
  

 

 

 4 أیام تدریبیة
 

  دورة مربي الشخصیة اإلبداعیة األخالقیة
 وفق نظریات الدماغ واستراتجیات تفكر

 

 

   تونس 6-3\7\2018

 المدرب: األستاذة مها شحاده
 

 

 الدورة تعقد أیضًا في:

 دبي 26-23\6\2018

 عّمان 6-1\8\2018

 جّدة 14-11\8\2018

 الُخبر 30-27\8\2018
 

 

 أجندة البرنامج
 



 

 

 

 

 

 | امتلك معنا أسس بناء الشخصیة
 طور مهاراتك التربویة باالرتكاز إلى أحدث ما توصل له علم الدماغ واألعصاب، لتمتلك أسس بناء

  الشخصیة المتكاملة وتصبح معتمدًا معنا كمربي حول العالم وفق استراتیجیات برنامج تفكر.

 

 |  لماذا نحتاج إلى إعداد المربین؟
 إن التحدیات التي تمر بها مجتمعاتنا من نضوب في االبتكار وتدهور في األخالق وتعرض أدمغة أبنائنا
 لوسائل اإلعالم وأدوات التكنولوجیا بشكل أصبح من الصعب تفادیه، یحتم علینا تربیة الجیل بفلسفة ذات

 صبغة جدیدة، علمیة أصیلة ومعاصرة قادرة على مواجهة تلك التحدیات.

 إن تربیة الجیل القادم ال یمكن أن یكون إال من خالل مربین لدیهم الفهم لعملیة تكوین السلوك اإلبداعي
 واألخالقي في داخل الشبكة الدماغیة، یمتلكون األدوات العلمیة التطبیقیة لتربیة هذا اإلنسان، من هنا جاءت
 الحاجة إلى تقدیم تدریب شامل إلعداد هؤالء المربین الذین یمر هذا الجیل بین أیدیهم بشكل مباشر أو غیر

 مباشر، لیتم بناؤه بشكل إیجابي متوازن وشامل لكافة مجاالت الشخصیة، وفق األسس العلمیة المرتكزة إلى
 نظریة الدماغ وعلم األعصاب.

  

 | طور مهاراتك التربویة والذاتیة
 برنامج مربي الشخصیة اإلبداعیة األخالقیة وفق استراتیجیات برنامج تفكر یفتح لك اآلفاق لتصبح مربیًا

 للشخصیة المتكاملة في المجاالت الروحیة والنفسیة واألخالقیة واإلبداعیة وفق أحدث النظریات العلمیة، كما
 یساعدك لتطور نفسك ذاتیًا وتزداد إبداعًا وروحانیًة وتقدیرًا لنفسك، كما ستزداد وعیًا ألي سلوك یؤثر في

 شخصیتك أو شخصیة أبنائك وطالبك، أو حتى الراشدین من حولك.
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 إضافة إلى أن برنامجنا التدریبي سیساندك مهنیًا من خالل امتالك شهادة معتمدة لتربیة الشخصیة اإلبداعیة
 األخالقیة وفق برنامج تفكر المستند إلى نظریة الدماغ.

 

 

 |  لمن هذا البرنامج التدریبي؟
 لصانعي القرار في وزارات التربیة والتعلیم●
 لآلباء الطامحین للتربیة اإلبداعیة●
 لمدیري ومعلمي المدارس والمؤسسات التربویة●
 للعاملین في مجال القیادة واإلشراف التربوي●
 للعاملین في القطاع الخاص في مجال الطفولة●
 لمعلمي الطلبة الموهوبین والمتفوقین●
 لممثلي المنظمات الدولیة وحقوق اإلنسان●
 للمختصین والباحثین واألكادیمیین في الجامعات●
 للمهتمین ببرامج اإلبداع●

 

  |  في أربعة أیام

 

  ستمتلك مفاتیح تنمیة الشخصیة المتكاملة●
 تتمكن من كیفیة تعلیم عبادة التفكر لألبناء وللطالب●
 تستخلص مفهوم تقدیر الذات وطرق تنمیته●
  تتعرف لألسس العلمیة لغرس القیم●
  تستخلص عناصر البیئة اإلیجابیة●
  تبني استراتیجیاتك للضبط البناء بدل العقاب●
 تتعرف إلى نظریة التعلم المستند إلى الدماغ●
 تتعرف إلى طرق تنمیة الذكاء وفق أبحاث الدماغ●
  تتعرف إلى مفهوم اإلبداع ومهاراته وطرق تنمیته●
 تمارس تطبیقات على االستراتیجیات اإلبداعیة في منهاج تفكر●
 تستخلص األسس الثالث لتهیئة المناخ اإلبداعي●
 تقّیم أداء المعلم وفق معاییر التمیز في البرنامج●
 تتعرف إلى أسس التنمیة اإلبداعیة في البیت●
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 | مكان انعقاد الدورة
 

 تعقد الدورة في نزل أفریكا العاصمة تونس

 یومیًا من 6-3\7\2018

 

  | تعرف إلى مدربك

 

 األستاذة مها شحاده

 باحثة في مجال بناء الشخصیة المتكاملة وفق أبحاث الدماغ●
 مدربة في مجال التطویر التربوي، تعلیم التفكر ممنهجًا، تعلیم اإلبداع، الكشف●

 عن الموهوبین، رعایة الموهوبین
 مبتكرة الرؤیة التطویریة "المدرسة اإلبداعیة األخالقیة المستقبلیة"●
 مبتكرة نموذج التفكر التعلیمي●
 مبتكرة النموذج المتكامل في تولید السلوك األخالقي●
 مؤلفة منهاج تفكر مع أنوس●
 مدیر عام مركز التفكر للتدریب والتطویر التربوي●
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 |  أجندة البرنامج التدریبي
 

  الیوم األول: الثالثاء 3\7\2018
 8:00 – 9:55 تدریب

  رؤیة وفلسفة وأهداف برنامج تفكر●
 تطبیق عملي●

 9:55 -10:40 استراحة إفطار

 10:40- 12:30 تدریب

 األسس العلمیة للتنمیة الروحیة●
 مبادئ الذكاء الروحي●
  مقیاس الذكاء الروحي●
 أسس تنمیة الذكاء الروحي●
 مفهوم التفكر ومجاالته وأهمیته●

 12:30- 1:10 استراحة صالة

 1:10 – 3:00 تدریب

 كیفیة تعلیم عبادة التفكر للطالب ولألبناء●
 أسس تهیئة المناخ الروحي●

 

 

  الیوم الثاني: األربعاء 4\7\2018
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 8:00 – 9:55 تدریب

 أسس التنمیة النفسیة واألخالقیة وفق أبحاث الدماغ●
 مفهوم تقدیر الذات وعناصره وطرق تنمیته●

 9:55 -10:40 استراحة إفطار

 

 10:40- 12:30 تدریب

 المنهجیة العلمیة لغرس القیم األخالقیة●
 عناصر البیئة اإلیجابیة التي تنمو فیها القیم●
 مقیاس مهارات المربي في تعدیل السلوك●

 12:30- 1:10 استراحة صالة

 1:10 – 3:00 تدریب

 استراتیجیات بناءة في ضبط السلوك السلبي●
 مقیاس السمات الخمس الصحیة والمنتجة للطالب●

 

 

  الیوم الثالث: الخمیس 5\7\2018
 8:00 – 9:55  تدریب

 تنمیة الذكاء وفق نظریة الدماغ●
 أسس التنمیة العاطفیة في الدماغ●
 الكشف عن الذكاء وتنمیته●

 
 9:55 -10:40 استراحة إفطار

 10:40- 12:30 تدریب

 تنمیة شقي الدماغ●
 تنمیة مهارات التفكیر●
  مفهوم اإلبداع ومهاراته●

 
 12:30- 1:10 استراحة صالة
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 1:10 – 3:00 تدریب

 المرتكزات العلمیة للتنمیة اإلبداعیة في منهاج تفكر●
 تطبیقات على التنمیة اإلبداعیة في منهاج تفكر●

 
 

  الیوم الرابع: الجمعة 6\7\2018
 8:00 – 9:55 تدریب

 الكشف عن الموهوبین المبدعین●
  إعداد مربي اإلبداع وفق معاییر اإلبداع في البرنامج●
 تقییم األداء وفق مؤشرات األداء اإلبداعیة●

 
 9:55 -10:40 استراحة إفطار

 10:40- 12:30 تدریب

 تطبیق عملي على استراتیجیات اإلبداع في البرنامج●
  تقییم عملي على التطبیق اإلبداعي وفق أبحاث الدماغ●

 

 12:30- 1:10 استراحة صالة

 1:10 – 3:00 تدریب

 أسس تهیئة المناخ اإلبداعي المشجع للتفكیر●
 تحضیرات غرفة الصف في برنامج تفكر●
 أسس التنمیة اإلبداعیة في البیت●
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 | تواصل مع منظم الدورة في تونس
 أكادیمیة التدریب والتكنولوجیا

 هاتف:   0021698516504
0021692227878  

academy4traintech@annouspps.com :البرید اإللكتروني 

bis rue bach-hamba bardu 2 

Tunis, Tunisia 
 

 | تواصل مع مركز التفكر
 

  هاتف أرضي: 962-658-58378+

 هاتف جوال: 962795985144+

  فاكس:   962-658-58378+

info@tafakkur.com  :البرید اإللكتروني 

www.tafakkur.com 
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