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 حًُُت يهبراث انخفكري اإلبخكبري 
  

 يدة احلًهت

 
 يوم واحد

 
28/11/2017  

 مدرسة سمبيات ابيوال الثانوية " بنات "      
 نشر الوعى المهارى     

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 شرق مدينة نصر التعميمية   إدارة  –كمية البنات  
كمية  –مدرس المناهج وطرق التدريس  –د/ لمياء محمد أيمن خيرى  

 البنات   
 طالبة 20

 حُبونج احلًهت ػدة حمبور وهٍ :
 مفهوم التفكير اإلبتكارى .–

 مهارات التفكير اإلبداعى .–

 فكرية " . –أنواع الطالقة " لفظية –

 مرونه تكيفية " . –ائية المرونه وأشكالها " مرونه تمق–

 األصاله .–

 خطوات التفكير اإلبتكارى .–

 قواعد اإلبداع .–

 صفات الشخصية المبدعة–

 حبرَخ إَؼقبد احلًهت

88%  احملبضر 
89%  املبدة انؼهًُت 
85%  انخُظُى  
90%  يدٌ االسخفبدة يٍ احلًهت  

 

 يكبٌ  احلًهت

 اهلدف يٍ احلًهت 

 اجلهت املُظًت

 اجلهبث املشبركت

 

 األػضبء املشبركني

 أػداد احلضىر

أهى احملبور انخٍ 
 حُبونخهب احلًهت

أهى َخبئج اإلحصبئُبث 
 نخقُُى احلًهت
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 اندكخىرة ملُبء حمًد أثُبء أسخالو شهبدة انخقدَر

 يُبقشت اندكخىرة ملُبء حمًد إلحدي انطبنببث أثُبء احلًهت
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 اإلبخكبري حًُُت يهبراث انخفكري 
  

 يدة احلًهت

 
 يوم واحد

 
28/11/2017  

 مدرسة أحمد زويل الرسمية       
 نشر الوعى المهارى     

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة شرق مدينة نصر التعميمية    –كمية البنات  

 كمية البنات    –مدرس المناهج وطرق التدريس  –د/ لمياء محمد أيمن خيرى 

 طالب وطالبة 23

 حُبونج احلًهت ػدة حمبور وهٍ :
 . االبتكاريمفهوم التفكير –

 . اإلبداعيمهارات التفكير –

 فكرية " . –أنواع الطالقة " لفظية –

 تكيفية " . مرونة –تمقائية  مرونةوأشكالها "  المرونة–

 . األصالة–

 . االبتكاريخطوات التفكير –

 قواعد اإلبداع .–

 صفات الشخصية المبدعة–

 حبرَخ إَؼقبد احلًهت

87%  احملبضر 
85%  املبدة انؼهًُت 
80%  انخُظُى  
85%  يدٌ االسخفبدة يٍ احلًهت  

 

 يكبٌ  احلًهت

 اهلدف يٍ احلًهت 

 اجلهت املُظًت

 اجلهبث املشبركت

 

 املشبركني األػضبء

 أػداد احلضىر

أهى احملبور انخٍ 
 حُبونخهب احلًهت

أهى َخبئج اإلحصبئُبث 
 نخقُُى احلًهت
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 اندكخىرة ملُبء خريي يغ طالة يدرست أمحد زوَم انرمسُت

 انرتبُت اإلجخًبػُت ويسئىيلندكخىرة ملُبء خريي يغ يدَر يدرست أمحد زوَم انرمسُت ا
 بإدارة شرق يدَُت َصر
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 حًُُت يهبراث انخفكري اإلبخكبري 
  

 يدة احلًهت

 
 يوم واحد

 
5/12/2017  

 مدرسة أم كمثوم الرسمية       
 نشر الوعى المهارى     

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة عين شمس التعميمية    –كمية التربية النوعية   

 كمية التربية النوعية –مدرس عمم النفس  –/ أيمن حصافى عبد الصمد د

 طالب وطالبة 33

  حُبونج احلًهت ػدة حمبور وهٍ :

 معنى التفكير اإلبتكارى وأنواعه .–

 " CORTأهم البرامج والتدريب عميها " –

 خصائص وسمات الشخصية المبدعة .–

 وضع وتطور اإلمكانيات لتحقيق الهدف .–

 الثقة بالنفس وتحقيق الهدف .–

 القدرة عمى استنباط األمور .–

 

 حبرَخ إَؼقبد احلًهت

85%  احملبضر 
80%  املبدة انؼهًُت 
85%  انخُظُى  
85%  يدٌ االسخفبدة يٍ احلًهت  

 

 يكبٌ  احلًهت

 اهلدف يٍ احلًهت 

 اجلهت املُظًت

 املشبركت اجلهبث

 

 األػضبء املشبركني

 أػداد احلضىر

أهى احملبور انخٍ 
 حُبونخهب احلًهت

أهى َخبئج اإلحصبئُبث 
 نخقُُى احلًهت
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 اندكخىر اميٍ حصبفً اثُبء اسخالو شهبدة انخقدَر يٍ يدَر املدرست

 اندكخىر اميٍ حصبفً يغ انطالة اثُبء فؼبنُبث احلًهت
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 حًُُت يهبراث انخفكري اإلبخكبري 
  

 يدة احلًهت

 
 يوم واحد

 
5/12/2017  

 مدرسة الغد المشرق اإلعدادية " بنين "        
 نشر الوعى المهارى     

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إدارة عين شمس التعميمية    –كمية التربية النوعية   
كمية التربية  –مدرس عمم النفس  –د/ أيمن حصافى عبد الصمد   

 النوعية
 طالب  25

  حُبونج احلًهت ػدة حمبور وهٍ :

 معنى التفكير اإلبتكارى وأنواعه .–

 " CORTأهم البرامج والتدريب عميها " –

 خصائص وسمات الشخصية المبدعة .–

 وضع وتطور اإلمكانيات لتحقيق الهدف .–

 الثقة بالنفس وتحقيق الهدف .–

 القدرة عمى استنباط األمور .–

 

 حبرَخ إَؼقبد احلًهت

95%  احملبضر 
95%  املبدة انؼهًُت 
90%  انخُظُى  
95%  يدٌ االسخفبدة يٍ احلًهت  

 

 يكبٌ  احلًهت

 اهلدف يٍ احلًهت 

 اجلهت املُظًت

 املشبركت اجلهبث

 

 األػضبء املشبركني

 أػداد احلضىر

أهى احملبور انخٍ 
 حُبونخهب احلًهت

أهى َخبئج اإلحصبئُبث 
 نخقُُى احلًهت
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 اندكخىر اميٍ حصبفً اثُبء اسخالو شهبدة انخقدَر يٍ يدَر املدرست

 اندكخىر اميٍ حصبفً يغ انطالة اثُبء فؼبنُبث احلًهت
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 حًُُت يهبراث انخفكري اإلبخكبري

 يدة احلًهت  

 
 12/2/2018 يوم واحد

  باب الشعرية الثانوية " بنات " مدرسة 
 نشر الوعى المهارى     

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   باب الشعريةإدارة   –تربية النوعية كمية ال 
كمية التربية  –مدرس عمم النفس  –أيمن حصافى عبد الصمد د/ 

  النوعية  
 طالبة 25

 حُبونج احلًهت ػدة حمبور وهٍ :
 مفهوم التفكير اإلبتكارى .–

 تحديد اإليجابيات والسمبيات .–

 إستراتيجيات العمل .–

 العصف الذهنى . –العمل الجماعى –

 برامج القبعات الست " إلدوار دى يونو .–

 شرح وتدريب لبرنامج الكورت .–

 

 احلًهت حبرَخ إَؼقبد

80             %  احملبضر
85             %  املبدة انؼهًُت
80             %  انخُظُى 
90             %  يدٌ االسخفبدة يٍ احلًهت 

 

 يكبٌ  احلًهت

 اهلدف يٍ احلًهت 

 اجلهت املُظًت

 اجلهبث املشبركت

 

 األػضبء املشبركني

 أػداد احلضىر

أهى احملبور انخٍ 
 حُبونخهب احلًهت

أهى َخبئج اإلحصبئُبث 
 نخقُُى احلًهت
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 اندكخىر أميٍ حصبفً يغ يدَر يدرست ببة انشؼرَت انثبَىَت بُبث 
 أثُبء حسهُى شهبدة انخقدَر

 اندكخىر أميٍ حصبفً يغ طبنببث يدرست ببة انشؼرَت انثبَىَت بُبث 
 أثُبء محهت انخىػُت
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 حًُُت يهبراث انخفكري اإلبخكبري

 يدة احلًهت  

 
 12/2/2018 يوم واحد

  باب الشعرية اإلعدادية " بنات " مدرسة 
 نشر الوعى المهارى     

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية   باب الشعريةإدارة   –تربية النوعية كمية ال 
كمية التربية  –مدرس عمم النفس  –أيمن حصافى عبد الصمد د/ 

  النوعية  
 طالبة 25

 حُبونج احلًهت ػدة حمبور وهٍ :
 مفهوم التفكير اإلبتكارى .–

 تحديد اإليجابيات والسمبيات .–

 إستراتيجيات العمل .–

 العصف الذهنى . –العمل الجماعى –

 برامج القبعات الست " إلدوار دى يونو .–

 شرح وتدريب لبرنامج الكورت .–

 

 حبرَخ إَؼقبد احلًهت

75             %  احملبضر
80             %  املبدة انؼهًُت
85             %  انخُظُى 
80             %  يدٌ االسخفبدة يٍ احلًهت 

 

 يكبٌ  احلًهت

 اهلدف يٍ احلًهت 

 اجلهت املُظًت

 اجلهبث املشبركت

 

 األػضبء املشبركني

 أػداد احلضىر

أهى احملبور انخٍ 
 حُبونخهب احلًهت

أهى َخبئج اإلحصبئُبث 
 نخقُُى احلًهت



 

 

303 

 

  

 اندكخىر أميٍ حصبفً يغ يدَر يدرست ببة انشؼرَت اإلػدادَت بُبث 
 أثُبء حسهُى شهبدة انخقدَر

يغ طبنببث يدرست ببة انشؼرَت اإلػدادَت بُبث اندكخىر أميٍ حصبفً  
 أثُبء محهت انخىػُت
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 االبخكبرٌحًُُت يهبراث انخفكري 

 يدة احلًهت  

 
 14/2/2018 يوم واحد

  مصر الجديدة الرسمية " الثورة سابقًا "  مدرسة 
 نشر الوعى المهارى     

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 التعميمية  مصر الجديدة إدارة   –البنات كمية  
كمية  –مدرس المناهج وطرق التدريس  –د/ لمياء محمد أيمن خيرى 

  البنات   
 طالبةطالب و  25

 حُبونج احلًهت ػدة حمبور وهٍ :
 مفهوم التفكير االبتكاري .–

 مهارات التفكير اإلبداعي .–

 فكرية " . –أنواع الطالقة " لفظية –

 مرونة تكيفية " . –المرونة وأشكالها " مرونة تمقائية –

 األصالة .–

 خطوات التفكير اإلبداعي .–

 خطوات التفكير االبتكاري .–

 قواعد اإلبداع .–

 صفات الشخصية المبدعة .–

 حبرَخ إَؼقبد احلًهت

 احملبضر %             85
 املبدة انؼهًُت %             90
 انخُظُى  %             80
 يدٌ االسخفبدة يٍ احلًهت  %             90

 

 يكبٌ  احلًهت

 اهلدف يٍ احلًهت 

 اجلهت املُظًت

 اجلهبث املشبركت

 

 األػضبء املشبركني

 أػداد احلضىر

أهى احملبور انخٍ 
 حُبونخهب احلًهت

أهى َخبئج اإلحصبئُبث 
 نخقُُى احلًهت
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ويسئىل محالث انخىػُت  يصر اجلدَدةاندكخىرة ملُبء حمًد يغ يدَر يدرست 
 ببنقطبع ويسئىل انرتبُت انبُئُت وانسكبَُت بإدارة يصر اجلدَدة

أثُبء محهت انخىػُت يصر اجلدَدةاندكخىرة ملُبء حمًد يغ طالة يدرست   
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  حًُُت يهبراث انخفكري اإلبخكبري

 يدة احلًهت  

 
 27/2/2018 يوم واحد

 القومية " المرحمة الثانوية "مدرسة 
 نشر الوعى المهارى     

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  حدائق القبه إدارة   –البنات  كمية 

  كمية البنات       –أستاذ المناهج وطرق التدريس  –أ.د/ فايزة أحمد الحسينى 

 طالب وطالبة 30

 حُبونج احلًهت ػدة حمبور وهٍ :
 مالفرق بين اإلبداع واإلبتكار ؟ –

 تعريف التفكير اإلبداعى واإلبتكارى .–

 –المرونااااة  –مكونااااات وخصااااائص التفكياااار اإلبااااداعى " الطالقااااة –
 األصالة " .

 ومجاالته . أهمية التفكير اإلبتكارى–

 القبعات الستة " –ورشة عمل " فمنجدد تفكيرنا –

 

 حبرَخ إَؼقبد احلًهت

 احملبضر 100%
 املبدة انؼهًُت 100%
 انخُظُى  100%
 يدٌ االسخفبدة يٍ احلًهت  100%

 

 يكبٌ  احلًهت

 اهلدف يٍ احلًهت 

 اجلهت املُظًت

 اجلهبث املشبركت

 

 األػضبء املشبركني

 أػداد احلضىر

أهى احملبور انخٍ 
 حُبونخهب احلًهت

أهى َخبئج اإلحصبئُبث 
 نخقُُى احلًهت
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 أ.د فبَسة احلسُىن يغ يدَر يدرست انقىيُت وانسبدة أػضبء جمهس األيُبء

 أ.د فبَسة احلسُىن يغ طالة يدرست انقىيُت أثُبء محهت انخىػُت
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  االبخكبرٌحًُُت يهبراث انخفكري 
 

  
 يدة احلًهت

 
 27/2/2018 يوم واحد

  الشهيد أ.ح إبراهيم الرفاعي " السالم الرسمية سابقًا "      مدرسة 
 نشر الوعى المهارى     

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  حدائق القبه إدارة   –البنات  كمية 

  كمية البنات       –أستاذ المناهج وطرق التدريس  –/ فايزة أحمد الحسيني أ.د

 طالب وطالبة 32

 حُبونج احلًهت ػدة حمبور وهٍ :
 مالفرق بين اإلبداع واالبتكار ؟ –

 تعريف التفكير اإلبداعي واالبتكاري .–

 –المرونااااة  –مكونااااات وخصااااائص التفكياااار اإلبااااداعي " الطالقااااة –
 األصالة " .

 أهمية التفكير االبتكاري ومجاالته .–

 القبعات الستة " –ورشة عمل " فمنجدد تفكيرنا –

 

 حبرَخ إَؼقبد احلًهت

 احملبضر 98%
 املبدة انؼهًُت 95%
 انخُظُى  90%
 يدٌ االسخفبدة يٍ احلًهت  96%

 

 يكبٌ  احلًهت

 اهلدف يٍ احلًهت 

 اجلهت املُظًت

 اجلهبث املشبركت

 

 األػضبء املشبركني

 أػداد احلضىر

أهى احملبور انخٍ 
 حُبونخهب احلًهت

أهى َخبئج اإلحصبئُبث 
 نخقُُى احلًهت
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انسالو سببقب   انرفبػٍيغ يدَر يدرست أ.ح إبراهُى  احلسٍُُأ.د فبَسة   

انسالو سببقب   انرفبػٍيغ طالة يدرست أ.ح إبراهُى  احلسٍُُأ.د فبَسة   
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  حًُُت يهبراث انخفكري اإلبخكبري
 

  
 يدة احلًهت

 
 15/3/2018 يوم واحد

 " المرحمة االبتدائية الزهرات سابقاً  لطفى العشري" محمد أحمد الشهيدمدرسة 
 نشر الوعى المهارى     

 إدارة التخطيط وتنمية البيئة -قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 التعميمية  مصر الجديدة إدارة  -التربية النوعية  كمية 

  كمية التربية النوعية    –مدرس عمم النفس  –د/ أيمن حصافى عبد الصمد 

 طالب وطالبة 33

 حُبونج احلًهت ػدة حمبور وهٍ :
 مفهوم التفكير وأنواعه .–

 الفرق بين التفكير االبتكاري واإلبداعي .–

 كيفية تنمية التفكير عن طريق برنامج الكورت .–

 شراء سيارة ."  –ورشة عمل بعنوان " مساعدة كبار السن –

 العصف الذهني .–

 العمل في مجموعات صغيرة والتعمم التعاوني .–

 

 حبرَخ إَؼقبد احلًهت

 احملبضر 95%
 املبدة انؼهًُت 90%
 انخُظُى  90%
 يدٌ االسخفبدة يٍ احلًهت  90%

 

 يكبٌ  احلًهت

 اهلدف يٍ احلًهت 

 اجلهت املُظًت

 اجلهبث املشبركت

 

 األػضبء املشبركني

 أػداد احلضىر

أهى احملبور انخٍ 
 حُبونخهب احلًهت

أهى َخبئج اإلحصبئُبث 
 نخقُُى احلًهت
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أثُبء اسخالو  انؼشرٌيغ يدَر يدرست انشهُد حمًد أمحد نطفً  حصبيفىر أميٍ خاندك
 شهبدة انخقدَر

االبخدائُتاملرحهت  انؼشرٌطالة يدرست انشهُد حمًد أمحد نطفً   


