
حٍَْت ٍهاساث متٍض اىشخصٍت 
 واإلبذاع اىىظٍفً

هاني خليل حممد حسونة. أ



ِارا تتىلع أْ تستفٍذ ِٓ اٌذوسة ؟

 حذسٌب

 عيىمٍت ٍهاساث

 شخصٍت

 ّفغٍت

اإلبذاع 
 اىىظٍفً







تستحي تتكمم عمنا؟ . 1
عندك حمم واحباطات الناس توقفك عن تحقيق حممك؟ . 2
ىل تضطر دائما أن تثبت وجو نظرك بشكل ىجومي؟. 3

..الثقة بالنفس مصدر أساسي لمتغمب عمى ىذه األمور 





خطىاث مٍف حنغب اىثقت باىْفظ 7  



اعتمد على نفسك

(علم      قوة     ثقة بالنفس)

1



ال تخلً حكم اآلخرٌن علٌك هو المبدأ 2

الذي تعٌش علٌه



3
تقبل أخطائك



4
قلل من الكلمات السلبٌة التً تقولها 



5
حدد أهداف تقدر علٌها



6
اهتم بمظهرك الخارجً



7
مثل الثقة بالنفس 





خطىاث  8
 مٍف ممنِ حخنيٌ بثقت ؟



مارس تمارٌن القوة 1

مىسحٍضوه
Cortisol 

حغخىعخريوُ
Testosterone 



2
التواصل بالعٌن



3
االبتسامة

Serotonin



4
تخلص من الخجل



5
الشخص المستمع ــ لٌس حاكم



6
تخلص من نقاط ضعفك



7
نبرة الصوت



8
تنفس صح



خطوات الكتساب لباقة الكالم 10



حٍَْت ٍهاساث متٍض اىشخصٍت 
 واإلبذاع اىىظٍفً

اللقاء الثاني







تمرٌن التحدي ؟ 





موسيقى



فيل



زجاجة



كرة سمو



حصة



أناناس



شاحنة



لوحة



اصطناعي



سمكة





































ألداة االختبار برٌجز -ماٌرز 











تعرٌف المشكلة ؟

 اىشؼىس بصؼىبت جيب ختطٍها ىخحقٍق هذف





المفتاح لٌس بالصندوق

المفتاح لٌس بالصندوق األزرق

المفتاح داخل الصندوق





ْت مىٍّت
ُ
 املشنيت ع



 املشنيت فشصت



 ىنو ٍشنيت حو



 إدساك املشنيت



 اخخالف وجهاث اىْظش
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أقراص تالفة

حزام ناقل 

حاوية التالف

نشاط تدرٌبً 



:حل المثال بطرق التفكٌر التقلٌدٌة

:لحل هذه المشكلة بالطرق التقلٌدٌة•

(مكلف وغٌر مضمون)زٌادة عدد العمال 1.

وضع نظام مراقبة تلفزٌونً مع تحكم بواسطة كمبٌوتر 2.
(مكلف جدا)

وضع أنظمة قٌاس خاصة بمسار القرص بحٌث ٌتم 3.
التأكد من سالمته بالمٌزان ومن ثم تمرٌره أو تشغٌل 

(بطًء جدا ومكلف)آلٌة زٌح 



Trash Can

اٌسٍش اٌّتحشنسشعت دحشجت لشص اٌذواء عٍى تغٍش:  اٌحــــً



فً كل االتجاهات( 9)إلى ( 1)أكمل المربعات التالٌة من 

(. 15) بحٌث تساوي النتٌجة  



1الحل 



834

159

672

2الحل 



؟ لماذا ؟  500أم   499:  ما هو الرقم األكبر 

499500



هو النظر إىل األشياء املألوفة من زوايا غري : اإلبداع 
.   مألوفة



( 16النقاط الـ )تمرٌن 
أوصل جمٌع النقاط الست عشرة التً تظهر فً شكل مربع بواسطة رسم ستة خطوط 

.على أال ترفع القلم عن الورقة, مستقٌمة 











الهدف من تمرٌن 

(التفكٌر خارج الصندوق ) 

 التمرٌن حل ٌمكن حٌث . مربع شكل هناك ٌوجد ال أنه الواقع

 ( الصندوق خارج التفكٌر ) ٌسمى ما وهو المربع حدود بتجاوز

 نطاق فً والمشكالت المواقف معالجة ومحاولة التفكٌر أن إذ

 بد ال ولهذا  ، ضعٌفة الحلول إلى التوصل فرص ٌجعل ضٌق

 القٌود حدود خارج عدة زواٌا ومن أوسع آفاق فً التفكٌر من

.اإلبداعً التفكٌر عن تعوقنا قد التً



1



2



3



4



5

















 اىقٍاط



 اىخؼٌٍَ



 اىخصفٍت اىؼقيٍت

التركٌز على السلبٌات فقط

التركٌز على االٌجابٌات فقط



 اىخقيٍذ



آىٍاث وقىاػذ 
 اىخفنري اإلبذاػً



 اىؼصف اىزهًْ



 ػذً اىخغشع يف اىخفنري



 االحخَاالث

عبد الملك بن مروان

كلثوم ابن األغر+ الحجاج 

حمار ناطق



 املشاوسة



األكواب المعبأةاألكواب الفارغة

كٌف ٌمكننا إعادة ترتٌب هذه األكواب بحٌث ٌكون أحدها فارغاً واآلخر 

,ممتلًئا 

بشرط عدم نقل أي منها من مكانه األصلً ؟











تعرف على المشكلة•

حلل المشكلة•

وصف المشكلة•

السبب الحقٌقً للمشكلة/ البحث عن األسباب الجذرٌة للمشكلة •

إٌجاد حلول ٌمكن االختٌار بٌنها•

تنفٌذ القرار•

قٌاس النتائج•

لحل المشكالت ؟ 7خطوات 





: 

وهً ِٓ أهُ اٌخطىاث ، حٍث أْ إٌاس ٌٕمسّىْ أِاَ 

:اٌّشاوً إٌى ٔىعٍٓ أحذهّا

ونوع آخر تجده ٌكرر -2

..عند كل موقف مشكلة 

تجده دائما ٌكرر -1

ال توجد مشكلة 

 مشاكل..داٌما مشاكل 

http://forum.al-mzon.com/t40921.html
http://forum.al-mzon.com/t40921.html


ِثً ِىاْ اٌّشىٍت ، وصِاْ اٌّشىٍت ، -

.إٌخ...واألشخاص اٌّتعٍمت بهُ اٌّشىٍت 

واستّع ِٓ ...استخذَ ِهاساث اٌتفىٍش اٌجاد -

جٍّع األطشاف البذ أْ تىىْ ساضٍا عٓ بٍأاته 

.لبً اٌبذء فً اٌحً



عرف المشكلة

حلل األسباب

الكامنة أو المحتملة

اعرف الحلول

الممكنة

اختر الحل

األفضل

ضع خطة عمل

نفذ الحل

وقوم التقدم

1
2

3
4

5

6

: خطوات التعامل مع المشكلة



 

تشخٌص                          -:تحلٌل  المشكلة  

عالج                       -:صنع   القرار   

                 

 

متابعة                       -:تنفٌذ   القرار    



وواٌت ٔاسا اٌفضائٍت واجهتها ِشىٍت وبٍشة وهزٖ اٌّشىٍت تتّثً فً أْ سواد 

اٌفضاء ٌٓ ٌستطٍعىا اٌىتابت بىاسطت األلالَ

بسبب أعذاَ اٌجاربٍت، 

بّعٕى أْ اٌحبش ٌٓ ٌسمظ ِٓ اٌمٍُ عٍى اٌىسق بأي حاي ِٓ األحىاي 

؟؟؟!!فّارا ٌفعٍىا ٌحً هزٖ اٌّشىٍت  



سنوات  10قاموا بدراسات استمرت حوالً 

ملٌون دوالر لٌطوروا قلماً  12كاملة وأكثر من 

جافاً ٌستطٌع الكتابة فً حالة انعدام الجاذبٌة، 

لٌس هذا فقط بل والكتابة أٌضاً على أي سطح 

أملس حتى الكرٌستال، وأٌضاً الكتابة فً درجة 

.درجة مئوٌة 300حرارة تصل إلى 





مصنع صابون ضخم واجهتم 

مشكلة كبٌرة وهً مشكلة 

الصنادٌق الفارغة التً لم 

تعبأ بالصابون نظراً للخطأ 

فً التعلٌب فماذا ٌفعلوا 

لكشف الصنادٌق الفارغة من 

؟؟؟؟!!!الصنادٌق المعبأة



لاَ اٌٍابأٍىْ بصٕاعت جهاص ٌعًّ 

باألشعت اٌسٍٍٕت ِخصض ٌٍىشف 

عٓ اٌصابىْ بذاخً اٌصٕادٌك 

ووضعىٖ أِاَ خظ خشوج اٌصٕادٌك 

بمسُ اٌتسٍٍُ، وتعٍٍٓ عّاي جذد 

ٌٍمىِىا بإبعاد اٌصٕادٌك اٌفاسغت 

اٌتً فضحها اٌجهاص



فً مصنع آخر أصغر من السابق عندما 

واجهتهم نفس المشكلة فإنهم أتوا 

بمروحة إلٌكترونٌة وضبطوا قوتها بما 

ٌناسب وزن الصندوق الفارغ وتم 

توجٌهها إلى خط خروج الصنادٌق بقسم 

التسلٌم بحٌث أن الصندوق الفارغ سوف 

ٌسقط من تلقاء نفسه بفعل اندفاع الهواء



االستعانه باهلل تعالى  والثقة   بعونه عز وجل     -1 

(         صلى هللا علٌه وسلم )كما قال        

((واستعن باهلل وال تعجز))          

الثقة بالنفس والقدرة  على حل -2 

المشكالت

األمل وعدم الٌأس والقنوط-3

((انه ال ٌٌأس من روح هللا اال القوم الكافرون )(



المشكالت وعالجهاالصبر والمصابرة فً مواجهة-4

األستعانه باألفراد أحٌانا وبأهل الخبرة أحٌانا أخرى-5

((ال خاب من استشار )) 

الموضوعٌة واتباع األسلوب العلمً فً حل المشكالت-6

عدم التهاون أو التباطؤ فً حل المشكالت التً-7

ال ٌكون الزمن جزء من العالج فٌها 

الحماس لتنفٌذ عالج المشكالت كالحماس لتلمس -8

وتحلٌل ودراسة اسبابها



تعترب مرحلة اختاذ القرار هي 

خالصة ما وتوصل إلوه صانعوا القرار

...من معلومات وأفكار حول املشكلة القائمة 

ومن ثم فإن اختاذ القرار وعترب 

أحد مراحل صنع القرار ، 

.بل هو نتاج عملوة صنع القرار ذاتها 





.اإلمياُ بأّه مينِ ػَو أي شًء 
.حقبو األفناس اجلذٌذة

.اػَو بزماء وال حؼَو جبهذ أمثش
Work Smarter Not Harder ))

.ملارا ؟: حؼاٍو بشنو ٍغخَش ٍغ اىغؤاه 
حذد وقج ىيخفنري

:اتبع اآلتً, إذا أردت أن تكون مبدعاً 



.اػَو ػيى صٌادة ٍؼاسفل وآفاقل 

.مِ ػيى اىؼنظ , جتؼو اَخشٌِ ٌفنشوُ ىل ال

.حخجاهو وجهاث ّظش اَخشٌِال

واملؼشفت حب االعخطالع

:أتبع اآلتً, إذا أردت أن تكون مبدعاً 





شكًرا

لتعاونكم 

وإبداعكم 

وابتسامتكم 



حٍَْت ٍهاساث اىخٍَض اىشخصً 
 اىيقاء اىثاىث ـواإلبذاع اىىظٍفً 

هانً خلٌل محمد حسونة. أ

مدٌر دائرة البعثات والمهمات الخارجٌة
اإلدارة العامة للتدرٌب والتطوٌر

دٌوان الموظفٌن العام

2016نوفمبر 







التردد



خطوات لتخلص من التردد 3



الخطأ وارد ومقبول
1



المقارنة بالورقة والقلم
2



التعلم من األخطاء السابقة
3



تبسٌط العمل



خطوات لتبسٌط العمل 8



العمل لوقت أطول
1



العمل بسرعة
2



القٌام باألشٌاء األهم
3



القٌام بأشٌاء أجٌدها
4



ارتكاب أخطاء أقل
5



فعل أشٌاء معاً 
6



الترتٌب والنظافة
7



التخلص من 

المماطلـــــــــة

8



أسالٌب لتغلب على المماطلة 3



دقائق 10قاعدة 
1



األسئلة السحرٌة الثالثة

أٌن أنت اآلن ؟

ماذا ترٌد أن تفعل ؟

كٌف ستشعر بعد االنتهاء مما ترٌد فعله 

؟

2



الهدف النهائً مقابل الرغبة اآلنٌة
3



تمرٌن عملً

طرٌقة جدولة األعمال



كٌف تستفٌد من وقتك ؟



نادماً على فشلً.. ال أضٌع الوقت 



العادات القدٌمة أتخلص منها أو أحدثها



وقت االنتظار



مذكرة األفكار والمالحظات



أضع عالمات فً مكتبً تذكرنً بأهدافً



أتعامل مع أي قصاصة ورق مرة واحدة



التخطٌط ألول شًء أعمله فً الصباح وأحدد 

أولوٌات هذا الٌوم



عمل األشٌاء األهم أوالً 

مهم وعاجل

مهم وغٌر عاجل

غٌر مهم وعاجل

غٌر مهم وغٌر عاجل



ركز فً شًء واحد



أغلب تفكٌري ٌكون مدوناً على الورق



حدد وقت لالنتهاء من المهام

سواء لنفسك أو لآلخرٌن 



أعطً نفسً إجازة ومكافأة خاصة عندما 

أنجز األشٌاء الهامة



أتوقف تماماً عن أي نشاط غٌر منتج 

بالسرعة الممكنة



أستعٌن بالمتخصصٌن فً حل المشاكل ذات 

الطبٌعة الخاصة



مكتب مرتب ـ المهم فً المركز ـ مكان للحفظ



االسترخاء وعدم عمل أي شًء أحٌاناً 



قلل المحادثات الصغٌرة ـ الزٌارات



: أسأل نفسً دائماً 

ما هً أفضل طرٌقة الستغالل وقتً اآلن؟



 فٌدٌـــو
تنظٌم وإدارة الوقت







من ٌساعدك فً التحفٌز الذاتً





لماذا تحفز نفسك ؟





عناصر التحفٌز الذاتً



اإلعداد والتحضٌر 1





التدرٌب 2







المرونة 3





السعادة والمتعة 4





كٌف تحفز نفسك ؟



الكلمات التشجٌعٌة 1





مكافئة نفسك 2





تعلم الجدٌد وحقق النتائج 3





Kh.hany@hotmail.com

hany hassouna

+972599446977

Kh.hany@hotmail.com


