
نموذج بيانات برنامج تدريبي
قوة التفكير االيجابي البرنامج 

التدريبي

اللغة العربية لغة البرنامج 

ساعة15 مدة 
البرنامج                    

يركز هذا البرنامج على  اساسيات االيجابية في علم النفس 

ن وتحديد بعض الفوائد العديدة للتفاعل مع الحياة م,االيجابي

وجهة نظر ايجابية واستكشاف التقنيات التي تنمي وتطور

لك العقلية االيجابية والتغلب على الصعوبات والمعوقات في ذ

.االتجاه

:االهداف

فهم طريقة عمل العقل-

فهم ا سبا ب اهمية التفكير االيجابي-

فهم كيفية عمل التفكير االيجابي-

التفاؤلفهم ماهية معوقا ت -

حفاظ ممارسة التقنيات التي تمكن من التفكير االيجابي وال-
عليه

اطار التوجه نحو الطرق االيجابية-

تقنيات التغلب على العقبات الشخصية-

وسائل تطوير الفكر االيجابي-

ادارة المواقف الصعبة-

اهداف 

البرنامج          



المقدمة :الجلسة األولى

اإليجابيالعقلية والتفكير ماهية  :الثانيةالجلسة 

اإليجابيةخصائص وسمات العقلية  :الثالثةالجلسة 

اإليجابيةالمواقف االيجابية والمواقف غير   :الرابعةالجلسة 

النجاحاعتبارات المواقف االيجابية في  :الخامسةالجلسة 

اإليجابيةنتائج المواقف  :السادسةالجلسة 

ادامة ديمومة النمط االيجابي في الحياة  :السابعةالجلسة 

المهنيةالعامة والحياة 

والمعوقاتالتعامل مع الصعوبات   :الثامنةالجلسة 

ادارة الموقف والتعامل مع الشخصيات  :التاسعةالجلسة 

الصعبة

الخالصة :العاشرةالجلسة 

محتويات 
البرنامج                    

:يتمكن المشاركون في نهاية البرنامج من

فهم طريقة عمل العقل

فهم اسبا ب اهمية التفكير االيجابي

فهم وتطبيق  عمل التفكير االيجابي

فهم وادارة معوقات التفاؤل الشخصية والبيئية

الحفاظ ممارسة التقنيات التي تمكن من التفكير االيجابي و

عليه

مخرجات التعلم
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تطبيق اطر التوجه نحو الطرق االيجابية

ممارسة تقنيات التغلب على العقبات الشخصية

التمكن من تطوير الفكر االيجابي

ادارة المواقف والتعامل مع الشخصيات الصعبة

مخرجات التعلم

الشرح والمناقشات
الحاالت الدراسية

التمارين 
العصف الذهني

/ التدريبية المادة 
التكنولوجيا 
المستخدمة

كافة العاملين في المؤسسات الفئة المستهدفة

دكتورة مي عيسى: المدرب
استشارية ادارة االعمال

سنة في مجال ادارة االداء 30تمتلك الدكتورة مي عيسى خبرة تقارب 

ملت فقد ع. المؤسسي و التخطيط االستراتيجي و التدريب والتطوير

مع مؤسسات حكومية وغير ربحية و شركات   في دول عديدة منها 

ن العراق وبلجيكا ومصر وتونس والمغرب ونيجريا وجيبوتي و غيرها م

لمي وقد اكتسبت الخبرة في قطاع التعليم العالي والبحث الع. الدول

عة ومؤسسة قطر و وزارة الصحة القطرية وادارة المستشفيات وصنا

. الفندقة وقطاعات اخرى 

وقد شغلت مناصب عديدة في مجال ادارة المشاريع واالدارة 

ع االقليمية لتدريب والتطوير وادارة الجودة التامة كما شغلت مواق

.  ادارية على مستوى المقرات الرئيسية للمؤسسات الدولية

تعمل الدكتورة مي حاليا استشارية في مجال ادارة االعمال وتحمل 

.شهادة الدكتوراه في ادارة االعمال من المملكة المتحدة

بيانات المحاضر
نبذة مختصرة 
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