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الالهيالحفضيل  او كلمة يونانية جعني الهدية 
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ٌمنح التحضٌر الجٌد المدرس •
ثقة بنفسه ودرسه وعمله

التلعثم  وٌحمٌه من االضطراب •
والنسٌان

اهتمام المتعلمٌن وجذبهم  اثارة•
للمشاركة فً الدرس

التحضٌر المستمر الفعال •

والناجع ٌسمح للمدرس بتكوٌن 

مستمر وبتحسن كبٌر فً مهنته 
تألقا وجودة عمقا 

التحضٌر الجٌد

الحعلم و معرفي لوضعيات الحعليم  و عبارة عن ثصميم منهجي 



قوة وجدانٌة داخلٌة توجه سلوك •
المدرس وتصرفاته

المستمر فً تأدٌة  االخالص•
الواجبات

جعل مادة التخصص فضاء •

الحقائق  الىمعرفً للوصول 
بكل حٌاد وموضوعٌة

الضمٌر المهنً



تواصل استثنائً

االقناعالقدرة على 

االستماع

التعالً عدم

الهادف النقد تقبل

النفس فً الثقة

التاثٌر فً الرغبة



معظم الوقت؟ فىهل تجذب بحدٌثك من حولك -1

على استشارتك فً شؤونهم؟ اصدقاؤكهل ٌحرص -2

إذا اختلف صدٌقك معك ٌوماً فً الرأي فهل تستطٌع إقناعه برأٌك؟-3

هل تستطٌع تكوٌن رأي فً القضاٌا التً تفرض نفسها فً مجتمعك؟-4

هل تحفظ أسرار من ٌضع ثقته فٌك؟-5

هل تشعر بأنك موضع ترحٌب أٌنما حللت؟-6

؟لكحٌنما ٌحتاجون  األخرٌنهل تسارع لخدمة -7

هل تستطٌع مخاطبة مجموعة من الناس بمفردك؟-8



إًاك والغرور بذلك، فالغرور بداًة االههٌار دائمًا، وللن اصجمر غلى دربك بوفس اإلخالص

فأنت تملك قبوالً اجتماعٌاً كبٌراً ٌعدك بالسعادة بٌن الناس

كونك دائماً عند حسن الظن

فأنت بخلت على نفسك قبل أن تحرم غٌرك، فالقبول نعمة 

.كبٌرة ربما تعانً من فقدانها بسبب عدم تكٌفك مع من حولك

صرثك ثم 
 
ثك اصدقائكال ثجقوقع غلى هفشك وافجح قلبك للجمٌع وابدا  با

 
فهم مججمػك الصغٌر ومرا  

االججماغٌة الدقٌقٌة الجي ًظهر فٌها مدى قبولك االججماغي 

ال . فأنت فً منتصف الطرٌق إلى القبول الذي تهدف إلٌه

تضعف وأكثر من جهدك قلٌالً فً اجتذاب من حولك 

باإلحسان والبسمة النابعة من القلب، وكون عند حسن ظن 

.اآلخرٌن بك

 هجاخك بػض الوقت في اججذاب
خرًن ًزًد فرصجك في الوجاح 

 
 اال
مبر فٌما بػد 

 
.اصجمر وال ثجردد.. اال



ال تأتً بالقوة العضلٌة بل بالخبرة والتدبٌر الجٌد للمشاكل   ان

انه تناغم بقدر ,فالمدرس ٌجد نفسه مرنا مع هذا المتعلم وصارما مع األخر 

.ما هو تناقض

تحرك الماء القلٌل فً قاع البئر  انالرٌاح مهما كانت قوٌة ال تستطٌع  ان

الزبد ولكنها تجعل البحر العظٌم ٌتعالى بالموج 





Video Sample


