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رن المق داللطيف عب أ. 1

 مهارات النجاح 
 

إعداد إعداد 
 بن يوسف المقرن   بن يوسف المقرن  عبداللطيفعبداللطيف/  /   األستاذ  األستاذ 

   هـهـ14291429صفر صفر 

رن المق داللطيف عب أ. 2

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
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رن المق داللطيف عب أ. 3

من يؤثر الحــــق يبذل فيــــه غايتـــه           

ومــن يكـــن همــه أقصى العال يصـــــل        

الشيء ُيقعد آمال النفـــــــــــــــوس إذا      

خلت من الضعف واستعصت على الكســل       

رن المق داللطيف عب أ. 4

::نجاح اليوم و الغد  نجاح اليوم و الغد  

  ..   درجة على سلم الفوز بالحياة الهانئة و السعيدة     درجة على سلم الفوز بالحياة الهانئة و السعيدة  
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رن المق داللطيف عب أ. 5
    !!!!نظرتكنظرتكحّدد حّدد 

أيهما تفضل؟؟أيهما تفضل؟؟

رن المق داللطيف عب أ. 6
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رن المق داللطيف عب أ. 7

النجاح هو ما تصنعه أنت بالفعل  في الواقع  النجاح هو ما تصنعه أنت بالفعل  في الواقع  

حقائقحقائق

الناجحون يثقون دائما في قدرتهم على الناجحون يثقون دائما في قدرتهم على 
. . النجاح النجاح 

الثقة في النجاح تعني دخولك معرآة النجاح الثقة في النجاح تعني دخولك معرآة النجاح 
..منتصرا منتصرا 

رن المق داللطيف عب أ. 8

  ::النجاح مرتبط بالخلو من النجاح مرتبط بالخلو من 

حقائقحقائق

.الفشل الفشل 

 .المشكالت ـ العقبات ـالمشكالت ـ العقبات ـ

اإلحباطاتاإلحباطات
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رن المق داللطيف عب أ. 9

..األمل هو الحلم الذي يصنع لنا النجاح األمل هو الحلم الذي يصنع لنا النجاح 

حقائقحقائق

فرحلة النجاح تبدأ أمال ثم مع الجهد يتحقق فرحلة النجاح تبدأ أمال ثم مع الجهد يتحقق 
. . األمل األمل 

رن المق داللطيف عب أ. 10

حقائق

.مسرية النجاح رحلة متواصلة تبدأ من الذات 

. ينجح الفرد عندما يسعى للنجاح 

.االجنازات العظيمة يصنعها أناس ناجحون 
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رن المق داللطيف عب أ. 11

حقائق  

الشيء الذي ليس فيه مشقة 

الفشل 

.مسرية النجاح البد ان تعترضها حمطات من الفشل  

. معرب للنجاح, وجتارب  فال ختشى الفشل ,  الفشل جمرد حدث 

رن المق داللطيف عب أ. 12

 هو عني التخلي عن النجاحهو عني التخلي عن النجاح

  االستسالم للفشل  االستسالم للفشل  
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رن المق داللطيف عب أ. 13

   هو الذي ال يعمل  هو الذي ال يعمل  

الذي ال يفشل   الذي ال يفشل   

رن المق داللطيف عب أ. 14

ما 
أهمية  

النجاح ؟  

آيف نحقق النجاح ؟    أين يبدأ ؟   

ما  صفات الناجحين ؟    •

ما هو النجاح   ما هو النجاح   
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رن المق داللطيف عب أ. 15

!األهداف 

!الخطط 

رن المق داللطيف عب أ. 16

!دور العالقات 
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رن المق داللطيف عب أ. 17

. . الذآر الذآر / / العبادة  العبادة  

. . االستعانة االستعانة 

 ..التوآل التوآل 

  .   . سبحانه وتعالىسبحانه وتعالىحسن الظن باهللا حسن الظن باهللا 

. . بذل األسباب بذل األسباب 

سبحانه و تعالىسبحانه و تعالىالصلة باهللا  الصلة باهللا  

رن المق داللطيف عب أ. 18

..اإليمان يمنحك القوة اإليمان يمنحك القوة 

..هو بداية االنطالق نحو النجاح هو بداية االنطالق نحو النجاح 

..هو الوقود الذي يدفعك نحو النجاح هو الوقود الذي يدفعك نحو النجاح 

. . امأل نفسك باإليمان امأل نفسك باإليمان 

 سبحانه و تعالى   سبحانه و تعالى  الصلة باهللا الصلة باهللا 

 .التفاؤلالتفاؤل
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رن المق داللطيف عب أ. 19

النجاح النجاح  المعيار الحقيقي الختيارالمعيار الحقيقي الختيار هوهو••

   . .الحقيقيالحقيقي••

 سبحانه و تعالى   سبحانه و تعالى  الصلة باهللا الصلة باهللا 

 .الطريقالطريق هو النور الذي يضيء لصاحبههو النور الذي يضيء لصاحبه

 .فاإليمان باهللا أساس آل نجاحفاإليمان باهللا أساس آل نجاح

رن المق داللطيف عب أ. 20

. الوعي بالقدرات    .التقدير 

. التطوير   

. الثقة بالنفس     

.العالقة مع الذات 
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رن المق داللطيف عب أ. 21

الواقعية  

   الرحمة  التقبل  

.البذل 

  العالقة باآلخرين    

رن المق داللطيف عب أ. 22

السلوك االجيايب و النجاح  

ارتباط  العقل بالنفس   االيجابي   تفكيرال

دور التفكير   
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رن المق داللطيف عب أ. 23

دور التفكير 

.غير رأيك في نفسك  •
اإلنسان يملك طاقات آبيرة وقوى خفية          •
.يحتاج أن يزيل عنها غبار التقصير والكسل          •
. فأنت أقدر مما تتصور     •
. أقوى مما تتخيل   •
, أذآى بكثير مما تعتقد     •

رن المق داللطيف عب أ. 24

األشخاص الناجحون يتحاشون استخدام      •
   األلفاظ السلبية  

 . بهمشغول    , بهمهتم   .خائف من آذا 

 أشحذ همتيمجهد

 فرصة مشكلة

  تحسين   تغيير  

 مساري أغير  محبط

تفاؤلقلق  
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رن المق داللطيف عب أ. 25

األشخاص الناجحون يتحاشون استخدام      •
   األلفاظ السلبية  

 .متحدي  .منشغل تمامًا  

  مكتشفمرتيك  

تفاؤلقلق  

رن المق داللطيف عب أ. 26

    انني موشك عى تحسين حياتي     •

. اآلن لدي فرصة لفعل هذا على نحو أفضل   

آن مثًال يحتذى في التفاؤل و ال تكن      
مثاال للفشل 
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رن المق داللطيف عب أ. 27

.رآز على الحلول بدال من 

.تعامل بثقة لتسلم من  

.رآز على الفرص بدال من 

لشكوى ا

المعوقات

التوتر  

رن المق داللطيف عب أ. 28

. الخطأ ال قيمة له 

. تتسبب في أذية نفسك    

.ماذا فعلت 

ما لم تتذآره

للتخلص من المشاعر 
السلبية 

باستخدام  
المشاعر السبية  
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رن المق داللطيف عب أ. 29

.التفكير 
.

.  النشاط   

. المهارات  

.  العالقات   

ما ذا لدى الناجحين ؟      ما ذا لدى الناجحين ؟      

رن المق داللطيف عب أ. 30

!الرؤية 

!الرسالة 
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رن المق داللطيف عب أ. 31

أقصى صورة واقعية ميكن من خالهلا حتقيق      أقصى صورة واقعية ميكن من خالهلا حتقيق      

 . الرسالة على أكمل وجه الرسالة على أكمل وجه 

.  .  صورة يرمسها املرء لنفسه بعد عشر سنوات     صورة يرمسها املرء لنفسه بعد عشر سنوات     

الرؤية

رن المق داللطيف عب أ. 32

  

    ..قد تكون كلمة واحدة فقط قد تكون كلمة واحدة فقط 

الرؤية
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رن المق داللطيف عب أ. 33

. . املهمة الكربى املهمة الكربى / / الدور الدور 

.. اليت يعيش املرء من أجل حتقيقها   اليت يعيش املرء من أجل حتقيقها  

. . غاية الفرد الذي يتميز فيه      غاية الفرد الذي يتميز فيه      

الرسالة

رن المق داللطيف عب أ. 34

!القدرات 

!االمكانات  
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رن المق داللطيف عب أ. 35

هي الشخصية التي تتمتع بصفات تمكن  * 
 من أجل المتواصل و الجاد الفرد من العمل

 آان هذا التغيير سواءًا التغيير نحو األفضل
على مستوى البيئة الطبيعية أم المحيط  
.االجتماعي أم على مستوى الذات نفسها 

الشخصية الفعالة

رن المق داللطيف عب أ. 36

: تعريف العادة * 

سلوك يتم عمله بصفة جيدة وأصبح يؤدى        سلوك يتم عمله بصفة جيدة وأصبح يؤدى         
بسهولة بسهولة 

العادة
إجيابية

سلبية

االيجابية  العادات تعلم
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رن المق داللطيف عب أ. 37

. بذل جهد أآبر    :  التغيير  * 

اضطراب نظام التوافق الذي آونه الشخص       :  التغيير  * 
 :مع 

 ذاته  •
) بيئته االجتماعية   ( محيطه االجتماعي     •
 بيئته الطبيعية     •

مقاومة تغيير العادات

رن المق داللطيف عب أ. 38

.  اختالل السلوك السوي      •

. إعاقة السلوك اإلبداعي    •

ولكن  
؟ ) فعالية الشخصية   (آيف نتعلم عادات إيجابية لتفعيل الذات         •

تأثير العادات السلبية  
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رن المق داللطيف عب أ. 39

فعالية الذات  

. اعتقاد الشخص في قدرته على أداء مهارات محددة بنجاح          * 

رن المق داللطيف عب أ. 40

الدوافع والمحفزات   

 ما هو أآبر محفز لالنجاز ؟  •

!! تحقيق الهدف    /   النجاح  •

!!  النجاح يدعو للنجاح  واالستمرار       •
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رن المق داللطيف عب أ. 41

الدوافع والمحفزات   

الطريقة المثلى لتفادي اإلهمال هي إنجاز ما        
لديك من مشاريع ، وإلنجاز هذه المشاريع       

   .يجب أن تكون متحفزاً    

رن المق داللطيف عب أ. 42

الدوافع والمحفزات   

:اسأل نفسك هذه األسئلة    *
 لماذا أنا أقوم بهذا العمل؟   •
 ما ذا سوف يحدث لو ترآت هذا العمل؟ •
 لو أخرت أداء هذا العمل؟ يحدث  سوف  ذا ما •

إذا أجبت عن هذه األسئلة بأمانة ستدرك أهمية البدء      
.بأعمالك فوراً 
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رن المق داللطيف عب أ. 43

هي التراآم المستمر للمعلومات  
و التجارب العملية  

  الخبرةالخبرة

رن المق داللطيف عب أ. 44

.هذه المعلومات بدورها ستنمى ثقتك بنفسك       

هي الطريق السليم إلى النجاح في بناء الفرد معرفيا  

. تبعث في نفسك متعة معرفة المزيد    

. عقلك على نحو سليم   تبني

الخبرة  الخبرة  
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رن المق داللطيف عب أ. 45

تؤدي للشعور بالفخر من اإلنجاز       

.تمهد الطريق باستراتيجيات جيدة لكيفية إدارة الذات      

  الخبرةالخبرة

رن المق داللطيف عب أ. 46
 الوقت هو الحياة
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رن المق داللطيف عب أ. 47

التفريق بين الهام والعاجل

غير هام 

غير عاجل   

هام 

عاجل  

Q2

Q4

Q1

Q3

رن المق داللطيف عب أ. 48

  السلحفاتالسلحفات••

 خير من الغزال  خير من الغزال ••
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رن المق داللطيف عب أ. 49

أصبحنا وأصبح امللك هللا ،
. احلمد هللا الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور 

اللهم إين أصبحت منك يف نعمة وعافية وستر 
.فأمتم نعمتك علي وعافيتك وسترك يف الدنيا واآلخرة 

رن المق داللطيف عب أ. 50

اجلس يف سريرك وعدد نعم اهللا عليك ابتداء من نعمة اليقظة.
 مرورا بنعمة النطق والبصر والسمع والشم وسالمة كافة البدن

اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتين وأنا عبدك،
.وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت 

 بنعمتك علىلك أبوءأعوذ بك من شر ما صنعت 
. بذنيب ، فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت وأبوء 
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رن المق داللطيف عب أ. 51

التكيف مع  األوضاع  متطلب أساسي لرحلة 
من صفات الناجحينأنها النجاح آما 

رن المق داللطيف عب أ. 52

. .ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت  
.انتهز فرص اإلرتقاء  ما دام في العمر فسحة  

. .. .ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت  ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت  
..انتهز فرص اإلرتقاء  ما دام في العمر فسحة  انتهز فرص اإلرتقاء  ما دام في العمر فسحة  
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رن المق داللطيف عب أ. 53

.. بيين وبني امللوك يوم واحد   بيين وبني امللوك يوم واحد  
.  أما أمس فال يجدون لذته     
. وأنا وهم من غد يف وجل 

 وإمنا هو اليوم ، فما عسى أن يكون اليوم ،   
. إنـه الـذي يـعـيـش العقالء يف حدوده 

 ويف نطاقه يتحول كل فرد ميلك نفسه ويبصر هدفه إىل ملك 
. ليس اليوم إال حياة جديدة لقوم يعقلون 

:تذآر قول أبي حازم 

رن المق داللطيف عب أ. 54

أغلق األبواب على الماضي والمستقبل وعش في حدود            أغلق األبواب على الماضي والمستقبل وعش في حدود            
يومك آيال تسمح لمشكالت الماضي واهتمامات المستقبليومك آيال تسمح لمشكالت الماضي واهتمامات المستقبل

. . بالسيطرة على يومك فتفسده          بالسيطرة على يومك فتفسده          

 : التزم بهذه القاعدة   التزم بهذه القاعدة   
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رن المق داللطيف عب أ. 55

أن نشغل أنفسنا ونغتم ملستقبل ال سلطان لنا عليه ؟
أن نقلق على ما مضى وانكسر وليس مبقدورنا إصالحه ؟

اليوم هو الزمن الوحيد الذي منلكه وما نصنعه فيه 
 هو بداية للغد، 

 وال منلك من هذه األزمنة إال هو لذا تقتضي احلكمة 
 . أن ال نعيش إال يف اليوم 

أيــن الـحـكـمـة ؟   

رن المق داللطيف عب أ. 56

 هل ميكن أن يفلت زمام العامل من يد اهللا ؟•

 إن اإلميان بان زمام العامل بيد اهللا يبعث •

.   قدرا هائال من الطمأنينة يف قلب الفرد 

. واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون •

 

! زمام العالم 
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رن المق داللطيف عب أ. 57

 .تواكل تواكل الركون قبل أداء الواجب    
.  وراحة وال جمال للندم  توكلوبعد أدائه 

: الركون إىل القدر هو االلتزام العملي بقوله عز وجل  
قل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا      قل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا      { 

هو موالنا وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون،   هو موالنا وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون،   
. }   بنا إال إحدى احلسنني بنا إال إحدى احلسننيتربصونتربصون قل هل   قل هل  

الرآون إلى اهللا  


