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  دورة تدريبية سوف تغير حياتك ،
وتجربة لن تنساها !

... التعلیم لیس شیًئا یقوم بھ المعلم ؛ وإنما ھو عملیة طبیعیة تتطور بشكل تلقائي في الكائن 
البشري“. الدكتورة ماریا مونتیسوري 
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The Montessori Institute in Cairo (TMIC)

الرؤية
ان العمل مع األطفال ، كان وسيظل دائًما واحًدا من أهم املهن حيث أن البالغون يلعبون دورًا حيويًا في حياة األطفال . تأسس مركز 

التدريب TMIC في يناير 2018 كنتيجة لرغبة صادقة في املشاركة في إصالح التعليم في مصر وأفريقيا والدول العربية. جميع الدورات 
التدريبية في TMIC تابعة لـجمعية املونتيسوري الدولية Association Montessori Internationale (AMI) ، والتي أسستها 

الدكتورة ماريا مونتيسوري في عام 1929. بالتعاون مع مدربني AMI ، يقدم TMIC أعلى مستوى من الجودة وأفضل تدريب مونتسوري 
أصيل في مصر.

ماريا مونتيسوري
الـدكـتورة مـاريـا مـونـتيسوري هـي رائـدة ثـوريـة فـي مـجال الـتعليم . قـامـت بـتطويـر الـتعليم املـونـتيسوري الـذي 
يــمكن األطــفال مــن الــتفوق األكــاديــمي مــع االســتمتاع بــوجــودهــم فــي املــدرســة فــي بــيئة جــميلة ومــعدة بــعنايــة 
لــدعــم نــمو الــطفل واحــتياجــاتــه . أثــبتت طــريــقة عــملها نــجاحًـــــا غــير مســبوق مــع جــميع األطــفال ؛ ســافــرت حــول 
الــعالــم إللــقاء مــحاضــرات وتــدريــب مــئات املــعلمني وزيــارة مــدارس املــونــتيسوري . كــانــت الــدكــتورة مــونــتيسوري 
مـن أوائـل املـساهـمني فـي الـعديـد مـن املـوضـوعـات املـتعلقة بـالـتعليم والـتي أصـبحت اآلن جـزًءا مـن كـل مـدرسـة 
تـــطمح إلـــى تـــقديـــم تـــعليم عـــالـــي الـــجودة . وهـــذا يـــشمل ، عـــلى ســـبيل املـــثال ال الـــحصر ، الـــتعليم والســـالم ، 
الـــتعليم الـــكونـــي ، الـــتعليم مـــتعدد الـــتخصصات ، الـــتعلم الـــعملي ، الـــتعلم االجـــتماعـــي والـــعاطـــفي ، الـــفترات 

الـحساسـة / نـوافـذ الـفرص ، األثـاث بحجـم األطـفال ، الـتعليم الـشامـل ، بـناء الـشخصية ، الـتعلم مـن خـالل الـحواس ، ومـواضـيع أخـرى . تـعتبر 
كتب مونتيسوري اآلن كنزاً لجميع املعلمني واآلباء واألمهات في جميع أنحاء العالم . 

” يجب أال يكون التعليم مجرد تلقيناً للمعرفة ، بل يجب أن يسلك مسارًا جديًدا ، يسعى إلى إطالق القدرات البشرية ". ماريا مونتيسوري .

الجودة تهمنا
يــعد املــونــتيسوري مــن أكــثر طــرق الــتعليم نــجاحًـــــا فــي جــميع أنــحاء الــعالــم . إنــه نــتيجة ملــالحــظة الــدكــتورة 
مــاريــا مــونــتيسوري الــعلمية لــإلنــسان ملــدة خــمسني عــامــا . دورات دبــلوم AMI هــي إعــداد عــملي وعــميق 
ودقـــيق ملـــعلم املـــونـــتيسوري . تـــعكس جـــودة خـــريـــجي AMI ومـــدارس AMI جـــودة تـــدريـــب AMI . مـــعلمو 
AMI مــطلعون ورحــماء ، ومــمارســتهم ملــهنة الــتدريــس تــرتــكز عــلى فــهم عــميق ملــبادئ مــونــتيسوري والــطفل 

بأكمله .

الـ AMI شهادة معروفة عاملياً
عـند اخـتيارك شـهادة AMI ، سـوف تـحصل عـلى دبـلوم مـعترف بـه عـاملـيًا بسـبب تـفوقـه ، ومـعايـيره الـعالـية ، ومـصداقـيته ، وانـه صـادر عـن الـجهة 
الــرائــدة عــاملــيًا فــي تــعليم املــونــتيسوري . كــما يــفتح دبــلوم AMI الــخاص بــك الــباب لــفرص وظــيفية مــتنوعــة داخــل الــفصل وخــارجــه ، مــثل الــعمل  
كـاسـتشاري تـعليم ، أو اداري ، أو مـديـر مـدرسـة ، أو مـدرب لـلعلمني . وغـني عـن الـذكـر أن مـصر واحـدة مـن تـلك الـدول الـتي تـبدو فـيها الـحاجـة 

إلى معلمني AMI في الفترة القادمة هائلة .

املاجستير من جامعة هارتفورد
كما سيكون لدى الطالب امللتحقني بدورة دبلوم املونتيسوري من 3 إلى 6 من TMIC الفرصة الستكمال درجة املاجستير في التربية مع 

التركيز على التعليم املونتيسوري من جامعة هارتفورد في الواليات املتحدة األمريكية . سيقوم الطالب بإكمال دورات إضافية عبر اإلنترنت 
دون الحاجة إلى السفر إلى الواليات املتحدة األمريكية .
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تفاصيل الدورة

الوصف
دراسة متعمقة للمونتيسوري وعلم التربية ونمو الطفل مع التركيز على األطفال من سن 3 إلى 6 سنوات .

الجدول
سنة أكاديمية واحدة :من 16 سبتمبر 2018 حتى نهاية مايو 2019

أيام األحد والثالثاء واألربعاء من الساعة 1:00 مساًء إلى الساعة 5:30 مساًء والسبت من الساعة 9:00 صباًحا إلى 5:00 مساًء
سيتم استبدال بعض أيام العطل بأيام الجمعة وفًقا للجدول املحدد مسبًقا .

اللغة
تقدم الدورة باللغة اإلنجليزية . سيتم توفير الترجمة للغة العربية إذا احتاج بعض الطالب الي ذلك .

املكان
ستعقد الدورة في The Montessori Institute in Cairo (TMIC) ، في املعادي ، بالقاهرة . سيتم تنظيم رحالت للطالب االجانب 

لزيارة اماكن مختلفة في أنحاء جمهورية مصر العربية . 

AMI مدربة
Diwo Lhamo Pemba هي مدربة AMI للمرحلة من ٣ الي ٦ سنوات وعي من العرقية التبتية 

البوتانية. قامت Lhamo بالتدريب AMI Primary (3-6) مع Lynne Lawrence في لندن بانجلترا 
وقامت بالتدريب AMI Assistant to Infancy (0-3) مع Judi Orion في دنفر ، كولورادو بالواليات 
املتحدة األمريكية . Lhamo لديها العديد من سنوات الخبرة على كال املستويني باإلضافة إلى تدريبها 

كمدرس في النظام التعليمي التقليدي . قدمت Lhamo دورات في أجزاء مختلفة من العالم مثل الواليات 
املتحدة األمريكية ، مصر ، فيتنام ، الهند ، منغوليا ، و املغرب . وقد كتبت أيضا كتابا عن األمثال التبتية .

مكونات املقرر
محاضرات نظرية فلسفة الدكتورة ماريا مونتيسوري ، التنمية البشرية وعلم النفس ، والبيئة املعدة ، ومواد املونتيسوري ، ودور الكبار  

وموضوعات أخرى .
املحاضرات التوضيحية عرض املجموعة الكاملة من املواد املقدمة لألطفال من سن 3 إلى 6 سنوات بما في ذلك الحياة العملية ، 

الحسية ، اللغة ، الرياضيات ، التاريخ ، الجغرافيا ، علم الحيوان ، علم النبات ، الفن واملوسيقى .
املمارسة تحت اإلشراف ممارسة استخدام مواد املونتيسوري تحت االشراف رالتوجيه .

رعاية البيئة سوف يكون الطالب مسؤولون عن بيئة التدريب كل يوم تماما كما يفعلون عندما يكونون مع األطفال . و تعتبر هذه املسئولية 
جانباً أساسياً من التدريب الذي يدرب عني الطالب لرعاية وصيانة املواد ويساعدهم على تطوير معرفتهم ببيئة املونتيسوري .

مالحظة االطفال بالمدرسة وممارسة التدریس سیتم تعیین الطالب للذھاب إلی بیئات مونتسوري في القاھرة الکبرى للمالحظة 
والتدریس . كما سيتم تشجيع الطالب على السفر للمالحظة وممارسة التدريس في فصول AMI خارج مصر إن أمكن .

الواجبات واأللبومات سيحتاج الطالب إلى تقديم عملهم على فترات منتظمة خالل الدورة ، والتي ستشمل املقاالت النظرية ، ومهام 
إعداد املواد وتقارير املالحظة . سيقوم الطالب أيضا بإعداد ألبومات أصلية ( غير منقولة ) في نواحي املونتيسوري املختلفة .

صنع املواد يتعلم الطالب كيفية صنع أنشطة للفصل والتي سيحتفظون بها الستخدامهم الخاص .
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القراءة املطلوبة
الدكتورة ماريا مونتيسوري ، التعليم والسالم

الدكتورة ماريا مونتيسوري ، التعليم من أجل عالم جديد
الدكتورة ماريا مونتيسوري ، العقل املاص

الدكتورة ماريا مونتيسوري ، طريقة مونتيسوري املتقدمة ، املجلد األول
الدكتورة ماريا مونتيسوري ، الطفل في األسرة

الدكتورة ماريا مونتيسوري ، الطفل ، املجتمع والعالم
الدكتورة ماريا مونتيسوري ، اكتشاف الطفل
الدكتورة ماريا مونتيسوري ، تكون اإلنسان
الدكتورة ماريا مونتيسوري ، سر الطفولة

الشهادة
يتم منح شهادة دبلوم AMI من قبل جمعية مونتيسوري الدولية Association Montessori Internationale مما يؤهل حامل الدبلوم 

للعمل مع األطفال في بيئة مونتيسوري ما بني 3 و 6 سنوات من العمر باي بلد بالعالم . للحصول على الشهادة ، يجب إكمال االتي :
ما ال يقل عن 90 ٪ من الحضور في املحاضرات واملمارسة تحت االشراف✓
اكمال الساعات املطلوبة من املالحظة والتدريب✓
مهام صنع املواد✓
تقارير مكتوبة✓
تقديم األلبومات األصلية✓
القراءة املطلوبة✓
✓AMI اجتياز درجات النجاح في االمتحانات التحريرية والشفوية التي يقوم بها ممتحنو الـ

متطلبات القبول
قدم طلب االلتحاق

•( TMIC يمكن تحميله من موقع ) نموذج طلب بعد ملئه
رسوم طلب غير قابلة لالسترداد•
مقالة عن سبب رغبتك في االلتحاق بهذه الدورة ( حوالي 500 كلمة )•

أكمل باقي مستندات الطلب في غضون 3-2 أسابيع من تقديم نموذج الطلب
نسخة من الشهادة التعليمية : شهادة البكالوريوس او ما يعادلها ( بعض االستثناءات تستند إلى خبرة مقدم الطلب ونواياه ).•
خطابات توصية•
سيرة ذاتية CV محدثة •
نسخة من الرقم القومي املصري أو من جواز السفر االجنبي•
نسخة من وثيقة اإلقامة أو نسخة من قسيمة الزواج في حالة األجنبية املتزوجة من مصري •
•( TMIC يمكن تحميله من موقع ) جدول الدفع املوقع
صورة شخصية حديثة بحجم صورة جواز السفر•

املهارات املطلوبة
اللغة اإلنجليزية أو العربية ( تحدثا وكتابة )•
القدرة على العمل مع معايير عالية في دورة صعبة•
مهارات التواصل واملهارات التنظيمية•

مالحظات
سوف يتم تحديد موعد ملقابلة شخصية ، إما شخصيا أو عن طريق االنترنت أو الهاتف . تحتفظ املدربة بحق القبول او الرفض-
- TMIC أو باليد في training@montessori-cairo.com إرسل طلب االلتحاق واملستندات الخاصة بك إما عن طريق البريد اإللكتروني على

في ٩ ، شارع 256 ، خلف جراند مول ، املعادي ، القاهرة ، 11742 مصر 201110011595+ ( يجب تحديد موعد مسبقاً ) .  
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الدراسة في مصر

قرار دراسة دبلوم AMI هو قرار ذكي ، واختيار مصر هو اختيار رائع !

التجربة
ليس هناك ما هو أفضل من زيارة أفريقيا وفي نفس الوقت االستمتاع بالغوص في البحر األحمر ، وشواطئ البحر األبيض املتوسط ، 

ورحالت النيل والعشاء ، والتراث املصري القديم ، والتاريخ اإلسالمي والقبطي ، وود الشعب املصري ودفء املجتمع املصري ! ملساعدتك 
على االستفادة القصوى من إقامتك ، سيتم تنظيم رحالت في أنحاء مصر املختلفة !

تكلفة املعيشة
سيجد الطالب ذو امليزانية املحدودة مصر خيارًا رائًعا! مصر واحدة من تلك الدول التي يمكنك فيها توفير جزءاً من تكاليف املعيشة ،الذي 

قد يوفر لك آالف الدوالرات . رغم أن TMIC ال يقدم اإلقامة ؛ اال اننا يسعدنا مساعدتك في العثور على املكان املثالي إلقامتك . وبناًء على 
احتياجاتك ، قد تتراوح تكاليف املعيشة ، بما في ذلك اإليجار واملرافق والطعام والنقل ، من 600 دوالر إلى 1300 دوالر شهريًا. إذا كانت 

ميزانيتك محدودة ، فمن املمكن أن تقل التكلفة إلى حوالي 300 دوالر شهرياً !

الفرص
بما أن برنامجنا الدراسي قد يسمح للطالب بالعمل الجزئي Part-time ، فقد تتمكن من كسب بعض املال أثناء أداء الدورة في القاهرة . 
تشمل الفرص املتوقعة العمل في مدرسة أو حضانة ، أو العمل كجليسة أطفال ، أو الدروس الخاصة ( اللغة ، املوسيقى ، الفن ، الحياكة ، 

اليوجا ، إلخ ) ، أو العمل كـFreelancer. املصريون يحبون تعلم اللغات األجنبية من من متحدثي هذه اللغات كلغة أم ، قد تجد فرًصا 
لتعليم لغتك األم لألطفال و / أو البالغني ، خاصة إذا كنت متحدثًا باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية أو األملانية . كما أن االسبانية والصينية 
هما لغتان مطلوبتان اآلن ايضاً ! ال تتوقف الفرص مع نهاية الدورة ، فقد تجد أيًضا فرًصا جيدة تجعلك تبقى في مصر عامني آخرين ! 
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تاشيرة السفر

في مطار القاهرة
يــمكن لــلمواطــنني األمــريــكيني والــكنديــني ومــواطــنني بــعض بــلدان االتــحاد األوروبــي ، الــحصول عــلى تــأشــيرة ســياحــية عــند الــوصــول إلــى مــطار 

القاهرة .
يجب أن يكون لديك جواز سفر ساري ملدة ستة أشهر بعد تاريخ وصولك .

بسبب تغيير قوانني التأشيرة ، راجع القنصلية أو السفارة املصرية في بلدك حول قواعد التأشيرة الجديدة .

قبل مغادرتك بلدك
يجب على املواطنني من الدول األخرى الحصول على تأشيرة سياحية من القنصلية املصرية في بلدهم قبل وصولهم .

ال تنتظر حتى آخر لحظة للتقديم ؛ قدم قبل عدة أسابيع خاصة إذا كنت تحصل على التأشيرة عن طريق البريد .
يجب أن يكون لديك جواز سفر ساري ملدة ستة أشهر بعد تاريخ وصولك .

قبل القدوم إلى مصر ، من املهم التحقق من القنصلية أو السفارة املصرية في بلدك بشأن تغيير لوائح التأشيرات .

بعد وصولك إلى مصر
ســـوف نـــساعـــدك لـــلحصول عـــلى تـــأشـــيرة اإلقـــامـــة . ومـــع ذلـــك ، بـــما أن الـــحصول عـــلى تـــأشـــيرة اإلقـــامـــة قـــد يســـتغرق عـــدة أشهـــر ، فـــيجب عـــليك 
الـــحصول عـــلى تـــأشـــيرة ســـياحـــية لـــدخـــول الـــبالد . تـــأكـــد مـــن ان لـــديـــك جـــواز ســـفر صـــالـــح طـــوال مـــدة إقـــامـــتك فـــي مـــصر. ال يتحـــمل TMIC أي 

مسؤولية عن اي رفض من جانب األمن القومي للطالب غير املصريني من قبل الحكومة املصرية .
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رسوم التدريب

املواطنني املصريني واملقيمني بمصر
EGP 3,600 اذا تم التقديم قبل 1 يوليو ( تقديم مبكر ) رسوم التقديم :

EGP 5,000 اذا تم التقديم يوم 1 يوليو او بعد ذلك وقبل 1 اغسطس
EGP 6,500 اذا تم التقديم يوم 1 اغسطس او بعد ذلك ( تقديم متأخر )

EGP 145,600 مقسمة كما يلي: الرسوم الدراسية :
EGP 14,600 مقدم التسجيل يدفع قبل 1 اغسطس

EGP 65,500 رسوم الفصل الدراسي االول تدفع قبل 10 سبتمبر
EGP 65,500 رسوم الفصل الدراسي الثاني تدفع قبل 10 يناير

AMI 40 € ( او ما يعادلها بالجنيه املصري ) رسوم عضوية جمعية مونتيسوري الدولية رسوم اجبارية :
EGP 6,800 رسوم االمتحان تدفع قبل العاشر من مارس

الطالب االجانب
220 $ اذا تم التقديم قبل 1 يوليو ( تقديم مبكر ) رسوم التقديم :

300 $ اذا تم التقديم يوم 1 يوليو او بعد ذلك وقبل 1 اغسطس
EGP $ 400 اذا تم التقديم يوم 1 اغسطس او بعد ذلك ( تقديم متأخر )

8,825 $ مقسمة كما يلي: الرسوم الدراسية :
890 $ مقدم التسجيل يدفع قبل 1 اغسطس

3,970 $ رسوم الفصل الدراسي االول تدفع قبل 10 سبتمبر
3,970 $ رسوم الفصل الدراسي الثاني تدفع قبل 10 يناير

AMI 40 € ( او ما يعادلها بالدوالر االمريكي ) رسوم عضوية جمعية مونتيسوري الدولية رسوم اجبارية :
420 $ رسوم االمتحان تدفع قبل العاشر من مارس

ملحوظات
يستحق دفع مقدم التسجيل عند استالم خطاب القبول في الدورة .•
ال تشمل الرسوم االدوات املكتبية وتصوير االوراق واملواد الالزمة لصنع املواد .•

طرق الدفع
نحن نقبل الدفع من خالل أي من الطرق التالية :

•. CIB الدفع أو التحويل على حسابنا بالبنك في أي فرع من فروع
•.TMIC الدفع النقدي في
•.TMIC الدفع باستخدام أي بطاقة خصم أو ائتمان في

سياسة االسترجاع
رسوم الطلب ( باستثناء الرسوم / العمولة البنكية ) قابلة لالسترداد في حالة عدم قبول الطالب للدورة . وغير قابلة لالسترداد إذا تم قبول الطالب .•
مقدم التسجيل غير قابل لالسترداد .•
رسوم الفصل الدراسي األول غير قابلة لالسترداد بعد 10 سبتمبر .•
رسوم الفصل الدراسي الثاني غير قابلة لالسترداد بعد 10 يناير .•
رسوم االمتحان غير قابلة لالسترداد بعد 10 مارس .•
ال يلتزم الطالب بدفع أي رسوم دراسية للفصل الدراسي الثاني إذا انسحب الطالب أو طلب منه االنسحاب قبل 10 يناير .•

يقدم TMIC تخفيض بنسبة 5٪ على الرسوم الدراسية ألول 10 طالب مسجلني !

 CIB مع بنك TMIC خطة تقسيط
 TMIC فقط اطلب من .TMIC قم بإجراء املعاملة وتحويلها إلى أقساط في خطوة واحدة ، يتم اآلن تسهيل خطة التقسيط في
تحويل معاملتك إلى أقساط عند استخدامك بطاقة ائتمان CIB الخاصة بك . اختر املدة املناسبة ( 12 أو 18 أو 24 أو 36 

شهراً ) واستمتع بقسط مناسب بسعر فائدة منخفض .
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