
اأكادميية الإبداع اخلليجي للتدريب الإلكرتوين

اأعلى جتارب تقييمًا يف م�سابقة

حتت اإ�سراف: د. م�سطفى اأبو �سعد

تربـوية مثـمرة تجـارب



اأكادميية الإبداع اخلليجي للتدريب الإلكرتوين

تجربة السيدة/  بشرى اسماعيل - فلسطين

ل��دي اربع اأبناء، كانت يل جتربة جميلة م��ع اأحدهم، كنت مثل َاي اأم تريد اأن 

يكون طفلها متفوق درا�س��يًا وكنت �س��ديده عليه، واأركز عل��ى الدرجات الكاملة 

ب�س��كٍل كب��ر، وَل اأع��ِط انتباه��ًا لرغبته؛ فق��د كان يحب ال�س��يارات التي تعمل 

بالرمي��وت ويق��وم يفكها وتركيبها من��ذ اأن كان عمره ٣ �س��نوات، ولكن ل اأُعِط 

ه��ذه الهواي��ة َاي اهتمام؛ كنت فقط اأريده الأول عل��ى ف�سله وباأعلى الدرجات 

اإىل اأن و�سل لل�سف ال�ساد���س عندها تركته ليعتمد على نف�س��ه يف الدرا�سة، مع 

املتابع��ة اخلفيف��ة. وب��داأت درجاته تنخف�س وب��داأ يكذب علي؛ حت��ى اأنه قام 

بتزوير ال�سهادة لينجو من العقاب؛ اإىل اأن و�سل لل�سف الأول ثانوي ومت ر�سوبه 

يف ٣ م��واد درا�س��ية! هنا دق جر���س الإنذار يف قلبي وعقل��ي ولأول مرة اأقرر اأن 

اأجل�س معه واأحاوره حوار حب مفتوح، وكان رده: )اأمي اأنا عال �ساأقدم �سيء ما 

للب�سرية ، بينما اأنِت ل تريدين �سوى درجات مرتفعة يف املدر�سة!( كانت كلماته 

�سفعة يل! اأيقظتني من �س��باتي العميق! وفعال ً بداأت اأبحث عن مدار���س مهنية 

يف منطقتي ول اأجد، فا�سطررت لإر�س��اله اإىل منطقٍة اأخرى تبعد عن م�سكننا 

�ساعًة كاملًة! غر احلواجز اليهودية ونقاط التفتي�س.. وفعاًل بداأ يدر�س فيها، 

ويف نف���س العام تقدم مل�س��ابقة تخ�س الروبوتات وح�سل على املركز الأول على 

فل�سطني! ويف نف�س العام مّثل دولة فل�سطني يف رو�سيا ورفع علم فل�سطني هناك، 

وكانت اأول م�س��اركة لفل�س��طني يف هذه امل�س��ابقة، حيث كانت تعقد من ٣ �سنوات 

ول يف��ز به��ا اأحد قبل. واحلم��د هلل هو اْليوم تخ��رج من الثانوي��ة ال�سناعية 

العام��ة، الثالث عل��ى الدفعة. ومن هذه التجربة ق��ررت اأن اأعطي كل طفل من 

اأطفايل حرية الختيار يف حقه بالتعليم املنا�س��ب الذي يرغبه، وتركت عادة 

احلر���س على اأعلى العالمات واأي�سًا ا�س��تنزاف وقتي وطاقتي اثناء التدري���س، 

واأ�سبح��ت املدر�س��ة مكان متعة وفائدة له��م بعد اأن كانت كابو�س��ًا! واحلمد هلل 

الذي هداين لهذا وما كنت لأهتدي لول اأن هداين اهلل. 



اأكادميية الإبداع اخلليجي للتدريب الإلكرتوين

تجربة السيدة/  لطيفة ابركدنس - المغرب

اأن��ا اأم لثالث��ة اأطف��ال، منذ �س��نوات وه��م بعم��ر1٣ ،11 ، 7 �س��نوات، كنا عندما 

نذهب لأحد الأ�س��واق يريدون �س��راء كل ما يرغبون به ومهما كان الثمن، واأنا 

اأبقى منزعجة طيلة فرتة الت�س��وق، ويف كل مرة اأرف�س طلباتهم لأنها يف اأغلبها 

غ��ر معقولة! وكان لدى اأولدي م�سروف اأ�س��بوعي يبقى عندي للحاجة، فقلت 

يف نف�س��ي َل ل اأعطيهم من م�سروفهم قبل الذهاب لل�س��وق، وكل منهم ي�س��رتي 

لنف�سه من ماله واأرى اأنا كيف �سيت�سرف كل منهم.

وكان ذاك الي��وم اأف�سل يوم ت�س��وق يف حياتي! فمن��ذ اللحظة الأوىل لدخولنا 

لل�س��وق، اأخ��ذ كل واح��د م��ن اأولدي �س��لة وامل��ال يف ي��ده، واتفقن��ا عل��ى مكان 

وج��ودي. وذه��ب كل منهم يت�س��وق بنف�س��ه، وبني احل��ني والآخ��ر ياأتونني وهم 

يقولون: اأمي انظري هذه ا�س��رتيتها لأنها اأقل �سعرًا واأنا اأحتاجها، وعلي اإرجاع 

امل�س��رتيات الأخ��رى لأن ثمنه��ا اأغلى وا�س��تعمايل لها قليل.. واأن��ا متعجبة! من 

قدرته��م الهائلة عل��ى التفريق بني ما هو باهظ الثمن وما هو زهيد، وبني ما هو 

مهم والأقل اأهمية.

وكنت م�سرورًة جدًا بذلك، ويف كل مرٍة ياأتيني اأحدهم اأ�سجعه، واأقبله، واأقول 

يف نف�س��ي: كن��ت ق��د حرم��ت اأولدي من متع��ة الت�س��وق. واحلمد هلل ه��م الآن 

بعمر17، 15، 10 �سنوات، بارعون با�ستعمال امل�سروف.
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تجربة السيدة/  عال ادعيس - فلسطين

طلب مني طفلي ذو الع�سر �سنوات الإذن ملرافقة زمالئه يف املدر�سة للذهاب اإىل 

املطعم بعد الدوام، رغم اأننا يف اأول يوم دوام مدر�س��ي وهوؤلء الأطفال لي�س��وا 

باأ�سدقائ��ه، لكن��ه كان يف غاي��ة احلما���س وهو يط��رح الفكرة، بالن�س��بة يل لن 

اأتقبل ذهابه اإىل مكان عام يف هذا العمر مع اأطفال ل اأعرفهم، فقررت التعرف 

على طبيعة العر�س اأول!

فقلت له طرح جميل وممتع اأن ترافق اأ�سدقاءك.

ث��م �س��األته: من ه��م اأ�سدق��اوؤك؟ وه��ل تعرفهم؟ فاأجابن��ي اأنهم م��ن زمالئه يف 

ال�سف ولي�سوا اأ�سدقائه.

ف�س��األته: كي��ف مت التفاق على زي��ارة املطعم؟ فاأخ��رين اأن اثنان من الزمالء 

وقفوا اأمام اجلميع وعر�سوا الأمر على جميع ال�سف. 

ث��م تابعت وقم بال�س��وؤال عن اأ�س��مائهم وكيف ي��رى اأخالقهم؟ فاأخ��رين اأنهم 

�سيئوا الأخالق وهم من الك�ساىل يف العادة!

اأخرته اأن الفكرة رائعة واأن حما�س��ه مل�س��اركة زمالئ��ه ل عيب فيه ولكن؛ هل 

ه��و يتقبل اأن ي�س��ر من املدر�س��ة برفقتهم اإىل املطعم مع �س��لوكياتهم ال�س��يئة؟ 

فاأخرين اأنه ل يحب ت�سرفاتهم يف العادة،

ف�س��األته عن ردة فعله لو اأن اأحدهم تلفظ بكالم م�سيء يف ال�سارع وهو برفقتهم 

ماذا �س��يفعل وكيف �س��يت�سرف؟ ف�س��كت وفهم املوقف وتراجع بنف�سه عن فكرة 

الذهاب للمطعم.

واأخرته اأنني مع رغبته مبرافقة زمالئه واأنني اأتفهمه ولكن ب�سرط اأن يكونوا 

ممن يثق ب�سلوكهم.

براأي��ي اأن ق��ول كلم��ة )ل( للطف��ل جت��اه اأي موق��ف يج��ب اأن تك��ون من خالل 

الإقناع واحلوار كي يتبنى هو )ل( دون اأن نتلفظ بها.
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تجربة السيدة/  آمال حجيوج - كندا

ابنت��ي تبل��غ م��ن العمر اأربع �س��نوات ون�س��ف. قبل عام ذهبن��ا يف عطلة مدتها �س��هر 

ون�سف، وعند العودة وعلى املتوقع رف�ست ابنتي الرجوع اإىل الرو�سة، فبداأ م�سل�سل 

ال�سرح والإقناع واأحيانًا )املقاي�سة(، اأفلح فيه يومًا واأخفق فيه اآخر!

ا�ستمر هذا الو�سع قرابة اأ�سبوعني، حتى اأ�سبح مزعجًا وي�سبب لنا التوتر كل �سباح، 

فقررت اأن اأجد خطة عملية لتجاوز هذه امل�سكلة.

ففك��رت اأن اأ�سن��ع ح��اًل مرئيًا عم��اًل باملثل القائ��ل: » �سورة واح��دة تغنيك عن األف 

كلمة«، واأي�سًا معرفًة مني باأن الطفل ال�سغر ل ي�ستوعب مفهوم الوقت والأيام.

احل��ل كان اإعداد ر�س��م تو�سيحي اأ�س��ميته قطار الأ�س��بوع، من خالل��ه يظهر لبنتي 

اأيام الرو�سة ويومي العطلة، حيث تقوم بتحويل ال�س��هم كل �سباح اإعالنا عن بداية 

ي��وم جدي��د، تفاج��اأت كيف اأعجب��ت ابنتي بالقط��ار؛ وبحما�س��ها لتحريك ال�س��هم؛ 

وا�ستعدادها كل �سباح للذهاب اإىل الرو�سة؛ وفرحتها عند اقرتاب يومي العطلة!

وتفاج��اأت اأك��ر عندما ا�س��تطعت اأن اأ�س��تعمله اأي�سًا حلل اأزمة اأخ��رى جاءت لحقًا 

وهي رف�س ال�ستحمام. حيث األ�سقت ر�سمتني لطفلة ت�ستحم يف يومني خمتلفني، فاإن 

وجد ال�سهم على اإحداهما فذاك هو يوم ال�ستحمام.

وطبع��ًا وعل��ى غ��ر املتوق��ع قبل��ت �سغرت��ي الفكرة 

وطبقتها. 

ولزال قط��ار الأ�س��بوع يفاجئن��ي مبزاي��اه! حت��ى 

حولن��اه اأنا وابنتي اإىل �س��به مذك��رة مواعيد، فاإن 

كان لديها موعد مع الطبيب مثاًل تل�سق ر�سمة على 

اليوم املوعود.

ويف اخلتام اأ�ستطيع اأن اأقول وبكل فخر اأن جتربتي 

ناجح��ة وم��ا �س��اعد عل��ى اإجناحها ه��و اإ�س��راك �سغرت��ي يف بع�س 

تفا�سيله��ا، وبالتايل �س��هل عليها التطبيق بل وال�س��تمرارية؛ لأنها اعترتها كقانون 

داخلي هي من �ساعدت يف �سياغته، فاأوجبت على نف�سها احرتامه والعمل به.
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تجربة السيدة/  أسماء علي - مصر

اإحدى عاداتي الرتبوية مع ابنى فرا���س يف احل�سانة؛ اآخر ع�س��ر دقائق وداع، واأول 

ع�سر دقايق ا�ستقبال.

كن��ت حري�س��ًة جدًا على تاأهيل فرا���س قبل اأن يدخل باب احل�سان��ة كل يوم، فعند 

و�سول��ه احل�سان��ة ل اأكن اأدخل��ه فور و�سوله، ول اأقول له هي��ا ادخل لوحدك! كنا 

اإما جنل�س �سويًا اأمام احل�سانة، واما اأدخل معه الف�سل، حينها كان يف عمر ال�سنتني. 

و الآن عندم��ا كر؛ اأ�سبحنا نلعب يف احلديقة �سباح��ًا اأمام احل�سانة، نلعب وجنري 

وجنم��ع الِع�س��ي ونق��وم بعمل اأ�س��كال ومتاهات، نت�سور �س��ويًا، نروي ق�سة، اأ�س��رد له 

حكايات عنه وهو �سغر ويحبها جدا.

حت��ى عندما كان يرك��ب البا�س كنت اأنزل من البيت قبل ميعاد البا�س بربع �س��اعة 

وجنل���س �س��ويًا ونتحدث يف اأي �سيء هو ي�ساأل عنه، ون�س��اهد القطط التي يف ال�سارع 

واأجعله ي�سع طعامًا للقطة، هكذا اإىل حني قدوم البا�س.

فاملهم عندي تهياأته لدخوله احل�سانة بروح املرح واحلب واحلياة.

اأي�س��ًا عندما كن��ت اأوقظه يف ال�سباح، كان يقول يل ل اأري��د الذهاب! ملاذا اأذهب كل 

يوم اإىل احل�سانة؟

لكن الآن ل اأ�سمع منه هذه الكلمة نهائيًا، لأين اأقول له هيا لنلعب يف احلديقة قلياًل، 

هيا لنحكي الق�سة، فاأجد منه ردة فعٍل اإيجابية جدًا في�س��تيقظ بن�س��اط وحتى اأنه 

ي�سبقني اإىل الباب وهو يحمل الق�سة يف يده وهو م�سرور.

وحني عودته من احل�سانة، اأ�ستقبله ا�ستقباًل حافاًل، ب�سالٍم حار وقبالت. ول ا�ساأله 

ال�سوؤال الأزيل: ماذا فعلت يف احل�سانة؟ ماذا در�ست يف احل�سانة؟ 

بل اأقول له: هل فرحت اليوم؟ هل لعبت؟ هل تناولت طعامك؟

نب��داأ الي��وم بح��ب وم��رح ونختمه بح��ب ومرح، 

ف���ي�سبح رب��ط عنده ب��ني احل�سانة والدرا�س��ة، 

وبني احلب والفرح.
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تجربة السيدة/  أمينة خليل - المغرب

اأقدم نف�سي: اأم لتواأم بعمر 4 �سنوات. موظفة. اأ�سافر يوميًا لعملي. اأحتمل م�سوؤولية 

م�ساعف��ة لأن زوجي يعم��ل يف بلٍد اآخر ول يح�سر اإل خالل عطلته. اأقوم بالأعمال 

املنزلية مبفردي لأين �سد مو�سوع اخلادمات.

امل�س��كلة لدي كانت اأثناء لعب ابني وبنتي؛ فال يكتفيان بغرفتهما، وبعد النتهاء من 

اللعب يرتكان لعبهما يف كل اأرجاء البيت!

النتائج: تعب ج�س��دي كبر لرتتيب البيت كل ليلة، غالبًا ما ي�سحبه تعب نف�س��ي ثم 

وجداين ب�سبب اإبداء غ�سبي اأمام اأولدي.

احل��ل التجريب��ي: اأفرغت ن�س��ف ال�سالة، و�سع��ت فيها الطبقات امل�س��تعملة �س��ابقًا 

لرتتيب كتبي .رتبت فيها األعاب اأولدي يف ناحية تبلغ ٣مرت. اأما باقي الُلعب و�سعتها 

حت��ت الأريك��ة اجلانبي��ة يف علب بال�س��تيك بالعج��الت حتى ي�س��هل عليهما �س��حبها 

ث��م رده��ا اإىل مكانه��ا. واأمام الُلعب طاولة ي�س��تعمالنها كم�س��توى للع��ب. يف الناحية 

الأخ��رى، قم��ت باإعادة ا�س��تعمال ح�سائر ال�سحوة التي ا�س��رتيتها لهم��ا عندما كانا 

ر�سيعني، �سنعت منها خيمًة جميلًة ا�ستعملها معهما للعب والقراءة.

حجم ال�ستفادة:

  اأ�سبح ابني وبنتي يلعبان يف اجلزء املخ�س�س لهما فقط. ثم يرتبان األعابهما دون 

تدخٍل مني.

  ح�سلت على راحة ج�سدية يل.

  ح�سلت على راحة نف�سية ب�سبب الر�سى عن نف�سي وتعاملي مع امل�سكلة.

  ح�سل��ت على راحة وجداني��ة رائعة لفرحتي براح��ة اأولدي اثناء لعبهم وعدم 

اإ�سعارهم بالذنب بعد النتهاء من اللعب.

  بالإ�ساف��ة ملمار�س��ة اأولدي لطفولته��م وا�س��تمتاعهم باللعب من جه��ة. ومن جهٍة 

اأخ��رى ا�س��تمتاعهم بتنظي��م لعبه��م وامل�س��اركة مع��ي يف تنظي��م البي��ت وحتم��ل 

امل�سوؤولية.

الدر�س امل�ستفاد: �سيق املكان يف البيت يعاجله ات�ساع ال�سدر للبحث عن اأ�سل امل�سكلة،

ف�س��احة الأف��ق يف الروؤية تثم��ر ترتيب الأولوي��ات، بهذا مع 

ذاك نح�سد اأجمل واأب�سط احللول لأ�سواأ امل�ساكل.
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تجربة السيد/  أحمد دحروج - سوريا

اأنا اأحمد دحروج مدر���س مادة الريا�سيات. والق�سة ح�سلت معي يف اإحدى املدار���س 

كما يلي: 

كان لدينا اأحد تالميذ ال�سف اخلام�س وا�سمه ب�سار، عدواين الطبع ومهمل لدرو�سه 

وكان متاأخ��ر درا�س��يًا ب�س��كٍل كب��ر، وكث��ر امل�س��اكل وال�س��غب يف احل�سة الدرا�س��ية 

وخارجها. حاولت مع الكثر من املدر�س��ني تغير �س��لوك هذا الطفل لكن ل ناأت على 

اأي جدي��د حت��ى بداية الف�س��ل الثاين؛ وذلك عندما كنت ومدر���س اللغ��ة العربية 

نناق���س بع�س �س��وؤون الف�سل لف��ت انتباهي وجود ب�س��ار بالقرب منا  فاأوماأت ملدر���س 

اللغ��ة العربي��ة باأن يتج��اوب معي فيم��ا اأقول واحلم��د هلل قد فع��ل، فرفعت �سوتي 

وقلت له باأن ب�س��ار يتح�س��ن ب�س��كل ملفت لدي واإن حافظ على هذا التح�س��ن �سيكون 

م��ن زمرة التالميذ املتفوقني! فوافقني مدر���س اللغة العربية؛ ب��ل وزاد يف مديحه! 

وكل ذل��ك احل��وار ج��رى دون اأن نظه��ر له باأننا ن��راه لكن ندرك متاما باأنه قد �س��مع 

كل م��ا ج��رى؛ بل وذهب اىل زمالئه ليخرهم باأن��ه اأ�سبح من املتفوقني، الذين كانوا 

يقابلون��ه بال�س��خرية، فما كان من��ه اإل اأن ا�سطحبهم اإيل و�س��األني اأمام اجلميع عن 

و�سع��ه الدرا�س��ي؛ فبادرته باحلديث وقلت له: اأنت �س��تكون م��ن الأوائل واملتميزين 

باأخالقك اأوًل ثم بعلمك؛ لكن هذا ل يتوقف على اليوم فقط؛ لذلك �س��اأنتظر منك 

اأداءك ال��ذي اأتوقع��ه خالل الأ�س��بوعني القادمني. وكانت املفاج��اأة بعدها حقيقًة 

ل اأتوقعها! ب�س��ار على مدى �س��بعة اختبارات تقييمية ح�سل على درجٍة تامة! لكن 

الأعظ��م من ذلك؛ اأن ب�س��ار قد انقلب �س��لوكه العدواين اإىل �س��لوك رائع ولطيف مع 

زمالئه، حتى اأنه  يف تكرمي نهاية العام كان من اخلم�سة الأوائل على املدر�سة !

نع��م لقد كان اإجنازًا عظيم��ًا ل اأكن اأتخيله اأو اأتوقع ج��زءًا منه عندما حتاورنا اأنا 

ومدر�س اللغة العربية عن هذا الطفل. 

نعم هي كلمات لقت �سداها يف قلب هذا الطفل 

فاأخرج��ت جوهره بعد اأن عجزت مع املدر�س��ني 

على مدار ف�سٍل درا�س��ي كامل من تعديل �س��لوكه 

وبالوع��د والوعي��د ال��ذي ل ي��اأِت بنتيجة تلك 

الكلمات 
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تجربة السيدة/  هاجر بن رحومة

اأن��ا اأم لثالث��ة اأطف��ال. كن��ت اأعتق��د اأن الرتبية ه��ي اعتناء باملالب���س والأكل 

ل اأولدي اإل يف املنا�سبات! ول األعب معهم، ودائمًا  والدرا�سة فقط؛ فكنت ل اأقبِّ

اأ�س��تكي من �سيق الوقت، حت��ى �ساقت بي الدنيا، اإذ اأن اأطف��ايل اأ�سبحوا مثلي! 

دائمي ال�سراخ وال�سجار مع بع�سهم، بالأخ�س ابني الأكرالبالغ 11عامًا. كنت 

دائم��ًا اأتتبع عراته حتى يف اأب�س��ط الأخطاء؛ فاأ�سبح عدمي الثقة يف نف�س��ه؛ 

يق�س��م اأظافره با�س��تمرار. كان هذا احلال ل ير�سين��ي واأبحث عن حلول حتى 

هداين اهلل اإىل اأخت يف اهلل علمتني باأن احلب واحلنان والتوجيه احلكيم هم 

��ل اأولدي كل يوم، واأحت�سنهم، واأجعلهم  �س��ر النجاح يف الرتبية. فاأ�سبحت اأقبِّ

يقبل��ون بع�سه��م البع�س، ووالدهم كذل��ك، واأخ�س�س لهم بع���س الوقت لأن�ست 

لهم. واحلمد هلل حت�س��ن احلال، واأح���س الأطف��ال بالأمان واحل��ب الذي كانوا 

يفتقدون��ه؛ بالأخ���س ابن��ي الأك��ر فك��م كنت فّظ��ًة مع��ه، وقد اكت�س��فت فيه 

العديد من املميزات التي كنت عمياء عنها من قبل.

حتى اأن عالقتي بزوجي تغرت لالأف�سل بف�سل اهلل، وعلمت كم كنت خمطئة.

الآن اأعمل دائمًا على حت�س��ني اأ�س��لوبي الرتبوي، واأن اأرتق��ي باأطفايل لالأف�سل، 

واأمتن��ى ل��و اأن كل اأم تبح��ث 

لتكت�سف وتتعلم كما تعلمت، 

للح��ب  فك��م نح��ن بحاج��ٍة 

فاأطفالن��ا  الأم��ل،  وغر���س 

اأمانة فلنح�سن تربيتهم.
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تجربة السيدة روال كوشة

جتربت��ي كان��ت مع طفل لي���س ابن��ي. يبلغ م��ن العم��ر 8 �س��نوات. كان عدواين 

الطبع مع اأ�سدقائه ويت�سرف بعنف؛ ي�سرب وي�ستم ويهاجم اأ�سدقاءه. بدايًة 

ا�س��تخدمت مع��ه اأ�س��لوب العقاب، فكنت يف كل م��رٍة يت�سرف بها ب�س��وٍء اأعاقبه، 

وعندم��ا يح�س��ن الت�سرف ب�س��لوٍك جيٍد اأثن��ي عليه واأمدح��ه. لحظت بعدها 

اأن �س��لوكه العدواين قل، ولكن كان هذا ال�س��لوك يظهر من جديد! فلجاأت اإىل 

اأ�س��لوٍب اآخر وبحثت عن �س��بب امل�س��كلة؛ وتبنيَّ يل اأنه كان ذو حت�سيل درا�س��ي 

منخف�س دائمًا! وُمهَمل من ِقَبل املعلمة، وي�سعر اأنه اأقل من زمالئه. 

نع اأ�سكاٍل  بحثت عن هوايٍة اأو �س��يٍء ما يحبه، وكان يحب الأعمال اليدوية و�سُ

بالورق والكرتون. فاأهديته اأدوات كاملة و�س��جعته ل�سنعها. وكنت اأ�س��اركه يف 

كل مرٍة يف �سنع الأ�س��كال، وطرحت عليه فكرًة وهي اأن ي�سنع يف كل مرٍة �س��يئًا 

ما ويهديه لأحد اأ�سدقائه ومعلماته، واأعجبته الفكرة جدًا وبداأ ب�سنع اأ�سياء 

جميل��ة، ويف كل م��رٍة يهديه��ا لأح��د اأ�سدقائ��ه واإخوته. واجلمي��ع كان ُيبدي 

اإعجابه مبا ي�سنع! حينها بداأت اأرى ثقته بنف�سه تزداد يومًا بعد يوم، وبعدها 

حمب��ًة  اأك��ر  اأ�سب��ح 

لأ�سدقائ��ه واأك��ر 

وانخف�س  ه��دوءًا، 

العدواين  ال�س��لوك 

لديه. 



اأكادميية الإبداع اخلليجي للتدريب الإلكرتوين

تجربة السيدة/  هبة عبدو

جتربتي باخت�سار مع ابنتى الكرى عندما بلغت عامها الأول. حينها تويف والدي 

واأنا اأعي�س فى غربٍة بعيدًا عن عائلتي، فكانت �سدمًة يل. فابتعدت عنها رغمًا 

عني، واأ�سبحت هي قريبًة من والدها اأكر مني، واأ�سبحت ل اأ�ستطيع ول اأعرف 

كي��ف اأتعامل معها؛ فعالقتنا كان��ت مليئًة بال�سراخ والأوامر وال�سرب! ولكن مع 

متابع��ة برام��ج الرتبية درَّبت نف�س��ى على ع��دم ال�سرب، و�س��معت يومًا يف اأحد 

الرامج اأنه من املهم جدًا اأن نخر اأبناءنا بحبنا لهم، لكني كنت اأ�س��عرباخلجل 

م��ن تنفيذ ذلك؛ ل اأدري ملاذا! يومًا ما ا�س��تجمعت قواي واأخرتها اأنني احبها! 

وكلما اأتذكر نظرتها املليئة بالده�سة وعدم ت�سديقها؛ يعت�سر قلبي اأملًا. ولكن 

املده���س يل حق��ًا اأن عالقتها بي تغرت ب��ني ليلٍة و�سحاه��ا! وكاأنها كانت فقط 

تنتظر �س��ماع هذه الكلمة! فاأ�سبحت حتت�سنني كث��رًا، وتقبلني، واأ�سبحت هي 

اأي�سًا ت�ستعمل كثرًا هذه الكلمة! اأ�سبحت ترددها لياًل ونهارَا؛ »اأحبك اأمي«.

الآن احلمد هلل ابنتي 

 6 عمر  يف  اأ�سبحت 

اأع������وام، وع��الق��ت��ي 

واحلمد  جيدة  بها 

اأ�ستمع  ومازلت  هلل. 

برامج  اإىل  دائ��م��ًا 

فكلمة  ال��رتب��ي��ة. 

واح����������دة ف��ق��ط 

غرت حياتي.



اأكادميية الإبداع اخلليجي للتدريب الإلكرتوين

Hotline: (965) 96679806
www.egulfinnovation.com

لال�سرتاك

لال�سرتاك

لال�سرتاك

الدورة الإلكرتونية رخ�سة القيادة الرتبوية

الدورة الإلكرتونية العناد عند الأطفال

الدورة الإلكرتونية ماذا يريد مني ابني

تدرب على مهارات واأ�ساليب تربوية من خالل دوراتنا الإلكرتونية

على يد د. م�سطفى اأبو �سعد

من اأي مكان يف اأي وقت

https://egulfinnovation.com/purchase.php?course=edu-license
https://egulfinnovation.com/purchase.php?course=Stubbornness-kids
https://egulfinnovation.com/purchase.php?course=son-need

