
 دينار كويتي.  230:  هو  ممارس التنويم برنامج في   األصلي  سعر التسجيل -

 برنامج ممارس التنويم مجاناً. سيتم منحك: عند إلتحاقك ببرنامج مدرب التنويم المرخص دولياً مالحظة -

 اإلستثمار يف برنامج تدريب املدربني املعتمد دوليًا بالتنويم: ▪

 دينار كويتي.  850مقعد ببرنامج المدرب المرخص دولياً بالتنويم:   15سعر التسجيل في أول  -

 . دينار كويتي   950:  بالتنويم  امج تدريب المدربينمقعداً( ببرن 20إل    15الخمس مقاعد )من  سعر  -

 .  دينار كويتي  1000:  بالتنويم  برنامج تدريب المدربين مقعداً ب 20بعد إجتياز العدد   سعر التسجيل -

 

 

ل   باإلضافة إ شامل عضوية المدربين من البورد األمريكي والحقيبة التدريبية المدرب بالتنويم مبلغ  -

 ً  . برنامج ممارس مجانا

 شهور مجاناً(.  3بعد أجتيازك للبرنامج بنجاح يتم منحك عضوية نادي المنومين الدوليين )لمدة   -
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املنومني الدوليني تأسيس نادي  

تأسيس نادي خاص  بلإلستشارات والتدريب  بورد إدارة معهد إنترناشيونالستقوم 

بالمنومين الدوليين والذي سيطلق عليه أسم " وردي الموومين الدوليين" ، حيث يخدم هذا 

  .كل المهتمين بمجال علوم التنويم النادي

 أمتيازاتهواإلستفادة من  يستطيع كل شخص مرخص بالتنويم اإلنضمام لهذا الناديو

. باألسفلالمذكورة   

 

 آلية عمل النادي:

 .يوم سبتكل  )األسبوع األول والثالث( مرتين بالشهر يعقد النادي أجتماعاته -

 أشخاص في كل أجتماع. 7نصاب النادي يكون  -

ً أنتخاب رئيسيتم  - ً للنادي وأمين ا  .والمنسق العام للسر ا

 شهور، ويجدد. 6هي عمل النادي فترة  -

 شهور. 6كل هي فترة االنتخابات وأختيار الهيئة اإلدارية  -

 فعاليات النادي اإلضافية تختارها اللجنة اإلدارية المنتخبة. -

 

: شروط اإللتحاق بالنادي  

 بالتنويم من أي جهة كانت. يجب أن يكون العضو حاصالً عل  أعتماد دولي  -

-  ً  . يجب أن يكون العضو ممارساً أو ممارساً متقدماً أو مدربا

 باإلنتساب للنادي. الخاص توقيع العقد  -

 العضوية. دفع رسوم  -

 

 أسعار اإلنضمام للنادي
 K.D 45نا = المدرب من قبل -

  K.D 55الممارس من قبلنا =  -

الممارس أو المدرب من قبل جهة  -

 K.D 85خارجية = 

ى:حيصل العضو عل  

كرنيه خاص بالنادي.  

شهادة إنتساب للنادي.  

. مذكرة النادي 

بالدورات خصومات خاصة  

التدريبية. 

خصومات خاصة بالفنادق.  

خصومات خاصة بالمطاعم.  

ي لمدة شهرين  
اك مجان  أشتر

بالنادي. 
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إن وصولك إل  هذا المكان يدل عل  سعيك إل  تطوير نفسك والحصول عل  الت يير الذي تبحث  

الشرق  في  حترافي  التنويم اإلرواداً لعالم    حيث نعتبر سبة يسرنا أن نقدم لك نبذة عن النادي  عنه، وبهذه المنا

فمناهجنا  ،  بتخريج الكثير من المدربين في هذا المجالقمنا  وأكثر  ، وخالل عشرة سنوات من الخبرة  األوسط

المرخصة  التدريبية   المنهجيات  من  ا عالمياً  تعتبر  األمريكي  من  )نيفادالبورد  ومقره  ،  هندرسون(  /للتنويم 

باإلضافة إل  ذلك تعتبر المهارات التدريبية التي نقدمها لك أثناء حضورك لبرامجنا التدريبية من المهارات  

  وفق المعايير الدولية والعالمية.  تصنيفها التي تم 

بأن عالم التدريب اليوم يعتبر من أسااااسااايات تطور وازدهار    المتدرب من المهم أن تعرف عزيزي  ف

وتقدم الدول، وقد ت ير عالم التدريب اليوم عن التدريب التقليدي الساابق وأصابح من أسااسايات زيادة الوعي  

إنشاااء هذا النادي بمعاييره العالية الجودة ليواكب التقدم الحضاااري وليعمل نقلة فعلية ب  قمنا لذالدي اآلخرين،  

 2013تاأساااااس ناادي المنومين الادولي أول مرة في عاام  ، وقاد  العربي داياة من الكويات مروراً بادول الخليجبا

عل  أيادي مادربين متميزين في عاالم التادرياب وذلاك بهادف تطوير التادرياب ورفع مساااااتوي الكفااءة في العاالم 

ية المتميزة، والتي تدعم وتشااااجع  العربي، بل ونقل الخبرات األجنبية اإليجابية إليه من خالل البرامج التدريب

 رسالة النادي الرئيسية. وذلك لتحقيق المدربين عل  النهوض بمستواهم وبقدراتهم التدريبية

ليحققوا أهدافهم متدربينا ومسااااعدتهم  دعم    بالحياة هيرساااالتنا    ونحن إدارة نادي المنومين الدوليين

المعاهد التدريبية في الكويت والخليج من خالل التعاون المشاترك الذي يحقق  المحددة باإلضاافة إل  ذلك دعم  

 .كل من ينضم إل  بيئتنا المتميزةلالجودة التدريبية الوعي و لنشرمبدأ الربح للجميع حيث إننا نطمح 

  فائدة ممكنة من خالل رفع لالنتسااب لهذا النادي وذلك لتحقيق أعل  لك عزيزي القاريء  وهذه دعوة

 .بكشعار الربح للجميع ... فأهالً وسهالً 
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  بأنه يوفر لك متطلبات البدء وأساس النجاح،  إنترنالشايونال بورد لإلساتشاارات والتدريب يتميز معهد 

ال تنتهي بنهاية البرامج التدريبية بل   والتي  مع المتدربين  التواصااال الدائم  ومن هذا المنطلق فإننا نحافظ عل 

 :البرامج التدريبية وهي كاآلتي   أنهاء  ستفيد منها بعد تقدم لك باقة تدريبية  ن  فنحن سندعمك حت  تحقق أهدافك،

 . بمواقعنا التسويقيةالتنويم أن يعرض البروشور الخاص ببرنامجه التدريبي  يحق لمدرب  -

 . التدريبيةدوراته  ة بالمعهد لتسويق التنويم استخدام وسائل االتصال الخاص يحق لمدرب  -

 . صفحاتنا الرئيسية يتم عرض صورة للمدرب ب  -

حترافي،  لدعمك في عالم التدريب اإل  المثل   الحلول  يمتلك معهد إنترناشايونال لإلساتشاارات والتدريب 

من  مجال اإلسااااتشااااارات والتدريب وذلك لك كل ما يميزك في    من يقدم  الوحيدين في الكويت والخليج  فنحن

توفر لاك متطلباات البادء وأساااااس النجااح التي تسااااااعادك عل   ، حياث  " بةرةةة الةدام النةدسيبيةة"  خالل تقاديم

الجودة العاالمياة في عاالم   مبني عل  مبااد  ومعااييرالرافي  حتنطالق كمادرب متميز في بيئاة التادرياب اإلاإل

 .المؤثر التدريب 

مواد تادريبياة  "من  المحترف  نعمال عل  تزويادك بكال مساااااتلزماات التادرياب    فقاد قررناا أنمن هناا  

منح العضاويات الخاصاة بمتدربيك وانتساابهم لنا    باإلضاافة إل   "البرزنتيشان"،بها    ووساائل العرض الخاصاة

مسااعد في برامجنا التدريبية عل   كما نقوم باإلساتعانة بالمدرب كمدرب   للمدربينالدعم اللوجساتي    مع توفير

مدي خمساة سانوات تدريبية، تحصال بعدها عل  الدرجة العليا بالتدريب كمدرب مدربين متخصاص في مثل 

 إلحترافي".م "علوم التنويم اهذه العلو

نقوم بتوفير بيئة متميزة للتطبيق  أننا سااعل  معايير الجودة، كما    من خاللناتحصاال  ساافإنك    ومن هنا

واكتسااااااب الخبرات المتميزة من خالل إنشااااااء ناادي خااص لفترات محاددة يادعم التطبيقاات التي تعلمتهاا  

 ."كما هو مبين باألعل " ويساعدك عل  اكتساب الخبرات المتميزة
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من مهارات ومعارف لتضاااامن لنفسااااك    كنزودك بكل ما يلزملمتدرب .. ولتعلم بأننا سااااعزيزي ا

ً تمر معاك  سااااايسااااا  مبهر "باإذن ى تعاال " والحصاااااول عل  التميز والاذيانطالقاة قوياة ونجااح   ، فمن دائماا

 :.. هي نتسابك معناأمتيازات التي تحصل عليها من خالل اإل

يساااتحقها إال من ينجح في االختبار الخاص بها، وهذا يؤكد  رخصاااة دولية لمزاولة مهنة التدريب ال   .1

 للجميع أنك مدرب محترف وإن كنت حديث العهد بالتدريب.

عضاااااوياة البورد األمريكي للمادربين الادوليين باالتنويم، والتي تمنحاك مزاياا عاديادة منهاا االنتشاااااار،   .2

 ك.نواعتماد حقائبك التدريبية، وإصدار شهادات لمتدربي

"كمدرب   ا ولمدة خمساااة سااانوات تدريبية تمارس من خاللها التدريب القيادي المحترفلتزام معناإل .3

 مساعد". )اسأل عن عرض المدربين المساعدين(.
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 ؟ من هم المدربين المساعدين -

 كيف نختار المدربين المساعدين؟  -

 لماذا تم أختيار المدربين المساعدين؟  -

مليئة بالتعلم والتدريب، والسانوات    ةألكثر من عشار  من منطلق خبراتنا في هذا المجال والتي تتراوح

التدريبية  فقد طورنا برامجنا  أعل  القمم،    زمة للوصاول إل الال  المهارات كتسااب  إل هذه الخبرات   تؤهلناحيث  

تساااااعد عل  تميز البرامج    وذلك بتوكيل مهام لهم  من خالل اإلسااااتعانة بمدربين خريجين الدفعات السااااابقة

 لمدة يومين. لهم عقد دورة خاصة حيث سيتميتحقق من خالل تدريبهم عل  هذه المهام س وكل ذلكالتدريبية،  

في برنامج المدرب   المدربين المساااعدين  يتم من خاللها إختياروقد وضااعنا أسااس وشااروط معينة  

جميع البرامج التدريبية التي  والمشااركة باإلنتسااب  ،  ، ومن هذه الشاروطالمرخص دولياً من البورد األمريكي

 :ملدفعة العاشرة وهإلدارة ا ينمساعد ين عدد ثالثة مدرب إدارة المعهد  نا نحنرا، وقد أختيقدمها المعهد 

 م. ياسمين ملكي.  .1

 د. فهد العنزي  .2

 . مهدي أ. وفاء  .3

 

 

 

 

 

 

 

 وفاء مهدي  . أ

 ياسمين ملكي . م

 فهد العنزي  . د
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