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.الدوليةICFالمعتمدة من ال " Life Coaching"خالل برنامجنا للحصول على شهادة 
ب ستعيش تجربة فريدة ومميزة من نوعها من خالل توفير البيئة المناسبة ومتعة التدري

.ساعة من التدريب60والممارسة طوال رحلتك ولمدة 

وستبدأ رحلة التدريب المتقدم " Certified Life Coach“في نهاية رحلتك معنا ستحصل على لقب 
“Mentoring” نهايةً للوصل لإلمتحان النهائي لإلعتماد الدولي من“ICF”.

لمساعدة األشخاص على تحقيق أعلى إمكانياتهم والمضي قدماً " Life Coaching"إستخدام يتم 
.في الحياة بسهولة ووضوح

أهال بك
.من فريقنا
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,  ساعة تدريب60هي رحلة معتمدة لمدة " CLCJ" رحلة 
 International“من قبل اإلتحاد الدولي للكوتشينج  

Coaching Federation”

أداة لتطبيق 12يمكنك من خاللة تحسين وتعزيز ”CLCJ“برنامجنا 
جدارات لقواعد السلوك المهني والتدريب على معرفة 8مع تطبيق Life Coachingال 
.  قوى البشرية5ال 

 ”ACC“نحوبأنة سيدعمك لمتابعة إعتمادك  ”CLCJ“من خالل برنامجنا نعدك 

”CLCJ“أهداف برنامج 
.  ”Life Coaching“المهارات والتدريب لممارسة ال إكتساب •
.التعرف على كيفية مساعدة الناس بطريقة يكون لها تأثير إيجابي لحياتهم•
".International Coaching Federation"فهم دور اإلتحاد الدولي للكوتشينج •
المماثلة األخرى والمهن ”Life Coaching“التعرف على الفروق بين ال •
.”Life Coaching“جدارات وكيفية إستخدامها في ممارسة 8فهم وممارسة ال •



تبدأ األنرحلتك 



حضور البرنامج01

ساعة معتمدة من اإلتحاد الدولي للكوتشينج 60حضور •
“International Coaching Federation” لتعزيز مسار رحلتك

. Associate Certified Coach (ACC)نحو 

تطبيق مع  Life Coachingلممارسة الأداة 12إكتساب وتعزيز •
5جدارات لقواعد السلوك المهني والتدريب على معرفة ال 8

.  قوى البشرية



التوجيه02

ساعات من التوجية والتدريب أونالين10حضور 

يوفر التوجية المساعدة المهنية في تحقيق وإثبات 
توي مستويات كفائة التدريب والقدرة التي يتطلبها مس

.اإلعتماد النهائي المطلوب

يجب أن يتم التدريب على مدار ثالث أشهر كحد أدني 
ارسة ولتسمح أيضاً بالتفكير والمم, لإلستماع من المدرب

.أكثر  من جانب الفرد الذي يتم توجيهه

ساعات في تكون بصورة 7إلى 10تنقسم الساعات ال 
.  ”one to one“ساعات فردية 3و , جماعية



اإلنضمام لمجتمع03
747CG

اإلستفادة من سيوفر لك747CGإنضمامك لمجتمع 
مع حضور إجتماعات المجت: الخدمات المجانية المختلفة مثل

جلسات اإلشراف وحضور CKAجلسات اإلعداد , الخاص بنا
.الجماعي والمزيد من الخدمات



كوخ التدريب04

الخاص بتسويق ”كوخ التدريب“اإللكترونية 747CGإنضم لمنصة 
.البروفايل الشخصي لك وتداولة مع العمالء 
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متطلبات مسار الحصول على اإلعتماد

ساعة من التدريب الخاص 60ما ال يقل عن 
“من خالل برنامج  “أو ” ”.
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من التدريب الموجة ال ساعاتتحقيق 
“Mentoring” أشهر على األقل3على مدار.

يجب أن يكون المدرب الخاص بك معتمد من 
والذي بدورة أنهى الدورة كاملة من ”ACC“ال 

بيانات اإلعتماد ومن خالل تجديدة لرخصة 
“ “أو ” ” .

,  ”Coaching“ساعة تحقيق ما ال يقل عن 
أي على األقل , األجرساعة مدفوعة 75منهم 

عمالء بعد إنتهائك من تحقيق الخطوة 8
. السابقة بالمسار

ساعة على األقل من هذة يجب أن تحقق 
قبل تقديم شهراً 18الساعات في غضون 

.طلب اإلعتماد



0

0

تقييم األداء 
يتم تحميل ملف تسجيل صوتي ونسخة

بك مكتوبة من جلسة تم عقدها مرفقة في طل
.لإلعتماد النهائي

اإلنتهاء من تقيم
“





تجربة ”CLCJ“ما الذي يجعل برنامجنا المعتمد
متعليمية فريدة من نوعها على مستوى العال

عاب البرنامج المدعم بتقنيات التدريب باألل
.بشكل كامل على مستوي أنحاء العالم

خبرة الممارسة لعمل جلسات على مدار 
.مرة20–18التدريب لفترة تتراوح بين 

.انيةالتجربة للتحول الفكري لممارسة اإلنس

سر التدريب المستمر حتى الوصول إلى خلق ج
ورابطة قوية بين جميع الحاضرين

تم تصميم جميع المواد العلمية المستخدمة من قبل فريق 
.لمياًحاصل على شهادات وجوائز لكي تتالئم مع الحضور نظرياً وع

زايا بعد التدريب تصبح جزءاً من مجتمعنا للتمتع بالم
.والعديد من الخدمات المقدمة لك بعناية

After the training, you become part of our community of 
coaches with many other dedicated services to our graduates.

The material is designed by an award-winning team to 
match attendees' needs theoretically and practically.

Coaching where bridging & bonding happens, where 
a strong bond between all attendees exist.

A transformational experience to you as a human being.

Engaging experience where you practice coaching 
between 18-20 times.

It’s fully gamified coaching learning experience 
worldwide.01
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خمن



المحتوى الداخلي لبرنامجنا



3
أقسام رئيسية

جدارات لقواعد 8
المهنيالسلوك 

قوى البشرية5 أداة لتطبيق12
Life Coaching



01: Demonstrates 
Ethical Practice

02: Embodies a 
Coaching Mindset

Definition: 
Understands and consistently applies coaching ethics and standards of 
coaching.

Definition: 
Develops and maintains a mindset that is open, curious, flexible 
and client-centered.

03: Establishes 
and Maintains 
Agreements

04: Cultivates Trust 
and Safety

05: Maintains 
Presence

Definition: 
Partners with the client and relevant stakeholders to create 
clear agreements about the coaching relationship, process, 
plans and goals. Establishes agreements for the overall 
coaching engagement as well as those for each coaching 
session.

Definition: 
Partners with the client to create a safe, supportive 
environment that allows the client to share freely. Maintains a 
relationship of mutual respect and trust.Definition: 

Is fully conscious and present with the client, 
employing a style that is open, flexible, grounded and 
confident.

06: Listens Actively

07: Evokes Awareness

Definition: 
Focuses on what the client is and is not saying to fully understand what is being communicated 
in the context of the client systems and to support client self-expression.

Definition: 
Facilitates client insight and learning by using tools and techniques such 
as powerful questioning, silence, metaphor or analogy.

08: Facilitates Client 
Growth
Definition: 
Partners with the client to transform learning and insight into 
action. Promotes client autonomy in the coaching process.

الممارسة يوضح 
األخالقية

عقلية يجسد 
الكوتشنج

يؤسس 
ويحافظ على 

االتفاقيات

الثقة يزرع 
واألمان

على  يحافظ 
الحضور

بإصغاءينصت 

الوعىيثير 

نمو يسهل 
العميل



األنسانية التراحم الفضول الكرم ادارة النفس



التصور

عجلة الحياة

الناقد الداخلى

تحقيق اإلنجازلحظة 

االطاراتتغيير 

فخ األنا

يوميات

مواقع الثالث وجهات نظر

الكوكبيالنظام 

األهداف الذكية

من المستقبل العودة 

هدف الحياة



Facebook

Tweeter

LinkedIn

instagram

https://www.facebook.com/747-Consulting-Group-Boston-366135266885954
https://twitter.com/747cg
https://www.linkedin.com/company/5217527
https://www.instagram.com/747cg/


747CG
420 Main St. Suite 14 
Walpole, Massachusetts

+1 844 747 2477
+20 128 842 3309

info@747cg.com




