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 NLP بلوم البرمجة اللُغوية العصبيةد

Diploma of Neuro Linguistic Programming NLP 
 

 ما هي البرمجة اللُغوية العصبية ؟
لذا فإن تعرٌفها ٌتم  ستفٌدون منها فً أشٌاء متباٌنة.ٌدرك الناس البرمجة اللُغوٌة العصبٌة بطرق مختلفة و ٌ

لى بذل دراسة التفوق اإلنسانً .. وهً القدرة ع او   بصور عدٌدة و متنوعة ... فهً دلٌل استخدام العقل
. وهً وهً الطرٌقة الجبارة و العملٌة التً تؤدي إلى التغٌٌر الشخصً .... قصارى جهدك اكثر فاكثر
 تعرٌفاً كالتالً:ؤسسو البرمجة اللُغوٌة العصبٌة م وضعو قد  . تكنولوجٌا اإلنجاز الجدٌدة

حٌث أنه من الممكن استبدال البرامج المألوفة بأخرى  .ـــ البرمجة : تشٌر إلى أفكارنا و مشاعرنا و تصرفاتنا ..
 جدٌدة و إٌجابٌة .

كس تشٌر إلى كٌفٌة ع ـــ اللُغوٌة : المقدرة الطبٌعٌة على استخدام اللغة الملفوظة أو غٌر الملفوظة . والملفوظة
لغة الوضعٌات و الحركات و العادات التً او  ملفوظة لها صلة " بلغة الصمت " وغٌر ال ألفكارنا.كلمات معٌنة 

 تكشف عن أسالٌبنا الفكرٌة و معتقداتنا .
ـــ العصبٌة : تشٌر إلى جهازنا العصبً وهً سبٌل حواسنا الخمس التً من خاللها نرى و نسمع و نشعر 

 وق و نشم .ونتذ
فن و علم الوصول باإلنسان لدرجة االمتٌاز البشري التً بها ٌستطٌع أن ٌحقق أهدافه و ٌرفع دائماً  لذلك فهً 

 من مستوى حٌاته .
والٌوم دخل علم البرمجة العصبٌة فً مجال تطبٌقات حدٌثة لٌتجاوز حدود الذات وتطوٌرها ولٌشمل تطوٌر 

فة تطبٌقات الحٌاة فتجده فً التربٌة والتعلٌم واألعمال اإلدارٌة والطبٌة النظم واإلستراتٌجٌات وٌدخل فً كا
واألمنٌة حتى أننا نستطٌع أن نقول أنه علم مساعد للتطوٌر فً كل مجال ومؤسس لكل تقدم وتطوٌر وتغٌٌر 

 إٌجابً .
 

 :أهداف الدورة
 اللغوٌة العصبٌة واستخداماتها.  معرفة نشأة البرمجة اللغوٌة العصبٌة، واالفتراضات المسبقة للبرمجة .1
 تطبٌق الطرٌقة العملٌة لمعرفة ما ٌرٌد . .2
 معرفة واستخدام إطار اإلدراك للوصول إلى طرق تفكٌر اٌجابٌة  .3
 تطبٌق األركان األربعة للبرمجة اللغوٌة العصبٌة )استراتٌجٌة التفوق(  .4
                    تحدٌد النتٌجة المطلوبة )الحصٌلة( .5
معرفة واستخدام طرق جمع المعلومات من النظام التمثٌلً وإشارات الوصول العٌنٌة وعبارات االستدالل  .6

 والمعاٌرة )التدرٌج( 
 استخدام البرامج العقلٌة العلٌا فً التعامل مع اآلخرٌن  .7
 معرفة وتطبٌق عناصر االتصال  .8
 ٌادة .معرفة االلفة ومستوٌاتها وكٌفٌة المساٌرة والق .9

معرفة واستخدام تقنٌات تساعد فً كٌفٌة الوصول إلى ما نرٌد، مثل اإلرساء ودائرة االمتٌاز ومولد السلوك  .11
 . اإلبداعالجدٌد )الترسٌخ( واستراتٌجٌة 

 
   :الوحدات المعرفية والمهارية للبرنامج التدريبي

 :االولالمحور 

 عرٌف بالبرمجة اللغوٌة العصبٌة .مقدمة وت 

  ٌة عن البرمجة اللغوٌة العصبٌة .تارٌخنبذة 

 ت علم البرمجة اللغوٌة العصبٌة .تطبٌقا 

 ن علم البرمجة اللغوٌة العصبٌة .أركا 

  اللغوٌة العصبٌة .فرضٌات علم البرمجة 

 ر علم البرمجة اللغوٌة العصبٌة .مصاد 

 دث مع الذات و البرمجة الذاتٌة .مستوٌات التح 

  ( مكونات الحالة الشعورٌة. ) نموذج مرسٌدس 
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 :المحور الثانً

 .) النظام التمثٌلً ) النمط 

 . ) التأكٌدات اللغوٌة ) لحن الخطاب 

 . إشارات الوصول العٌنٌة 

 تلمٌحات وضع الجسم. 

 . األشكال المختلفة لألنظمة التمثٌلٌة 

 . ) بناء التوافق ) األلفة 

 . ) المعاٌرة ) التدرٌج 
 

 :ثالثال المحور

 . مواقع اإلدراك 

 . ًنموذج االتصال اإلنسان 

 . ) الرابط ) اإلرساء 

 . تصعٌد الرابط 

 . تحطٌم الرابط 

 . دائرة االمتٌاز 
 
 


