
 

 

 

 
 د. منى بوالوذنين                  

1 
 السعادة والنجاح بين يديك

  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  للدورة التدريبية ملف تعريفي

 األول أوال
 السعادة والنجاح بين يديك

  إعداد وتقديم د. منى بوالوذنين
  

 أهال وسهال.. 

 
  الكرمي.. أخيت الكرميةأخي 

ستعيد خالهلا تعديل بوصلتك.. لتتخلص من الضغوط لة راااااااااااااااائعة هذه الدورة رحلة مجييييييييييي
والتوترات اليت تشتت جهدك وتستنزف وقتك وطاقتك.. وحتدد خالهلا توجهك احلقيقي يف حياتك جتاه نفسك 

 ومع أهلك وأحبابك ويف عملك مع زمالئك. 
خالهلا الكنز الذي جعله اهلل بني يديك والذي جيعل  تكتشفلبإذن اهلل سنبحر معا يف هذه الرحلة 

إىل األسرار اليت  هر سعادة وهبجة وسرورا.. وتتعرفحياتك وحياة من حولك بإذن اهلل سهلة يسرية مثمرة مباركة تز 
 تقودك إىل النجاح والتميز والتفوق.. يف الدنيا واآلخرة.

 
 
 
 
 
 



 

 

 السعادة والنجاح بين يديك 2 د. منى بوالوذنين                   

لفئات ايية املسنوات  3ه على مدى قدمتسنوات من البحث.. وقد  01ا الربنامج هو خالصة هذ
على مستوى القرارات  يتحقق تغري جذري حقيقيويف كل مرة واحلمد هلل  خمتلفة من اجملتمع وشرائح عمرية خمتلفة

 .توى الراحة النفسية.. وأهم من كل هذا.. على مسويف طبيعة العالقاتواألسري واملهين واألداء الشخصي 
 

مضمون هذه الدورة يف أي مكان آخر.. ألهنا ليست مستوردة من شرق وال غرب.. بل أعدت  لن جتد
لك خصيصا بطريقة علمية أمينة ودقيقة.. وفقا ملبادئك وهويتك أنت.. لتالئم طبيعتك وبيئتك وظروفك 

بنفسك.. دون وصاية أو توجيه من أحد..  ..عليك وعلى من حولكمن تطبيق حمتواها..  . ولتتمكناالجتماعية.
لتكون حياتك بإذن اهلل أمجل .. وبطرق عملية مسددة.. سليم.. آمنبشكل  ..مبا يوافق تصورك أنت للحياة

 وأكثر توفيقا وبركة.
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 السعادة والنجاح بين يديك 3 د. منى بوالوذنين                   

 ــــرسالفهـ

 

 1 ...................................................................... ..وسهال أهال

 3 ............................................................................ الفهرس

 4 ......................................................  عن المدربة د. منى بوالوذنين 

 5 ...................................... السعادة والنجاح بين يديك  برنامجالهدف من 

 5 ................................................................... األهداف الجزئية

 6 ........................................... محتويات دورة السعادة والنجاح بين يديك

 6 .............................................. اخلمسة ساسيةاألباد  املاملستوى األول : 

 7 ....................................  رتاتيجيات العمل اجلماعي املتميزاساملستوى الثاين : 

 7 ....................... بالسعادة والنجاح لتستمتع املستوى الثالث : القواعد الذهبية السبع

 7 ............................................. السعادة والنجاح بين يديك  برنامجمدة 

 8 ....................................................................  برنامجتوقيت ال

 8 ....................................................................  البرنامجمكان  

 8 .....................................................................  برنامجبداية ال

 9 ..........................................السعادة والنجاح بين يديك برنامجقالوا عن 

 
 
 
 



 

 

 السعادة والنجاح بين يديك 4 د. منى بوالوذنين                   

 عن المدربة د. منى بوالوذنين
 
 
 
 التنمية البشريةباحثة ومؤلفة ومدربة حمرتفة يف جمال  

 عنابة باجلزائر -أستاذة حمايرة وباحثة يف الفيزياء جبامعة باجي خمتار  

 عنابة باجلزائر -دكتوراه يف الفيزياء النظرية من جامعة باجي خمتار  

 عنابة باجلزائر -ماجستري يف فيزياء الصوتيات من جامعة باجي خمتار  

 عنابة باجلزائر -قل من جامعة باجي خمتار شهادة الدراسات العليا يف فيزياء أشباه النوا 

 مدربة معتمدة من شركة احلياة السعيدة للتنمية البشرية 

 ممارسة متقدمة يف الربجمة اللغوية العصبية معتمدة من البورد األمريكي للربجمة اللغوية العصبية 

 ممارسة يف التنومي اإلحيائي معتمدة من البورد األمريكي للتنومي اإلحيائي 

 mounabouloudenine@yahoo.frيد اإللكرتوين : الرب  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 السعادة والنجاح بين يديك 5 د. منى بوالوذنين                   

  السعادة والنجاح بين يديك برنامجالهدف من  
بوصلتك وتوجهها يف  بإذن اهلل ستصلح يف هذه الدورة  

 ..التميز على أسرار السعادة والنجاح و تتعرفو  الوجهة السليمة..
على املشتتات اليت تسبب لك الكثري من الضغوط  وتتعرف

وجهة سليمة  ترسمو  ..هنائيا منها وتتخلص ..والتوترات والقلق
السعادة  بإذن اهلل ..وحتققوايحة وحمددة حلياتك على كل األصعدة

وتبلغ بإذن اهلل قمة  ..لك وملن حولك ..الذي تصبو إليه والنجاح
 يف الدنيا واآلخرة.القمم.. 
 
 

  داف الجزئية األه  

 
على  بإذن اهلل تتعرفالثالثة  ا الربنامج مبستوياتهخالل هذ

 ما يلي 
دون وقوع  يرييك ويرحيك تام بشكل وحتقق مجيع أدوارك كل مهامك  جتد الوقت الكايف لتنجزملاذا ال  

 .صدامات غري حمبذة مع من يشاركونك احلياة العمل
 لك مع من حولك.كثر املشاكل اليت حتد  احلقيقي أل سببالما  

 يذكر. زف وقتك وجهدك وحياتك دون مردوداليت تستنئفة از الهداف األعلى  كيف تتعرف  

 كيف خترج كل الفويى من حياتك بشكل آمن وسلس دون أن تعريها للضغوط والتوترات. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 السعادة والنجاح بين يديك 6 د. منى بوالوذنين                   

 كيف تعيد ترتيب حياتك 

 .الذي تتمحور حوله خمتلف جوانب حياتك قيقياحل كهدف هبا حتددالطريقة السليمة اليت ما  
 أولوياتك بشكل دقيق ومسدد. كيف حتدد 

 .هبا أنت مستمتعمهامك الضرورية بالشكل الذي يرييك و  كيف تنجز 
  الريا.الراحة و مع كثري من وق والتميز أعلى مردود ممكن من النجاح والتف كيف حتقق 
  مبا هو يف متناولك.بأيسر الطرق و السعادة والبهجة والسرور لك وملن حولك  كيف حتقق 

  
 
 
 
 
 

 
 

 : السعادة والنجاح بين يديك  برنامج محتويات 

 

 الخمسةساسية األمبادئ ال : المستوى األول 

 

 البوصلة والساعة 

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

 

 
 

 

 

 الهدف
 الحقيقي

 مبدأ التيسير

 مبدأ التوفير

 

 

 الحقيقي المرجع

 التوافق مع الذات



 

 

 السعادة والنجاح بين يديك 7 د. منى بوالوذنين                   

 استراتيجيات العمل الجماعي المتميز   : المستوى الثاني

 
 هدفا وايحا شامال حمددا وقابال للقياس ملهمتككيف حتدد  
 ملهمتكوآمنا إطارا سليما  كيف حتدد 
 وبشكل مسدد أولويات مهمتك بدقة كيف حتدد 
 بشكل سليم ودقيقمعطياتك  كيف حتدد 
 مهامك وفقا ملعطياتك بشكل مسدد ومريح توزعكيف  
 مهمتك ك وتتابعسالمة خمطط كيف تراجع 

 

 
 

  السعادة والنجاحب ستمتعالقواعد الذهبية السبع لت:  المستوى الثالث 

 

  امةالقـاعدة الذهبيـة العـ 
 : قاعدة اليقني 0القاعدة الذهبية  

 : قاعدة العفو 2القاعدة الذهبية  
 اإلتقان: قاعدة  3القاعدة الذهبية  
 : قاعدة اإلنصاف 4القاعدة الذهبية  
 : قاعدة اجلودة 5القاعدة الذهبية  
 : قاعدة التجديد 6الذهبية القاعدة  
 
 

 برنامج السعادة والنجاح بين يديك مدة  

 

 (.أسبوعيا ساعات 3) أسابيع 7 المستوى األول :مدة  

 ساعات أسبوعيا(. 3أسابيع ) 7 المستوى الثاني :مدة  



 

 

 السعادة والنجاح بين يديك 8 د. منى بوالوذنين                   

 ساعات أسبوعيا(. 3أسابيع ) 8 المستوى الثالث :مدة  

 
 

 تتضمن اسرتاحة شاي  صباحا 12:30إىل  9:00من اإلثنني  : برنامجتوقيت ال 

  CRSICT واالتصال والتعليم عن بعد مركز الشبكات وأنظمة اإلعالم : برنامجمكان ال  
  عنابة. –امعة باجي خمتار جب

  0202جانفي 6  : برنامجبداية ال 

 

 عن طريق ملء استمارة املعلومات وإرساهلا إىل الربيد اإللكرتوين : التسجيل في البرنامج : 

 
mounabouloudenine@yahoo.fr 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 السعادة والنجاح بين يديك 9 د. منى بوالوذنين                   

 برنامجقالوا عن 

 السعادة والنجاح بين يديك
 
 
 
 
 
 
 
 
أن األول املهم هو دائما أوال وإذا كان أوال كان النجاح يف اهلدف أقرب ومبستوى أهم شيء تعلمته :  

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

 

أصبحت قادرة على التحكم يف قرارايت واكتسبت عزمية وإصرار عجيبني على تنفيذ قراري أهم التغيريات : 
صبحت أكثر وإكماله حىت أجين مثاره وهذا ما مينحين شعورا بالتميز. أعرف كيف أنظم حيايت ووقيت وأ

هدوء، أصبحت شخصييت سهلة ويف نفس الوقت اكتسبت ثقة بالنفس وتقديرا واحرتاما لذايت واألهم من 
 ذلك أشعر بتصاحل مع ذايت يعطيين راحة كبرية وسكينة يف حيايت.

  . ك. تخصص بيولوجيااألستاذة هـ
 

احلياة ميكن أن تكون سهلة أحدد هديف يف احلياة، أفرق املهم الضروري من غريه. أهم شيء تعلمته :  
 وسعيدة خبطوات وأمور سهلة وبسيطة تعلمتها يف الدورة ومل أكن أعطيها الوقت للتفكري فيها.

 



 

 

 السعادة والنجاح بين يديك 10 د. منى بوالوذنين                   

وكيف يصب وخيدم هديف.  أنتبه أكثر ملا أفعل وملاذا أفعله، صحة املرجع ونفعه يلأهم التغيريات : 
 ويايت وأنصت لذايتأنقصت أو حذفت مهام غري مهمة ويرورية يف حيايت. أرتب أول

  م. ر. أستاذة باحثة تخصص هندسة معماريةاألستاذة 
 

أن أحدد اهلدف يف احلياة وأمشي عليه وأجتنب األمور الزائفة وأن أحرتم املرجع وأن  :أهم شيء تعلمته  
أكون صادقة مع نفسي ومع اآلخرين وأن يكون عملي نظيف وسليم كله يصب يف العبادة ألحظى حبياة 

 سعيدة.

 

لقد غريت الدورة يف حيايت الكثري من األشياء صرت أكثر ويوح مع نفسي وأعرف أهم التغيريات : 
هديف وأعرف كيف أتعامل مع اآلخرين وتعلمت أن أجنز أعمايل حسب معطيايت وقدرايت دون املس 

 باآلخرين بل أكون نافعة يل وملن حويل بإنصاف وهذا يشعرين بالنجاح والسعادة.
  ن.ب السيدة

 

اإلنصات للذات وعدم معاتبتها، إتقان العمل، االستمتاع باحلياة وبكل ما هو مجيل، أهم شيء تعلمته :  
 دائما البحث عن التميز، ودائما قدويت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واملرجع األعلى هو ديين

 

حىت يف غرفيت أحاول دائما أصبحت أكثر تنظيما وأكثر إتقانا يف دراسيت وأكثر ترتيبا أهم التغيريات : 
على احملافظة على الصالة يف وقتها وإمهال كل ما هو غري يروري وغري مهم يف حيايت. حتسنت كثريا يف 
أدائي وأحس بالراحة والريا احلمد هلل من أمجل الدورات واحملايرات اليت حضرهتا ومن أمجل ما حصل يل 

 هذا العام
 فيزياء األستاذة د. ب. طالبة دكتوراه تخصص 

 

 أهم شيء تعلمته :  

أيع هدفا حقيقيا يف حيايت وأن كل األشياء األخرى تذهب يف هو أن  يف الدورة أهم شيء تعلمته -
 اجتاه ذلك اهلدف. 

 هو التصاحل مع الذات وعدم جلد الذات.وثاين شيء تعلمته  -

 



 

 

 السعادة والنجاح بين يديك 11 د. منى بوالوذنين                   

اخلاصة عندما بدأت الدورة كنت يف حالة نفسية جد صعبة وكل أموري  للحياة بالنسبةأهم التغيريات : 
وأفكاري مشتتة وسبحان اهلل جاءت الدورة كجواب لكل تساؤاليت وكل األمور اليت تشغل بايل وأصبحت 
أكثر التوكل على اهلل وأكثر تقبل األمور اليت كانت تقلقين وأصبحت أكثر راحة وهذه الراحة انعكست 

   ازايت.على مجيع إجن
 م. ل. أستاذة وطالبة دكتوراه في اإلعالم اآللي  األستاذة

 

 أهم شيء تعلمته :  

 هدف يف احلياة يتطلب احرتام منهاج معني لبلوغه بسعادة وجناح إجناز -

 املهم الضروري دائما 10احلياة أولويات، األهم، األول أوال. أي رقم  -

 أليواء املرورالسري يف طريق احلياة يتطلب اليقظة واالنتباه  -

 

 أهم التغيريات : 
مشكالت احلياة أصبحت أكثر دقة، حبكم التحكم يف أدوات تشرحيها للوصول إىل احلل معاجلة  -

 املناسب والسليم وفق املعطيات املوجودة

 االهتمام مبؤشرات أيواء املرور يف عوارض احلياة بصورة جدية -

 العشوائي حيال املسائل.أصبحت لدي رؤية للتحرك االسرتاتيجي بدل التحرك  -

 األستاذة د. ب. أستاذة جامعية في العلوم القانونية 
 

 أهم شيء تعلمته :  

 توفري الراحة النفسية -

 ترتيب املهام حسب األولويات مع املراجعة املستمرة ومراعاة اهلدف واملرجع واحرتام اإلطار -

 

 أهم التغيريات :
 أؤدي مهامي حسب األولويات األهم واألوىل -

 أراعي مبدأ الشورى يف الشؤون العائلية -



 

 

 السعادة والنجاح بين يديك 12 د. منى بوالوذنين                   

 االستغناء عن الطوار  لالستمتاع بالراحة النفسية -

  مدربة رياضة مختصة في علم البيولوجيا. ك. س اآلنسة
 

 
 أهم شيء تعلمته :  

 أن لكل هدف مرجع وإطار حمدد -

 أدركت الفرق بني اهلدف احلقيقي واملزيف -

 النفسية يل ولغرييالتوافق مع الذات وكيفية توفري الراحة  -

 

 السيطرة على الرغبات واملهام حسب األولويات ودرجة األمهية ومراعاة مبدأ الشورىأهم التغيريات : 
 متوسط  4اآلنسة ل. ك. طالبة في 

 
 

 رسالة لطاطا مىنمفاجأة الربنامج :  

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

قليب أطال اهلل يف عمرك وجزاك اهلل عين كل خري وأنار طريقك بالنجاح 
 شكرا جزييييال

استفادت اآلنسة ص. ب. السنة الثالثة ابتدائي )لم تحضر الدورة و 
 ا من خالل عمتها المتدربة في الدورة( منه

 
 
 
 

 



 

 

 السعادة والنجاح بين يديك 13 د. منى بوالوذنين                   

 بإذن اهلل مباركة موفقةو  ممتعة سعيييييييييييدةرحلة 
 في دورة السعادة والنجاح بين يديك

 ليكون األول أوال دااااااااائما
 


