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 مجال التدريب اسم المدرب

 د. طارق درويش 
(  )كبير مساعدي ي

 د. الفق 
يه  ي  –تنميه بشر  دبلوم ديناميكية التكيف العصب 

 أحمد قدوس 
) ي
 )كبير مساعدي د. الفق 

ف المعتمد  مجه –المدرب المحي   اللغويه العصبيه  الي 
يه  تنميه بشر

 د. منال الديب 
ة  مساعدي   (د. الفق  )كبير

يه  يه  –تنميه بشر ي  –قوة الطاقه البشر  ديناميكية التكيف العصب 

ي   د. فاطمه الروب 
ة مساعدي  ()كبير  د. الفق 

مجه اللغويه العصبيه  يه  –الي   ارشاد نفسي  –تنميه بشر

(  د. ايناس نجيب يه )دبلوم + المرحله االولي
 قوة الطاقه البشر

مجه اللغو  ية - التنويم بااليحاء –العصبيه  يهالي   تنمية بشر

ية  د. هالة الجمل  إرشاد ارسى -تنمية بشر

ية د. نشين سليمان إعداد  -ارشاد نفس  -ارشاد ارسى  -ارشاد تربوى  - تنمية بشر
ن   عمالءتسويق وخدمة ال -إدارة اعمال  -مدربير

ي عبد الحي عبد الرحمن
مجه اللغويه العصبيه  امابن ي  –الي    –ديناميكية التكيف العصب 

يه  يه –قوة الطاقه البشر  تنميه بشر

يه  محمد فاروق يه  –قوة الطاقه البشر ي  –تنميه بشر  ديناميكية التكيف العصب 

يه )تحيد األهداف( محمود عصام الدين  تنميه بشر

ية -برمجة لغوية عصبية  احمد نشأت جاللد.   تنمية بشر

ية  عادل عبد الهادى ن  -برمجة لغوية عصبية  -تنمية بشر  تدريب مدربير

مجه اللغويه العصبيه  هند عبد الفتاح يه –الي   تنميه بشر

ات الوجه  طارق هيكل ية  -لغة الجسد  -تعبير ن  -تنمية بشر  -تدريب مدربير
 مهارات منسق  التدريب

مجه اللغويه العصبيه  هديل اسامه رفاعي  ية -الي   تنمية بشر

ية  مهندس/ احمد حازم أبو زيد مجة اللغوية العصبية  -التنمية البشر اإليحاءالتنويم ب -الي   
ية  ي  -قوة الطاقة البشر اتيح  التسويق االسي   

مجة اللغوية العصبية  سوسن حبيب تنمية ذاتية -دبلوم الي   

ى محمد يةتن د. أحمد عبد الموجود خضير مية بشر  

ية  احمد رفعت تنمية ادارية -تنمية بشر  

ية هند هشام محمود النجار ن وتنمية بشر  تدريب مدربير

ية عبد الرحمن اسامه رفاع  تنمية بشر

 


