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 عوامل النجاح المهني
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التحليل المنطقي 
 لألمور

21% 

 المهارات التقنية
12% 

 الخبرة المناسبة
11% 

مهارات التواصل و 
 التأقلم

56% 



 المهارات المطلوبة في العمل

 اخالقيات العمل•

 نفسية ايجابية متفائلة•

 مهارات التواصل مع اآلخرين•

 ادارة الوقت•

 مهارات حل المشاكل•

 العمل ضمن الفريق•
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 دراسة رفع مستوى المجتمع االمريكي
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 تعرف الى شخصيتك

 ادراك طباعك ، مشاعرك ، طريقة تفكيرك•

 ادراك تأثير شخصيتك على من حولك•

 ادراك تأثير شخصية من حولك عليك•

 نصف الطريق الى ايجاد البيئة االنسب لحياتك و لمهنتك•
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 التفاهم مع اآلخرين

 نصف الطريق نحو النجاح المهني•

 افهم شخصيتك•

 افهم شخصية اآلخر•

 تعامل مع اآلخر بلغته•
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 المنظور اساس فهم النفس و اآلخرين
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 شايف شويالطيف 

!!حاله  
كيالطيف شو  !عالا  

شي مرة خلينا نجرب 

!شغلة جديدة  
طول عمرها هيك 

 شغالة تمام

مو معقول شو انك 
!بتدج الحكي دج  

ليش متضايقة من 

اللي حكيته ، الحق 
 !مابيزعل

امتى بدك تضب 

 مكتبك؟
ماحدا ... مابدي ضبه

!حيشوفه  



 األبعاد األربعة
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 مصدر الطاقة

 ادراك ما حولنا

 صنع القرار

 اسلوب الحياة



 أعماق هذه األبعاد

 ماهي العالمات الفارقة لكل طرف•

 كيف ينظر كل طرف الى اآلخر•

 نقاط القوة•

 لالعتماد عليها–

 نقاط الضعف•

 لتقويتها–

 المهن األقرب و األبعد•
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 مصدر الطاقة داخلي

 مجموعة صغيرة محدودة من األصدقاءضمن أو  حيدا  و•

 يفضل العالقات الشخصية المحدودة•

 الخصوصيةيفضل و على عواطفه متحفظ •

 صوت منخفض عند الكالم•

 تجنب النظر في أعين الغرباء•
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 مصدر الطاقة داخلي

 يفضل التواصل عن طريق الكتابة•

 يتعلم بالتفكير والتأمل•

    يهتم باألفكار و األحالم الداخلية•

 يفكر اوال ثم من الممكن ان يتكلم•
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 مصدر الطاقة خارجي

 يبحث دوما  عن التفاعل•

 كبيرة من المعارف و االصدقاء ضمن مجموعة•

 يهتم بالعالم الخارجي و التفاعل معه•

 صوت مرتفع اثناء الكالم•

 النظر المباشر في الوجه اثناء الكالم•
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 مصدر الطاقة خارجي

 يحب التنوع والفعالية•

 يفضل التواصل عن طريق الكالم•

 و النقاشالتفاعل يتعلم عن طريق •

 يتكلم اوال ثم يفكر•
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 ودحاكينا و خ

!الغلة  

صارلي ساعة عم احكي و 

!ماعبرتني بكلمة  
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مو عيب عليك ما حاكيت 
!الزلمة و ال كلمة؟  

!حل عني  

 شايف شويالطيف 
!!حاله  

كيالطيف شو  !عالا  

طول بالك شوي 

 خليني فكر

.........شو رأيك  

!كأنك ما عبرتني  

ليش خليت مجال 

!لحدا يحكي؟  

مابتستحي تحكي 
!قدام الناس؟؟  

 مبوجأ

 لئيم



 داخلي -مصدر الطاقة 

 اعمال تستمتع بها اعمال فيها صعوبات

 أعمال التواصل مع الزبائن•

 األعمال الجماعية•

 األعمال التي تتطلب الكالم العام•

 األعمال الفردية•

 األعمال الكتابية•

 األعمال خلف الحاسب•

األعمال التي تتطلب االستماع •

 لآلخرين
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 األعمال الكتابية•

 األعمال الفردية•

األعمال التي تتطلب االستماع •

 لآلخرين

 خارجي -مصدر الطاقة 
 اعمال تستمتع بها

 أعمال التواصل مع الزبائن•

 األعمال التي تتطلب الكالم العام•

 األعمال الجماعية•

 اعمال فيها صعوبات



 25 فادي مجاهد



 اسلوب الحياة منظم

 تقدير البنية و التركيب•

 احترام هرمية السلطة•

 االهتمام بإنشاء القوائم و تطبيقها•

 األمور مستقرة و منظمة و حسب المخطط•

     العمل اآلن و المرح الحقا ان امكن•
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 اسلوب الحياة منظم

 البطيخوضع : تسليم المهام•

 عمل واحد كل مرة•

 البدء بالعمل عند استالمه و تقسيم العمل حسب الوقت المتاح•

 ابيض اسود•
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 اسلوب الحياة عفوي

 بيشتغل شوعلى الطبيعة ، كل واحد يشوف •

 تحدي هرمية السلطة•

 األمور مرنة و سهلة التغيير•

 ال يهتم للقوائم و ال ينفذها•

 المرح و العمل معا•
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 اسلوب الحياة عفوي

 حمل البطيخ: تسلم المهام•

 كل األعمال مع بعض•

 الضغط في اللحظات األخيرة -تأجيل بداية العمل آلخر لحظة •

 رمادي و كل تدرجاته•
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 معقول ماعندك خطة؟

امتى بدك تضب 
 مكتبك؟

احسن ماكون مضيع 

!جحشة خالتي  

لك خنقتني بالخطط 

!تبعك  

الزم تخلص اللي بايدك 

 !الشغالت؟لتبلش بباقي 

في كم شغلة بدي 

ساويهم مابعرف 

 امتى بيخلصوا

مستهتر  

 مهمل

 معقد معت

بدك تخبرني شو بدنا 

 نساوي اليوم بالظبط

 ماسكها حنبلية

...  مابدي ضبه
!ماحدا حيشوفه  

لكن بدك ياني اشتغل 

!فيهم كلهم سوى؟  



 منظم -اسلوب الحياة 

 اعمال تستمتع بها اعمال فيها صعوبات

 اعمال الطوارئ•

 الخدمات الترفيهية•

 االدوار التحفيزية•

 االعمال االدارية•

 االعمال التنظيمية•
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 عفوي -اسلوب الحياة 

 اعمال تستمتع بها اعمال فيها صعوبات

 االعمال التخطيطية•

 اعمال التنظيم•

 االعمال االسعافية•

 الترفيهيالعمل •

 االعمال التحفيزية•
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 نصائح عامة الختيار المهنة

 المهنة و الدراسة•

 نمط الشخصية•

 تأثير العائلة•

 سوق العمل•
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 فترة البكالوريا خلصت

 ماكل ما يتمنى المرء يدركه     •

 تجري الرياح بما ال تشتهي السفن                                     

   دع األيام تفعل ما تشاء •

 وطب نفسا إذا حكم القضاء                                
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 المستقبل؟

 تجري الرياح كما تجري سفينتنا    •

 نحن الرياح و نحن البحر و السفن                                                   

 فاقصد الى قمم االشياء تدركها     

 تجري الرياح كما رادت لها السفن                                                   
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 جامعة بالد الشام 

 مجمع الشيخ أحمد كفتارو
 2011جامعة خاصة أسست بمرسوم جمهوري عام •

 تعادل الجامعات الحكومية داخل و خارج سوريا•

مجمع الشيخ أحمد  –طلعة الميسات  –ركن الدين : المقر•

 كفتارو

 



 االختصاصات

 الحقوق•

 الدعوة و اإلعالم•

 اللغة العربية•

 االقتصاد اإلسالمي•

 إدارة األعمال•

 الشريعة•



 القبول



 الرسوم

 ألف سنويا 190   الحقوق•

 ألف سنويا 130  اإلعالمالدعوة و •

 ألف سنويا 120  العربيةاللغة •

 ألف سنويا 190  االسالمياالقتصاد •

 ألف سنويا 190  األعمالإدارة •

 ألف سنويا 90   الشريعة•

 ألف 48: رسم تسجيل •



•0930101580 



 شكرا
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