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عن دورة إنعاش العقل

دورة إنعاش العقل هي دورة متخصصة في اإلنعاش العقلي

هــو برنامــج تدريبــي منهجــي ومنظــم يتــم مــن خاللــه تدريــب العقــل علــى إســتعادة 

القــدرات العقليــة الفطريــة بنــاء علــى ُأســس علميــه مجربــة ويســتطيع العقــل مــن 

خاللهــا تحســين أدائــه وتنشــيط قدراتــه مــن ضعــف إلــى 100 ضعــف تعمــل دورة 

إنعــاش العقــل علــى إعــادة إحيــاء مهــارات تســريع الحفــظ و تقويــة الــذكاء وصناعــة 

العبقريــة لــكل األعمــار مــن ســن 9 ســنوات وحتــى ســن 80 ســنة ومهمــا كان مســتوى 

شــدة النســيان وصعوبــات الحفــظ ، وهــي مصفوفــة مــن المهــارات والتجــارب النــادرة 

والمندثــرة التــي كانــت ســائدة لــدى علمــاء المســلمين األوائــل ، الذيــن أبهــروا العالــم 

فــي كثــرة محفوظاتهــم ووفــرة معلوماتهــم وســعة إطالعهــم والعبقريــة التــي برعــوا 

ــاروا دهشــة العالــم . فيهــا وأث



عن المدرب الدكتور

الدكتور  : علي سعيد الربيعي

التخصص الدقيق : خبير في تطوير المدارك العقلية وتقوية الذاكرة .

حاصل على شهادة الدكتوراه من المنظمة الدولية للتعليم األكاديمي – ميونخ .	 
حاصل على شهادة اإلستحقاق العالي ) العالمية ( من المعهد العالي للشريعة 	 

اإلسالمية – معادلة ماجستير دولة .
حاصل على براءة اإلختراع في برنامج تغيير العقل ومضاعفة الحفظ من ضعف إلى 	 

100 ضعف من الجهات الدولية التالية:
المنظمة العالمية للملكية الفكرية.. 	
المنظمة الدولية للتعليم األكاديمي.. 	
براءات االختراع الخليج العربي.. 	
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الحصرية

برنامــج إنعــاش العقــل ومضاعفــة الحفــظ واإلســتیعاب مــن ضعــف إلــی 100 ضعــف، 
هــو برنامــج تدريبــي حصــري لــن تجــده فــي أي مــکان آخــر فــي العالــم ،وهــو محمــي 
بقوانیــن الملکیــة الفکریــة الدولیــة ویتعــرض مــن یحــاول قرصنتــه أو إنتحــال لإلســم 
ــر منظمــات  ــا عب ــة، وفــرض التعویضــات قضائی أو المضمــون إلــی المالحقــات القضائی
حمایــة الملکیــة الفکریــة الدولیــة، وتــم تصميــم محتوياتــه وأبحاثــه علــی ُأســس علمیــة 
وعلــی أحــدث مــا توصلــت إلیــه دراســات الدمــاغ ومعــارف العقلیــات ودراســات الذاکــرة 
واألبحــاث الطبيــة المتخصصــة ، ويتضمــن دراســات بحثيــة متعمقة حول تجارب عمالقة 
اإلســالم، وخاصــة علمــاء الحدیــث الشــريف والفقــه وعلمــاء اللغــة فــي مهــارات الحفــظ 
والــذكاء الخــارق الــذي برعــوا فيــه ، وتعتبــر جمیــع مــواد برنامــج انعــاش العقــل التدریبیــة 

حصریــة بالكامــل .



الضمانة

تضمن التدریبات العقلیة إعادة الرسوم کاملة في الحالة التالیة :

فــي حالــة اإلنتهــاء مــن التدریبــات العقلیة الکاملة واإلنضبــاط التدریبي وعدم اإلنقطاع 

واإللتزام التطبیقات العملیة أوال بأول ومتسلسلة دون غیاب أو تقصیر في الواجبات 

ــم  ــن بالتســاوي وإن ل ــة المتدربی ــدون عــذار وتعامــل کبقی ــة بســبب أعــذار أو ب التدریبی

یتطــور مســتواك فــي الحفــظ وفــي کســر الحواجــز العقلیــة وســرعة حفــظ الصفحــات 

والتقــدم عــن نقطــة اإلنطالقــة فســتعاد الرســوم کاملــة مــع شــهادة حضــور البرنامــج 

التدریبــي ویصبــح البرنامــج التدریبــي منحــة مجانیــة لــك .

ادة ضمان
شه

* تطبق الشروط واألحكام



البرنامج التدريبي

مدة البرنامج : 
77 ســاعة تدريــب مضمونــة التعويــض قابلــة لإلختصــار إلــى 60 ســاعة إن حصــل تقــدم 

ســريع أو ســبب مهــم .

الفئة العمرية : 
كل الفئات العمرية وخاصة طالب الجامعات وكلما كان كبيرًا في السن كان أفضل

أيام التدريب :
5 أيام في األسبوع وتقام على فترتين صباحية ومسائية :

الصباحية : بعد صالة الفجر بتوقيت مكة . 
المسائية : بعد صالة العشاء بتوقيت مكة . 



ستصل بعد التدريبات

بعــون اللــه إلــى مراحــل لــم تكــن تتخيلهــا مــن الســهولة واإلندفــاع الذهنــي بعــد أن 
ُتثبــت لنفســك مــن خــالل التماريــن والتدريبــات أنــك قــد تجــاوزت مرحلــة تفكيــك العقــد 
النفســية والذهنيــة المرتبطــة بالحفــظ واالســتيعاب وحينهــا ســتندهش مــن نفســك 
إندهاشــًا غيــر مســبوق كمــا أندهــش جميــع مــن تدربــوا لدينــا قبلــك فالمزيــج المتنــوع 
مــن التدريبــات العقليــة واإلستشــعار باإلنجــازات المتالحقــة والتقــدم الواســع فــي 
الهندســة العكســية وإعــادة تدويــر التصــورات الذهنيــة وتســكين المعتقــدات العقليــة
إلنعــاش الذاكــرة والعقــل مــع لذائــذ اإلنتصــارات اليوميــة المتتاليــة التــي تراهــا فــي 

نفســك وبقيــة زمالئــك .
حينها ستداعب حواسك تساؤالت من الماضي أين كنت في ضعف الذاكرة والنسيان 
وأيــن وصلــت فيهــا اآلن؟ وســيحلق بــك التفــاؤل إلــى قمــة النشــوة واإلنبهــار العقلــي 

التــي لــم تكــن تتخيلهــا مــن قبــل .

شاهد تجارب المتدربين السابقين على قناتنا في اليوتيوب :
https://www.youtube.com/aqleeat

https://www.youtube.com/aqleeat


الرسوم والتسجيل

رسوم دورة إنعاش العقل هي : 1068 ريال سعودي بما يعادل 285 دوالر .

رســوم العــرض المخفــض: ب 880 ريــاال ســعودي وتعــادل 235 دوالر وإن كنتــم 3 ومــا 
فــوق أو مــن أســرة واحــدة أو زوج وزوجتــه فيوجــد خصــم إضافــي لــكل مشــترك .

التسجيل في الدورة :
متــاح لجميــع األعمــار رجــااًل ونســاء ومــن كل المســتويات الدراســية مــن 12 ســنة وحتــى 
70 ســنة وكلمــا كان العمــر كبيــرًا كان أفضــل وكلمــا كانــت مشــاكل النســيان أكثــر كان 

التدريــب اكثــر جــدوى وأســرع فــي النتائــج .



الشروط واألحكام

أقرأ الشروط واألحكام كاملة على الموقع :

أقرأ سياسة اإلرجاع كاملة على الموقع :

أقرأ األسئلة المتكررة كاملة على الموقع :

https://aqleeat.co/الشروط-واالحكام/

https://aqleeat.co/سياسة-االرجاع/

https://aqleeat.co/اسئلة-متكررة/

https://aqleeat.co/الشروط-والاحكام/
https://aqleeat.co/سياسة-الارجاع/
https://aqleeat.co/اسئلة-متكررة/


تواصل معنا

الموقع الرسمي للتدريبات العقلية :

فيسبوك :

خدمة العمالء على واتساب :

تويتر :

بريد التواصل مع خدمة العمالء :

www.aqleeat.co

Facebook.com/aqlyat

https://wa.me/9665	04	0			

twitter.com/AQLEEAAT

aqleeaat.s@gmail.com

التدريبات العقلية
حياة .. فوق احلياة
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