
 

 
 د. منى بوالوذنين                  

1 
 السعادة والنجاح بين يديك

  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 بطاقة تعريفية 

 دورة السعادة والنجاح بين يديك

 األولىالرحلة 

 أوالاألول 

 وتقديم د. منى بوالوذنينإعداد 

 

 

 الرحلة األوىل األول أوال ..السعادة والنجاح بني يديكعنوان الدورة :  

 

معتمدة يف التنمية البشرية زلرتفة أستاذة زلاضرة يف الفيزياء ومدربة  ..د. مىن بوالوذنني المدربة : 

  .وتطوير الذات

 

 .طالبات الدكتوراه( الدورة موجهة للنساء )أستاذات جامعيات، الفئة المستهدفة : 
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تشفني ىذه الدورة رحلة مجيلة رائعة تك الهدف من الدورة : 

الكنز الذي جعلو اهلل بني يديك والذي بو تزىر حياتك فيها 

 سعادة وصلاحا وهبجة وسرورا.

 

أمينة بطريقة علمية  أعدت لك خصيصا ألهنا .يف أي مكان آخر. الدورةىذه جتدي مضمون لن 

 وتبعدىا عن مسارىا السليم وتشتتها لتوترات اليت تربك حياتكبإذن اهلل على مصادر الضغوط وا عريفلتت ..دقيقةو 

جهد  بأقل متكنك ..مسددة طرق عمليةبإذن اهلل طبقني تسو  ..فتسلب منك سعادتك وصلاحك الذي تستحقني

 من خالذلاتستثمرين  ..جوانبها تصب فيو بكل ..حلياتك وسليم واضحزلدد حتديد توجو  منووقت شلكنني 

 بإذن اهلل أسهل وأمجل وأكثر توفيقا لتصري ..يةعلى أولويات حياتك احلقيقتتعرفني و  .طاقتك أحسن استثمار.

 اآلخرة.يف و  ..يف الدنيا ..على كل األصعدة السعادة والنجاحو  متيازوحتققي االوبركة 

 

 محاور الدورة :  

 

  الخمسةاسااسية األمبادئ ال أوال : 

 

 حقيقي وأىداف زائفة ما الفرق بني ىدف  

 اذلدفادلبدأ األول :  

 مبدأ ادلرجعيةادلبدأ الثاين :  

 مبدأ التوافق مع الذاتادلبدأ الثالث :  

 

 

 مبدأ التوفير

 

 مبدأ التيسير

 

 اإلنصات للذات

 المرجع

 الهدف
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 مبدأ التيسريادلبدأ الرابع :  

 مبدأ التوفريادلبدأ اخلامس :  

 

  اواسعيد اناجح لتحققي إنجازاخطوات عملية  ثانيا : 

 

 كيف حتددين ىدفا واضحا 

 معطياتك بدقةكيف حتددين  

 كيف حتددين إطارا سليما دلهمتك 

 كيف حتددين أولوياتك بدقة 

 كيف تضعني جدوال زمنيا مناسبا دلهمتك 

 كيف تراجعني صحة خطواتك 

 

  السعادة والنجاح يق: القواعد الذهبية السبع لتحقثالثا :  

 

 القــــاعدة الذىبيــــة العــــامة 

 : قاعدة اليقني 1القاعدة الذىبية  

 : قاعدة العفو 2القاعدة الذىبية  

 : قاعدة ادلصدر 3القاعدة الذىبية  
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 : قاعدة اإلنصاف 4القاعدة الذىبية  

 : قاعدة اجلودة 5القاعدة الذىبية  

 : قاعدة التجديد 6القاعدة الذىبية  

 

 .)ساعتان كل أسبوع( أسبوعا 22 مدة الدورة : 

 

 .صباحا 11:00إىل  9:00الثالثاء من  توقيت الدورة : 

  

جامعة باجي  / CRSICT مركز الشبكات وأنظمة اإلعالم واالتصال والتعليم عن بعدمكان الدورة :  

 عنابة. –سلتار 

 

 .2212جانفي  9الثالثاء   بداية الدورة : 
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 عن المدربة.. د. منى بوالوذنين

 

 

 

  يف رلال التنمية البشريةومدربة زلرتفة باحثة ومؤلفة 

 عنابة باجلزائر -باجي سلتار  أستاذة زلاضرة وباحثة يف الفيزياء جبامعة 

  عنابة باجلزائر -دكتوراه يف الفيزياء النظرية من جامعة باجي سلتار 

  عنابة باجلزائر -ماجستري يف فيزياء الصوتيات من جامعة باجي سلتار 

  عنابة باجلزائر -شهادة الدراسات العليا يف فيزياء أشباه النواقل من جامعة باجي سلتار 

 شركة احلياة السعيدة للتنمية البشرية مدربة معتمدة من 

 شلارسة متقدمة يف الربرلة اللغوية العصبية معتمدة من البورد األمريكي للربرلة اللغوية العصبية 

 شلارسة يف التنومي اإلحيائي معتمدة من البورد األمريكي للتنومي اإلحيائي 

  : الصفحة اخلاصة يف الفايس بوكMouna Bouloudenine 

 لكرتوين : الربيد اإلwonderful.good.morning@gmail.com 

 

 


