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إعداد وتقديم 

المـوسىيـزيـد / المهندس
مســتشــار ريــادة األعـمـال والذكــاء االصـطـناعي 

السعودية للذكاء اإلصطناعي، التطوير و التدريبأعمال |   ZOOM| عن بعد منصة اإللكترونية 
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ُجًال َقاَل َأنَّ رَ : رضي الله عنه هريرة عن َأبي 

ِبيِّ  َد ال َتْغَضْب، َفرَ : َل َأْوِصني، َقا: ملسو هيلع هللا ىلصللنَّ دَّ

..  َتْغَضْب ال : ِمَراًرا َقاَل 

.  البخاريرواه 
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المتحدث

 ذو الهيبة

 صاحب النفوذ

المال الكثير

 سريع البديهة

من عنده علم الفراسة

 العبقري

 التاجر

 المبدع و المبتكر

إلخ... المتأنق
5
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:يتفق في عوامل بناء الشخصية

..أنها انعكاس لما غذيت به من  مبادئ، قيم، أفكار، محيط، هدف

:وتتميز وتتطور الشخصية

ر  إن اإلنسان بطبيعته فضولية لكل أم.. بكونها تواقة لكل ما هو جديد وغريب

.   او لم يتم إدراكه بعقله.. ليس في محيطة

اعند الزج به األسوءوقد تتطور الشخصية او تتغير بشكل او بآخر لألفضل او 
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 يهعل الله صلى - الله رسول كان :قال - عنه الله رضي - مالك بن أنس عن

 فدخل فمات ،به يلعب نغر له وكان ُعمير، أبا ُيكنى صغير أخ ولي علينا يدخل - وسلم

 :قالوا ؟شأنه ما :فقال حزيًنا، فرآه يوم ذات - وسلم عليه الله صلى - النبي عليه

.النغير فعل ما عمير أبا يا :فقال نغره، مات

: سريع تلخيص

الموقف بعظيم اإلحساس

 اآلخرين مع وتهذيبها النفس سالسة  

والفعل بالكلم المالطفة  

والسمو الرفعة  
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 األداء قيم فهم على تنطوي الجيدة الشخصية

 طالضواب حسب .لها وفًقا والعمل بها واالهتمام األخالقي

  .المتنوعة الحياتية

 يحالصح الشيء فعل إلى الشخصية تطوير يتطلب

 أخرى ةأنشط وأي والمجتمع العائلة للفرد ما بأفضل والقيام

.األوقات جميع في صلة ذات
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 بل نهع الناس يقوله وفيما نفسه عن يسمع فيما ليس الشخص قيمة أن

 بيلس في العقبات من العديد تجاوز إلى به أدت وتحديات أسباب من بذله فيما

.ذاته تحقيق

 اإلطار محدود يكون وهذا الناس عند قيمته عن يبحث األشخاص من العديد

 تراثيا، ينيا،د مختلفة ثقافات ذو متنوعة مجتمعية طبقات يعايش من ولكن والمجتمع

 فهم محاوال اثقافي متنوع محيط في تعليمياً  و وطبقيا موروثاً  ، اجتماعيا أدبياً 

  عميقة نظرة وذو قوي شخص بالفعل هو . ونظرته ومتغيراته متطلباته
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كل ما يملكه اإلنسان

..  سرعة بديهة.. حنكه...قوة جسدية.. كاريزما.. من مهارات عقلية 

الهيبة والقوة .. المال والسلطة.. والمناظرة اإلفحامالقدرة على 

هنا تسمى القوة ؟؟ 
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أن يكون

ما يملكه اإلنسان مجموع 

مما يملكه من قبل في أي  أكثر 

يتم قياسها زمنية فترة

مثل ؟؟؟ 
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 ، القيم مجموع هي الداخلية القوى في التفكير عند

 ,البعيدة النظرة التحفيز، القدرة، المهارات، المسلمات،

 المخاطرة، تقليل العواقب، توقع التحليل، التنفيذ، التخطيط،

حياته سبيل في اإلنسان يملكها التي األمن و البقاء النجاة،
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 الداخلية القوى بين وتقاطع ارتباط ونقطة وثيق ارتباط يوجد

  والخارجية

التعلق 
والقدرة 

على إيقافه 

القدرة على 
التجاوز

السالم 
الداخلي

اللوم

جلد الذات

ربط اإلنجاز 
والفرح 
بموقف 
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 تحديدو بنفسك االختالء و وهمتك لطاقتك المستمر الشحذ

 فهم مراحل أول هي منها التخلص او اكتسابها تريد نقاط

 يفك ..الخارجية المصادر على سيطرتها ومدى الداخلية القوة

فسر؟؟ ذلك يكون تتوقع
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المحافظة على المبادئ... أعظم القوى

....اإلستمرار أقساهاو 

...و كمال الجمال هو العطاء

  يزيد الموسى        
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