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الناجحون وعاداتهم



همن منا ال يريد أن يتفّوق وينجح بحيات



ما هو النجاح

...النجاح هو تحقيق أحالمك•

...استغاللك األمثل لطاقاتك•



ما هو التفّوق

...فاق الشيء أي عاله•

...العلو والتقدم•



ما هو الفشل

ويتصرفويشعريفكرالذيالشخصذلكهو•

إليهليصأنالممكنمنشيءبأقلويحلم,كالفاشلين

.عليهيحصلأو

يثقالفهو,طريقهفيتقفصغيرهعقبهأولتكسره•

مهماهأنراسخبشكلويؤمن,قدراتهفيوالنفسهفي

.بالتأكيدسيفشلفأنهفعل



ما هو النجاح

...النجاح هو تحقيق أحالمك•

...استغاللك األمثل لطاقاتك•



أنواع الطاقات

طاقات جسدية وفكرية–1•

طاقات روحانية–2•



الطاقات الروحانية

لم كل ما يتعلق بعا•

الروحانيات



ما هي أهم سمى تميّز الشخص الناجح؟؟؟

طريقة التفكير•



:من يعرف ما هذا

من أكبر مناجم الذهب بالعالم في استراليا•



وهذا الشكل؟؟؟

عقل االنسان•



(:1970-1883)نابليون هيل قال 

فوقي,البشرأفكارمناستخلصناهالذيالذهبقدرإن•

.األرضباطنمناستخرجالذيالذهبقدركثيرا  

,تنهارالماليةواألسواق,تنتهيالذهبمناجم•

الذياالنسانعقلولكن,أوضاعهاتسوءوالعقارات

الماسبمنجمأشبهالسليمالتفكيرعلىالقدرةيملك

.بثمنُيقّدروالأبدا  ينتهيالالذي



كيف نطّور عملية تفكيرنا

ئة هيء لنفسك بي

معلومات جديدة 

على يد قراءة 

اع الكتب واالستم

للمحاضرات

االنخراط مع 

المفّكرين 

لم األكفاء للتع

منهم

اختر افكارا  

دة إيجابية وسدي

لكي للتفكير بها

يهاتصيغها وتنم

تصّرف وفقا  

ةألفكارك السديد
ال تستعمل 

ة عواطفك بعملي

التفكير

كرر العملية وال

ة تكتفي بفكر

واحدة ألنها 

ستنتهي مدة 

مفعولها



يتحدثون 

عن افكارهم

يقرأون 

ويتعلمون كل 

يوم

دائمي 

العطاء

يدعمون 

اآلخرين

متسامحون

يمدحون 

إنجازات الغير

ينشرون 

السعادة 

والمحبة 

يضعون 

ألنفسهم أهداف 

ومخططات

يتقبلوا 

التغيير

يشاركون 

اآلخرين 

بمعلوماتهم

يتحملون 

أخطائهم

يتمنون النجاح 

لآلخرين



سمات 

الشخص 

الناجح

كرُمبت
زمحف  

مغّير

ُملهم

ُمخطط

قُمستشر

مهندس

لّمُمتع متواصل إنساني اجتماعي

أمين

ذو أخالق

ودود

ُمنافس

قُدوة

ُمشارك
لّعُمتط



كيف يفّكر الشخص الناجح

يفكر بحل 

المشكلة

ال تنضب 

أفكاره

يساعد 

اآلخرين

لديه أحالم 

ليحققها

يصنع األحداث

يميتمسك بالق

يعتبر اإلنجاز 

هالتزاما  يلبي

الحل صعب 

ولكنه ممكن

يرى في 

العمل أمل

يختار ما 

يقول
يناقش بقوة 

ةوبلغة لطيف

ينظر 

لللمستقب

يعامل الناس 

باحترام



؟؟َمن ِمن أصحاب هذه الِمهن هو األكثر نجاحا ؟•



بعض الصور ألصحاب مهن
طبيب•



راعي الغنم



مهندس



نظافة/عامل صحة



محام



مدّرس



موظف



مزارع



ميكانيك



الجواب الصحيح

كلهم ناجحون إذا أتقنوا مهنتهم•



تذّكر



شكراً على االصغاء

كنت معكم
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