م��ا س��ب��ب م��ع��ان��اة بعض

ي��ق��دم م��رك��ز ت��ق��ومي وتعليم الطفل م��ن خ�لال برامج
ما�سرت مايند لتنمية امل��ه��ارات املعرفية وذل��ك مل�ساعدة
�أبنائنا الطالب و�أولياء �أمورهم للتعرف على م�ستوى هذه
املهارات لديهم وامل�ساعدة على تطويرها.

الطالب أثناء الدراسة وعمل
الواجبات المدرسية؟

ب�إمكانك التوا�صل معنا ملعرفة املزيد من املعلومات
عن الربنامجTel.: +965 183 2000 Ext: 452 .
Mob.: +965 5595 7321

اخترب ابنك  /ابنتك ملعرفة م�ستوى مهاراتهم
املعرفية
االختبار ممتع  ،يتم خالل �ساعة  ،و من ثم حت�صل على
ا�ست�شارة من قبل �أخ�صائي املهارات املعرفية.
تقدم برامج ما�سرت مايند اختبار جيب�سون لتقييم املهارات
املعرفية ()Gibson Test of Cognitive Skills
واال�ست�شارة الرتبوية بر�سوم رمزية.
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ع��ن��دم��ا ت���ك���ون امل���ه���ارات
املعرفية �ضعيفة ف�إن عملية
التعلم تكون �صعبة.

ق��د يك��ون ق�ض��اء الوق��ت الطوي��ل لأداء
الواجبات املدر�سية م�ؤ�شر على �ضعف �إحدى
املهارات املعرفية التالية:
-

االنتباه و الرتكيز. الذاكرة العاملة و الذاكرة طويلة املدى. �سرعة التعامل مع املعلومات. املنطق. -الإدراك الب�صري وال�سمعي.

تعترب هذه املهارات �أ�سا�سية لتلقي وا�ستيعاب املعلومات،
ويعترب وج��ود �ضعف يف �إح��دى امل�ه��ارات املعرفية من �أكرث
الأ� �س �ب��اب ال �ت��ي ق��د ت � ��ؤدي �إىل ت ��دين امل �� �س �ت��وى ال��درا� �س��ي
والتح�صيل ال�ع�ل�م��ي و��ض�ع��ف ال �ع�لاق��ات االج�ت�م��اع�ي��ة مما
ينتج عنه معاناة الكثري من �أبناءنا الطالب يف املدار�س ويف
حياتهم.
 -نقدم لك اختبار جيب�سون لتقييم املهارات املعرفية( )Gibson Test of Cognitive Skillsوال��ذي
ن�ستطيع بعد حتليل النتائج معرفة م�ستوى الطالب
و�أوجه ال�ضعف لديهم.

 -نحن ن�سعى للم�ساهمة يف تنمية هذه املهارات منخالل تقدمي برنامج تدريبي  BrainRxالأمريكي.
ب��ر ن��ا م��ج  BrainRxا ل��ت��در ي��ب��ي يعمل ع��ل��ى تنمية
ا مل���ه���ارات ا مل��ع��ر ف��ي��ة ل���دى ا ل��ط�لاب ا ل��ت��ي ت���ؤ ث��ر على
قدرتهم على التعلم ,يتم تطبيق الربنامج التدريبي
بعد تطبيق اختبار جيب�سون لتقييم املهارات املعرفية
( .)Gibson Test of Cognitive Skills
ي�ساعد برنامج  BrainRxعلى تنمية هذه املهارات
وفق جدول زمني مدة � 3أ�شهر بواقع � 3أيام يف الأ�سبوع،
ميكن الي طالب يريد تنمية هذه املهارات اال�ستفاده
من برناجمنا التدريبي.

