


   مفهوم تعديل ال�سلوك 

   مهارات الت�سخي�ص وفهم )اأ�سل-�سبب-جوهر( ال�سلوك 

املرفو�ص

   مهارات ت�سنيف ال�سلوكيات املرفو�سة

   مناذج املتابعة والتعديل 

   اأنواع ال�سلوك املزعج اخلم�ص وال�سلوكات امل�سطربة

   اأخطاء املربني ال�سبب الرئي�ص لل�سلوك املزعج ال�سرب

   النماذج العملية للمتابعة وتعديل ال�سلوك وت�سنيفه

   األأ�سا�س��يات الت�س��ع للتعام��ل م��ع امل�س��كالت ال�س��لوكية 

والنف�سية

   اخلطوات األأربع للتوجيه األإيجابي

   املبادئ العامة للتعامل مع امل�سكالت ال�سلوكية والنف�سية

نتعلم معا

   األآباء واألأمهات 

   املهتمني بالرتبية واأل�ست�سارات

ت��رب��ي��ة األأط��ف��ال  امل��خ��ت�����س��ني يف     

وتعديل ال�سلوك

   حقيبة تدريبية مف�سلة للربنامج

ع��ن  اإلكرتوني��ة  كت��ب  جمموع��ة     

تعديل ال�سلوك 

   جمموع��ة كت��ب اإلكرتونية عن علم 

العم��ر  واحتياج��ات  النم��و  نف���ص 

وخ�سائ�سه

يحصل كل مشارك علىالبرنامج موجه لمن؟



د. مصطفى أبو سعد

   دكتوراه يف علم النف�ص الرتبوي

   ماج�ستري يف األإر�ساد النف�سي )علم النف�ص العيادي(

   دبلوم اختبار القدرات لدى األأطفال وقيا�ص الذكاء )بنيه(

   دبلوم درا�سات عليا يف الت�سويق واألإت�سال

    متخ�س���ص يف اإع��داد املر�س��دين األأ�س��ريني يف العالق��ات الزوجي��ة والرتبي��ة 

وال�سحة النف�سية

   ع�سو جمعية ال�سحفني الكويتيني

   ل��ه العدي��د م��ن الربامج املرئي��ة وال�س��معية بالعديد م��ن القن��وات الف�سائية 

واألإذاعات العربية

   له عدة برامج مرئية يف قنوات ف�سائية 

   له العديد من املوؤلفات الرتبوية واألأ�سرية منها:

)األأطف��ال املزعج��ون - املراهق��ون املزعجون - هك��ذا نربي - مه��ارات احلياة 

الوجداني��ة - رخ�سة القيادة الرتبوية - مهارات احلياة الوجدانية  - اأ�س��رار 

العالق��ات الزوجي��ة ال�س��عيدة - الرتبي��ة م��ن منظ��ور ومنهجي��ة اإ�س��المية - 

األإحرتام - احلرية - تعديل �سلوك الطفل يف 9 اأ�سابيع(



تفا�سيل امل�ساركة:

   تاريخ انعقاد الربنامج : 17 - 18 يناير 2023 

   وقت انعقاد الربنامج :من ال�ساعة 6:00 - 9:00 م )بتوقيت مكة املكرمة(

   لغة الربنامج : اللغة العربية 

   مكان انعقاد الربنامج : بث مبا�سر | عرب برنامج زووم )وم�سجلة للم�ساهدة ألحقًا(

التكلفة والت�سجيل :

�سعر الربنامج  )٢٥٠ $ ( )�ساملة املادة و�سهادة ح�سور الربنامج، والتمارين (

�سعر الت�سجيل املبكر )١٥٠ $(  حتى 10 يناير 2023

الدفع :

Gulf  Innovation Company :اإ�سدار �سيك اأوحتويل بنكي با�سم

طريقة الدفع بالدينار الكويتي
IBAN (KW56KFHO0000000000011010195808)
Kuwait Finance House - H.O. Branch - Kuwait     Swift Code: KFHOKWKW

طريقة الدفع بالدوألر األأمريكي
IBAN (KW58KFHO0000000000091010158908)
Kuwait Finance House - AL-Fiha Branch - Kuwait    Swift Code: KFHOKWKW

الدفع األإلكرتوين:

اأكادميية األإبداع اخلليجي للتدريب األإلكرتوين

Whatsapp: (965) 98853311


