
ملخص البرنامج 

 يهدف برنامج الكوتشنغ التدريبي ف 
التنمية الذاتية (فن إدارة احلياة بوعي) إلى 

مساعدتك لتحديد وإدراك أهدافك ف 
احلياة.  

ويتم ذلك من خالل تكوين عالقة تكاملية 
وتفاعلية بي املدرب (خالد) وبينك بحيث 

يتم فتح محاور للحوار والتواصل الدائم 
خالل فترة التدريب املقترحة.  

مميزات البرنامج 

يتميز هذا البرنامج بأنه 
من البرامج النادرة املتوفرة 
ف اإلمارات الذي يركز على 

التنمية الذاتية من جانب 
روحي، أي مبعني أنه يعتمد 

على أسلوب نظري وعملي 
للوصول إلى ما يسمى 

باليقظة وإدراك حقيقة 
الذات واالستنارة. كل هذا 

يؤدي بدوره إلى الطمأنينة 
النفسية والشعور واإليجابي 

وينمي السالم الداخلي.  

أهـم مـحاور الـبرنـامـج 

كـيـف حتـدد أهـداف حـيـاتـك •
وكـــــيـــــف تـــــضـــــخ خـــــطـــــة 

لتنفيذها. 
كـيـف تـعـرف نـفـسـك، وكـيـف •

تتصل بذاتك.  
كـــيـــف يـــؤدي إدراك الـــذات •

إلــى الــوعــي أو الــيــقــظــة أو 
االستنارة.  

الـــتـــعـــرف عـــلـــي فـــن إدارة •
األفكار واملشاعر، وآليــــــــــــــــــة 
تـــــشـــــكـــــلـــــهـــــا، واالمنـــــاط 
الــســلــوكــيــة املــصــاحــبــة لــهــا 
وكـيـف تـؤثـر فـيـنـا ومـا هـي 
الــطــرق املــثــلــى لــلــتــعــامــل 

معها. 

                                     
                        برنامج الكوتشنغ ف التنمية الذاتية 

فن إدارة احلياة بوعي  
مع خالد البدور 



الكوتش خالد البدور 

شاعر إمارتي ومدرب اليف كوتش معتمد وإعالمي ومستشار 
ثقاف. 

بكالوريوس ف اإلعالم من جامعة اإلمارات. •
شهادة املاجستير ف اإلعالم من جامعة أوهايو بالواليات •

املتحدة.  
شهادة مدرب معتمد من هيئة املعرفة بدبي.  •
شهادة التدريب املعتمد ف التحول والتنمية الذاتية. •

Transformation, Self- Development Coach 
 شهادة تدريب معتمدة ف مجال األبحاث من منظمة •

اليونيسكو. 

هـو أحـد أوائـل الـشـعـراء الـذيـن سـاهـمـوا ف تـأسـيـس حـركـة •
الـشـعـر  احلـديـث ف اإلمـارات وقـد بـدأ الـنـشـر ف الـصـحـف 
واجملـالت احملـلـيـة مـنـذ عـام 1979 وأصـدر عـدة مـجـمـوعـات 
شـعـريـة وهـو أحـد األعـضـاء املـؤسـسـي الحتـاد كـتـاب وأدبـاء 

اإلمارات.  

عــمــل ف مــجــال اإلعــالم ملــدة  تــزيــد عــلــى 20 عــام، كــمــذيــع •
ومـعـد بـرامـج ف إذاعـة وتـلـفـزيـون دبـي، ومـديـرا لـلـبـرامـج، 

ومديراً إلذاعة دبي.  

يشارك حالياً ف تقدي البرامج ف قناة اإلمارات •
 وإذاعة أبوظبي، وككاتب ف املوضوعات الثقافية ف  

جريدة االحتاد. 

 قـام بـكـتـابـة الـعـديـد مـن األفـالم الـوثـائـقـيـة، وشـارك ف عـدة •
مـنـتـديـات أدبـيـة وثـقـافـيـة عـربـيـة ودولـيـة. بـاإلضـافـة إلـى 

تقدميه دورات التدريب اجلماعية والفردية. 

يـعـمـل حـالـيـا كـمـسـتـشـار ثـقـاف ف مـركـز حـمـدان بـن مـحـمـد •
إلحياء التراث بدبي.

أسلوب اجللسات 

تـــتـــم اجلـــلـــســـات بـــشـــكـــل •
أســـــبـــــوعـــــي ملـــــدة ســـــاعـــــة 
واحــدة،، ميــكــن أن تــتــم ف 
مـكـتـب خـالـد الـبـدور بـدبـي 

أو عبر برنامج زووم.  

تــــشــــمــــل حــــوار مــــفــــتــــوح •
وتـبـادل لـألفـكـار كـمـا ميـكـن 
أن تـــكـــون هـــنـــاك وقـــفـــات 
لـــــتـــــمـــــاريـــــن الـــــتـــــأمـــــل 

واالسترخاء. 

عـدد اجلـلـسـات: 5 جـلـسـات •
(وجتدد حسب الرغبة) 

مــــدة اجلــــلــــســــة: ســــاعــــة •
واحدة. 

الرسوم: 2250 درهم •
تــــدفــــع  لــــلــــجــــلــــســــة)   450) 
مــقــدمــاً عــنــد تــوقــيــع عــقــد 

البرنامج. 

يـــتـــم تـــنـــظـــيـــم جـــلـــســـات •
جـــــمـــــاعـــــيـــــة: اجلـــــلـــــســـــة 
لــشــخــصــي، الــرســوم 150  
درهــم لــلــشــخــص الــواحــد، 
اجلـلـسـة لـثـالث أشـخـاص أو 
أكـــثـــر، الـــرســـوم 100 درهـــم 

للشخص الواحد. 
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