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 وسهال..هال أ 

 
الدورة رحلة مجيييييييييييلة راااااااااااااااائعة ستكتشفني خالهلا إبذن هللا الكنز الذي جعله هللا هذه  

 هبجة وسرورا..و سعادة  تزهر بني يديك والذي جيعل حياتك وحياة من حولك إبذن هللا سهلة يسرية مثمرة مباركة
 .آلخرةيف الدنيا وا وتتعرفني إىل األسرار اليت تقودك إىل النجاح والتميز والتفوق..

 
عدت أرب.. بل ال غن جتدي مضمون هذه الدورة يف أي مكان آخر.. ألهنا ليست مستوردة من شرق و ل

ظروفك بيئتك و عتك و لك خصيصا بطريقة علمية أمينة ودقيقة.. وفقا ملبادئك وهويتك أنت.. لتالئم طبي
. لتكون مسددة. عملية . بطرقبشكل آمن. ..عليك وعلى من حولك. ولتتمكين من تطبيق حمتواها االجتماعية.

 حياتك إبذن هللا أمجل وأكثر توفيقا وبركة.
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 اهلدف من الدورة :  
 على أسرار السعادة والنجاح و تتعرفنييف هذه الدورة   

ى كل عل وجهة سليمة واضحة وحمددة حلياتك ترمسنيو  ..التميز
 من كثريعلى املشتتات اليت تسبب لك ال وتتعرفني ..األصعدة

  إبذنوحتققني ..هنائيا منها وتتخلصني ..الضغوط والتوترات والقلق
 خرة.اآلو يف الدنيا  ..لك وملن حولك ..السعادة والنجاح هللا

 
 

  األهداف اجلزئية :  
 على ما يلي :تتعرفني خالل هذه الدورة مبستوايهتا الثالثة   

 الكايف لتنجزي كل مهامك بشكل يرضيك ويرحيك. اذا ال جتدين الوقتمل 

 كثر املشاكل اليت حتدث لك مع من حولك.احلقيقي أل سببالما  

 .يذكر دودزف وقتك وجهدك وحياتك دون مر اليت تستنئفة از الهداف األكيف تتعرفني على    

 .ياتكحف جوانب الذي تتمحور حوله خمتل قيقياحل كهدف حتددين هباالطريقة السليمة اليت ما  

 كيف حتددين أولوايتك بشكل دقيق ومسدد. 

 .هبا أنت مستمتعةكيف تنجزين مهامك الضرورية ابلشكل الذي يرضيك و  

  ضا.الر و  الراحةمع كثري من وق والتميز كيف حتققني أعلى مردود ممكن من النجاح والتف 

  اولك.متن مبا هو يفأبيسر الطرق و كيف حتققني السعادة والبهجة والسرور لك وملن حولك  

 كيف تعيدين ترتيب حياتك بشكل آمن وسلس دون أن تعرضيها للضغوط والتوترات. 
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 : السعادة والنجاح بني يديك دورة  توايتحم 

 

 مبادئ أساسية  : املستوى األول 

 

 البوصلة والساعة 

 الفرق بني هدف حقيقي وأهداف زائفة  
 اهلدفاملبدأ األول :  
 املرجعاملبدأ الثاين :  
 مبدأ التوافق مع الذاتاملبدأ الثالث :  
 مبدأ التيسرياملبدأ الرابع :  
 مبدأ التوفرياملبدأ اخلامس :  

 
 يجاهبو  اانجح لتحققي إجنازاعملية  تقنيات : املستوى الثاين 

 
 ملهمتكوآمنا كيف حتددين إطارا سليما  
 شامال حمددا وقابال للقياس ملهمتك كيف حتددين هدفا واضحا 
 وبشكل مسدد كيف حتددين أولوايت مهمتك بدقة 
 بشكل سليم ودقيقكيف حتددين معطياتك  
 ملهمتك ومرحيا جدوال زمنيا مناسباختتارين كيف  
 سالمة خمطط مهمتككيف تراجعني  

 
  لسعادة والنجاحاب تمتعيس: القواعد الذهبية السبع لت املستوى الثالث 

 

  القــــاعدة الذهبيــــة العــــامة 

 : قاعدة اليقني 1القاعدة الذهبية  

 : قاعدة العفو 2القاعدة الذهبية  
 اإلتقان: قاعدة  3القاعدة الذهبية  
 : قاعدة اإلنصاف 4الذهبية القاعدة  

 

 

 مبدأ التوفري

 

 مبدأ التيسري

 

 مع الذاتتوافق ال

 املرجع

 اهلدف
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 : قاعدة اجلودة 5القاعدة الذهبية  
 : قاعدة التجديد 6القاعدة الذهبية  

 
 كل أسبوع(.  ساعات 3) أسابيع 8 : املستوى األولمدة  

 

 .صباحا 12:00إىل  9:00الثالاثء من  توقيت الدورة : 

  

 مركز الشبكات وأنظمة اإلعالم  مكان الدورة : 

  عنابة. –جامعة ابجي خمتار  / CRSICT عن بعدواالتصال والتعليم 

 

 .2018 أكتوبر 2الثالاثء   بداية الدورة : 
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 د. مىن بوالوذنني عن املدربة
 
 
 
 يف جمال التنمية البشريةومدربة حمرتفة ابحثة ومؤلفة  

 نابة ابجلزائرع -أستاذة حماضرة وابحثة يف الفيزايء جبامعة ابجي خمتار  

 نابة ابجلزائرع -النظرية من جامعة ابجي خمتار  دكتوراه يف الفيزايء 

 نابة ابجلزائرع -ماجستري يف فيزايء الصوتيات من جامعة ابجي خمتار  

 ئراعنابة ابجلز  -شهادة الدراسات العليا يف فيزايء أشباه النواقل من جامعة ابجي خمتار  

 مدربة معتمدة من شركة احلياة السعيدة للتنمية البشرية 

 ة العصبيةة اللغويربجممة يف الربجمة اللغوية العصبية معتمدة من البورد األمريكي للممارسة متقد 

 ممارسة يف التنومي اإلحيائي معتمدة من البورد األمريكي للتنومي اإلحيائي 

 Mouna Bouloudenineالصفحة اخلاصة يف الفايس بوك :  

 wonderful.good.morning@gmail.comالربيد اإللكرتوين :  
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 عن دورةقالوا 

 والنجاح بني يديكالسعادة 

  2018ماي دفعة 
 
 
 
 
 
 
 
ومبستوى  دف أقربح يف اهلئما أوال وإذا كان أوال كان النجا أن األول املهم هو دا : شيء تعلمتهأهم  

مح نفسي ، أن أسار عليه)بعد أن كنت شخصية مرتددة( وأن أاثبأن أجنز القرار جيد وأبقل وقت وجهد، 
 إذا أخطأت ومهما فرتت أو وجدت من العثرات أهنض وأكمل من جديد.

نفيذ قراري تبني على ر عجيعزمية وإصرا أصبحت قادرة على التحكم يف قرارايت واكتسبت التغيريات :هم أ
ت أكثر يت وأصبحيت ووقكيف أنظم حياأعرف  شعورا ابلتميز. وإكماله حىت أجين مثاره وهذا ما مينحين 

هم من ذايت واأللاما صبحت شخصييت سهلة ويف نفس الوقت اكتسبت ثقة ابلنفس وتقديرا واحرت هدوء، أ
 عر بتصاحل مع ذايت يعطيين راحة كبرية وسكينة يف حيايت.ذلك أش

 بيولوجياختصص  . ك.هـاألستاذة 
 

سهلة  ن أن تكونميكاة احليأحدد هديف يف احلياة، أفرق املهم الضروري من غريه. شيء تعلمته : هم أ 
 .كري فيهاللتف الوقتومل أكن أعطيها سهلة وبسيطة تعلمتها يف الدورة  خبطوات وأمور وسعيدة

 ديف.هب وخيدم كيف يصو  ونفعه يل املرجع ، صحةملا أفعل وملاذا أفعلهأنتبه أكثر التغيريات : هم أ
 يتأولواييت وأنصت لذاأرتب أو حذفت مهام غري مهمة وضرورية يف حيايت. أنقصت 

 ابحثة ختصص هندسة معمارية. ر. أستاذة ماألستاذة 
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يف  ها تصبحددت هديف األساسي وأصبحت أتساءل إن كانت كل خطوة أخطو يء تعلمته : شهم أ 
 .2أو  1اهلدف األساسي وهل أصنفها 

طوات العملية خلا إتباعحماولة  أصبحت أستمتع إبجنازايت وأحاول أن أجنز أكثر يف كل مرة.التغيريات : هم أ
 مع نفسي(  حةرؤية واضت الاليت تعلمتها وال أفشل إمل أجنح بل أراجع وأعيد احملاولة مرة أخرى )أصبح

 دسة معماريةهنختصص  . ز.ناألستاذة 
 

ملرجع وأن ان أحرتم ة وأائفأن أحدد اهلدف يف احلياة وأمشي عليه وأجتنب األمور الز  :شيء تعلمته أهم  
ياة حبة ألحظى عبادن وأن يكون عملي نظيف وسليم كله يصب يف الأكون صادقة مع نفسي ومع اآلخري

 سعيدة.

ف فسي وأعر نضوح مع يايت الكثري من األشياء صرت أكثر و غريت الدورة يف حقد لالتغيريات : أهم 
س ن امل دو درايتهديف وأعرف كيف أتعامل مع اآلخرين وتعلمت أن أجنز أعمايل حسب معطيايت وق

 دة.ابآلخرين بل أكون انفعة يل وملن حويل إبنصاف وهذا يشعرين ابلنجاح والسعا
 ن.ب ستاذةألا

 
 ين.القرار الصائب يف مشكلة قد واجهتأخذ حتديد هديف بدقة. شيء تعلمته : أهم  

سي تكلفة نف عدمي. ومع غري  مع نفسيالتسامح تغيري أفكاري ونظريت إىل احلياة. التغيريات : أهم 
 أدائي عامة.حتسني أبشياء ترهقها وتتعبها. 

 إداريةموظفة  ع.أ. اآلنسة 
 

خرية وهذه األ ن أهدافشيء تعلمته من هذه الدورة واألهم أنه : ال حياة دو ول أشيء تعلمته : أهم  
 يها.ليست هلا معىن دون أن حنقق املتعة يف طريق حتقيقها والوصول إل

يايت أكثر ا جعل حممقيقية أهم التغريات : تعلمت إزاحة األهداف الزائفة عن احلطبعا التغيريات : أهم 
 كنني.جهد ممو توفري أقل وقت  حماولةنظاما عن السابق وأكثر وضوحا وأرحيية مع توفري أو 

 دكتوراه ختصص بيئةطالبة  ز. ي. ستاذةاأل
 

و مجيل، بكل ما هو حلياة اب، إتقان العمل، االستمتاع وعدم معاتبتها اإلنصات للذاتشيء تعلمته : هم أ 
 ييند ى هوألعلارجع دائما البحث عن التميز، ودائما قدويت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وامل
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حاول دائما أ غرفيت حىت يف ر تنظيما وأكثر إتقاان يف دراسيت وأكثر ترتيباأصبحت أكثالتغيريات : أهم 
كثريا يف نت  سحت ايت. حيال كل ما هو غري ضروري وغري مهم يفعلى احملافظة على الصالة يف وقتها وإمه

ل ما حصل يل ا ومن أمجضرهت من أمجل الدورات واحملاضرات اليت حأدائي وأحس ابلراحة والرضا احلمد هلل
 هذا العام

  فيزايءختصص دكتوراه البة . طد. باألستاذة 
 

 رسالة لطاطا مىنالدورة : فاجأة م 

نفعتين يف ألهنا اي طاطا مىن كثريا أشكرك على هذه الدورة الرائعة. حبك أ
حيايت وخاصة يف دراسيت ويف البيث، ومع عائليت أشكركي من كل أعماق 

ك ابلنجاح طريققليب أطال هللا يف عمرك وجزاك هللا عين كل خري وأانر 
 شكرا جزييييال

الل ا من ختلقتهالثالثة ابتدائي )مل حتضر الدورة و السنة  ص. ب.اآلنسة 
 عمتها املتدربة يف الدورة(

 
 

 إبذن هللا كةمبار  موفقةو  ممتعة ة سعيييييييييييدةحلر 
 دورة السعادة والنجاح بني يديكيف 

 األول أوال دااااااااائماليكون 
 


