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المقدمة
 یحتوي امللف التعریفي علی معلومات متکاملة عن تدریبات

 إنعاش العقل والذاکرة ومضاعفة الحفظ املخصص النعاش العقل
 والذاکرة والذي سیساعدك في التعرف أکثر علی التدریبات

العقلیة
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الشاملة الوثيقة
 عدم اطالعك علی التفاصیل والشروط واألحکام کاملة ال یعفیك عن اإللتزام

 الکامل بکل ما في امللف وبکل ما في الوثیقة من ضوابط ویسري علیك ما
یسري علی بقیة املتدربین والتختلف عنهم بشيء وال تعفی من شيء

ینتهي التسجیل: حتی یوم االثنین : 23 ذو الحجة 1439 هـ - : 3/9/2018 م
التسلسل الکودي: رقم الدورة : 116 ، الدفعة: 116

الجیل: الثاني من التدریبات العقلیة وإنعاش الذاکرة
املوسم التدریبي: العام الـ 15
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فكرة خذ
برومو: التدریبات العقلیة وانعاش العقل

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=IGXJWPY8HT0

وثائقي: ماذا قال املتدربین عن الشیخ د. علي الربیعي بعد حضورهم لتدریبات انعاش العقل

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=7ITE7D_J73Y 

 وثائقي: متدربین ومتدربات لفئات متنوعة وتخصصات دراسیة متنوعة – طالب – معلمین – أطباء

مهندسین- دعاة- قضاة- عسکریون

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=FLJ-6NMOLVS

تعریف مختصر ( برمو ) بأقوال املتدربین السابقین

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=PXUNQPIIQNC

شاهد املتدربین السابقین کیف کان مستواهم قبل تدریبات انعاش العقل وکیف أصبحوا بعدها

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RO3EJ_HKQLC

شاهد کبار السن کیف کان حفظهم قبل تدریبات انعاش العقل وکیف أصبحوا بعدها

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=XMA_NBJ0VUE

شاهد النساء املتدربات کیف کن قبل تدریبات انعاش العقل وکیف أصبحن بعدها

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=LDCUWQBFVVE

تابع آالف املتدربین علی صفحتنا علی یوتیوب

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/AQLEEAT/VIDEOS?VIEW_AS=SUBSCRIBER 
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الضمانة
تضمن التدریبات العقلیة إعادة الرسوم کاملة في الحالة التالیة

 
 في حالة اإلنتهاء من التدریبات العقلیة الکاملة واإلنضباط التدریبي وعدم

 اإلنقطاع واإللتزام بالتطبیقات العملیة أوال بأول ومتسلسلة دون غیاب أو
 تقصیر في الواجبات التدریبیة بسبب أعذار أو بدون أعذار وتعامل کبقیة

 املتدربین بالتساوي وإن لم یتطور مستواك في الحفظ وفي کسر الحواجز
 العقلیة وسرعة حفظ الصفحات والتقدم عن نقطة اإلنطالقة فستعاد

 الرسوم کاملة مع شهادة حضور البرنامج التدریبي ویصبح البرنامج التدریبي
منحة مجانیة لك
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الحصرية

منهجنا

برنامج إنعاش العقل ومضاعفة الحفظ واالستیعاب من ضعف إلی 100
 ضعف هو برنامج حصري لن تجده في أي مکان آخر ومحمي بقوانین
 امللکیة الفکریة وبراءة اإلختراع الدولیة ویتعرض من یحاول قرصنته أو
 اإلنتحال لإلسم أو املضمون إلی املالحقات القضائیة وفرض التعویضات

 قضائیا عبر منظمات حمایة امللکیة الفکریة الدولیة
 جمیع املواد التدریبیة حصریة ومعلوماته وابحاثه مبنیة علی أسس علمیة

 وعلی احدث ما توصلت إلیه دراسات تشریح الدماغ ومعارف العقلیات
والذاکرة وابحاث ودراسات علماء الحدیث والفقه

 منهجنا قائم علی التمسك بالدلیل الشرعي من کتاب اهللا وما صح من سنة
 رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم علی فهم الصحابة والتابعین وسلف هذه
 األمة األخیار ونواکب کل جدید یخدم دین اهللا ویفید العباد حسب الضوابط

الشرعیة
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والمحاضر المدرب

Twitter.com/DrAliAlrabieei

youtube.com/channel/UC77v6NnWWp5GhoCYZ-2OAHQ

Facebook.com/DrAliAlrabieei

dralialrabieei@gmail.com

الشیخ د.علي الربیعي
 الخبیر العاملي في العقلیات - مؤسس دورة انعاش العقل ومضاعفة

الحفظ من ضعف إلی 100ضعف
 تابع صفحات املدرب
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التدريبي البرنامج
 مدة البرنامج التدریبي: 77 ساعة تدریب مضمونة التعویض قابلة

لإلختصار إلی 60 ساعة إن حصل تقدم سریع او سبب مهم

أیام التدریب: 5 أیام في األسبوع

 الفئة العمریة: کل الفئات العمریة وخاصة طالب الجامعات وکلما
کان کبیرا في السن کان أفضل

 وقت التدریبات: في أول اجتماع یتم عرض فترتین مسائیة
 وصباحیة ویتم تحدید الساعة بدقة في یوم اإلجتماع األول مع

 املتدربین وبالتشاور مع بقیة املشارکین حتی یکون الوقت مناسبا
للجمیع کما نفعل في کل دوراتنا

أین یقام البرنامج التدریبي ؟

 یقام البرنامج التدریبي عن ُبعد أون الین عبرالنت في قاعات
- صوتیة مغلقة- تدریب حي ومباشر وأنت في بیتك

 نموذج إلحدى قاعات التدریب ویظهر فیها مجامیع من املتدربین عن بعد من بلدان مختلفة
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التسجيل شروط

البرنامج التدریبي علی جزأین
 الجزء األول برسوم والثاني مجاني وال یجتاز املتدرب إلی الجزء الثاني حتی

 یستکمل الجزء األول بکامل تطبیقاته وواجباته الیومیة او یعید في دورة
 قادمة وملرة واحدة دون مسئولیات مترتبة وإن تکرر إهماله فیعفی من

 الحضور نهائیا دون أي مترتبات

الجدیة في التدریب بمعناها الواضح

اإللتزام املنضبط بالتعلیمات والتدریبات

 عدم التغیب أو التاخیر عن موعد املحاضرات إال ألمر قاهر وال یتکرر التغیب
أکثر من 3 مرات خالل فترة الدورة

 تطبیق ورش العمل التدریبیة الخاصة بانعاش الذاکرة والعقل وتادیة الواجبات
الیومیة وتطبیقات اللیاقة الذهنیة یومیا

 االطالع علی امللف التعریفي والبنود کاملة وعدم اطالعك علی التفاصیل
کاملة سیلزمك بکل ما في الوثیقة کبقیة املتدربین
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التسجيل

التدريبي البرنامح رسوم

متاح لجمیع األعمار رجاال ونساء ومن کل املستویات الدراسیة من سن الـ 12
 وحتی 70 سنة وکلما کان العمر کبیرا کان أفضل وکلما کانت مشاکل

النسیان أکثر کان التدریب اکثر جدوى وأسرع في النتائج

 الرسوم ثابتة وال یمکن زیادتها أو نقصانها بأیة حال وتکون خالل فترة
الرسوم املخفضة بـ1068 ریاال سعودي وتعادل285 دوالر

 الرسوم في األوقات العادیة أي غیر وقت التخفیض 2627 ریال سعودي
 وتعادل700 دوالر ثابتة سواء اکتمل العدد أو لم یکتمل وال یشملها أي

تخفیضات إال باستثناء خاص

العرض املخفض للرسوم : متاح حالیا مدة 10 أیام

 رسوم العرض املخفض: بـ1068 ریاال سعودي وتعادل285 دوالرألول املسجلین
 وإن کنتم 3 وما فوق أو من أسرة واحدة أو زوج وزوجته فیوجد خصم إضافي

لکل مشترك
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إنعاشالذاكرةوالعقل
 ولتحقیق حلمك في إنعاش العقل والذاکرة وبطرق تدریبیة حصریة وغیر مسبوقة وباستخدام معالجات التوسع

 الذهني وتقنیات الحفظ املطبوع وتقنیات مکافحة الشرود الذهني وشتات الذاکرة واملعالجات ملسببات النسیان

بات العقلي وصیانة العقل واملحفوظات أوال بأول عبر مبادئ  الطبیعیة ومعالجات دائمة لطوارئ النسیان والُسّ

 وتدریبات تصفیر األخطاء وأرشفة الحفظ التصویري والحفظ اللمحي وأسرار علم العقلیات واملجسات العقلیة وإنعاش

 الذاکرة املنکمشة ومکافحة هشاشة التذکر وتدریبات الحفظ الرقمي وتفاصیل تدریبیة لم تسمع بها من قبل لتصل

 بك في نهایة التدریبات إلی قمة الثراء الذهني واإلستیعاب املتسارع ونتائج لم تتخیل في حیاتك أن تصل إلیها

مهما فعلت لوحدك

تصمیم البرنامج

 صمم خصیصا إلنعاش العقل والذاکرة خاصة ملن تعرضت ذاکرته للتلف أوملن هو سریع النسیان وتم تاسیسه بدقة

 متناهیة وفق اسس ومعاییر تدریبیة سیتم کشفها خالل مراحل التدریبات العقلیة املتسلسلة وستثبت أنت لنفسك

 بنفسك من خالل ورش الحفظ العملیة والتدریبات الذهنیة الجماعیة والفردیة وستالحظ بنفسك ارتفاع قوة الحفظ

 واإلستیعاب تدریجیا وبشکل متسارع حتی تصل الی ان تحفظ عدة أجزاء متقنة من القرآن في الیوم الواحد وعلی

حسب استیعابك للتدریبات العقلیة سیکون سرعة التصاعد في انعاش الذاکرة وقوة الحفظ

 ستصل بعون اهللا بعد التدریبات العقلیة الی مراحل لم تکن تتخیلها من السهولة واالندفاع الذهني بعد ان ُتثبت

 لنفسك من خالل التمارین والتدریبات انك قد تجاوزت مرحلة تفکیك العقد النفسیة والذهنیة املرتبطة بالحفظ

واالستیعاب وحینها ستندهش من نفسك اندهاشا غیر مسبوق کما اندهش جمیع من تدربوا لدینا قبلك

 فاملزیج املتنوع من التدریبات العقلیة واإلستشعار باإلنجازات املتالحقة والتقدم الواسع في الهندسة العکسیة

 وإعادة تدویر التصورات الذهنیة وتسکین املعتقدات العقلیة النعاش الذاکرة والعقل مع لذائذ اإلنتصارات الیومیة

املتتالیة التي تراها في نفسك وبقیة زمالئك

 حینها ستداعب حواسك تساؤالت من املاضي این کنُت في ضعف الذاکرة والنسیان واین وصلُت فیها اآلن؟،وسیحلق

بك التفاؤل في إلی قمة النشوة واإلنبهار العقلي التي لم تکن تتخیلها في نفسك من قبل
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التعریف بالبرنامج

 یعتبر االحدث تطورا علی مستوى العالم ولن تجده في أي مکان آخر ونملك فیه الحصریة العاملیة وجمیع املواد

 التدریبیة حصریة ومعلوماته وابحاثه مبنیة علی أسس علمیة وعلی احدث ما توصلت إلیه دراسات تشریح الدماغ وکل

 بیانات وتفاصیل البرنامج التدریبي محمیة بقوانین امللکیة الفکریة ویملکه حصریا مؤسس علم العقلیات وقوة

 الذاکرة الشیخ د. علي الربیعي الخبیر العاملي في العقلیات - براءة اختراع في العقلیات وإنعاش الذاکرة-

 ومؤسس علم العقلیات الحصري املستخرج من دراسات متعمقة وأبحاث استقصائیة لحیاة علماء الحدیث الکبار وفقهاء

 األمة الذین تبحروا في شتی العلوم وکانت لهم ذاکرة ال مثیل لها في الدنیا رغم أنهم کانوا في بیئات مختلفة

 وظروف مختلفة وهموم مختلفة وتم إحصاء أسرار تبحرهم وتجمیعها في برنامج تدریبي وتم بتطبیق أسرارهم

 وتجمیعها في کتلة تدریبیة واحدة وأضیف لها دراسات عقلیة وتشریحیة وبعد جهود وتجارب لسنوات عدة خرج

 برنامج انعاش العقل ومضاعفة الحفظ واالستیعاب من ضعف إلی 100 ضعف في تجربته األولی نسخة الجیل األول

 واستمر الجیل االول 6 سنوات وظل یتطور باستمرار حتی أتی الجیل الثاني وله إلی اآلن 7 سنوات ونصف وقریبا إن

شاء اهللا سیصل إلی الجیل الثالث من التدریبات العقلیة فائقة التطور التي اندثرت منذ مئات السنین

 وقد أقیم البرنامج التدریبي في العدید من الجامعات الخلیجیة والعربیة ومراکز التدریب الکبرى ومؤسسات التعلیم

 الرسمیة ونتائجه لم تعد تحتاج إلی ضمان في جانب الفائدة والتحصیل مهما کان املتدرب ضعیفا وقد حفظ عبره

 القران الکریم کامال في أقل من 15 یوما اکثر من 3129 حافظا وحافظة ومئات الحفاظ للحدیث النبوي کحفظ ریاض

 الصالحین کامال وحفظ الصحیحین کامال في 15 یوما وحفظ امهات الحدیث التسعة حوالي 10.000 آالف حدیث کاملة

 یتم حفظها في اقل من 30 یوما وما ستراه بنفسك من تغییر سیغني عن أي تعریف مهما کنت تعاني من النسیان

وسوء الذاکرة والحفظ
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مزايا
حضور البرنامج التدریبي إنعاش العقل عن بعد وأنت في بیتك أو مکتبك والتحتاج إلی سفر أو حجوزات وإقامة

 من یسجل عن طریقك فله خصم إضافي وان سجل عن طریقك 3 مقاعد فالرابع منحة مجانیة لك والزوجة اواالبن لهما

خصم مختلف

 یحق لك: في حالة حصل لك ظرف أوانشغال ألي طارئ أن تطلب تاجیل حضورك لدورة قادمة ولك الحق أن تحددها

 ضمن جدول الدورات القادمة ان شاء اهللا ولك األولویة في القبول في أي دورة قادمة وبشکل تلقائي وبدون اي

رسوم إضافیة

رسوم التدریب: هي رسوم مخصصة للجانب التدریبي إنعاش العقل والذاکرة وألول اسبوع وبقیة الدورة بدون رسوم

 یمنح املشارك: شهادة مشارکة في نهایة تدریبات إنعاش العقل وستصلك الی بیتك إلی العنوان البریدي الذي سجلته

وستکون الشهادة معتمدة من مؤسس علم العقلیات وقوة الذاکرة ومن التدریبات العقلیة ملن أحب

 املتابعة واإلستشارات: یتم متابعة حالة املشترك بعد اخذه البرنامج لضمان حصوله علی نتائج غیر مسبوقة إن کان

 طالبا وإبداء االستشارات والتوجیهات فیما بعد البرنامج التدریبي وقبل اإلختبارات وبعدها حتی تحقیق الهدف

والتخرج بعون اهللا بدرجات غیر مسبوقة حسب رغبته

 التدریب العقلي: نظري وعملي ونفسي ویبدأ معك من مرحلة تصفیر العقل وبناء التصورات إلی مستوى املجسات

العقلیة والتدرب علیها

 املادة التدریبیة: حصریة ال توجد في أي مکان آخر وال نعطي حقائب تدریبیة
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الحفظ ومضاعفة التدريب تأثير هل
 أم التدريبات أثناء مؤقتا والفهم

؟ كله للعمر دائم هو
 نتائج التدریب ال تخضع ملبدأ انتهاء الصالحیة ولیست مؤقتة بزمن محدد ألنه یتم

 تدریب العقل بتطبیقات عملیة واقعیة تصاعدیة وحین یعمل العقل بکفاءة
 عالیة وتطور غیر مسبوق فإنه إنما یعود لطبیعته التي خلقه اهللا علیها والحفظ
 لیس خاصا بالقرآن او الحدیث بل کل ما ترغب بحفظه سواء کان علوما شرعیة أو

 دراسة جامعیة أو لغات اجنبیة فکل التخصصات تحتاج إلی ذاکرة قویة وسعة
في اإلستیعاب ونماء متسارعا في أدوات الحفظ والذاکرة
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المشترك حقوق وثيقة
 املادة األولی: یحق لك في حالة حصل لك ظرف أو انشغال ألي طارئ أن تطلب من اإلدارة عبر اإلیمیل تاجیل حضورك

لدورة قادمة ولك الحق أن تحددها ضمن جدول الدورات القادمة ان شاء اهللا وبدون اي رسوم اضافیة

 املادة الثانیة: عدم اطالعك علی التفاصیل والشروط واألحکام کاملة ال یعفیك عن اإللتزام الکامل بکل ما في امللف

وبکل ما في الوثیقة من ضوابط کبقیة املتدربین والتختلف عنهم بشيء وال تعفی من شيء

 املادة الثالثة: مطلوب من طالب وطالبات الجامعات تزویدنا بکشف رسمي للدرجات آلخر فصل دراسي قبل بدء أول

محاضرة لیکون مقیاس اإلنطالقة التدریبیة وتنتهي مسئولیاتنا إن لم یرسله في أول أسبوع للدورة والتدریبات

 املادة الرابعة: عیوب التشغیل للقاعات الصوتیة وأدوات التدریبات مسئولیتها علینا إن کانت املشکلة عامة وواجب

 علینا تعویض املحاضرة بمحاضرة بنفس حجم الوقت ونفس املحتوى بتسلسله الطبیعي وفي حالة تعطلت قاعة

التدریب عن الجمیع لوجود خلل فني یتم إعادة املحاضرات للمشترکین دون مسئولیات أخرى

 املادة الخامسة: لك الحق في طلب استشارة ومتابعة حالة ما بعد التدریبات بعد االنتهاء من البرنامج التدریبي لضمان

 حصول املشارك علی نتائج غیر مسبوقة وإبداء االستشارات والتوجیهات فیما بعد البرنامج التدریبي حتی تحقیق

الهدف والتخرج ان کنت طالبا

 املادة السادسة: في حالة األعطال: إن تعطلت قاعة التدریبات لوجود خلل فني أو ظرف طارئ للمدرب فیتم إعادة

  املحاضرات للمشترکین دون مسئولیات أخرى
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والشروط األحكام
 املادة االولی: یلزم قراءة هذه االتفاقیة الخاصة بشروط واحکام استخدام االتفاقیة بعنایة ودقة ویتحمل املستخدم

 ملنتجاتنا التدریبیة املسؤلیة الکاملة عن اي تجاهل أ و مخالفة ألي بند من بنود هذه االتفاقیة وعدم اطالعه علیها ال

یعفیه من تحمل ما نصت علیه االحکام والشروط الواردة في هذه الوثیقة

 املادة الثانیة: یحق للتدریبات العقلیة واملسؤلین عنها تعدیل بنود هذه االتفاقیة في اي وقت دون سابق انذار وتعد

 التعدیالت نافذة وملزمة ان لم یعترض علیها ثلثي املتدربین ما نسبته %75 من مجموع املتدربین في الدفعة الواحدة

ان حدث التعدیل بعد البدء في الدفعة

 املادة الثالثة: أقر املشترك وتعهد للتدریبات العقلیة والقائمین علیها بأنه وافق علی هذه االتفاقیة کاملة وانه علی

 علم واطالع بها ونافیا للجهالة بهذه االتفاقیة وبنودها املتکاملة وأن اکماله للخطوات یخضع للشروط واالحکام

املنصوص علیها في هذه االتفاقیة

 املادة الرابعة: اکمال املشترك لخطوات التسجیل في التدریبات العقلیة یمثل عقدا ملزما شرعا ونظاما مع التدریبات

 العقلیة ومن یمثلها ویقوم علیها وفقا لشروط واحکام هذه االتفاقیة وانه في حالة عدم موافقته علی اي من

 شروط او احکام هذه االتفاقیة فانه یتوجب علیه تحمل املسؤلیة وعدم استخدام اي من منصات التدریبات العقلیة

ومنتجاتها قبل بدایة الدورة ودون املطالبة بأي طلبات

 املادة الخامسة: أقر املشترك بأنه یملك األهلیة الالزمة شرعا ونظاما للتعاقد أوأنه استعان بشخص یملك األهلیة الالزمة

شرعا ونظاما للتعاقد نیابة عنه مع التدریبات العقلیة او من یقوم علیها

 املادة السادسة: اذا خالف املشترك ایا من شروط واحکام هذه االتفاقیة باي شکل من االشکال فیحق للتدریبات

 العقلیة والقائمین علیها اتخاذ االجراء الذي یرونه مناسبا بما في ذلك منع دخوله نهائیا او تعلیق دخوله للتدریبات

وتاجیله الی دورة قادمة وبدون أي مترتبات

 املادة السابعة: یحق للتدریبات العقلیة والقائمین علیها ان وجدوا تقصیرا حول التدریبات اوالتطبیقات اوتکاسال او

 تغیبا عن التدریب ان یتخذوا االجراء املناسب بما في ذلك املنع من اکمال التدریبات بشکل نهائي او التاجیل او طلب

تعویض الواجب
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 املادة الثامنة: تشکل هذه البنود االتفاق الکامل والشامل بین املشترك وبین التدریبات العقلیة والقائمین علیها

وتلغي هذه االتفاقیة کافة االتفاقات السابقة بینك وبین التدریبات العقلیة ان وجدت

 املادة التاسعة: بموجب هذه االتفاقیة یوافق املتدرب ( املشترك) ان تسبب باي مشاکل او متاعب او اي تداعیات ان

 الیطالب باي مطالبات اونفقات اومصاریف وان یعوض التدریبات العقلیة عن اي خسائر یتسبب بها بقوله أوفعله بما

في ذلك التعویض عن مستحقات طاقم املحاماة وما في حکمه من مستحقات ولوازم

 املادة العاشرة: یحتفظ موقع التدریبات العقلیة بالحق في حجبك أو منعك من دخول املوقع أو قاعات التدریب لقاء

 أي خرق للشروط واملمنوعات في أي وقت ودون الحاجة إلخطارك بذلك ودون تحمل أي مسئولیات أو مطالبات أیا

کان نوعها أو مضمونها

 املادة الحادیة عشر: یحق للتدریبات العقلیة اواملدرب اومن یمثلهما من طواقم االشراف وبشکل دائم في استخدام

 تفاعل املتدرب مع ذکر االسم والبیانات وصوتا او کتابة او صورة او اقتباسا من مراسالته او صفحاته او الجروبات او

 تقاریر التدریب العامة والخاصة وفي أي انتاج تفاعلي للتدریب عبر موقعنا او عبر صفحاتنا ودون الرجوع الیه ویحق

 للتدریبات العقلیة والقائمین علیها نسخ املحتوى التدریبي ملحتوى املوقع والصفحات واملنشورات کلها او اجزاء

 منها أو إعادة إنتاجه او رقمنته أو توزیعه أو عرضه أو تعدیله او توثیقه أو تکوین مشتقات منه علی الدوام وألي

 غرض تراه التدریبات العقلیة مناسبًا االن او مستقبال وألي فکرة تحدث وأقر املتدرب بهذا الحق وال یحق له االعتراض

علیه مستقبال تحت اي طائل او تفسیر أو مقصد کان یقصده

 املادة الثانیة عشر: یقر املشترك أنه إن انقطع عن التدریبات بشکل نهائي او لم یتمکن من اکمال التدریبات

 وانقطعت اخباره عن الحیاة او مات املتدرب أو املدرب قبل ان ینتهي من اکمال التدریب بأنه ال یطالبه بشيء ال دنیا

وال آخرة

 املادة الثالثة عشر: في حالة قّل عدد املشارکین في الدفعة عن الثلثین فیحق للتدریبات العقلیة دمج الدورة مع

 مجموعة أخرى قائمة أو التأجیل إلی دورة قادمة وال یحق للمشترك االعتراض علی الوقت أو الطریقة وله أن یختار

دفعة قادمة ان ناسبته

 املادة الرابعة عشر: یؤکد املشترك بأنه یفهم أن عدم امتثاله للبنود والشروط وإرشادات التدریب قد یؤدي إلی عدٍد

 من العواقب بما فیها إلغاء اإلشتراك نهائیا دون مسئولیات نحوه وإیقاف الحساب في قاعة التدریبات و الجروبات

 األخرى

 ولتحقیق حلمك في إنعاش العقل والذاکرة وبطرق تدریبیة حصریة وغیر مسبوقة وباستخدام معالجات التوسع

 الذهني وتقنیات الحفظ املطبوع وتقنیات مکافحة الشرود الذهني وشتات الذاکرة واملعالجات ملسببات النسیان

بات العقلي وصیانة العقل واملحفوظات أوال بأول عبر مبادئ  الطبیعیة ومعالجات دائمة لطوارئ النسیان والُسّ

 وتدریبات تصفیر األخطاء وأرشفة الحفظ التصویري والحفظ اللمحي وأسرار علم العقلیات واملجسات العقلیة وإنعاش

 الذاکرة املنکمشة ومکافحة هشاشة التذکر وتدریبات الحفظ الرقمي وتفاصیل تدریبیة لم تسمع بها من قبل لتصل

 بك في نهایة التدریبات إلی قمة الثراء الذهني واإلستیعاب املتسارع ونتائج لم تتخیل في حیاتك أن تصل إلیها

مهما فعلت لوحدك

تصمیم البرنامج

 صمم خصیصا إلنعاش العقل والذاکرة خاصة ملن تعرضت ذاکرته للتلف أوملن هو سریع النسیان وتم تاسیسه بدقة

 متناهیة وفق اسس ومعاییر تدریبیة سیتم کشفها خالل مراحل التدریبات العقلیة املتسلسلة وستثبت أنت لنفسك

 بنفسك من خالل ورش الحفظ العملیة والتدریبات الذهنیة الجماعیة والفردیة وستالحظ بنفسك ارتفاع قوة الحفظ

 واإلستیعاب تدریجیا وبشکل متسارع حتی تصل الی ان تحفظ عدة أجزاء متقنة من القرآن في الیوم الواحد وعلی

حسب استیعابك للتدریبات العقلیة سیکون سرعة التصاعد في انعاش الذاکرة وقوة الحفظ

 ستصل بعون اهللا بعد التدریبات العقلیة الی مراحل لم تکن تتخیلها من السهولة واالندفاع الذهني بعد ان ُتثبت

 لنفسك من خالل التمارین والتدریبات انك قد تجاوزت مرحلة تفکیك العقد النفسیة والذهنیة املرتبطة بالحفظ

واالستیعاب وحینها ستندهش من نفسك اندهاشا غیر مسبوق کما اندهش جمیع من تدربوا لدینا قبلك

 فاملزیج املتنوع من التدریبات العقلیة واإلستشعار باإلنجازات املتالحقة والتقدم الواسع في الهندسة العکسیة

 وإعادة تدویر التصورات الذهنیة وتسکین املعتقدات العقلیة النعاش الذاکرة والعقل مع لذائذ اإلنتصارات الیومیة

املتتالیة التي تراها في نفسك وبقیة زمالئك

 حینها ستداعب حواسك تساؤالت من املاضي این کنُت في ضعف الذاکرة والنسیان واین وصلُت فیها اآلن؟،وسیحلق

بك التفاؤل في إلی قمة النشوة واإلنبهار العقلي التي لم تکن تتخیلها في نفسك من قبل
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والممنوعات المحظورات
 املادة االولی: ما لم یتم السماح لك بذلك بموجب اتفاقیة منفصلة مکتوبة ومختومة مع مؤسس علم العقلیات فإنك

 توافق علی عدم إعادة إنتاج التدریبات العقلیة أو تصویرها أو نسخها صوتا أو کتابة أو بیعها أو املتاجرة فیها أو

إعادة نشرها ألي غرض کان ولست مسامحا أمام اهللا وال أمام الشرع وال نحل لك ذلك تحت أي مبرر

 املادة الثانیة: یمنع علیك تعدیل املحتویات التدریبیة أو بیعها أو توزیعها أو اشتقاق أعمال بناء علیها سواء کلیا أو

 جزئیا ما لم تتلقی تصریحا رسمیا مکتوبا صراحة بإمکانیة القیام بذلك، وبموجب اتفاقیة منفصلة ومختومة من مؤسس

علم العقلیات الشیخ د علي الربیعي

 املادة الثالثة: یمنع علیك الخوض في کیفیة طرح التدریبات ونظامها وما یتعلق بها وعلیك اإللتزام بالتدریبات العقلیة

 کما هي معدة سلفا دون التدخل منك في سیر التدریبات وتفاصیلها أو اإلعتراض علی أي بند من بنودها او طریقة

وکیفیة إلقائها في الکیف واملضمون ولك أن تستفسر عبر برید اإلدارة فقط ان کان األمر یصب في الفائدة التدریبیة

 املادة الرابعة: یمنع علیك طرح أفکارًا معارضة أو مثبطة للهمم أو نشر إضافات تضر بالبرنامج التدریبي ما لم نطلب

ذلك منك صراحة واملخالف یعرض نفسه للفصل وبدون انذار مسبق

املادة الخامسة:یمنع علیك التأخیر عن موعد التمرینات والواجبات الیومیة املکتوبة والصوتیة وکل ورش العقل العملیة

 املادة السادسة: یمنع علیك ترك الهاتف مفتوحا أثناء املحاضرات ومن باب أولی فتح تویتر – فیس بوك – التلفاز –

 الجلوس مع األصحاب واألهل أو التحدث داخل القاعة في امور جانبیة واملخالف قد یعرض نفسه لتحمل املسؤلیة

املترتبة عن انشغاله

 املادة السابعة: یمنع أثناء املحاضرة املداخالت الکتابیة التي ال تصب في أساس املوضوع سواء کانت إضافة أو

استفسار وعلیك أن تکتب سؤالك إلی حین طرح االسئلة واملداخالت حتی ال تشتت املشترکین واملدرب

 املادة الثامنة: ممنوع منعا باتا سواء کان رجال أو امرأة أن یتبادل مع الجنس اآلخر الهاتف أو اإلیمیل او الدردشة الجانبیة

 داخل قاعة التدریبات او في الجروبات وتحت أي مسمی واملخالف ُیعّرض نفسه للفصل نهائیا من البرنامج التدریبي

وبدون إنذار مسبق ودون أیة مسئولیات تجاهه
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حضور البرنامج التدریبي إنعاش العقل عن بعد وأنت في بیتك أو مکتبك والتحتاج إلی سفر أو حجوزات وإقامة

 من یسجل عن طریقك فله خصم إضافي وان سجل عن طریقك  مقاعد فالرابع منحة مجانیة لك والزوجة اواالبن لهما

خصم مختلف

 یحق لك: في حالة حصل لك ظرف أوانشغال ألي طارئ أن تطلب تاجیل حضورك لدورة قادمة ولك الحق أن تحددها

 ضمن جدول الدورات القادمة ان شاء اهللا ولك األولویة في القبول في أي دورة قادمة وبشکل تلقائي وبدون اي

رسوم إضافیة

رسوم التدریب: هي رسوم مخصصة للجانب التدریبي إنعاش العقل والذاکرة وألول اسبوع وبقیة الدورة بدون رسوم

 یمنح املشارك: شهادة مشارکة في نهایة تدریبات إنعاش العقل وستصلك الی بیتك إلی العنوان البریدي الذي سجلته

وستکون الشهادة معتمدة من مؤسس علم العقلیات وقوة الذاکرة ومن التدریبات العقلیة ملن أحب

 املتابعة واإلستشارات: یتم متابعة حالة املشترك بعد اخذه البرنامج لضمان حصوله علی نتائج غیر مسبوقة إن کان

 طالبا وإبداء االستشارات والتوجیهات فیما بعد البرنامج التدریبي وقبل اإلختبارات وبعدها حتی تحقیق الهدف

والتخرج بعون اهللا بدرجات غیر مسبوقة حسب رغبته

 التدریب العقلي: نظري وعملي ونفسي ویبدأ معك من مرحلة تصفیر العقل وبناء التصورات إلی مستوى املجسات

العقلیة والتدرب علیها

 املادة التدریبیة: حصریة ال توجد في أي مکان آخر وال نعطي حقائب تدریبیة

 املادة التاسعة: یمنع علیك ترك املحاضرة واإلبتعاد عن الجهاز ألي سبب کان ومهما کان املبرر إال بإذن مسبق ومن

یخالف سیعتبر رسمیا مستهترا ویتحمل تبعات فصله

 املادة العاشرة: یمنع قطعیا التحدث في منصات التدریبات العقلیة وتوابعها في السیاسة والجماعات والتنظیمات

والخالفات الفقهیة واإلفتاء وفرض الرأي ومن یخالف سیعتبر رسمیا مستهترا ویتحمل تبعات فصله

 املادة الحادیة عشر: یمنع علیك التذمر العلني ألي سبب کان أمام املتدربین سواء في القاعة أو التلیغرام أو في

 منصات التواصل املختلفة حتی لو کان التذمر علی صیغة سؤال أو شکوى أو إخبار عن الحال ومن یخالف سیعتبر

رسمیا مستهترا ویتحمل تبعات فصله
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عامة مسؤليات إخالء
 املادة األولی: لن نتحّمل مسؤولیة عن أي ضرر قد ینتج بشکل مباشر او غیر مباشر بسبب انقطاع املتدرب عن التدریب

  أو إهمال وتقصیر املشترك في التطبیقات العملیة أو عدم التدرج في التدریبات کما هو مخطط له تدریبیا سلفا وإنك

أنت وحدك املسئول عن أي إخالل بالتزاماتك التدریبیة املترتبة علیك بموجب الشروط وعن نتائج ذلك اإلخالل

 املادة الثانیة: لن نتحمل أیة مسئولیة عن إنشغاالت املشترك أو مرضه او سفره أو ظروفه النفسیة واألسریة أو ألي

ظرف طارئ یحدث له او ألهله ویتحمل نتائجه وحیدا

 املادة الثالثة: ال مسئولیة لنا عن أي تقصیر للمشترك في أي واجبات عملیة او تطبیقیة أو تمارین ذهنیة ال یلتزم بها

املشترك أثناء التدریب أو بعده کبقیة املشترکین من زمالئه في الدورة

 املادة الرابعة: في حالة غاب املشترك في الیوم األول أو أي یوم تدریبي للدورة دون ابالغ االدارة بغیابه فإننا غیر

مسئولین عن انقطاعه بحیث سیعتبر املشترك مستنکفا عن الحضور وال یستحق أي تعویضات مادیة أو تدریبیة

 املادة الخامسة: یجوز للتدریبات العقلیة في أي وقت إنهاء التدریب معك ودون مسئولیات نحوك في حال خالفت أُيّ

 نص من نصوص الشروط واملمنوعات التدریبیة أو تصرفت بطریقة تبین بوضوح أنك غیر جاد أو غیر قادر علی التقید

بنصوص الشروط وبنودها

 املادة السادسة: البرنامج التدریبي علی جزأین وال یجتاز املتدرب إلی الجزء الثاني حتی یستکمل الجزء األول بکامل

 تطبیقاته وواجباته الیومیة ویجتاز اختبار الجزء األول او یعید في دورة قادمة وملرة واحدة دون مسئولیات مترتبة وإن

تکرر فشله فیعفی من الحضور نهائیا دون أي مترتبات

 املادة السابعة: لسنا مسئولین عن حرمان أي مشترك من دخول الدورة في حال کان إسمه ال یتطابق مع سجالتنا

وسیفصل بشکل نهائي من یدخل بأي اسم او رمز غیر االسم الحقیقي

 املادة الثامنة: لسنا مسئولین عن أعذار املشترك إن کانت صحیحة ومقبولة او غیر صحیحة ومرفوضة إن أخّل بتدریباته

وتسلسلها التصاعدي یومیا واملشاکل االسریة والزوجیة والظروف الطارئة والهموم الیومیة تخص صاحبها دون غیره

 املادة التاسعة: في حال عدم حضور کامل أیام الدورة متسلسلة فال یحق للمشترك املطالبة بإرجاع القیمة وال یحق له

املطالبة بشهادة حضور الدورة

 املادة العاشرة: تنتهي مسئولیاتنا عن التدریب فور انتهاء التدریب وإعالن ذلك رسمیا وتبقی اإلستشارات التدریبیة

والذهنیة والعقلیة متاحة تطوعا بشکل دائم

 

 املادة األولی: یحق لك في حالة حصل لك ظرف أو انشغال ألي طارئ أن تطلب من اإلدارة عبر اإلیمیل تاجیل حضورك

لدورة قادمة ولك الحق أن تحددها ضمن جدول الدورات القادمة ان شاء اهللا وبدون اي رسوم اضافیة

 املادة الثانیة: عدم اطالعك علی التفاصیل والشروط واألحکام کاملة ال یعفیك عن اإللتزام الکامل بکل ما في امللف

وبکل ما في الوثیقة من ضوابط کبقیة املتدربین والتختلف عنهم بشيء وال تعفی من شيء

 املادة الثالثة: مطلوب من طالب وطالبات الجامعات تزویدنا بکشف رسمي للدرجات آلخر فصل دراسي قبل بدء أول

محاضرة لیکون مقیاس اإلنطالقة التدریبیة وتنتهي مسئولیاتنا إن لم یرسله في أول أسبوع للدورة والتدریبات

 املادة الرابعة: عیوب التشغیل للقاعات الصوتیة وأدوات التدریبات مسئولیتها علینا إن کانت املشکلة عامة وواجب

 علینا تعویض املحاضرة بمحاضرة بنفس حجم الوقت ونفس املحتوى بتسلسله الطبیعي وفي حالة تعطلت قاعة

التدریب عن الجمیع لوجود خلل فني یتم إعادة املحاضرات للمشترکین دون مسئولیات أخرى

 املادة الخامسة: لك الحق في طلب استشارة ومتابعة حالة ما بعد التدریبات بعد االنتهاء من البرنامج التدریبي لضمان

 حصول املشارك علی نتائج غیر مسبوقة وإبداء االستشارات والتوجیهات فیما بعد البرنامج التدریبي حتی تحقیق

الهدف والتخرج ان کنت طالبا

 املادة السادسة: في حالة األعطال: إن تعطلت قاعة التدریبات لوجود خلل فني أو ظرف طارئ للمدرب فیتم إعادة

  املحاضرات للمشترکین دون مسئولیات أخرى
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 املادة الحادیة عشر: تنتهي مسئولیاتنا عن أي مطالبات أو رسوم بعد تأکید الحجز أو إکتمال عدد املشترکین في

الدورة التدریبیة الواحدة

 املادة الثانیة عشر: تنتهي مسئولیاتنا عن أي تصرفات مسیئة ُتخُلّ بالجانب التدریبي کـ بّث األفکار املسیئة أو

 تشکیك املتدریبین او تحبیطهم أو إنزال معنویاتهم أو التطاول علی أحد الطالب أو الطالبات أو املدرب او أحد

 املشرفین أو اإلدارة سواء بقوله او فعله أو مراسلته العامة أوالخاصة أو نشر روابط مثبطة ومهما کان هدفه ویتم

الفصل بدون إنذار مسبق وال مسئولیات

 املادة الثالثة عشر: رسوم حجز املقعد التدریبي نافذة غیر قابلة للتدویر واالسترجاع بعد تأکید الحجز ورسوم حجز

 املقعد التدریبي مخصصة فقط للتدریبات العقلیة والذهنیة وال تشمل التطبیقات العملیة املرافقة للتدریب وکل ما

دون التدریب مجاني

 املادة الرابعة عشر: البدایات التدریبیة هي أساسیة في تحدید املستوى العام للمشترك وعلی ذلك تبنی النتائج خالل

 فترة التدریبات املتکاملة وال عبرة لغیره والرصد الیومي التدریبي هو الُعمدة للحالة العامة للمشترکین في البرنامج

التدریبي بتصاعده الطبیعي وأي تقصیر من املشترك یکون مسئوال عنه وحده

 املادة الخامسة عشر: تنحصر مسئولیاتنا عن نتائج التدریبات العقلیة للمنضبطین تدریبیا والجادین في تنفیذ الواجبات

املصاحبة وبقیة تعالیم التدریبات العقلیة املتلقاة صوتا أو کتابة ومن یتغیب أو یقصر یتحمل مسئولیة نفسه

 املادة السادسة عشر: تنحصر مسئولیاتنا في حالة توقف التدریب ألي ظرف طارئ للبرنامج التدریبي في اإلکمال

التدریبي للبرنامج ویحق للمشترك تأجیل حضوره لدورة قادمة إن لم یناسبه الوقت أو ألي ظرف قاهر

 املادة السابعة عشر: تنتهي مسئولیاتنا عن تغیب املشترك عن البرنامج التدریبي ملحاضرتین خالل فترة التدریب

الکاملة والتغیب في بدایة الجلسة ألکثر من ربع ساعة من دخول اُملحاِضر ُتحتسب یوما تدریبیا

 املادة الثامنة عشر: التقییم کل أسبوع سیکون متنوعا یشمل املعلومات األساسیة واملعلومات الفرعیة ومواضعها

سواء کانت متسلسلة أو متفرقة أو ردا علی سؤال والتقییم جزء أصیل من التدریبات

 املادة التاسعة عشر: التلخیص الیومي للمحاضرات والتدریبات العقلیة أنت ملزم به تلقائیا وال یحق لك أن تخجل أو

تتکاسل عن التحدث مهما کانت مبرراتك والتمنع عن ذلك قد یعرضك لتحمل املسؤلیة کاملة

    املادة العشرون: اإللتزام بتعالیم املدرب وطاقم االشراف والالئحة الداخلیة املنظمة لسیر التدریب

 املادة االولی: یلزم قراءة هذه االتفاقیة الخاصة بشروط واحکام استخدام االتفاقیة بعنایة ودقة ویتحمل املستخدم

 ملنتجاتنا التدریبیة املسؤلیة الکاملة عن اي تجاهل أ و مخالفة ألي بند من بنود هذه االتفاقیة وعدم اطالعه علیها ال

یعفیه من تحمل ما نصت علیه االحکام والشروط الواردة في هذه الوثیقة

 املادة الثانیة: یحق للتدریبات العقلیة واملسؤلین عنها تعدیل بنود هذه االتفاقیة في اي وقت دون سابق انذار وتعد

من مجموع املتدربین في الدفعة الواحدة  التعدیالت نافذة وملزمة ان لم یعترض علیها ثلثي املتدربین ما نسبته 

ان حدث التعدیل بعد البدء في الدفعة

 املادة الثالثة: أقر املشترك وتعهد للتدریبات العقلیة والقائمین علیها بأنه وافق علی هذه االتفاقیة کاملة وانه علی

 علم واطالع بها ونافیا للجهالة بهذه االتفاقیة وبنودها املتکاملة وأن اکماله للخطوات یخضع للشروط واالحکام

املنصوص علیها في هذه االتفاقیة

 املادة الرابعة: اکمال املشترك لخطوات التسجیل في التدریبات العقلیة یمثل عقدا ملزما شرعا ونظاما مع التدریبات

 العقلیة ومن یمثلها ویقوم علیها وفقا لشروط واحکام هذه االتفاقیة وانه في حالة عدم موافقته علی اي من

 شروط او احکام هذه االتفاقیة فانه یتوجب علیه تحمل املسؤلیة وعدم استخدام اي من منصات التدریبات العقلیة

ومنتجاتها قبل بدایة الدورة ودون املطالبة بأي طلبات

 املادة الخامسة: أقر املشترك بأنه یملك األهلیة الالزمة شرعا ونظاما للتعاقد أوأنه استعان بشخص یملك األهلیة الالزمة

شرعا ونظاما للتعاقد نیابة عنه مع التدریبات العقلیة او من یقوم علیها

 املادة السادسة: اذا خالف املشترك ایا من شروط واحکام هذه االتفاقیة باي شکل من االشکال فیحق للتدریبات

 العقلیة والقائمین علیها اتخاذ االجراء الذي یرونه مناسبا بما في ذلك منع دخوله نهائیا او تعلیق دخوله للتدریبات

وتاجیله الی دورة قادمة وبدون أي مترتبات

 املادة السابعة: یحق للتدریبات العقلیة والقائمین علیها ان وجدوا تقصیرا حول التدریبات اوالتطبیقات اوتکاسال او

 تغیبا عن التدریب ان یتخذوا االجراء املناسب بما في ذلك املنع من اکمال التدریبات بشکل نهائي او التاجیل او طلب

تعویض الواجب
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قانوني إقرار
 تقر شرعا وقانونا باإللتزام التام بتطبق الشروط واألحکام والضوابط الخاصة

 بالتدریبات العقلیة سواء اطلعت علیها او لم تطلع علیها وعدم اطالعك علیها
 کاملة ال یعفیك عن اإللتزام الکامل بکل ما ورد من ضوابط وشروط وموانع
 ومتطلبات سواء ذکرت هنا أو في اللوائح املنظمة وما یسري علی بقیة

 املتدربین من ضوابط وأحکام وممنوعات یسري علیك بالجملة والتفصیل وال
 تختلف عنهم بشيء وال تعفی من شيء وال تستثنی من شيء ومهما
 کانت أعذارك وتبریراتك ومقاصدك وتفسیراتك ألي بند من البنود ویسري

علیك کل ما ذکر بمجرد اکتمال التسجیل ... واهللا خیر الشاهدین
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معنا تواصل

@aqleeat

@aqlyat

www.aqleeat.org
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 املادة االولی: ما لم یتم السماح لك بذلك بموجب اتفاقیة منفصلة مکتوبة ومختومة مع مؤسس علم العقلیات فإنك

 توافق علی عدم إعادة إنتاج التدریبات العقلیة أو تصویرها أو نسخها صوتا أو کتابة أو بیعها أو املتاجرة فیها أو

إعادة نشرها ألي غرض کان ولست مسامحا أمام اهللا وال أمام الشرع وال نحل لك ذلك تحت أي مبرر

 املادة الثانیة: یمنع علیك تعدیل املحتویات التدریبیة أو بیعها أو توزیعها أو اشتقاق أعمال بناء علیها سواء کلیا أو

 جزئیا ما لم تتلقی تصریحا رسمیا مکتوبا صراحة بإمکانیة القیام بذلك، وبموجب اتفاقیة منفصلة ومختومة من مؤسس

علم العقلیات الشیخ د علي الربیعي

 املادة الثالثة: یمنع علیك الخوض في کیفیة طرح التدریبات ونظامها وما یتعلق بها وعلیك اإللتزام بالتدریبات العقلیة

 کما هي معدة سلفا دون التدخل منك في سیر التدریبات وتفاصیلها أو اإلعتراض علی أي بند من بنودها او طریقة

وکیفیة إلقائها في الکیف واملضمون ولك أن تستفسر عبر برید اإلدارة فقط ان کان األمر یصب في الفائدة التدریبیة

 املادة الرابعة: یمنع علیك طرح أفکارًا معارضة أو مثبطة للهمم أو نشر إضافات تضر بالبرنامج التدریبي ما لم نطلب

ذلك منك صراحة واملخالف یعرض نفسه للفصل وبدون انذار مسبق

املادة الخامسة:یمنع علیك التأخیر عن موعد التمرینات والواجبات الیومیة املکتوبة والصوتیة وکل ورش العقل العملیة

 املادة السادسة: یمنع علیك ترك الهاتف مفتوحا أثناء املحاضرات ومن باب أولی فتح تویتر  فیس بوك  التلفاز 

 الجلوس مع األصحاب واألهل أو التحدث داخل القاعة في امور جانبیة واملخالف قد یعرض نفسه لتحمل املسؤلیة

املترتبة عن انشغاله

 املادة السابعة: یمنع أثناء املحاضرة املداخالت الکتابیة التي ال تصب في أساس املوضوع سواء کانت إضافة أو

استفسار وعلیك أن تکتب سؤالك إلی حین طرح االسئلة واملداخالت حتی ال تشتت املشترکین واملدرب

 املادة الثامنة: ممنوع منعا باتا سواء کان رجال أو امرأة أن یتبادل مع الجنس اآلخر الهاتف أو اإلیمیل او الدردشة الجانبیة

 داخل قاعة التدریبات او في الجروبات وتحت أي مسمی واملخالف ُیعّرض نفسه للفصل نهائیا من البرنامج التدریبي

وبدون إنذار مسبق ودون أیة مسئولیات تجاهه
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