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أحدث إصداراتنا

جتــدون يف هــذا الكتــاب : - كيــف تختلــف حضــارة اإلســام القادمــة عــن املاضيــة - مفاهيــم احلضــارة ، وقوانــن القــرآن الكــرمي يف نهضــة األمم وبنــاء مجدهــا ، وكذلــك قوانــن التاريــخ - مقومــات 
األمــة اإلســامية والتــي متيزهــا عــن غيرهــا يف قدرتهــا علــى بنــاء حضارتهــا - املقومــات اإلميانيــة لألمــة اإلســامية، وعلــى رأســها العقيــدة ، وعبــادة عمــارة األرض ، ومعنــى اإلميــان باآلخــرة ، 
وتكامــل العلــم واإلميــان - معنــى اإلحســان والعــدل وإقامــة شــرع اهلل تعالــى ، وطــرق إقامــة احلقــوق والواجبــات مــن أجــل إســعاد البشــرية - كيفيــة الدعــوة إلــى رعايــة األخــاق الكرميــة ، وضمــان 
احلريــات املنضبطــة ، وأثــر اإلبــداع يف حيــاة األمــة ، وفهــم الفــن القيمــي امللتــزم الهــادف - فهــم عميــق للقــوة واحلــق والعاقــة بينهمــا ، وتــوازن الــروح واجلســد ، والتربيــة والشــريعة ، وطــرق 
اســتعمال املــال يف بنــاء احلضــارة - توضيــح أثــر املجتمــع يف تــوازن الدولــة ، ومفهــوم الشــورى ، ومعنــى انفتــاح األمــة علــى الثقافــات واحلضــارات األخــرى - وأخيــرا ، كيــف نفهــم أســباب تراجعنــا 

وتخلفنــا عــن ركــب احلضــارات، ومــا هــي أســس إعــادة بنــاء حضارتنــا اإلســامية التليــدة

هــذا الكتــاب هــو محاولــة جــادة ، ورغبــة صادقــة ، يف التخطيــط الســليم لألمــة اإلســامية ، مــن أجــل توجيــه اجلهــود والطاقــات نحــو بنــاء األمــة احلضاريــة التــي نحلــم بهــا وذلــك مــن خــال : - 
تقدمي مشــروع ) عمران ( وهو خطة اســتراتيجية عملية ، طموحة ، ومتكاملة ، إلعادة احلضارة اإلســامية املنشــودة - حتديد األزمات الرئيســية التي تعاني منها األمة اليوم ، وأســباب كونها 
عائقــا يحــول دون النهضــة والتقــدم احلضــاري - حتديــد مقومــات األمــة احلضاريــة ) القــدرات األساســية ( ، والتــي ميكــن االنطــاق واملنافســة مــن خالهــا يف بنــاء األمــة مــن جديــد - حتديــد 
املجــاالت احلضاريــة الهامــة ، وإعــادة التنافــس عليهــا بــن الــدول املتقدمــة ، كاالقتصــاد والتعليــم والصحــة والبنــى التحتيــة واإلبــداع وغيرهــا - فهــم مقاومــة التغييــر ، ودراســة الواقــع ملقاومــة 
املقاومــة ، وحتديــد املعوقــات التــي قــد توقــف التغييــر ، وكيفيــة جتاوزهــا - تقــدمي عــدد 39 مشــروعا متنوعــا ) بــن قائــم وجديــد ومطلــوب ( تســاهم يف مجموعهــا يف تكويــن اجلســم احلضــاري 

لألمــة ، كنــواة ملشــاريع النهضــة احلضاريــة

هــذا الكتــاب : - خاصــة بحــث وجهــد طويــل يف فهــم عميــق ملعنــى احلريــة وضوابطهــا - عاقــة احلريــة بــاألدب األخاقــي ، وطــرق ممارســتها بالشــكل األمثــل واحملمــود يف املجتمعــات - فيــه صــور 
منشــودة وطموحــة لتحديــد معالــم احلريــة املنشــودة يف املجتمــع املســلم القــادم - هــو جهــد يف طريــق رســم معالــم احلضــارة اإلســامية القادمــة وعلــى رأســها احلريــة كمــا أرادهــا اإلســام والشــرع 

احلنيــف - تصــور للحريــة السياســية والدينيــة والفكريــة والفنيــة واالجتماعيــة وغيرهــا يف دولــة اإلســام القادمــة

هــذا الكتــاب يحتــوي علــى املواضيــع الهامــة : - اختبــاران لدرجــة فهمــك ملوضــوع األنــا وفهــم الهويــة - متــى تكــون كلمــة ) أنــا ( محمــودة ومتــى تكــون مذمومــة ؟ - مــا هــي مكونــات ) أنــا ( وكيــف 
تتشــكل الــذات اإلنســانية ؟ - أنــواع األنــا : 1. كيــف أرى نفســي ؟ 2. كيــف يرانــي النــاس ؟ 3. كيــف أمتنــى أن أكــون ؟ - ) الهويــة ( مــاذا تعنــي ؟ - هــل مــن يحــب األكل الغربــي أو يعشــق األغانــي 
األجنبيــة قــد خالــف الهويــة اإلســامية ؟ - مــا الفــرق بــن عناصــر الهويــة ومظاهــر الهويــة ؟ - مــا الفــرق بــن مامــح الهويــة اإلســامية ومامــح الهويــة الغربيــة ؟ - أفــكار وســطية لتعميــق 

الهويــة اإلســامية يف األمــة

هــذا الكتــاب عبــارة عــن اختبــار وشــرح مســهب لألخــاق والقيــم التــي يجــب علــى اإلنســان املســلم التحلــي بهــا ، وفيــه : - اختبــاران نظــري وآخــر عملــي ملــدى فهمــك لنظريــة األخــاق والقيــم مــع 
اإلجابــة الوافيــة عليهمــا - شــرح وتعريــف للقيــم واألخــاق وأهميــة وجودهــا يف حيــاة اإلنســان - أهــم الفروقــات بــن األخــاق والقيــم بالنســبة للفــرد واملجتمــع - شــرح للقيــم العامليــة ومقابلــة 
حلــال األمــة اليــوم منهــا - ضوابــط األخــاق وفــق الشــرع ، والعقــل ، والعــرف ، والضميــر احلــي ، ومــا العمــل عنــد تعارضهــا مــع بعضهــا - عاقــة األخــاق بالديــن ، والفقــه ، والقانــون - هــوى 

النفــس وأزمــات الســلوك وســبل تعديلهــا - 8 حــاالت تســبب ســوء األخــاق - اإلجابــة علــى مســائل محّيــرة ، بــن مــن يعتبرهــا مخالفــة أخاقيــة ، ومــن يعتبرهــا حقــا تكفلــه احلريــة !

سلسلة اإلسام يف املستقبل سلسلة من 6 كتب
مستقبل اإلسالم 

1. احلضارة اإلسامية القادمة 
2. اخلطة االستراتيجية لنهضة األمة 

3. احلرية يف دولة اإلسام 
4. من أنا ؟ وما هي هويتي ؟ 

5. اختبر أخاقك 
6. الدولة التي أحلم بها

يف هــذا الكتــاب تصــور واضــح ، وأحــاق مثاليــة للدولــة التــي أحلــم بهــا ، دولــة تتصــف بالتالــي : - الهويــة والقيــم واألخــاق واإلميــان - حريــة التفكيــر والديــن والعبــادة وحريــة التعبيــر - فصــل 
الســلطات والتعدديــة السياســية - دولــة مدنيــة مبرجعيــة إســامية - دولــة العلــم والعقــل واملنطــق والفلســفة واالجتهــاد احلــر - دولــة تقديــر اجلمــال والفــن وحمايــة البيئــة وتعظيــم املقدســات 
- دولــة احلكومــة الصغيــرة والقطــاع اخلــاص الكبيــر - دولــة يصنــع فيهــا الوقــف ، احلضــارة ، وتفّعلهــا منظمــات املجتمــع املدنــي - دولــة التعليــم الراقــي والصحــة املتطــورة والثقافــة الواســعة 
واالنفتــاح علــى العالــم - دولــة االقتصــاد املتــن والعقوبــات الصارمــة علــى الرشــوة والســرقة مــن املــال العــام - دولــة املــرأة الراقيــة ذات االختيــار احلــر ، واملســاواة العادلــة - دولــة تنميــة املواهــب 

وصناعــة القــادة والشــركات الناشــئة والعمــل اجلماعــي وغيرهــا الكثيــر مــن أحــام اليــوم حقائــق الغــد ....
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يحتــوي هــذا الكتــاب علــى : - الظاهــرة القياديــة - عناصــر القيــادة - األتبــاع - الشــخصية القياديــة - أدوار القــادة - هــل ميكــن تعلــم 
القيــادة ؟ - القائــد النموذجــي - تعاريــف ومفاهيــم - أمنــاط القــادة - القــادة الســيئون - منــاذج القيــادة - القيــادة ملــن ؟ - مهاراتــك 
القياديــة - الصفــات العشــر للقائــد كمــا ويحتــوي علــى املقاييــس واالختبــارات التاليــة : - اختبــار تعاريــف - نظريــات القيــادة - الفــرق 
بــن القيــادة واإلدارة - حتليــل الشــخصية القياديــة - صفــات القــادة - قوانــن القيــادة - عامــات القيــادة - هــل أنــت متحفــز للقيــادة - 

القيــادة املوقفيــة - خصائــص القــادة

يف هــذا الكتــاب ســتجدون الكثيــر مــن النمــاذج األساســية إلعــداد قــادة املســتقبل ، ومــن بينهــا : - التربيــة القياديــة - التعامــل مــع النــاس 
- التغييــر اإلبداعــي - بنــاء املصداقيــة - العمــل اجلماعــي - األداء القيــادي - الرؤيــة املرشــدة - التمكــن القيــادي - االتــزان الشــخصي 
كمــا ســتجدون عــددا كبيــرا مــن املقاييــس والتماريــن الازمــة إلعــداد القــادة ومــن بينهــا : - متريــن املصداقيــة والثقة يف املنظمة - مترين 
ترتيــب القيــم - مقارنــة القيــم الشــخصية بقيــم املنظمــة - خطــوات بنــاء الرؤيــة الشــخصية - درجــة املشــاركة يف الرؤيــة االســتراتيجية 
- معاييــر الفريــق الفعــال - مقيــاس مــدى الرضــى الوظيفــي - اختبــر معلوماتــك حــول منهجيــة التغييــر - متريــن قــرارات محيــرة - 
متريــن حتديــد القيــم الشــخصية - متريــن خطــاب املغــادرة - متريــن بنــاء االلتــزام بالقيــم - مؤشــر اتخــاذ القــرار الشــخصي - متريــن 
هــل أنــت منصــت أم مســتمع ؟ - متريــن تشــخيص التفويــض لديــك : ثاثــن دقيقــة ملســتويات أداء عاليــة - هــرم األداء القيــادي - 

اختبــار درجــة الطاقــة النفســية

يحتــوي هــذا الكتــاب علــى : - مامــح القائــد الــذي نريــد - كيــف نبحــث عــن ذوي االســتعداد القيــادي - مرحلــة جتربــة املرشــحن 
وتقييمهــم - التدريــب والتأهيــل القيــادي - التكييــف والتمكــن واملشــروع القيــادي - البيئــة احملفــزة للقيــادة - املربــي القيــادي - 
أساســيات برامــج إعــداد القــادة - منــوذج التعلــم الذاتــي للقيــادة LEARN - رباعيــات القيــادة اإلســامية - مبــادئ القيــادة اإلســامية 

- قواعــد يف األداء القيــادي

يف هــذا املنهــج وضــع املؤلفــان مجمــوع العلــم النظــري مــن مئــات الكتــب العربيــة واألجنبيــة ، باإلضافــة إلــى اخلبرة 
العمليــة بتدريــب أكثــر مــن مائــة ألــف شــاب وفتــاة ليكونــوا قــادة املســتقبل . عمليــة إعــداد القــادة تشــمل وضــع خطــة 
منهجيــة تبــدأ بفهــم أساســات وعلــم القيــادة ، ثــم اختيــار النمــوذج العلمــي املناســب إلعــداد القــادة ، وأخيــرا تطبيــق 
ذلــك يف خطــوات منهجيــة مت اختيارهــا عمليــًا ، وهــذا مــا حتتويــه الكتــب الثاثــة يف هــذه السلســلة ملراكــز إعــداد 
القــادة : مت وضــع هــذا املنهــج للمشــرفن علــى مراكــز إعــداد القــادة التــي مــن الضــروري وجودهــا يف كل بلــد ، 
وحرصــا علــى تزويدكــم بــكل مــا حتتاجونــه بدايــة مــن حتديــد مامــح القائــد الــذي نريــد ، ونهايــة بتمكــن مــن مت 

تدريبهــم ليكونــوا فعــا قــادة للمســتقبل

أحدث إصداراتنا

https://www.ebdaafekry.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9.html
https://www.ebdaafekry.com/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9.html
https://www.ebdaafekry.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9.html
https://www.ebdaafekry.com/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9.html


ــوزيــــع ــتــ ــ لــلــنــشــر وال

* يمكنك إختيار الكتب مباشرة من هذه القائمة 

 إضغط على الكتاب لالنتقال مباشرة لصفحة شراء الكتاب من الموقع

يعــد الكتــاب أول كتــاب مصــور لتاريــخ الدولــة األمويــة تسلســل تاريخــي واضــح بالهجــري 
وامليــادي اســتعراض للخلفــاء واألحــداث بطريقــة سلســلة ســهلة الفهــم إضافــة التاريــخ 
احلضــاري ) العلــوم والفنــون والعمــران وغيرهــا ( حســب تاريخهــا تعريــف بــكل شــخصية 
هامــة عنــد وفاتهــا تاريــخ الفــرق ) الشــيعة ، األباضيــة ، الكيســانية ، اخلــوارج ( وعقائدهــا 
وشــخصياتها الفتوحــات اإلســامية يف األندلــس وفرنســا وأوروبــا واملشــرق والصــن انقطــاع 
الدولــة األمويــة بخافــة عبــداهلل بــن الزبيــر ثــم خــروج األمويــن عليــه املســاهمات احلضاريــة 
العلمــاء  مــع عــدم تقديــس   ، املوثقــة  املصــادر  مــن  التاريــخ  العالــم  الكبــرى للمســلمن يف 
واخللفــاء مــاذا يجــري يف أنحــاء العالــم يف نفــس الوقــت ) سياســيا وعســكريا وحضاريــا( 
 ، ِفــرق   ، ، دينــي  ، حضــاري  ، عســكري  الفقــرات حســب نوعهــا ) سياســي  تلويــن خلفيــات 
شــخصيات ( أســباب القوة وأســباب الضعف التي أدت النهيار الدولة األموية تقييم منهجي 
للــدول مــن 25 معيــار مت تطبيقــه علــى الدولــة األمويــة يف جوانــب املنهــج والفكــر ، والثقافــة 
العامــة ، والسياســة والقــوة ، والقيــم احلضاريــة ، وجوانــب التنميــة انتشــار الثــورة العباســية 

وســقوط الدولــة األمويــة 

هــذا الكتــاب عبــارة عــن دليــل ملجموعــة مــن أهــم املهــارات القياديــة التــي ال غنــى عنهــا للقــادة واملؤثريــن وأصحــاب اإلنتاجيــة العاليــة املســتوى الفــردي واملؤسســي 
كمــا ســتجد مجموعــة مــن الدراســات والتحليــات لفنــون التأثيــر والنفــوذ مثــل : 

• مهارات وقواعد بناء وقيادة العاقات 
• مفاهيم وقوانن الكاريزما 

• قواعد القوة والنفوذ 
• مهارة كيف تدير رئيسك يف العمل

• التعامل مع الشخصيات الصعبة واملواقف اخلبيثة 
• قواعد ومهارات يف علم التنبؤ 

• فن وعلم التفاوض
• مهارات التأثير يف علم إدارة االجتماعات

خطوات عملية للتخطيط االستراتيجي احلديث الفرق بن التخطيط والتفكير االستراتيجي
G.E. Matrix ,    Benchmarking swot  

KPI'S كيف تكتب الرؤية والرسالة    والقيم واملؤشرات 
 الهياكل االستراتيجية وبطاقات األداء املتوازن والتنفيذ واملتابعة

أحدث إصداراتنا

https://www.ebdaafekry.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A9.html
https://www.ebdaafekry.com/%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9.html
https://www.ebdaafekry.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A.html


ــوزيــــع ــتــ ــ لــلــنــشــر وال

* يمكنك إختيار الكتب مباشرة من هذه القائمة 

 إضغط على الكتاب لالنتقال مباشرة لصفحة شراء الكتاب من الموقع

يوفــر لــك هــذا الكتــاب كل املعلومــات واملهــارات الازمــة لتكــون لديــك القــدرة علــى تقــدمي دورتــك باحترافيــة تتــرك أثــًرا عميًقــا يف متدربيــك إلــى احلــد الــذي قــد 
يــؤدي إلــى تغييــر حياتهــم كأفــراد. اعتمــد الكتــاب علــى أحــدث األبحــاث واملراجــع األجنبيــة يف مختلــف التخصصــات التــي تصــب يف صلــب العمليــة التدريبيــة. 
ســتجد يف هــذا الكتــاب كيفيــة جتهيــز املــادة العلميــة لدورتــك التدريبيــة وكيــف تنجــح يف جعــل املــادة التدريبيــة اســتثنائية. كمــا ســتتعرف علــى القوانــن التــي 
تســاعدك علــى النجــاح كمــدرب واحملــذورات التــي يجــب عليــك تفاديهــا. وسيســاعدك يف االســتعدادات الازمــة لــكل دورة قبــل بدايتهــا مــن حيــث املــكان والبيئــة 
احمليطــة والتنظيــم واإلضــاءة واجلــو العــام للمــكان. ثــم ســيأخذك يف رحلــة املهــارات التــي يجــب علــى كل مــدرب أن يعرفهــا جلــذب انتبــاه املتدربــن ورفــع درجــة 
التركيــز والكفــاءة العمليــة التدريبيــة بأكملهــا. ثــم ســيضع بــن يديــك كيفيــة عمــل واســتخدام الوســائل املســاعدة التــي تعكــس مــدى احترافيــة املــدرب. كمــا يعــد 
هــذا الكتــاب أول مرجــع عربــي للتدريــب االلكترونــي حيــث يضــع يديــك علــى أســراره مــن حيــث العــرض وإدارة العمليــة التدريبيــة وفــق أحــدث مــا توصــل إليــه علــم 

التدريــب االلكترونــي. ويختــم الكتــاب بعــرض بقوانــن أهــم جنــوم التدريــب. نتمنــى لكــم قــراءة ممتعــة ومفيــدة

هــذا الكتــاب عبــارة عــن دليــل ملجموعــة مــن أهــم املهــارات القياديــة التــي ال غنــى عنهــا للقــادة واملؤثريــن وأصحــاب اإلنتاجيــة العاليــة املســتوى الفــردي واملؤسســي 
كمــا ســتجد مجموعــة مــن الدراســات والتحليــات لفنــون التأثيــر والنفــوذ مثــل : 

• مهارات وقواعد بناء وقيادة العاقات 
• مفاهيم وقوانن الكاريزما 

• قواعد القوة والنفوذ 
• مهارة كيف تدير رئيسك يف العمل

• التعامل مع الشخصيات الصعبة واملواقف اخلبيثة 
• قواعد ومهارات يف علم التنبؤ 

• فن وعلم التفاوض
• مهارات التأثير يف علم إدارة االجتماعات

خطوات عملية للتخطيط االستراتيجي احلديث الفرق بن التخطيط والتفكير االستراتيجي
G.E. Matrix ,    Benchmarking swot  

KPI'S كيف تكتب الرؤية والرسالة    والقيم واملؤشرات 
 الهياكل االستراتيجية وبطاقات األداء املتوازن والتنفيذ واملتابعة

أحدث إصداراتنا

https://www.ebdaafekry.com/%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0.html
https://www.ebdaafekry.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A.html
https://www.ebdaafekry.com/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3.html


ــوزيــــع ــتــ ــ لــلــنــشــر وال

* يمكنك إختيار الكتب مباشرة من هذه القائمة 

 إضغط على الكتاب لالنتقال مباشرة لصفحة شراء الكتاب من الموقع

سلســلة ســام كــن أفضــل نســخة مــن نفســك منهــج كامــل للتنميــة البشــرية بهويــة إســامية مــن خــال 11 كتــاب. مشــروع ســام 
للســام داخــل النفــس باألســماء احلســنى نظــرات جديــدة غيــر مســبوقة لتفعيــل األســماء احلســنى يف حياتنــا اليوميــة. 

لســت وحــدك، األســماء احلســنى ســاحك - صفــات الدعــم ومجموعــة صفــات جتديــد الــذات يتنــاول هــذا الكتــاب مجموعــة صفــات الدعــم؛ كيــف نتجــاوز حتديــات احليــاة؟ كيــف نتغلــب علــى 
املشــكات اخلارجيــة وننهــض مــن جديــد بعــد العثــرات؟ كيــف نبنــي قوتنــا لنكــون أكثــر مقاومــة يف وجــه كل شــيء؟ مــن لنــا يدعمنــا ويشــّد أزرنــا؟ كيــف نكــون داعمــن لآلخريــن تطبيًقــا لصفــات الدعم 
أيًضــا؟ بــل وكيــف نســامح أنفســنا عندمــا تهزمنــا األخطــاء والذنــوب الداخليــة؟ كيــف نســامح اآلخريــن ونتغّلــب علــى أزمــات الطفولــة؟ كيــف نتغّلــب علــى نظــرة املجتمــع وإقصائــه ملــن ال يلتزمــون 
مبعاييــره؟ يف هــذا الكتــاب، نتنــاول صفــات جتديــد الــذات؛ وهــي الصفــات التــي اتصــف بهــا ربنــا ســبحانه وتعالــى؛ لنتعلــم منهــا كيــف ننهــض مــن جديــد بالرغــم مــن الذنــوب، وكيــف نســامح أنفســنا 

واآلخرين؟

ابــن حياتــك باألســماء احلســنى - صفــات احلكــم الســليم وصفــات التحكــم اإليجابــي وصفــات اخللــق واإلبــداع يتنــاول الكتــاب ثــاث مجموعــات مــن مجموعــات األســماء احلســنى؛ أولهــا صفــات 
احلكــم الســليم. كيــف نتحكــم يف األفــكار ونتخــذ القــرارات؟ هــل ميكــن ألســماء اهلل احلســنى أن تســاعدنا يف اتخــاذ القــرارات الســليمة؟ أيــن املعيــار؟ كيــف ميكــن لصفــات احلكــم الســليم أن تســاعدنا 
يف حتقيــق الســام الداخلــي وســام املجتمــع؟ هــل متتلــك عقليــة املقاتــل أم عقليــة املستكشــف؟ وكيــف ميكــن تطبيــق صفــات احلكــم الســليم يف حياتنــا اليوميــة؟ ويتنــاول الكتــاب صفــات التحكــم 
اإليجابــي، وهــذه املجموعــة مــن الصفــات هــي املســؤولة عــن نشــر اإليجابيــة ورفــع هّمــة العمــل وإعمــار األرض، فتأمــل معــي اســم اهلل النافــع، أو الهــادي، أو النــور، وتأمــل اســم اهلل املقــّدم واملعــز، كيــف 
نســتخدم تلــك الصفــات يف حياتنــا لنجعلهــا حيــاة اســتثنائية؟ كيــف نســتخدم تلــك الصفــات حملــو مفهــوم الفشــل واإلخفــاق مــن حياتنــا؟ هــل ميكــن أن نســتخدم اســم اهلل احمليــي؟ مــا الســلوكيات 
التطبيقيــة لتلــك الصفــات؟ كمــا يتنــاول مجموعــة صفــات اخللــق واإلبــداع، وألنــه ســبحانه وتعالــى قــد اتصــف بتلــك الصفــات فنحــن نســتطيع أن نبــدع ونأخــذ املبــادرات ونأتــي باجلديــد ونحــل 
املشــكات كل يــوم، فكيــف ميكننــا أن نســتفيد بأكبــر قــدر ممكــن مــن تلــك الصفــات؟ مــا هــي مظاهرهــا حولنــا؟ وكيــف نــرى أمثلــة عليهــا؟ مــا العبــادة التــي متكننــا مــن تفعيــل صفــات اخللــق واإلبــداع؟

االطمئنــان والتــوازن باألســماء احلســنى - صفــات الــرزق وصفــات الكبريــاء والعلــو وصفــات الرفــق يتنــاول هــذا الكتــاب ثــاث مجموعــات مــن مجموعــات األســماء احلســنى؛ يتنــاول مجموعــة 
صفــات الــرزق، ويــا لهــا مــن مجموعــة! إن القناعــات التــي حتتــوي عليهــا تلــك املجموعــة لكفيلــة بــأن تؤمننــا مــن مشــاعر اخلــوف والقلــق، ومتنحنــا كثيــًرا مــن الســام، وصفــات هــذه املجموعــة 
مســؤولة عــن بعــث كثيــر مــن الرحمــة واملــودة بــن النــاس أيًضــا، فكيــف هــذا؟ مــا عاقــة صفــات الــرزق بالســام النفســي؟ كيــف تؤّثــر يف القناعــات واألفــكار واملشــاعر والســلوك؟ كيــف تبعــث روح املــودة 
يف املجتمــع؟ كمــا يتنــاول الكتــاب صفــات الكبريــاء والعلــو، وكيــف ميكــن أن نســتفيد مــن صفــات املتكّبــر واملتعالــي؟ وكيــف ميكــن أن نفّعــل اســم اهلل العلــي؟ ومــا املهــارات والقــدرات التــي متدنــا بهــا 
تلــك الصفــات؟ وكيــف نطبقهــا يف حياتنــا؟ وكيــف نســتخدمها للوصــول إلــى الســام النفســي وإلــى أفضــل نســخ مــن أنفســنا؟ ويتنــاول أيًضــا صفــات الرفــق؛ وهــي املســؤول األول عــن دعــم العاقــات 
اإلنســانية ونشــر الســام يف النفــس واملجتمعــات، فكيــف نســتفيد مــن صفــات الرفــق؟ ومــا العاقــة بــن صفــات الرفــق واحليــاة الطيبــة كمــا يقدمهــا علمــاء العلــوم اإلنســانية؟ وكيــف تبــدو ســلوكيات 

مــن يســتخدمها ويفّعلهــا؟ ومــا التطبيقــات العمليــة لصفــات الرفــق يف حياتنــا اليوميــة؟

كنــز األســماء احلســنى - صفــات الســلطان وصفــات احلضــور واإلحاطــة يتنــاول هــذا الكتــاب أســس اســتخدام األســماء احلســنى يف بنــاء العاقــة بــاهلل ســبحانه وتعالــى، ثــم يتنــاول أولــى مجموعــات 
األســماء احلســنى؛ وهــي مجموعــة صفــات الســلطان، وهــي حجــر األســاس يف بنــاء عاقتنــا بــاهلل، وفهــم مــن نحــن وفهــم هويتنــا التــي ينبغــي أن نتســق معهــا. إن صفــات الســلطان تســاعدنا علــى 
بــدء العاقــة بــن الــرب والعبــد، وتفعيــل العبوديــة واخلضــوع لــه ســبحانه كنقطــة انطــاق حتّررنــا مــن كل وهــٍم آخــر، وتعطينــا أول مقومــات احليــاة الطّيبــة، كمــا يتنــاول مجموعــة صفــات احلضــور 
هلل ســبحانه وتعالــى، تلــك التــي تســاعدنا يف معرفــة خالقنــا بشــكل أكبــر، وإدراك أنــه ســبحانه خــارج حــدود الزمــان واملــكان والعمــق وكل األبعــاد، ونستكشــف مًعــا التطبيــق اإلنســاني لتلــك الصفــات، 
وكيــف ميكــن لهــا أن تفّعلنــا يف حياتنــا، ومــا معنــى أن اهلل ســبحانه وتعالــى هــو الظاهــر والباطــن؟ ومــا معنــى أنــه ســبحانه وتعالــى هــو األول واآلخــر؟ ومــا معنــى أنــه ســبحانه وتعالــى الواســع 

والــوارث؟ وكيــف تفيدنــا تلــك الصفــات يف حياتنــا؟

طريقــك للســعادة: هــذا الكتــاب هــو مقّدمــة البحــث. تســتعرض املقدمــة مــا جــاءت بــه العلــوم اإلنســانية فيمــا يتعّلــق مبــا يريــد اإلنســان وبســعيه نحــو الســعادة. تربــط املقّدمــة التشــابهات بــن علــم 
النفــس اإليجابــي والــذكاء العاطفــي بتعاليمنــا الدينيــة، وترســخ ملفهــوم الظلــم يف العاقــات بــاهلل ســبحانه وتعالــى وبالنفــس وباآلخريــن كمعــّوق للســام الداخلــي للفــرد واخلارجــي للمجتمــع، 
وميهــد الكتــاب األول للكتــب التاليــة، ولفكــرة حتقيــق العــدل يف العاقــة مــع اهلل ســبحانه وتعالــى، ومــع النفــس، ومــع اآلخريــن. يســتعرض الكتــاب األول املنهــج الكامــل واإلطــار العــام لبرنامــج 

»ســام« وهــو هــام جــًدا لــكل مــا ســيأتي الحًقــا.
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ــوزيــــع ــتــ ــ لــلــنــشــر وال

* يمكنك إختيار الكتب مباشرة من هذه القائمة 

 إضغط على الكتاب لالنتقال مباشرة لصفحة شراء الكتاب من الموقع

حتكــم بنفســك باألســماء احلســنى - صفــات التحكــم التصحيحــي وصفــات احملاســبة واملســاءلة أنــت منتقــم، أنــت مؤّخــر، أنــت مانــع، أنــت جّبــار، أنــت مميــت، أنــت قّهــار، أنــت ضــار، كيــف هــذا؟ أنــت 
تســتخدم صفــات التحكــم التصحيحــي يومًيــا، فكيــف لنــا أن نســتخدم تلــك الصفــات؟ وكيــف نصفهــا بأنهــا مــن األســماء »احلســنى« علــى الرغــم مّمــا تنطــوي عليــه مــن قســوٍة ظاهــرة؟ بــل كيــف 
ميكــن أن تســاعدنا تلــك الصفــات يف أن نكــون أفضــل نســخ مــن أنفســنا؟ كيــف تســاعدنا يف حتقيــق الســام والفــوز؟ يتنــاول هــذا الكتــاب أيًضــا آخــر مجموعــات األســماء احلســنى؛ وهــي مجموعــة 
صفــات احملاســبة واملســاءلة، وهــذه الصفــات حتمــي كل مكتســبات الفــرد بعــد عملــه الشــاق مــن أجــل تفعيــل كل املهــارات التــي نســتخلصها مــن مجموعــات األســماء احلســنى الســابقة، فصفــات 
احملاســبة واملســاءلة هــي الصفــات الباعثــة علــى التقــوى والضامنــة لصــاح الفــرد واملجتمــع، فكيــف ميكــن تفعيلهــا؟ ومــا املهــارات الســلوكية لتلــك الصفــات؟ ومــاذا ميكننــا أن نطبــق منهــا يف احلياة؟

مــن أنــت؟ يربــط هــذا الكتــاب مجموعــات األســماء احلســنى كالآللــئ يف عقــٍد مترابــط، ويشــرح العاقــات بــن املجموعــات وكيــف ميكــن االســتفادة منهــا يف بنــاء نظــام متكامــل حلياتنــا؛ 
لتحقيــق الســام والتــوازن والفــوز بــإذن اهلل. فاألســماء احلســنى هــي وســيلتنا لتكويــن قناعــات ســليمة، تنتــج عنهــا أفــكار ســليمة، تؤثــر إيجابًيــا علــى املشــاعر وتــؤدي بدورهــا لتغييــر إيجابــي 

يف الســلوك. كمــا يتنــاول هــذا الكتــاب اســتكمااًل وملخًصــا لعاقتنــا بــاهلل عــز وجــل، ويتنــاول مفهــوم احلــب مــن منظــور إميانــي وواقعــي.

كــن أفضــل نســخة مــن نفســك: يتنــاول العاقــة مــع النفــس، وقوامهــا التحكــم فيهــا، والتخلــص مــن عــدو اإلنســان األول وهــو الكبــر، ويعطــي الكتــاب أســاليب مقنعــة وتطبيقيــة للوصــول إلــى 
اإلخــاص، وقصــد وجــه اهلل ســبحانه وتعالــى يف كل األفعــال بعــد االنتصــار علــى النفس.،كمــا يتنــاول العاقــة باآلخريــن، واإلحســان إليهــم، وتفــادي املشــكات، وكيفيــة التعامــل معهــا حــال 

وقوعهــا، بــل وتفعيــل العاقــات الناجحــة واإليجابيــة.

احــرس نفســك بالتقــوى: يتنــاول الكتــاب حمايــة النفــس مبفهــوم التقــوى، ويتعامــل مــع التقــوى عــن طريــق منهــج عملــي مفصــل حلراســة احلــواس )التــي تتحكــم يف كل امُلدخــات إلــى نظامنــا 
الداخلــي(، والقلــب )الــذي يحتــوي علــى القناعــات التــي كّوناهــا بنــاء علــى امُلدخــات(، واجلــوارح )وهــي وســيلتنا للتصــرف بنــاء علــى امُلدخــات والقناعــات(. يقــّدم الكتــاب منهــج عملــي 

لتطبيــق التقــوى يبعــد عــن الوعــظ والتوجيــه النظــري. ويلــي ذلــك تلخيــص وخامتــة لــكل مــا تقــدم باإلضافــة للعديــد مــن التوصيــات.

قــاِوم: املقاومــة هــي العمــود الفقــري للحيــاة الطيبــة وهــي مــا يحــدد قــدرة اإلنســان علــى التحّمــل. واملقابــل اإلســامي لهــذا املفهــوم هــو مفهــوم الصبــر واجلهــاد. يتنــاول الكتــاب مفهــوم الصبــر 
وجهــاد النفــس ألنــه ســبيلنا للثبــات علــى مكتســبات العاقــات بــاهلل والنفــس واآلخريــن، ووســيلتنا للتغلــب علــى مشــكات احليــاة التــي تواجهنــا يومَيــا واجتيازهــا. وهــو ســبيلنا لتفعيــل اإلرادة 
وحتقيــق األهــداف. ويتنــاول شــرًحا للــدور الــذي تلعبــه املصائــب واالبتــاءات يف حياتنــا مــن وجهــة النظــر العلميــة والدينيــة، كمــا يتنــاول األســس العلميــة لفوائــد الصبــر وطــرق تطبيقــه 

وأمثلــة واضحــة علــى ســلوكياته.

ِعــش بالرضــا: يتنــاول هــذا الكتــاب مفهــوم الرضــا وهــو مــا يجعلنــا يف حالــة نفســية مــن الثبــات االنفعالــي والهــدوء بغــض النظــر عمــا يحــدث حولنــا، ويتنــاول الكتــاب األســس العلميــة 
والدينيــة لفوائــد الرضــا وطــرق الوصــول إليــه. يربــط الكتــاب تطبيقــات الرضــا بأحــدث مــا جــاءت بــه العلــوم اإلنســانية.

أحدث إصداراتنا
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ــوزيــــع ــتــ ــ لــلــنــشــر وال

* يمكنك إختيار الكتب مباشرة من هذه القائمة 

 إضغط على الكتاب لالنتقال مباشرة لصفحة شراء الكتاب من الموقع

يشرح هذا الكتاب النظرية اجلمالية اإلميانية للمعمارين ولكل داعية يجمع بن العمارة والفن اإلسامي واإلبداع والنظرة العميقة للتراث مع توجيهات للدعاة.
هــذا الكتــاب يتكلــم عــن النظريــة اجلماليــة اإلميانيــة بشــكل يجمــع بــن املنطــق العاطفــي والــدالالت الرمزيــة وومضــات اخليــال مــن خــال اســتعراض العمــارة الدعويــة. أراده 
الكاتــب أن يكــون منهًجــا يف فكــر العمــارة يف األوســاط الدعويــة ولذلــك أطنــب وأطــال فيــه لتوفيــر هــذه الصفــة املنهجيــة التعليميــة وليــس التخطيطيــة فقــط. ولكــن هــذا املقــدار 
ــع ويقــرأ الكثيــر. هــذا الكتــاب ميثــاق لعصبــة رجــال  موصــوف لعامــة الدعــاة وأمــا املعمــاري أو مــن يريــد أن يكــون ناقــًدا معمارًيــا يدعــو إلــى اهلل عبــر اجلمــال فأَْلَيــق لــه أن يتوسَّ
العمــارة الدعويــة، منــه يســتخرجون خططهــم، وإلــى فقهــه يعــودون، ومــع حماســاته وطموحاتــه يطوفــون، وهــو الوصيــة والتذكــرة واملنهــج واملرجــع واملــاذ، إذا حجــب الضبــاب 
مســحة اجلمــال وحــار املبــدع فــإن عليــه مــدار الفتــوى الفنيــة، ومذهبــه الفيصــل يف التأويــل، وســيقوم بحــول اهلل تعالــى وملــدة َحَكًمــا عــداًل بــن االجتهــادات ويكــون مدخــًا كرمًيــا 

الســتيعاب املعرفيــات. قــراءة ممتعــة ومفيــدة إن شــاء اهلل

يف هــذا الكتــاب : - معرفــة مصــادر كســب املــال - أســاليب االســتثمار واالدخــار - نشــر الوعــي االســتهاكي الســليم - ترشــيد االســتهاك - كيفيــة إدارة املــوارد املاليــة -مراحــل إدارة 
الثــروة - وســائل ضبــط املصروفــات - العوامــل املؤثــرة ســلبا علــى إدارة الدخــل - الثقافــة االســتهاكية اخلاطئــة - الشــراء العشــوائي - التعامــل املفــرط بالتقســيط

إن كثيــًرا مــن النزاعــات الزوجيــة ينتــج عــن عــدم صبــر كا الزوجــن أو أحدهمــا علــى صاحبــه، عــدم الصبــر هــذا ناشــئ عــن عــدم فهمــه لــه. لهــذا ينبغــي أن يحيــط كل مــن الرجــل 
واملــرأة بطبيعــة اآلخــر وسيكتشــفان فروًقــا كثيــرة بينهمــا، معرفــة هــذه الفــروق سيســهم يف تقليــل كثيــر مــن النزاعــات بينهمــا ويعمــل علــى زيــادة اتفاقهمــا. وهــذا الكتــاب يســهم 

كثيــًرا يف زيــادة إحاطــة كل منهمــا باآلخــر وطبيعتــه

من تأليف أ. أسامة الشاهن تعريف وعناصر وأمثلة نظرية »الذكاء النقابي« دليل الفعاليات النقابية ومنوذج 4 ت للحمات االنتخابية
إلــى كل مــن ينظــم فعاليــة أو يكتــب بياًنــا أو يصمــم دعايــة انتخابيــة أو يشــارك يف حملــة إليصــال شــخص أو فكــرة. إلــى كل مــن يرغــب بتطويــر مهاراتــه النقابيــة واالنتخابيــة كــي 

يكــون نقابًيــا ذكًيــا يصــل إلــى أهدافــه بأقصــر الطــرق وأســهلها وأســلمها. نقــدم لكــم هــذا الكتــاب القيــم

أحدث إصداراتنا
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ــوزيــــع ــتــ ــ لــلــنــشــر وال

* يمكنك إختيار الكتب مباشرة من هذه القائمة 

 إضغط على الكتاب لالنتقال مباشرة لصفحة شراء الكتاب من الموقع

يتنــاول هــذا الكتــاب قضيــة العقــل وصلتــه بالوحــي، مــن خــال الوقــوف علــى أزمــة العقــل املســلم املعاصــر، وبعــض مظاهرهــا وجتلياتهــا، ومــا صنعتــه مــن عوائــق حضاريــة يف وجــه 
النهضــة اإلســامية املرجــوة، عبــر ثــاث محــددات أساســية تتمثــل يف فقــدان الوعــي الســنني، وشــيوع آفــة التقليــد، وضعــف فقــه الواقــع. كمــا يتضمــن احلديــث عــن »املنطلقــات 
التأسيســية للتدبــر العقلــي«، النســقية والتاريخيــة واملنهجيــة، ويفصــل يف عــرض منهــج إعمــال العقــل عبــر مناهــج محوريــة وهــي: »طــرق االســتدالل العلمــي«، »الغيــرة العلميــة 

يف القــرآن الكــرمي«، »النمــوذج النبــوي ومواقــف الصحابــة«، »التفكيــر الكلــي واجلزئــي«، »التفكيــر املطلــق والنســبي«، ليختتــم الكتــاب بعنــوان »يف احلاجــة إلــى إعمــال العقــل«.

يف هــذا الكتــاب : بيــان طبيعــة الــزوج املختلفــة عــن طبيعــة الزوجــة كتــاب يصلــح للزوجــات واملقبــات علــى الــزواج يســهم يف نشــر ثقافــة زوجيــة مهمــة وضروريــة خلفــض نســب 
الطــاق

هــذا الكتــاب ليــس عــن تعليــم اللغــة االنكليزيــة فهنــاك كتــب كثيــرة جــًدا تهتــم بذلــك وإمنــا عــن تعلمــك نفســه كيــف ينبغــي أن يكــون. ســيعينك هــذا الكتــاب علــى تعلــم اللغــة 
االنكليزيــة بأقــل جهــد ممكــن يف أســرع وقــت حيــث أن اجلهــد ســيكون مرّكــًزا وصحيًحــا. كمــا ســيعرفك علــى العوائــق ومعوقــات التعلــم واحللــول الســليمة لتخطيهــا ويكشــف لــك 
ســًرا مــن أســرار اإلخفــاق يف حتقيــق الطاقــة، إن عرفتــه ســتحقق جناًحــا كبيــًرا بــإذن اهلل تعالــى. وســيزودك الكتــاب أيًضــا بخريطــة مفيــدة ومصفوفــة لغويــة نافعــة وعــدد مــن 

املمارســات العمليــة.

يعــرض املؤلــف يف هــذا الكتــاب أهــم املجــاالت التــي يجــب عليــك معرفتهــا قبــل البــدء يف مشــروعك التجــاري يجمــع لــك أهــم النقــاط يف مجــال التوظيــف والتســويق واملبيعــات 
واختيــار مقــر املشــروع اكتشــف طريقــة االســتفادة مــن املعــارض التــي تشــارك بهــا أســباب فشــل املشــاريع اطلــع علــى نصائــح تفيــدك إلنشــاء مشــروعك اخلــاص

أحدث إصداراتنا

https://www.ebdaafekry.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84.html
https://www.ebdaafekry.com/%D8%A7%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%87.html
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https://www.ebdaafekry.com/%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%83.html


ــوزيــــع ــتــ ــ لــلــنــشــر وال

* يمكنك إختيار الكتب مباشرة من هذه القائمة 

 إضغط على الكتاب لالنتقال مباشرة لصفحة شراء الكتاب من الموقع

الكتــاب األخيــر مــن سلســلة تأســيس وإدارة املشــاريع، يجمــع شــتات مــا مضــى 
يف مــكان واحــد، لييســر عمليــة االنطــاق واالفتتــاح بــدل البحــث عنهــا يف كل 
الكتــب. وقــد تنــاول الكتــاب األبــواب التاليــة: تضمــن البــاب األول كل مــا يتعلــق 
بإدارة التقنية وضبط اجلودة. أما الباب الثاني فتحدث بالتفصيل عن كيفية 
كتابــة خطــة العمــل خطــوة بخطــوة، مــع منــاذج فارغــة لاســتخدام املباشــر. 
ويف البــاب الثالــث فصــل احلديــث عــن كيفيــة كتابــة اخلطــة التشــغيلية بــدًءا 
 Balanced The( علــى بطاقــات األداء املتــوازن )KPI`S( بتوزيــع املؤشــرات
Score card( وحتويــل ذلــك إلــى وســائل فعالــة ثــم جــدول زمنــي لــكل شــهر 
لــكل شــخص وجهــة يف الطاقــم التنفيــذي، واآلليــات الازمــة  وجــدول عمــل 
ملتابعــة اخلطــة ومراجعتهــا وتعديلهــا. وتخصــص البــاب األخيــر للحديــث حــول 
النمــاذج املاليــة، وإدارة عمليــة االفتتــاح، وقواعــد االحتيــاط مــن الفشــل. وكانــت 

اخلامتــة لنصائــح هامــة ومراجــع قيمــة يف إدارة املشــاريع

مهمــا كانــت فكرتــك جميلــة وبضاعتــك جيــدة وهمتــك عاليــة فإنــك لــن تنجــح يف 
مشــروعك بــدون تســويق جيــد. حيــث يعتبــر ســوء التســويق هــو مــن أهــم أســباب فشــل 
يتحــدث  أبــواب:  أربعــة  علــى  التســويق  موضــوع  الكتــاب  يتنــاول  الشــبابية.  املشــاريع 
أو البيــع أو  البــاب األول عــن فهــم التســويق وعناصــره، والفــرق بينــه وبــن اإلعــان 
العاقــات العامــة. أمــا البــاب الثانــي فيركــز علــى الزبــون، وكيــف نديــر العاقــة مــع 
الزبائــن باســتخدام برامــج كمبيوتــر متطــورة؟ وأخيــًرا املنهجيــة العلميــة للمحافظــة 
)املقــر(  وهــي  التســويق  عناصــر  أهــم  أحــد  نتنــاول  الثالــث  البــاب  ويف  الزبــون.  علــى 
معاييــره وشــروط اختيــاره والتجهيــزات الضروريــة لــه، كمــا ســنفصل احلديــث يف املوقــع 
البــاب األخيــر ســيكون حديثنــا عــن  والبيــع. ويف  التســويق  االلكترونــي ألهميتــه يف 
التســعير وتقديــر اإليــرادات واألربــاح واخلســائر، ومــا هــي نســبة التخفيضــات األفضــل؟

قيــل )إذا فشــلت يف التخطيــط، فقــد خّططــت للفشــل(، وهــذا صحيــح يف الغالــب، ومــن 
هنــا جــاء هــذا الكتــاب )التخطيــط والتحليــل للمشــاريع( ضمن سلســلة )تأســيس وإدارة 
املشــاريع(، والــذي يهــدف لتشــجيعكم علــى خــوض غمــار العمــل احلــر، ولكــن بخطــى 
ثابتــة، وإضافــات نوعيــة، تســاهم يف توســيع آفاقكــم وزيــادة مهاراتكــم لتكونــوا أكثــر قــدرة 
علــى فهــم الواقــع والبيئــة مــن حولكــم ومــن ثــم استشــراف املســتقبل وحســن اإلعــداد 
لــه بــإذن اهلل تعالــى. يبــدأ البــاب األول بتحديــد املكونــات األساســية للمنتــج النهائــي 
الــذي نطمــح الوصــول إليــه وهــو )خطــة عمــل( ملشــروعك اجلديــد، أو حتســن وتوســيع 
مشــروعك القــدمي، ســنتعرف علــى مكونــات اخلطــة وفوائدهــا، وحدودهــا. ويف البــاب 
الثاني سندخل عالم )التحليل( وسنتعرف على طريقتن لتحليل املشاريع واملنظمات 
وهمــا )SWOT( واملقارنــة باألفضــل )Benchmarking(، كمــا سنســتعمل طريقتــن 
لتحليــل املنتجــات أو اخلدمــات وهمــا مصفوفــة )G .E(، وطريقــة االســتراتيجيات. 
ثــم ســننتقل للبــاب الثالــث حيــث ســنتعلم كيفيــة تطويــر املنتــج واختيــار منــوذج العمــل 
)Model Business (، وكذلك تطوير العمل )Development Business(، وإدارة 
دورة حيــاة املنتــج )Cycle Life Product(. وأخيــًرا يف البــاب الرابــع ســنتعلم كيفيــة 
كتابــة الرؤيــة والرســالة )وحقيقــة الفــرق بينهمــا(، وكيفيــة صياغــة األهــداف واملؤشــرات 
)KPI ’S ( بطريقــة ذكيــة )SMART(. وبهــذا ســنكون جاهزيــن بــإذن اهلل تعالــى علــى 

اإلعــداد اجليــد لبــدء مشــروعكم اجلديــد أو توســيع مشــروعكم القائــم.

هذا هو الكتاب السابع من سلسلة )تأسيس وإدارة املشاريع(، ولعله من أهمها، 
فبــدون )إدارة املــال( بطريقــة فعالــة فــإن املشــاريع تفشــل مهمــا كانــت فكرتهــا 
جيــدة. ويتضمــن الكتــاب األبــواب التاليــة: البــاب األول يشــرح بتفصيــل قضيــة 
واملخــازن  املشــتريات  ومصاريــف  اإلنتــاج،  ومصاريــف  التشــغيلية،  املصاريــف: 
والتأمــن. ينتقــل البــاب الثانــي للحديــث عــن اإليــرادات: تنميتهــا مــن خــال 
زيــادة عــدد الزبائــن، وقواعــد تطويــر العاقــة املباشــرة مــع الزبائــن أو عــن طريــق 
البيــع االلكترونــي. أمــا البــاب الثالــث يعلمنــا إعــداد الوثائــق املاليــة بطريقــة 
علميــة تدريبيــة، فيشــرح قائمــة التدفــق املالــي )Cash flow(، وقائمــة الدخــل، 
ثــم إعــداد امليزانيــة )Budget(، وأخيــًرا التقريــر الســنوي للمشــروع. ويف البــاب 
األخيــر ســنتعلم حتليــل هــذه الوثائــق للتعــرف علــى احتمــاالت الربحيــة ودرجــة 
توفــر الســيولة ومــدى كفــاءة اإلدارة املاليــة ومؤشــرات فــرص االســتثمار يف هــذا 
احتمــاالت  تعطينــا   )Z-Factor( واحــدة  مبعادلــة  الكتــاب  ويختــم  املشــروع 

اإلفــاس خــال ســنتن بدقــة تزيــد عــن%0.08  

ومع اخلطوة السادســة من سلســلة تأســيس وإدارة املشــاريع حيث نتعامل فيها 
مــع قضيــة قــد تــؤدي إلــى حيــاة أو مــوت املشــروع وهــي )رأس املــال للمشــاريع(. 
ويتضمــن الكتــاب أربعــة أبــواب: نســتعرض يف البــاب األول األنــواع املختلفــة 
املــال  رأس  تصغيــر  حــول  املهمــة  التنبيهــات  بعــض  مــع  املــال  رأس  ملصــادر 
والقواعــد الضروريــة لاقتــراض ونصائــح أخــرى. أمــا البــاب الثانــي فيتنــاول 
أنــواع املســاندة املاليــة التــي يحتاجهــا عــادة الشــباب ومنهــا حاضنــات األعمــال 
وجهات دعم املشــاريع، مع إشــارة مهمة لقواعد التعامل مع البنوك والشــركات 
االســتثمارية والتمويــل اجلماعــي. أمــا البــاب الثالــث فهــو مهــم جــًدا يشــرح 
قواعــد التعامــل مــع الشــركاء بنظــرة عميقــة وواســعة، مــع مجموعــة كبيــرة مــن 
النصائــح العلميــة والعمليــة إلدارة الشــركاء. ويف البــاب األخيــر نتعــرف علــى 
كيفيــة إعــداد امليزانيــة املبدئيــة مــن حيــث املصاريــف التشــغيلية واإلنتاجيــة 

وحســاب اإليــرادات. نتمنــى لكــم قــراءة ملؤهــا الفائــدة والنفــع.

يأتي هذا الكتاب )أساســات املشــاريع( كجزء ثاني يف سلســلة )تأســيس وإدارة املشــاريع(، 
ويهــدف إلــى أن يقــدم لكــم فكــرة علميــة وعمليــة حديثــة حــول أربــع قضايــا أساســية: 
أولهــا: جمــع وحتليــل املعلومــات بطريقــة منهجيــة حــول الزبائــن واملنافســن وحتــى 
كفاءتــك أنــت ومــدى مناســبتها للعمــل احلــر. ثــم يتنــاول البــاب الثانــي حتليــًا لكيفيــة 
اختيــار الفكــرة الصحيحــة، والتــي قــد تكــون متقدمــة قليــًا عمــا هــو موجــود، أو تكــون 
امتيــاز  أو  وكالــة  أخــذ  كمــا ســتتعرفون قواعــد  املنافســن،  عــن  متفــردة بشــكل هائــل 
)Franchise( ملنتــج ناجــح يف اخلــارج، وكيفيــة التعاقــد عليــه حتــى تتجنبــوا األخطــاء 
يف ذلــك. أمــا البــاب الثالــث فســتتعلمون فيــه قواعــد بنــاء العناصــر الرئيســية األربعــة 
للهويــة الفعالــة )Identity(، وهــي )االســم، الشــعار املرســوم، الشــعار اللفظــي، االســم 
االلكترونــي(، وســتتعرفون فيــه علــى عشــرات املعاييــر الازمــة لبنــاء الهويــة احلديثــة 
واملبهــرة. ويتنــاول البــاب األخيــر األمــور القانونيــة وســتتعرفون علــى أنــواع األشــكال 
والشــركات القانونيــة واملزايــا والعيــوب لــكل منهــا، ثــم ســتتعلمون املقصــود بامللكيــة 
الفكريــة وبــراءات االختــراع، ومــا ميكــن تســجيله ومــا ال ميكــن تســجيله، ثــم نختــم 

باحلديــث عــن قواعــد اختيــار احملامــي والتعامــل مــع التراخيــص والضرائــب.

أبــارك لــك أنــك فكــرت يف قــراءة هــذا الكتــاب فهــذه اخلطــوة تــدل علــى بدايــة االســتعداد 
لانتقــال نحــو العمــل احلــر، وتــدل كذلــك علــى تفكيــر جــاد لانتقــال مــن الوظيفــة 
التقليديــة إلــى بنــاء مشــروعك اخلــاص. هــذه اخلطــوة ليســت هينــة وبســيطة، بــل قــد 
تكــون أهــم خطــوات حياتــك )بعــد الــزواج( وقــد تغيــر كل مســار حياتــك. يشــجع الكتــاب 
علــى االنتقــال خطــوة نحــو العمــل احلــر، بنبــذ التــردد والــرد علــى األعــذار الشــائعة، كمــا 
يســاهم يف تأصيــل املفاهيــم األساســية والتعاريــف واملصطلحــات والتذكيــر بأخاقيــات 
العمــل احلــر. وممــا يزيــد مــن قيمــة هــذا الكتــاب اشــتماله علــى أهــم املهــارات واخلطــوات 
واملواقــع التــي تســاعدك يف تصميــم منتجــك أو شــعارك أو هويتــك. وقــد تضمــن الكتــاب 
احملــاور األساســية التاليــة: هــل تصلــح للعمــل احلــر؟ مصطلحــات وأخاقيــات. التغلــب 

علــى األعــذار. مواقــع ملســاندتك.

1. فهم قواعد املوارد البشرية
 2. القيادة واإلدارة واملواهب 

3. الهياكل التنظيمية الفعالة
 4. إدارة التوظيف والتحفيز والتدريب

بعــد االنتهــاء مــن هــذه السلســلة ســتكونون قادريــن علــى كتابــة خطــة عمــل فعالــة، لتحصلــوا بواســطتها علــى التمويــل 
املناســب، ثــم تكونــوا قادريــن علــى تأســيس مشــروعكم أو توســعته، وحســن إدارتــه كذلــك.

هــذه ليســت سلســلة للحصــول علــى )الثــراء الســريع( بــل هــي خطــوات علميــة ومنهجيــة وحديثــة وعمليــة لتأســيس 
وإدارة املشــاريع . تعتبــر خاصــة خبــرة عمليــة عنــد املؤلــف بتأســيس مــا يزيــد علــى 58 مشــروًعا بأنواعهــا املختلفــة 
)ربحيــة- خيريــة- نفــع عــام- فكريــة - تدريبيــة…( ويف دول مختلفــة مــن أنحــاء العالــم، اســتفاد ممــا فشــل منهــا أضعــاف 
مــا اســتفاده ممــا جنــح، مســتعيًنا بالكتــب النظريــة املتخصصــة وخاصــة األجنبيــة منهــا. تســاعد هــذه السلســلة يف 
وضعــك علــى طريــق تأســيس مشــروعك اخلــاص ولــو كنــت مــن املبتدئــن يف هــذا املجــال، ابتــداء باألســس النظريــة 
والنصائــح العمليــة، وانتهــاء بكيفيــة كتابــة مذكــرة )دراســة جــدوى( والتــي ميكــن تقدميهــا للممولــن وإقناعهــم بهــا. هذه 
السلســلة ســتأخذ بيــدك نحــو مشــروعك اخلــاص، مبســطة للمعلومــات النظريــة، محولــة إياهــا إلــى خطــوات متسلســلة 
متدرجــة ومنــاذج محــددة، كمــا ستســاهم يف تدريبــك علــى مهــارة كتابــة خطــة عمــل خطــوة خطــوة، وينتــج عنهــا يف 

النهايــة إعــداد دراســة جــدوى قابلــة للتنفيــذ بإذنــه تعالــى.
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ــوزيــــع ــتــ ــ لــلــنــشــر وال

* يمكنك إختيار الكتب مباشرة من هذه القائمة 

 إضغط على الكتاب لالنتقال مباشرة لصفحة شراء الكتاب من الموقع

آخر اإلصدارات

مهنــة الكتابــة مــن أشــرف املهــن وهــي ليســت عشــوائية أو اجتهاديــة ولكنهــا مدروســة ومنتظمــة تســير وفــق قواعــد ومناهــج منضبطــة غفــل عنهــا كثيــر مــن املختصــن. عنــد قراءتــك لهــذا الكتــاب ســنضع 
بــن يديــك )ســر املهنــة( ومفاتيــح متيــز شــركة اإلبــداع الفكــري وأســرار جناحهــا. يف هــذا الكتــاب ســتتعرف علــى: قواعــد ومعــادالت هامــة جــًدا يف التأليــف والكتابــة. فنــون خاصــة جــًدا يف بنــاء الفهــارس 
وصياغــة العناويــن. طــرق اإلخــراج والتصميــم والطباعــة العصريــة. أســاليب التســويق والترويــج املبتكــرة للكتــب. كل هــذا يضمــن وصــول كتابــك إلــى أكبــر عــدد مــن النــاس يف أقصــر وقــت لــم تعتــد عليــه 

دور النشــر

يهــدف هــذا الكتــاب إلــى: التذكيــر بالــدور الكبيــر الــذي يلعبــه الــزوج إلرســاء القيــم ورســم معالــم الرحلــة يف هــذه احليــاة. توضيــح معنــى االختــاف وأنــه أمــر رئيســي لنضــج الــود وزيــادة التقــارب بــن 
احلبيبــن. كشــف الســتار عــن بعــض األمــور التــي تســاهم يف خلــق الفوضــى يف حيــاة األســرة وحتيــل العاقــة بــن أفرادهــا إلــى عاقــة الصــراع مــن أجــل البقــاء. التذكيــر باملعنــى الراقــي للــزواج. التذكيــر 
بأهميــة التخطيــط وصياغــة األهــداف وتنفيذهــا مــن أجــل رفعــة شــأن األســرة. تغييــر بعــض املعانــي الباليــة ملعنــى الــزواج والتــي جــاءت نتيجــة الترســبات واألفــكار التــي جعلتــه أشــبه بحلبــة صــراع. 
اجلهــاز املناعــي لألســرة وكيــف نحافــظ عليــه. كيــف نحافــظ علــى حــب وشــوق وود وهيــام أول الــزواج؟ أدوارنــا يف احليــاة ومــا لهــا مــن تأثيــر كبيــر يف اســتقرار األســرة. عشــر خطــوات الحتــواء مشــاكلنا 

األســرية. وغيرهــا الكثيــر ممــا ســتجدونه بــن صفحــات هــذا الكتــاب

احلــب مــن أســمى املشــاعر وأرق األحاســيس وهــو النعمــة واجلائــزة الكبــرى والغايــة مــن احليــاة. واحلــب مثلــه مثــل الصفــات الفاضلــة يف النفــس إن لــم تظهــر بســهولة فعلــى اإلنســان أن يتمــرن عليهــا، 
ستشــعر بثقلــه يف بدايــة املطــاف لكــن ســرعان مــا ســتحس بعذوبتــه يف نفســك وعنــد حبيبــك. أزواج ولكــن أحبــاب روايــة بطلهــا أنــت عزيــزي القــارئ يتواصــل مــع قلبــك الطيــب وروحــك الطاهــرة عبــر 
همســات رقيقــة لطيفــة علهــا جتــد صــدى عملًيــا يف حياتــك الشــخصية نتعلــم مــن خالــه أجمــل قيــم احليــاة الفاضلــة وأرقهــا أال وهــي قيمــة احلــب نســتلهم عبيرهــا ونرتشــف عبقهــا. أزواج ولكــن أحبــاب 
رحلــة ماتعــة نســافر فيهــا مــن جزيــرة إلــى أخــرى مــن جــزر احلــب فنستكشــف معانــي احلــب اجلميــل ونتعــرف إليهــا عــن كثــب يف زمــن اختلطــت فيهــا معانــي احلــب حتــى انتفــت يف كثيــر مــن عاقاتنــا 
االجتماعيــة واألســرية. أزواج ولكــن أحبــاب جتربــة حيــة نعــرض فيهــا معانــي احلــب احلقيقــي وكيــف يكــون حاضــًرا يف حياتنــا اخلاصــة والعامــة. حــب يبــدأ بحــب اخلالــق عــز وجــل وهــو أعظــم احلــب 

ثــم حــب احليــاة اجلميلــة التــي وهبنــا اهلل إياهــا ثــم حــب شــركاء احليــاة )األزواج - األبنــاء( فاهــًا بكــم يف عالــم احلــب اجلميــل.

هــل جربــت أن تنظــر إلــى صفحــة فتــرى مــا ال يــراه غيــرك؟ هــل جربــت أن ترقــص احلــروف والكلمــات واألرقــام بــن ســطور كتابــك؟ وأن تتمايــل الكلمــات متايــل املغشــي عليــه؟ هــل تســاءلت لــم ينتقــد 
اآلخــرون خطــك بينمــا أنــت تــراه جميــًا؟ هــل كل مــا تذكــره مــن ورقــة االمتحــان هــو صفحــة بيضــاء؟ هــذا مــا يشــعر بــه طفــل عســر القــراءة بــل أكثــر. طفــل عســر القــراءة ميلــك الكثيــر مــن املواهــب 
وأمامــه الكثيــر لينجــزه هــو أشــبه بالكنــز املدفــون يحتــاج خريطــة لتصــل إليــه. هــو ال يعانــي مــن نقــص أو قصــور يف التفكيــر أو الــذكاء بــل يعانــي مــن صعوبــة تعلــم. ســتقرا يف هــذا الكتــاب: مــا يشــعر 
بــه طفــل عســر القــراءة. املهــارات التــي يحتــاج تعلمهــا يف املرحلــة االبتدائيــة. كيــف تتعامــل مــع عســر القــراءة؟ شــرح لكيفيــة تعلــم احلــروف والكلمــات. كيــف يتعلــم الطفــل القــراءة؟ اإلمــاء والكتابــة 

اإلبداعيــة. تعلــم الرياضيــات )اجلمــع والطــرح والضــرب والقســمة( تعلــم املــواد األخــرى

3٠ حكمة البن عطاء اهلل السكندري مأخوذة من برنامج أهل احلكمة للعالم اجلليل الدكتور عمر عبد الكايف

كثيــرة هــي الكتــب التــي تتحــدث عــن ســيرة رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يف دعوتــه وغزواتــه وهجرتــه وجهــاده وقيادتــه للدولــة وتصريــف شــؤون األمــة، لكننــا إن أردنــا التعــرف علــى صفاتــه وأخاقــه 
وحياتــه كبشــر فســيكون كتــاب )الرســول اإلنســان( مــن اخليــارات املميــزة يف هــذا الشــأن، يعرضهــا بخيــر ترتيــب مــع جمــال يف التعبيــر وجــودة يف االنتقــاء وتوثيــق للقصــص واألحــداث الــواردة. بإمكانــك 
التنقــل بــن صفحــات هــذا الكتــاب اجلميــل لتجــد ألطــف األفــكار والــرؤى وأعــذب املعانــي يف وصــف محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم كأنــك تــراه وتعايشــه وجتالســه، فتنهــل مــن أخاقــه وطباعــه وســلوكياته 
وتصرفاتــه يف أدواره املختلفــة يف احليــاة. رســول اإلنســانية، وســيد البشــرية، ســنتعرف عليــه يف هــذا الكتــاب كنمــوذج للبشــر كبيرهــم وصغيرهــم، غنيهــم وفقيرهــم، أميرهــم ومأمورهــم، خيــر البشــر علــى 
اإلطــاق. وقــد تنــاول الكتــاب فصــواًل خمســة: حتــدث الفصــل األول عــن بشــريته صلــى اهلل عليــه وســلم واجلوانــب األخــرى مــن شــخصيته غيــر النبــوة والرســالة، وينتقــل الفصــل الثانــي للحديــث عــن 
أغراضــه الشــخصية مــن مابــس وأثــاث وأشــياء خاصــة، ثــم يشــرح الفصــل الثالــث حياتــه االجتماعيــة مــع زوجاتــه وأوالده وأصحابــه وضيوفــه، ليبــن الفصــل الرابــع أخاقــه اإلنســانية مــن تواضــع 
ووفــاء وحيــاء ورحمــة، متمًمــا الفصــل اخلامــس بذكــر فضائلــه صلــى اهلل عليــه وســلم. أمــا خامتــة الكتــاب فتذكــر تلخيًصــا موجــًزا للكتــاب مظهــًرا بعــض املشــاعر والعواطــف اجلياشــة لهــذا النبــي 

الكــرمي، مذيلــة ببعــض الوصايــا للقــراء

كتاب تاريخي مميز يف بابه، مرتب حسب التسلسل الزمني الواضح بأسلوب ميسر وإبداع يف اإلخراج والتصميم.
يتميز عن غيره من كتب التاريخ التقليدية باألمور التالية:

• ميتلئ بالصور املناسبة لكل حدث ليكون أيسر للقراءة والفهم واالستمتاع.
• التركيــز علــى التاريــخ احلضــاري حيــث يهتــم بالفنــون واآلداب والعلــوم والعمــران لــكل حقبــة تاريخيــة مختلًفــا بذلــك عــن الكتــب التاريخيــة التقليديــة التــي تفصــل التاريــخ السياســي والعســكري 

عــن التاريــخ احلضــاري.
• إعداد مقياس ونظام جديد لتقييم احلضارات والدول الرئيسية التي احتواها.

• تصميم خرائط مناسبة لألحداث أقرب ما تكون لثاثي األبعاد وأسهل لفهم محتواها.
• حتليل بعض األحداث املهمة.

• خلفية ملونة حسب نوع احلدث، فلون لألحداث السياسية وآخر للشخصيات وآخر للفرق الدينية وآخر للحضارة وخامس ألحداث العالم.
• يحتوي الهامش على األحداث العاملية املقارنة للحدث التاريخي املذكور.

• كما يقوم بالتعريف بالشخصيات التاريخية والعاملية التي ترد يف األحداث.

https://www.ebdaafekry.com/%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%A3%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8.html
https://www.ebdaafekry.com/%D8%A3%D9%8A%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%86.html
https://www.ebdaafekry.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.html
https://www.ebdaafekry.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1.html
https://www.ebdaafekry.com/%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81.html
https://www.ebdaafekry.com/%D9%83%D9%84_%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A.html
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ــوزيــــع ــتــ ــ لــلــنــشــر وال

* يمكنك إختيار الكتب مباشرة من هذه القائمة 

 إضغط على الكتاب لالنتقال مباشرة لصفحة شراء الكتاب من الموقع

املــال عصــب احليــاة وال ميكننــا العيــش مــن دون املــال، لذلــك عليــك أن حتســن إدارتــه حتــى حتســن تنميتــه، وبدايــة األمــر التعــرف علــى طــرق اإلنفــاق الصحيحــة وأفضــل طــرق الكســب العديــدة. 
فاالقتصــاد ســريع النمــو والتغيــر، لذلــك احــرص علــى تكويــن ثقافــة ماليــة ســليمة. والثقافــة املاليــة ال تــدرس يف تخصصــات االقتصــاد ألن مــا يــدرس ويعلــم يف املــدارس واجلامعــات هــو كيــف 
تكــون موظفــًا ناجحــًا وليــس رجــل أعمــال، فتعلــم األســرار والثقافــة املاليــة التــي تكمــن يف االجتهــاد الشــخصي بحضــور الــدورات وقــراءة الكتــب وبالتجربــة الشــخصية يف مجــال األعمــال ســتتعلم 

معنــا يف هــذا الكتــاب: اخلطــة اإلداريــة ملشــروعك الصغيــر. اخلطــة املاليــة إلعــداد ميزانيــة صحيحــة. اخلطــة التســويقية لنجــاح املشــروع. وأكثــر مــن 1٠٠ فكــرة هديــة مــع الكتــاب.

)مــاذا نريــد(: باختصــار ســعادة اإلنســان يف الدنيــا واآلخــرة مــن خــال نشــر منهــج التوحيــد الربانــي وإخــراج العبــاد مــن عبــادة العبــاد إلــى عبــادة رب العبــاد، ومــن جــور وظلــم املناهــج البشــرية إلــى 
عــدل اإلســام ومــن ضيــق الدنيــا إلــى ســعة الدنيــا واآلخــرة. يلخــص الدكتــور طــارق ســويدان يف هــذا الكتــاب نظراتــه املتفائلــة باملســتقبل العظيــم الــذي ينتظــر أمــة اإلســام قريًبــا بــإذن اهلل ثــم 
يحــدد مفاهيمــه لهــذا املســتقبل فيمــا يتعلــق بالتالــي: احلضــارة: والفــرق بينهــا وبــن املدنيــة، والفــرق بــن حضــارة املســلمن وغيرهــم، مفصــًا املقومــات الرئيســية للحضــارة اإلســامية. النصــر: 
وأســبابه وشــروطه وكيــف يتحقــق والبشــارات الكثيــرة بنصــر اإلســام القــادم. العــزة: وأســبابها التــي جتعلهــا حميــدة وتفصيــل أنــواع العــزة املذمومــة التــي ال نريدهــا. األخــاق: تعريفهــا وحتديدهــا 
ثــم مناذجهــا، ومقارنــة ذلــك باحلديــث عــن اخللــق الســيء ومصــادره واحلــاالت التــي يظهــر فيهــا. العزميــة: الازمــة لتحقيــق النصــر وإقامــة احلضــارة وملــاذا يعجــز النــاس وخاصــة يف املعركــة مــع 

الشــيطان. مواكبــة العصــر: الازمــة للحضــارة الفعالــة مــع احلفــاظ علــى الثوابــت واملبــادئ األصيلــة.

هذا هو الكتاب التاسع يف سلسلة )علمتني احلياة( التي تلخص آهم ما تعلمه د. طارق السويدان خال مسيرة حياته
ويف هذا الكتاب يتحدث عن بعض املثبطات يف طريق نهضة األمة وبعض املهارات الازمة لنهضتها

1. احلرب والسام واختاط املفاهيم فيه حتى ظن البعض أن األصل يف عاقتنا مع غير املسلمن هي احلرب
2. اجلهاد واإلرهاب وكيف اختلط عند البعض اليوم حتى مت تشويه اإلسام بدال من حتبيب الناس إليه

3. التعصب هذه اآلفة التي تتشكل يف التعصب الديني أو العقائدي أو العرقي وغيره وهي من مثبطات نهضتنا
4. العمل اجلماعي الازم لتحريك النهضة، والبد من معرفة عناصره ليكون فعاال ومؤثرا

5. النقد وفيه التفريق بن النقد البناء والهدام، وكيف جنعل النقد أحد احملركات الرئيسية ألمتنا
6. اتخاذ القرارات هذه األداة الهامة لكل ما نفعل كأفراد وجماعات ودول، وبإتقان خطواته وأدواته نستطيع أن نستفيد منه كمهارة رئيسية لتحريك األمة

مــع الكتــاب الثامــن مــن سلســلة علمتنــي احليــاة، والــذي يتحــدث عــن موضــوع مــن أهــم املواضيــع أال وهــو )نشــر الفكــر( يفــرق الكتــاب بــن الفكــر، وأدوات نشــر الفكــر، مؤكــًدا أننــا ال نعانــي ضعًفــا 
فكرًيــا يف األمــة، إمنــا الــذي ينقصنــا لنحقــق نهضــة األمــة هــو أدوات نشــر الفكــر، ويفصــل الكتــاب احلديــث حــول أهــم هــذه األدوات الفاعلــة بقــوة وهــي: 1- اإلعــام: ونظرياتــه وفاعليتــه وأثــره 
وكيفيــة االســتفادة منــه. 2- التعليــم: وواقعــه يف العالــم العربــي ثــم اســتعراض للمبــادئ والطــرق واملهــارات واملقترحــات التــي ميكــن أن تســاهم يف حتســينه. 3- التأثيــر: الــازم لتغييــر القناعــات 
ومعوقاتــه وأدواتــه وقواعــده الداخليــة. 4- اخلطابــة: وقواعــد حتســينها واملهــارات الازمــة للخطيــب الفعــال. 5- الثقافــة: وأثرهــا وكيــف تتشــكل وتتجــدد ومفاتيحهــا وقواعدهــا األخاقيــة. 

6- الســفر: والســياحة الفعالــة والهدامــة وفوائــد الســفر الفعــال.

يف هــذا اجلــزء )أزمــات األمــة( مــن سلســلة )علمتنــي احليــاة( اســتعراض لواقــع األمــة اليــوم والــذي يجــب حتديــده كجــزء مــن أي عمليــة للتخطيــط االســتراتيجي للنهضــة باألمــة وفيــه: أزمــة 
التخلــف العلمــي والتعليمــي والتخلــف يف طــرق اإلدارة وغيرهــا وبعــض االقتراحــات لعاجــه. أزمــة الســلوك اإلميانــي والعبــادي واالجتماعــي ومخالفــة الــذوق العــام وعــدم احتــرام الوقــت 
وقواعــد النظــام والنظافــة، مــع طــرح بعــض األســاليب النبويــة لتعزيــز الســلوك الســليم. أزمــة الفكــر )وهــي أم األزمــات( وفيهــا احلديــث عــن الفكــر وأهميتــه وعوائقــه ومواصفــات املفكــر اجليــد. 
أزمــة الفاعليــة والكفــاءة وعــدم اإلنتاجيــة والبطالــة املقنعــة واملعانــي اإلســامية واإلداريــة لعاجهــا. أزمــة الفســاد املالــي وســرقة املليــارات مبســاندة االســتبداد السياســي والتــي لــو عاجلناهــا 

النحلــت مشــاكل التعليــم والتنميــة. أزمــة اجلهــل واألميــة واملعلومــات العامــة اخلاطئــة وأنــواع اجلهــل األخــرى ثــم احلديــث عــن مراتــب العلــم الازمــة لعــاج األزمــات.

طريــق احليــاة الشــاق يحلــو ويطيــب بكلمــة حلــوة وتواصــل حميــد وحنــان وتفــاؤل وتغــاض. وقــد انتبــه العالــم إلــى أن الوفــاق يف احليــاة الزوجيــة يخلــق مجتمًعــا قوًيــا متماســًكا صلًبــا وأن تبديــد 
طاقتنــا يف اخلــاف ومشــاكله ينهــك القــوى ويضيــع الوقــت ويصيــب اجلميــع بالفشــل واألمــراض. يف هــذا الكتــاب نحــاول تقريــب املســافات بــن الزوجــن والتنبيــه علــى نقــاط القــوة يف كل منهمــا 
الســتثمارها، وإلــى نقــاط الضعــف فنعاجلهــا وجنعلهــا داعمــة للحيــاة الزوجيــة ال معرقلــة لهــا. ســتجدون يف هــذا الكتــاب عرًضــا ألغلــب التجــارب اإلنســانية الرائــدة مــن الشــرق والغــرب والتــي 

حتــاول حــل جميــع املشــاكل الزوجيــة. مــع الكثيــر مــن النكهــات املتميــزة مــن خــال مترينــات لتصفيــة النفــس لهــا مفعــول الســحر يف تقويــة القلــب علــى التفاعــل الوجدانــي

يتنــاول هــذا الكتــاب بعــض املفاهيــم الرئيســية التــي تــدور حــول الفصــول التاليــة: يتحــدث الفصــل األول عــن )حــب اهلل تعالــى( ويشــير إلــى بعــض املعانــي التــي قــد يغفــل عنهــا النــاس يف 
هــذا املوضــوع ويفصــل احلديــث حــول القوانــن القرآنيــة املتعلقــة باحملبــة اإللهيــة. أمــا الفصــل الثانــي فيــدور حــول محبــة رســول اهلل فيذكــر العامــات التــي تــدل علــى صــدق احملبــة. ثــم يأتــي 
الفصــل الثالــث ليتكلــم عــن األمــل وأهــم األمــور التــي تشــجع علــى األمــل يف وقــت ســاد فيــه اإلحبــاط بــن الشــباب. ويــدور الفصــل الرابــع حــول اجلمــال وهــو مــن القيــم اإلســامية العظيمــة 
التــي أهدرهــا كثيــر مــن النــاس . ويتنــاول الفصــل اخلامــس موضــوع القناعــة ويصحــح بعــض املفاهيــم اخلاطئــة حولهــا وخاصــة أن القناعــة تنــايف الطمــوح. ويختــم الفصــل األخيــر باحلديــث 

حــول هــوى النــاس وكيــف نــدرب أنفســنا علــى ضبــط هــوى النفــس.
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ــوزيــــع ــتــ ــ لــلــنــشــر وال

* يمكنك إختيار الكتب مباشرة من هذه القائمة 

 إضغط على الكتاب لالنتقال مباشرة لصفحة شراء الكتاب من الموقع

كتب تنمية ذاتية

كتابنــا )صناعــة الــذكاء( يركــز علــى جانــب العقــل مــن اإلنســان فيســاهم يف تنميتــه ورقيــه وتطويــره. ابتــدأ بتعريــف الــذكاء وجوانبــه، ثــم تكلــم عــن طــرق التدريــب علــى مهــارات الــذكاء واإلبــداع 
وتنميتهــا، وفّصــل احلديــث يف التماريــن واأللعــاب واأللغــاز املناســبة لذلــك بطريقــة غيــر مســبوقة. أخــذ جهــد عــدة ســنن يف تأليفــه: ابتــداء بجمــع املراجــع املتنوعــة العربيــة واألجنبيــة، ثــم 
اختيــار األلعــاب والتماريــن واأللغــاز التــي فيهــا حتــد للعقــل لكنهــا مناســبة ألمتنــا وهويتنــا وبالــذات جليــل الشــباب. يهــدف إلــى توســيع القاعــدة املعرفيــة بأســلوب مشــوق، باإلضافــة لتنميــة 
مهــارات اإلبــداع واخلــروج عــن نطــاق التفكيــر التقليــدي وتخطــي العوائــق الذهنيــة وجتــاوز التفكيــر املؤطــر، فمــع كل لغــز ســتجد حتدًيــا جديــًدا بــل بحًثــا عــن منــط جديــد يف التفكيــر يحــرك 
عقلــك الذكــي واملستكشــف وســريع البديهــة واليقــظ والفطــن لعلــه يزيــل مــا تراكــم مــن غبــار الركــود الــذي خلقــه التعليــم التقليــدي ومنــط احليــاة الرتيــب املمــل. ميــزات الكتــاب: فهــرس 
جديــد غيــر مســبوق يصنــف املواضيــع واأللغــاز حســب األبــواب والفصــول املناســبة. معلومــات لــم يســمع أكثــر النــاس عنهــا مــن قبــل مثــل: املضلعــات الصينيــة، املربعــات الســحرية، املربعــات 

الاتينيــة، الشــبكات العدديــة، وستدهشــك ألعــاب التحــدي وألغــاز التحــري وتأســرك أحجيــات املنطــق.

يــدور مفهــوم الــذكاء الوجدانــي علــى فكــرة هامــة وهــي أن النجــاح يف احليــاة االجتماعيــة واملهنيــة ال يعتمــد علــى قــدرات الفــرد الذهنيــة فقــط )الــذكاء العقلــي(، ولكــن علــى مــا ميتلكــه مــن 
قــدرات أصطلــح علــى تســميتها )الــذكاء الوجدانــي(. مــا كتــب عــن هــذا املفهــوم باللغــة العربيــة مــا يــزال محــدوًدا ولــذا جــاء هــذا الكتــاب ليســد هــذه الثغــرة يف مكتبتنــا العربيــة وليربــط القــارئ 
مبــا يجــري حولــه مــن تطــورات وثــورات فكريــة وكيفيــة االســتفادة منهــا عملًيــا. اســتخدم الكتــاب لغــة بســيطة وتنظيــم جميــل بصــورة تســمح للقــارئ غيــر املتخصــص اســتيعابه كمــا ســيجد 
املتخصــص الكثيــر مــن الدراســات واألفــكار والبنــى النظريــة الرصينــة، مــع أمثلــة ومتاريــن واختبــارات كثيــرة يف ثنايــا الكتــاب تســمح للقــارئ بقيــاس املفهــوم شــخصًيا ويعرفــه كيفيــة تطويــره 

يف ذاتــه.

العمــل التربــوي هــو عمليــة تعلــم هدفهــا إكســاب الفــرد معلومــة جديــدة وغــرس ســلوك حميــد وتنقيتــه مــن آخــر مشــن وتغييــر اجتاهــات وقناعــات، والدراســات تؤكــد أن األفــراد يتعلمــون بشــكل 
أفضــل عندمــا تكــون عمليــة التعلــم ممتعــة فنحــن مفطــورون علــى حــب املــرح فـــ )يف داخــل كل منــا طفــل يتــوق للعــب( كمــا يقــول نيشــته. هــذا الكتــاب األلعــاب التربويــة طريقــة حديثــة وجذابــة 
وعمليــة يف التعلــم، تثــري التجربــة التربويــة والتدريبيــة وحتدثهــا مبــا يتــاءم مــع متطلبــات البيئــة املعاصــرة، ويســتند علــى ثــروة مــن األبحــاث والدراســات األكادمييــة، وهــو نتــاج جتربــة 
طويلــة األمــد يف ممارســة األلعــاب التربويــة يف الــدورات واملراكــز وورش العمــل الكثيــرة. يشــمل الكتــاب تغطيــة ألهــم اجلوانــب النظريــة التــي يحتــاج ملعرفتهــا التربويــن واملدربــون، كمــا يشــمل 
تغطيــة للجوانــب العمليــة حيــث ســيتعرف املشــارك علــى 25 لعبــة تربويــة جديــدة جاهــزة للتطبيــق مــع شــرح مفصــل لـــ : الهــدف منهــا. املهــارات التــي تغطيهــا. طريقــة عرضهــا. نوعيــة وعــدد 
املشــاركن بهــا. الوقــت الــذي تســتغرقه. املــواد التــي حتتاجهــا. مــا يجــب أن يطــرح بعــد االنتهــاء منهــا مــن نقــاط تربويــة. إذا كنــت معلًمــا أو مدرًبــا أو مربًيــا أو موجًهــا أو أًبــا وأًمــا أو مســؤواًل 

فلــن تســتغني عــن هــذا الكتــاب. 

القــراءة التصويريــة هــي قــراءة بســرعات عاليــة جــًدا بحيــث يصبــح مبقدرتــك قــراءة كتــاب مكــون مــن 250 صفحــة يف أقــل مــن ســاعة وبدرجــة اســتيعاب عاليــة جــًدا. وهــي مهــارة ميكــن تعلمهــا 
بســهولة بحيــث يتكــون لــدى املتــدرب عــادة حــب القــراءة ويصيــر بإمكانــه قــراءة كتــاب يومًيــا بــكل ســهولة أي 30 كتــاب شــهرًيا أو 350 كتاًبــا ســنوًيا.

أنــا ال أتذكــر.. توجــد عنــدي مشــكلة يف حفــظ األســماء.. مشــكلتي يف حفــظ األرقــام.. هــذه املشــكات وغيرهــا لــن تعانــي منهــا بعــد اآلن عنــد اتباعــك 7 خطــوات لتحســن ذاكرتــك هــذا الكتــاب 
مناقشــة مفصلــة خطــوة بخطــوة لوســائل وأســاليب حتســن الذاكــرة مــن أجــل حفــظ األســماء والقوائــم واخلطــب واللغــات األجنبيــة والوجــوه والعناويــن واألرقــام. يف هــذا الكتــاب ســتجد خبــرة 
ســنوات مت تطويرهــا لتتــاءم مــع مجتمعاتنــا العربيــة وســتجد فيــه خطــوات ســهلة ومجربــة ستســاعدك علــى حتســن مهــارات الذاكــرة لديــك. ويتضمــن الكتــاب معلومــات هامــة وضروريــة 

عــن شــيخوخة الذاكــرة، واحلــد مــن فقــدان الذاكــرة، وكيفيــة تأثيــر التوتــر والكافيــن والنــوم واألكل علــى الذاكــرة.

عميًقــا يف داخلنــا عمــاق ذهبــي ينتظــر أن يشــع مــن خالنــا إال أن الكثيــر مــن األفــراد يســيرون يف احليــاة دون أدنــى فكــرة عــن القــوة احلقيقيــة التــي ميتلكونهــا هــم يعيشــون حيــاة أقــل بكثيــر 
مــن مقدراتهــم وإمكاناتهــم، واألســوأ أنهــم يعتقــدون انهــم فاشــلون وال أهميــة لهــم يف هــذه احليــاة ألــم يحــن الوقــت لتصبــح الشــخص الــذي تريــد أن تكونــه؟ ألــم يحــن الوقــت لتطــرد العواطــف 
الســلبية وتستشــعر الســعادة احلقيقيــة؟ ألــم يحــن الوقــت لتحــدث تغييــًرا يف حياتــك وحيــاة مــن حتبهــم؟ ألــم يحــن الوقــت لتقــول: احلمــد هلل علــى جميــع النعــم التــي أنعمهــا علــي، أعــدك 
يــاهلل أن أســتخدمها بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة؟ أال تعتقــد أن الوقــت قــد حــان؟ انضــم إلــى هــذه الرحلــة الرائعــة، الرحلــة التــي غيــرت مجــرى حيــاة اآلاللــف مــن األشــخاص، رحلــة اكتشــاف 

العمــاق الذهبــي، رحلــة اكتشــاف أســرار القــوة الذاتيــة.

هــذا الكتــاب ليــس ســرًدا تقليدًيــا للســيرة حســب الترتيــب الزمنــي ولكنــه محاولــة بســيطة إلعــادة إحيــاء الســيرة النبويــة واألخــاق احملمديــة يف الشــوارع العربيــة كــي نبــدأ برؤيــة ســيرته 
املباركــة تخــرج مــن الكتــب والوعــظ إلــى العمــل والتطبيــق الفعلــي. ســنتعلم مــع هــذا الكتــاب كيــف ميكــن ألخــاق النبــوة أن حتــل الكثيــر مــن مشــاكلنا اليــوم يف القــرن الواحــد والعشــرين. كمــا 
ســنتعرف علــى الرســول الــزوج، والرســول اإلنســان، والرســول الــذي يعــرف كيــف يتعامــل مــع الشــباب والصغــار والنســاء واخلــدم…. ويعيــد إحيــاء معانــي االقتــداء الصحيــح بــه صلــى اهلل عليــه 
وســلم ، وســنتعلم منــه كيــف نعالــج مشــاكلنا وهمــوم مجتمعنــا بعرضهــا علــى مواقــف شــبيهة مــن حياتــه صلــى اهلل عليــه وســلم مــع أصحابــه وزوجاتــه وكل النــاس حولــه املســلمون وغيرهــم، 

الكبــار والصغــار، األحــرار والعبيــد، الســادة واخلــدم. قــراءة موفقــة مليئــة بالفخــر والعــزة والروعــة والعظمــة.
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ــوزيــــع ــتــ ــ لــلــنــشــر وال

* يمكنك إختيار الكتب مباشرة من هذه القائمة 

 إضغط على الكتاب لالنتقال مباشرة لصفحة شراء الكتاب من الموقع

كتب تنمية ذاتية

هــذا هــو اجلــزء األول مــن سلســلة علمتنــي احليــاة بعنــوان )مدرســة احليــاة( مدرســة احليــاة أكبــر مــن أن تختصــر يف كتــاب ووريقــات وكلمــات، لكــن هــذا الكتــاب عبــارة عــن وقفــات ســريعة، 
وخاصــة دروس ســنن طــوال، يناقــش فيــه املؤلــف مســائل حيويــة جــًدا يف حيــاة كل فــرد مــن زوايــا مختلفــة ويتجــول بــك حــول قضايــا احليــاة واألخــاق واالبتســامة والســعادة واحلريــة واإلبــداع 
لتــدرك أهميــة دورهــا وأثرهــا يف حياتــك. قيدهــا الدكتــور طــارق ســويدان وشــاركنا جتاربــه ورؤاه، والعاقــل مــن يســتفيد مــن جتــارب غيــره ويســتقي مــن معــن أهــل اخلبــرة قبلــه، ويســتعن بــرأي 

مــن يثــق بهــم ويطمئــن مبشــورتهم، فكــم مــن كلمــة غيــرت مســار الكثيــر وكــم بدلــت مــن توجهــات وكــم قلبــت مــن أمــور.

يطمــح هــذا الكتــاب إلــى أن يســاعدك علــى أن تكــون شــخصية اســتثنائية ورائعــة ومتفــردة ال تقلــد وال تعــوض وال تســتبدل. ســيلهمك الكتــاب حتقيــق ذلــك بقصــة محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم 
كقــدوة إنســانية كاملــة يعلمــك اكتســاب املهــارات غيــر العاديــة. إنــه ليــس كتاًبــا آخــر يف الســيرة وال كتاًبــا آخــر يف التنميــة الذاتيــة وإمنــا مزيًجــا مــن االثنــن، يخلــط بينهمــا بطريقــة مبتكــرة 
فيكــّون كتاًبــا ملهًمــا ومحفــًزا يف تطويــر وحتســن شــخصيتك بحيــث يكــون مصــدر إلهامــك إنســان غيــر عــادي. ســيتحدث الكتــاب عــن 7 مهــارات حياتيــة ضروريــة مســتقاة مــن حياتــه صلــى اهلل 
ــب الكتــاب علــى شــكل مراحــل عمريــة واجتماعيــة يف حياتــه صلــى اهلل عليــه وســلم وكيــف أن كل مرحلــة خّدمــت علــى مهــارة محــددة مــن هــذه املهــارات، علــى الشــكل التالــي:  عليــه وســلم، وقــد ُرتِّ
طفولتــه: مّن الــذكاء العاطفــي ومهــارات احليــاة األساســية. بيئتــه: وّســع نفــوذك وقــّو تأثيــرك. عائلتــه: نــّوع خبراتــك. مراهقتــه: كــن جديــًرا بالثقــة. شــبابه: كــن مبدًعــا. األربعــون: تغيــر وغّيــر.  

اخلمســون: طــّور مهــارات القيــادة. 

الثقافــة املاليــة ال تــدرس يف تخصصــات االقتصــاد ألن مــا يــدرس ويعلــم يف املــدارس واجلامعــات هــو كيــف تكــون موظًفــا ناجًحــا وليــس رجــل أعمــال فتعلــم األســرار والثقافــة املاليــة تكمــن يف 
االجتهــاد الشــخصي بحضــور الــدورات وقــراءة الكتــب وبالتجربــة الشــخصية يف مجــال األعمــال. يهــدف هــذا الكتــاب إلــى توعيــة عامــة يف التعامــات املاليــة الســليمة واختيــار طرائــق متميــزة 
إلدارة الراتــب والتخطيــط لوضــع ميزانيــة متوازنــة ســواء يف التســوق أو يف البطاقــات وحتــى يف الســفر، ويســتعرض بــن ثنايــا صفحاتــه قصــص األثريــاء وطرائــق الثــراء وحتــول االدخــار 
إلــى اســتثمار. ســتتعرف مــن خــال هــذا الكتــاب علــى : ملــاذا نخطــط مالًيــا للمســتقبل؟ تعــرف علــى مشــكات التخطيــط املالــي الســيء. تعــرف علــى أســوأ الديــون وكيــف تتخلــص منهــا. مــا 

أولوياتــك املاليــة؟ كيــف أعيــش ســعيًدا مالًيــا؟ مــا هــو منطــك االســتهاكي. تعــرف علــى أســرار املــال. تعلــم القواعــد الذهبيــة لتقســيم الراتــب. 

مــع اجلــزء اخلامــس مــن سلســلة علمتنــي احليــاة يصحــح كثيــًرا مــن املفاهيــم الهامــة التــي تتعلــق بـــ )التجديــد والــرزق والوحــدة والقــدس واملــرأة والطفــل(. ينطلــق الكتــاب مــن قاعــدة شــرعية 
يف نظرتــه ومفاهيمــه ثــم يناقــش كل هــذه األمــور بنظــرة شــمولية مقاصديــة كليــة ويعيــد النظــر يف بعــض مــا يعتبــره اآلخــرون مــن املســلمات، لكــن يدخلــه الفهــم اخلاطــئ والنظــرات املغلوطــة 
والتــي تــؤدي إلــى تعطيــل الكثيــر مــن مقومــات احلضــارة وأســس النهــوض وطــرق اإلبــداع. ينظــر الكاتــب مــن خــال هــذا الكتــاب إلــى أوضــاع األمــة وحالهــا اليــوم نظــرة الطبيــب الــذي يضــع 
يــده علــى اجلــرح ويكتشــف ســبب األلــم ليصــف الــدواء الصحيــح والعــاج املناســب. كمــا يدعــو إلــى إعمــال العقــل وإعــادة ترتيــب األوراق وعــدم إغفــال املنطــق يف حياتنــا كلهــا فالشــرع لــم يــأت 

بشــيء يخالــف العقــل بــل دعــا إلــى احترامــه واســتخدامه

اجلــزء الرابــع مــن سلســلة تلخــص ســيرة حيــاة املؤلــف لــم يكتبهــا باألســلوب التقليــدي لكتــب الســير التــي تتوالــى فيهــا األحــداث وفــق الســنن ولكنــه وضــع فيهــا مــا علمتــه احليــاة مــن مفاهيــم 
وأفــكار ودروس. منــر يف هــذا الكتــاب علــى أهــم مهــارات التأثيــر والتــي تبــدأ بالقيــادة لتنتهــي بالتغييــر، ومــا بــن هــذه وتلــك مهــارات عــدة ال ينبغــي للقائــد أو املديــر أو مــن يريــد أن يكــون فاعــًا 
أن يغفلهــا. جــزء كبيــر مــن هــذه املهــارات التــي يتحــدث عنهــا الكتــاب هــي خاصــة جتــارب املؤلــف وخبراتــه الطويلــة يف مجــال الدعــوة والتأثيــر، وميكــن للجميــع أن يكتســبها ويتعلمهــا ويتقنهــا. 

وســتجد يف هــذا الكتــاب مــا يضــيء أهــم مامحهــا ويكشــف أبــرز أدوارهــا.

يف هــذا الكتــاب الــذي يعتبــر احللقــة الثالثــة مــن عقــد كامــل لسلســلة علمتنــي احليــاة جنمــع أســس العطــاء وأبوابــه وطرقــه وثمرتــه. وضــع فيــه املؤلــف خبــرة ســنن طويلــة وجتــارب وأعــوام 
كثيــرة صنعــت شــخصيته وأوصلتــه إلــة مفاهيــم عظيمــة حــول العطــاء. تناولنــا فيــه احلديــث بالتفصيــل عــن العلــم، والقــراءة، والعقــل، والوقــت، وعلــو الهمــة، واإلجنــاز واإلتقــان. وكل عنــوان 
مــن هــذه العناويــن يعتبــر أساًســا الزًمــا لــكل مــن يفكــر بالعطــاء. حيــث أن العطــاء يبــدأ حينمــا ميــأل اإلنســان نفســه علًمــا وحياتــه قــراءة واطاًعــا وعقلــه اتزاًنــا ورجاحــة وحكمــة ووقتــه بــكل 
مفيــد ومثمــر ثــم تعلوهمتــه لتتجــاوز واقعــه إلــى واقــع أفضــل وتتجــاوز حــدود نفســه إلــى امتــه وجميــع مــن حولــه ثــم يتحــول هــذا اإلنــاء امللــيء وتلــك الهمــة العاليــة إلــى إجنــاز تــراه العــن 

وتلمســه األيــدي وارتقــاء يبهــر الناظريــن ويســر الرائــن.

اجلــزء الثانــي مــن سلســلة )علمتنــي احليــاة( يتطــرق ألهــم القضايــا الرئيســية يف شــريعتنا اإلســامية مــن زوايــا مختلفــة عمــا تعــوده القــراء، فيفتــح لهــم آفاًقــا جديــدة لفهــم الديــن عبــر 
مقاصــده وكلياتــه. يتنــاول الكتــاب محــاور هامــة يف القــرآن الكــرمي والســنة املطهــرة والســيرة النبويــة الشــريفة، يزيــل اللبــس يف بعــض املفاهيــم ويجلــي روائــع مــن احلقائــق التــي قــد تغيــب 
عــن البعــض. جتــد فيــه مــن الربــط بــن أحــكام الديــن وأخاقياتــه بطريقــة جديــدة وغيــر تقليديــة فهــو لــم يتطــرق لهــا مــن ناحيــة فقهيــة وأكادمييــة بــل دخــل ألعماقهــا ومقاصدهــا ودورهــا 
يف حياتنــا ووضــح طريقــة التشــريع الفــذة يف اإلســام. يتضمــن الكتــاب احلديــث عــن رقائــق وأدبيــات وروحانيــات هــذا الديــن، فــا يســردها ويعددهــا بــل يحلــق بــك يف رحابهــا ويقلــب أوجههــا 

لتــدرك ســعادة الــروح حينمــا تستســلم هلل
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ــوزيــــع ــتــ ــ لــلــنــشــر وال

* يمكنك إختيار الكتب مباشرة من هذه القائمة 

 إضغط على الكتاب لالنتقال مباشرة لصفحة شراء الكتاب من الموقع

كتب تنمية ذاتية

كمــا أن املــال هــو عصــب احليــاة فــإن علــم اإلدارة أضحــى أيًضــا عصــب احليــاة، حيــث إن معرفــة األمــور اإلداريــة وخباياهــا وطــرق تنفيذهــا هــو ســر النجــاح يف أي عمــل مــن األعمــال. هــذا الكتــاب 
عبــارة عــن بطاقــات مختلفــة ملواضيــع إداريــة متنوعــة يعــرض حلــواًل عمليــة مبتكــرة وأفــكاًرا إداريــة ناجحــة ومطبقــة ألصحــاب املشــاريع الرائــدة والتنمويــة ذوي اخلبــرات العمليــة بتبســيط 
مركــز ومنظــم وجميــل ومبتكــر. يهــدف الكتــاب إلــى غــرس مفاهيــم إداريــة صحيحــة واختصــار اجلهــد والوقــت الــذي يضيــع غالًبــا يف أمــور قاتلــة مــن الناحيــة اإلداريــة. هــذا الكتــاب جهــد ســنن 

مــن البحــث والقــراءة يف مواضيــع غايــة األهميــة تهنــدس جناحــك وحياتــك اخلاصــة والعامــة. اقــرأ الكتــاب وســتاحظ التغييــر مــن البدايــة.

عالــم القــراءة.. ذاك العالــم الســحري البديــع الــذي ال يعلــم مــا فيــه مــن الكنــوز والفائــدة والســعادة كثيــر مــن النــاس.. لكــن هــل تعــرف كيــف تقــرأ بــذكاء؟ مــن أجــل اإلجابــة عــن هــذا التســاؤل 
بطريقــة علميــة وعمليــة منــت أغصــان هــذه القراطيــس وأورقــت حتــى صــارت كتاًبــا علــه يزهــر بــن أكفكــم فتجــدون حاوتــه ومذاقــه الشــهي يف قلوبكــم ومســاحات أرواحكــم. لقــد ســطرنا هــذا 
الكتــاب كــي تكــون قــادًرا علــى إدراك: أهميــة القــراءة مــن أجــل حياتــك ومســتقبلك. ملــاذا حتتــاج أن تقــرأ؟ كيــف تكــون قارًئــا جيــًدا وقارًئــا جــاًدا؟ كيــف جتلــس لتقــرأ؟ كيــف تقــرأ بــذكاء وبســرعة 

وبــإدارك كبيــر؟ كيــف تنتقــي كتاًبــا؟ ومــا هــي مجموعــات القــراءة؟

مــا أشــد وطــأة اليــأس واحلــزن والهمــوم إنهــا جتتمــع علــى اإلنســان حتــى تفقــده عقلــه أو تســلبه حياتــه. ومــا أحوجنــا إلــى أن نتعــرف إلــى ذواتنــا وأنفســنا وكيــف نســعد أرواحنــا وأجســادنا مًعــا 
ونعيــش حيــاة متوزانــة مســتقرة ســعيدة. هــذا الكتــاب هــو مشــفى طــب للنفــوس املنهكــة ومخــزن حكمــة للــذوات التواقــة للتطويــر، يجمــع لــك وصفــات راحــة البــال علــى نحــو واضــح وميســر 
ينطلــق كاتبــه مــن كتــاب اهلل تعالــى ومــن تخصــص علمــي كاستشــاري وخبــرة كمحتــرف مهنــي مختــص يف الطــب النفســي والعلــوم الســلوكية ســيأخذك هــذا الكتــاب يف رحلــة عبــر اخليــال هدفهــا 
البحــث عــن الســعادة وحتقيــق احللــم يف راحــة البــال. أفكارهــا مبنيــة علــى مبــادئ العــاج املعــريف الســلوكي. يف هــذه الرحلــة اخلياليــة ســنبني قصــًرا علــى أحــدث طــراز وأجمــل مــا تخيلــه عقلــك. 
ســنبنيه حجــًرا حجــًرا وسنســميه قصــر )ريــح بالــك( ســنأوي إلــى قصــر )ريــح بالــك( كلمــا شــعرنا بالتعاســة والســآمة وامللــل، وســنجلس يف غرفــه وحجراتــه كلمــا أحسســنا بهــم وغــم وانقبــاض 

ووحشة.

الكــون مــن حولنــا مبنــي علــى أســس ومبــادئ ال مبــدل لهــا وال مغيــر وكل شــيء مــن حولنــا لــه قوانــن حتكمــه أليــس اإلنســان أجــدر بوجــود قوانــن تنظــم لــه حياتــه وحتفــظ توازنهــا. يف هــذا 
الكتــاب ســتجتمع بــن يديــك الكلمــة اإللهيــة واألحاديــث النبويــة واحلكمــة اإلنســانية والوقفــة التاريخيــة لنســتخرج مًعــا منهــا القوانــن التــي أدارت حيــاة أســافنا وآبائنــا وســتدير حياتنــا 
وحيــاة أبنائنــا. تلــك القوانــن التــي قرأناهــا يف الكتــب وســمعناها مــن ألســنة العقــاء ومــرت علينــا مــرور الكــرام فلــم نتأملهــا أو نطبقهــا. هنــا سنســبر أغوارهــا ونعاهــد أنفســنا علــى االلتــزام بهــا 
لنحظــى بحيــاة أفضــل جمــع الكتــاب خمســة أنــواع مــن القوانــن مســتوحاة مــن الشــريعة االســامية ميكــن لــكل إنســان أن يكيفهــا حســب حالتــه وشــخصيته. يتميــز الكتــاب باملنهجيــة وحســن 

التنظيــم والفكــرة البســيطة والكلمــة املمتعــة والقصــة القصيــرة والنصيحــة املفيــدة التــي تختــرق الذهــن والقلــب بــا تكلــف وال صعوبــة. 

من تأليف أ. هناء رشاد
كيف جتعلن ثمارك ال تنضب ونورك ال ينطفئ

وصفات جديدة للدخول من بوابات األمل
كيف حتصلن على إحساس عميق وواثق باألمان

كتــاب خفيــف لطيــف، بإطالــة جديــدة وإبــداع مــن نــوع خــاص، حــوى مــادة ثريــة ومنهًجــا عملًيــا يف التغييــر، واتســم بشــمولية النظــرة والرؤيــة املســتقبلية. يعــرض جتــارب حقيقيــة وقصــص 
ملِهمــة، بعيــًدا عــن االنبهــار والقداســة، قريًبــا مــن الواقــع والتطبيــق. موجــه لــك أختــي القارئــة ليأخــذ بيــدك ويســاعدك علــى فهــم احليــاة وتطويــر الــذات، ويعرفــك علــى فــن املعاجلــة اإليجابيــة 
لقضيــة املــرأة واحتياجاتهــا وأدوارهــا بعيــًدا عــن التبــذل والتذبــذب واالنصهــار. وينقســم الكتــاب إلــى قســمن: القســم األول: يســتعيد طفولتــك وتلقائيتــك اإلبداعيــة التــي تاشــت بســبب 
عوامــل التعريــة االجتماعيــة. القســم الثانــي: يقتــرح أفــكاًرا عمليــة متكنــك مــن وضــع بصمتــك يف املجتمــع. وســتجدين يف فصــول الكتــاب استشــهادات حتفيزيــة مــن الغــرب والشــرق، وتتعرفــن 
علــى جتــارب حقيقيــة ملِهمــة ألنــاس عاشــوا يف أزمــان وأماكــن مختلفــة يف أفريقيــا ويف اخلليــج ويف مصــر ويف تركيــة ويف إســبانيا ويف بريطانيــا مــن القــرن الســابع إلــى القــرن الواحــد والعشــرين، 
وســتقرئن أفــكاًرا عمليــة ميكنهــا أن تســتثير قدراتــك وتفتــح لــك خيــارات التعبيــر عــن موهبتــك .. ستشــهدين حضــوًرا مختلًفــا للمــرأة، مــرة وهــي تعيــش يف غربــة فــا تــذوب وال تنعــزل، ومــرة 
وهــي حبيســة البيــت ومــع ذلــك توظــف االنترنــت لتذويــب الفواصــل بــن الفضــاء اخلــاص والعــام، ومــرة وهــي تعبــر عــن موهبتهــا األدبيــة رغــم ظروفهــا الصعبــة فتصبــح أشــهر شــاعرة يف زمنهــا. 

جميــع ذلــك مــن أجــل أن تكونــي مختلفــة، وتكونــي وســط العدســة.

صفحــات مضيئــة وحكــم بالغــات مزجــت رقــة األنوثــة باحليــاء والعفــاف وهــدي الشــريعة بتوجيــه العلــم واخلبــرة فخرجــت درًرا المعــة وكلمــات مؤثــرة هــذا الكتــاب خطــاب املــرأة للمــرأة والتــي هــي 
أقــدر علــى فهــم أســرارها وســبر أغوارهــا ومعرفــة نقــاط ضعفهــا وقوتهــا كــي توقــظ األمــل مــن جديــد وتصحــح الوجهــة فتخــرج مــا يف نفســها مــن الكنــوز وتوقــظ هاجــس اإلبــداع والتطــور والرقــي
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كتب تنمية ذاتية

تشخيص لنقاط القوة والضعف يف اجلوانب املختلفة لوضع خطة متكاملة للحياة
التمرين مصمم ملساعدتك على التوازن يف حياتك والتأكد من التجدد املستمر

يحدد لك جوانب القوة والضعف يف حياتك
يحدد األمور التي حتتاج إلى تعديلها للوصول إلى حياة متوازنة فعالة

النجاح سر من أسرار احلياة يبحث عنه كل إنسان، ولم يعد أمنية بعيدة املنال إنه على بعد خطوات منك ضع قدمك على أول الطريق ودع الباقي للقوة الكامنة التي وهبك اهلل إياها.

رمبــا يكــون النجــاح يف بعــض صــوره نســبًيا ومتفاوًتــا وقــد نختلــف يف بعــض احلــاالت واألفــراد إن كانــوا ينضــوون حتتــه أم ال؟ ولكــن ممــا ال شــك فيــه أن النجــاح لــه طرقــه وقوانينــه وأفــكاره وإن 
اختلفــت وتعــددت، ونــادًرا مــا يأتــي اعتباطًيــا أو عشــوائًيا. هــذا الكتــاب يضــع بــن يديــك أفــكاًرا ملهمــة ومختلفــة ليثبــت قدميــك يف طريــق النجــاح ويصــل بــك إليــه. طــرح الكتــاب العديــد مــن 
الطــرق واملفاهيــم والهمســات التــي ترافــق الناجحــن يف طريقهــم إلــى القمــة بأســلوب شــيق وطريقــة رائعــة واختصــار لطيــف وجمــع أنيــق. يختصــر لــك مراحــل النجــاح يف احليــاة ويعطيــك 
أفــكاًرا رائعــة لــكل مرحلــة بحيــث تتســلح ببعــض تقنيــات احليــاة وتســتخدم األدوات املناســبة وتغيــر بعــض االعتقــادات الهدامــة. إن حياتــك تســتحق التغييــر وأنــت تســتحق األفضــل ومــن حقــك 

ان تكــون شــيًئا مذكــوًرا.

قمــم النجــاح كتــاب يتحــدث عــن بنــاء اإلنســان، ويدعــوك لتكــون قمــة يف ســاحة احليــاة الصاحلــة، ذو أثــر فعــال وعظيــم يف هــذا الوجــود. يطــوف بنــا الكتــاب ذروة وراء أخــرى فالوصــول إلــى 
القمــة إمنــا هــو جتــوال وريــادة يف القمــم وبدايتهــا. واختــار الكتــاب ســبع قمــم إن أراد اإلنســان أن ينجــح ويتألــق يف النجــاح ال بــد أن يلتــزم بهــا: القمــة األولــى: التحفيــز لنفســه ولآلخريــن. 
القمــة الثانيــة: الــكام واللغــة اإليجابيــة. القمــة الثالثــة: حــل املشــكات. القمــة الرابعــة: الهــدف. القمــة اخلامســة: التــوازن. القمــة السادســة: التفكيــر بطريقــة مختلفــة. القمــة الســابعة: 
اإلخــاص. قمــم عظيمــة األهميــة يف حيــاة النــاس، توصــل أصحابهــا للنجــاح حتًمــا إن هــم طبقوهــا ومارســوها يف حياتهــم العمليــة. كل ذلــك مدعــم باألمثلــة والتدريبــات والتماريــن املناســبة 
مــع حســن تقســيم وتنويــع، بشــكل يصلــح ليكــون منهًجــا تعليمًيــا أو تدريبًيــا. كتــاب لطيــف احلجــم واســع الطيــف والنفــع، ســتجعل القــراءة الدقيقــة لــه األفــكار تتبلــور بشــكل أفضــل وأعمــق. 

يســعى الكثيــر مــن املربــن والدعــاة واملعلمــن للبحــث عــن بدائــل غيــر مباشــرة تعمــر املجالــس ومتتــع األفئــدة وتــدرب املهــارات بعيــًدا عــن الوعــظ املباشــر والنصــح اململــول.. يقــدم لــك هــذا 
الكتــاب بديــًا نافًعــا ومفيــًدا وممتًعــا يف نفــس الوقــت. مجموعــة مــن األلغــاز الغريبــة، القدميــة واحلديثــة، الفكريــة واحلســابية، والتــي تعتمــد علــى التفكيــر والتحليــل املنطقــي، حتفــز العقــول 
ومترنهــا، وتبــث التحــدي، وتشــحذ الهمــم للتدريــب علــى حــل املعضــات خــارج نطــاق احللــول االعتياديــة والتقليديــة، فتخلــق ذهًنــا متوقــًدا وعقــًا نيــًرا ذو مرونــة عاليــة قــادًرا علــى رؤيــة 
املواقــف مــن أكثــر مــن زاويــة. كان هــذا الكتــاب ثمــرة جهــود مجموعــة مــن الشــباب العربــي علــى أحــد املنتديــات االلكترونيــة )أســرة منتــدى األذكيــاء(، بــدؤوا بترجمــة األلغــاز ونقلهــا، ثــم حتولــوا 
لإلبــداع واالبتــكار، ليضعــوا هــذا الكتــاب بــن أيديكــم. ســتجد يف هــذا الكتــاب مجموعــة كبيــرة مــن األلغــاز املتنوعــة، والتــي تلــزم اجلميــع يف مشــواره نحــو تطويــر الــذات، و تعمــل علــى تنميــة 
املهــارات التالــي:: دقــة املاحظــة. التفكيــر املنطقــي. التفكيــر اجلانبــي. ألعــاب الــذكاء. األلغــاز احلســابية والهندســية. ابــذل جهــدك يف حــل األلغــاز لتصقــل مهاراتــك وتنمــي عضــات مخــك، 

وال تتســرع يف االطــاع علــى احللــول الصحيحــة يف نهايــة كل بــاب.

هذا الكتاب 
- يساعدك يف ترتيب كراكيبك سواء الفكرية أو النفسية أو اإلدارية وغيرها ألن البداية الفعلية لتغيير وتطوير اإلنسان تبدأ من ترتيب داخله

- عندما يصبح اإلنسان عاجزا عن التقدم ، وهو عليم بقدراته وطموحاته .. عليه أن يتأكد أوال بأنه غير مكركب
- يخلصك من عوائقك الداخلية وكراكيبك لينتج عن ذلك تدفق لطاقتك الروحية واإلبداعية والعملية 

يعلمنــا هــذا الكتــاب أن نخــرج مــن طريقــة التفكيــر النمطــي املعتــاد لنتعــرف علــى منظومــة جديــدة كلًيــا يف التفكيــر هــذه املنظومــة اجلديــدة ســتقودنا إلــى التغييــر يف حياتنــا اخلاصــة 
وطريقــة تعاملنــا مــع مــن حولنــا بســلوك أكثــر حكمــة والتحــول مــن التفكيــر ببســاطة يف األمــور التفصيليــة الدقيقــة إلــى التفكيــر بطريقــة اســتراتيجية يكــون منطلقهــا النظــر العــام 
لألمــور مــن زاويــة مختلفــة متاًمــا وحتويــل دورنــا مــن الركــض املســتمر وراء األعمــال اليوميــة الروتينيــة إلــى الســعي وراء عظائــم األمــور وحتديــد األهــداف وتطويرهــا بشــكل مســتمر إن 
طريقــة التفكيــر املنظومــي الشــامل طريقــة جديــدة يف التفكيــر لتجعــل حياتنــا أســهل وجتعــل األمــور جتــري يطريقــة سلســة وفعالــة يف وقــت واحــد ومــع كثيــر مــن القصــص واألمثلــة 
الواقعيــة ســنجد أن يف احليــاة جوانــب جميلــة جــًدا لــم نتطــرق لهــا مــن قبــل بــل لــم تكــن تخطــر لنــا علــى بــال ولعلــه الوقــت املناســب لنجعــل مــن حياتنــا أبســط وأجمــل كثيــًرا عمــا ســبق

https://www.ebdaafekry.com/%D8%B1%D8%AA%D8%A8_%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%83.html
https://www.ebdaafekry.com/%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD.html
https://www.ebdaafekry.com/%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9.html
https://www.ebdaafekry.com/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD.html
https://www.ebdaafekry.com/%D9%82%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD.html
https://www.ebdaafekry.com/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2.html
https://www.ebdaafekry.com/%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9.html


ــوزيــــع ــتــ ــ لــلــنــشــر وال

* يمكنك إختيار الكتب مباشرة من هذه القائمة 

 إضغط على الكتاب لالنتقال مباشرة لصفحة شراء الكتاب من الموقع

يعــد هــذا الكتــاب دليــًا علمًيــا مختصًرا للمربن أثناء تنشــئتهم 
ألطفالهم، حيث يتحدث عن أهم التحديات واملشاكل السلوكية 
التــي تــؤرق األســر، ويضــع لهــا برنامًجــا مبســًطا بلغتــه وخطواتــه، 
مثــل )عنــاد األطفــال - تفــرد الطفــل - اخلــوف - احلركــة الزائــدة 
وتشــتت االنتبــاه - الرفــض املدرســي - التصــاق الطفــل بأمــه ..(. 
كمــا يثيــر الصفــات التــي جتعــل األب إنســاًنا ســلبًيا عاجــًزا عــن 
)أب(  لتولــي مهمــة  منــه صاحياتــه  وتســحب  بــل  أداء مهمتــه 
احلــذر  اآلبــاء  علــى  ينبغــي  التــي  للمصائــد  التعــرض  ويحــاول 
هــذا  يســاهم  أن  نتمنــى  أوحالهــا.  يف  يســقطوا  ال  حتــى  منهــا 
الكتــاب يف تصحيــح العاقــة اإلنســانية داخــل األســرة، ويشــكل 
ثقافــة تربويــة لــدى املربــن واملهتمــن بقضايــا الطفولــة مــن أجــل 
واكتســاب  وتيســير احليــاة  اإليجابيــة  التربيــة  مهــارات  حتقيــق 

صناعــة الســعادة والبســمة يف عاقاتنــا اإلنســانية. 

تصنعهــا  األيــادي  وتلــك  األطفــال  بأيــدي  األمم  مصيــر  إن 
أيادينــا اليــوم، هــم أيــاد ينبغــي إعدادهــا بدقــة والتعامــل معهــا 
بحــذر وانتبــاه ومعرفــة وعلــم. لــذا فــإن التربيــة فــن وعلــم واملربــي 
الناجــح مــن يفقــه هــذا العلــم ويتقــن مهاراتــه ويبــدع فنونــه. هــذا 
والتدريــب  التأليــف  يف  طويلــة  ممارســة  خاصــة  يعــد  الكتــاب 
وحــل املشــكات التربويــة يف مختلــف البيئــات والبلــدان، وســتجد 
فيــه مدرســة تعليميــة للتدريــب علــى مهــارات جديــدة وممارســات 
تربويــة إيجابيــة مبنيــة علــى أســس علميــة، بشــكل مبســط يســهل 
تنفيذهــا وممارســتها داخــل األســرة. يأخــذ بأيدينــا لنعمــل مًعــا 
علــى حتويــل األســرة إلــى مرســى آمــن ومحضــن رائــع لتخريــج 
وصقــل  اخليــر  وتنميــة  املواهــب  واكتشــاف  الصالــح  الولــد 
القــدرات. نقــدم لــك أيهــا القــارئ الكــرمي هــذا الدليــل التربــوي 
للممارســة الوالديــة والــذي ال يســتهدف صناعــة الوالــد املربــي 
وإمنــا يهــدف إلــى مســاعدته ملمارســة إيجابيــة مبنيــة علــى قواعــد 

وأســس علميــة. 

املراهقــة مرحلــة انتقاليــة وحلقــة وصــل بــن الطفولــة والرشــد، 
وهــي مرحلــة منــو نفســي وجســدي وعقلــي واجتماعــي متاحــق 
ومتســارع. يف هــذا الكتــاب عــرض ملوضــوع املراهقــة بتفصيــات 
بســيطة وواضحة، بعيدة عن احلشــو، وبأســلوب قابل لاســتيعاب 
والتنفيــذ واملمارســة التربويــة داخــل األســرة. يهــدف الكتــاب إلــى: 
يف  باإليجابيــة  تتســم  وعلميــة  صحيحــة  مفاهيــم  تشــكيل   -1
الرؤيــة لهــذه املرحلــة. 2- حتســن العاقــة بــن املربــن واملراهقــن 
ممــا يســاعد علــى معاجلــة أغلــب املشــكات والصراعــات بينهــم. 
3- بنــاء الثقــة بــن أطــراف العمليــة التربويــة وهــذا أســاس هــام 
يف التربيــة اإليجابيــة. ويتضمــن هــذا الكتــاب األبــواب التاليــة: 
مــا الــذي يجــب أن تعرفــه عــن املراهقــة؟ الصــدام مــع املراهــق. 

تشــجيع املراهــق؟ مهــارات االتصــال الفعــال. البيئــة الداعمــة.

عمــارة األرض واجــب نتقاســمه كبــاًرا وصغــاًرا، ونهضــة األمــة ســيصنعها جيــل أطفالنــا قريًبــا إن شــاء اهلل، 
لــذا فالتأســيس الصحيــح لألطفــال باألســاليب التــي تراعــي طــرق تفكيرهــم مــن أوجــب الواجبــات علــى 
املربــن. هــذا الكتــاب يوفــر املعانــي والتدريبــات املناســبة للنــشء واألطفــال بأســلوب رائــع وإخــراج مبــدع 
مشــوق وتوجيهــات للمربــن واملدربــن خطــوة خطــوة ويف مجــاالت شــتى ليحصــل التنــوع والتــوازن، بخلطــة 
ممتعــة ومفيــدة يف نفــس الوقــت. كتــاب صناعــة جنــوم احليــاة يعمــل علــى: تطويــر روح الطفــل اإلميانيــة من 
خــال البرنامــج اإلميانــي )نحيــا بحبــك يــا رب(. إكســاب الطفــل لغــة املشــاعر الصحيــة والســلوكيات املعبــرة 
عــن ذات ســوية مــن خــال البرنامــج التربــوي )عاملــي املمتــع(. برنامــج الطبــخ )ســلمت يــداك(. اجلانــب 
الروحــي يف الطفــل وتنميــة عقلــه وإضــاءة عاطفتــه مــن خــال البرنامــج الفنــي )مــن ُصِنــع يــدي( والــذي 
ميثــل اجلانــب اجلســدي واحلركــي. بهــذا التنــوع والتكامــل واخللــط املــوزون بــن جوانــب الطفــل األربعــة 
)النفــس والــروح واجلســد والعقــل(، يكــون املنتــج إنســاًنا ســامًيا بروحــه، ســعيًدا واثًقــا بنفســه، ناجًحــا مــع 

اآلخريــن، حــًرا بفكــره مبدًعــا بعطائــه، حينهــا ســيكون الطفــل جنًمــا يف ســماء أمتنــا صانًعــا للنهضــة.

إن حلظــات اســتقبال املولــود اجلديــد تعتبــر مــن أهــم حلظــات حياتنــا، حيــث نســمع بــكاءه كأنشــودة جميلــة 
تطــرب لهــا آذاننــا، وترســم لنــا مســتقبًا جميــًا مليًئــا باألمنيــات واألحــام املشــرقة. يســاعد هــذا الكتــاب 
كل مــن الوالديــن والعاملــن يف دور احلضانــة، واملدربــن التربويــن، وكل مــن يتعامــل مــع األطفــال مــن 
عمــر الــوالدة وحتــى السادســة. حيــث يشــرح بعــض األســرار فيمــا يخــص نظــرة هــذا املولــود اجلديــد للعالــم، 
وبــدء تعرفــه عليــه، ونظرتــه للكبــار، مــن خــال حــوار ممتــع علــى لســان الطفــل وبلغتــه اجلميلــة يجريــه مــع 
العالــم احمليــط حولــه، ومــع والديــه، يعبــر فيهــا عــن مشــاعره ويشــرح أســباب تصرفاتــه. يعتبــر هــذا الكتــاب 
شــديد التميــز يف بابــه، يقــدم فيــه املؤلــف منهًجــا تربوًيــا متكامــًا للتعامــل مــع األطفــال، األمــر الــذي 
ــا مفيــًدا يفســر العديــد مــن التصرفــات التــي قــد يحــار الوالــدان يف فهمهــا ويرشــدهم  يجعــل منــه مرجًع
لطريقــة التصــرف الســليم للمواقــف التــي يتعرضــون لهــا أثنــاء املــرور مبراحــل النمــو املختلفــة مبــا يشــمل 
النمــو النفســي والذهنــي واجلســدي واحلركــي واالجتماعــي ممــا يســاعدهم علــى تنشــئته نبتــة طيبــة تنيــر 

مصابيــح األمــل علــى طريــق الغــد. 

إن هــدف التربيــة األســاس هــو أن جتعــل املتربــي إنســاًنا ناضًجــا حــًرا مســؤواًل وأهــًا التخــاذ 
القــرار.. هــذا الكتــاب يســاعدك علــى حتقيــق ذلــك، حيــث ســتجد فيــه 50 معيــاًرا لبنــاء أســرة 

تربويــة فعالــة، تســاعد علــى تهيئــة بيئــة داعمــة للمراهــق.
املراهقــة مرحلــة مهمــة يف حيــاة اإلنســان إذ فيهــا تكتمــل شــخصيته فضــًا عــن كونهــا مرحلــة 
اكتشــاف وانفتــاح وعطــاء. يف هــذا الكتــاب ســتقرأ عــن )5( مهــارات لرفــع كفــاءة وفعاليــة الوالديــن، 
وبنــاء عاقــات حــوار إيجابــي مــع املراهقــن وهــي: تعلــم فــن اإلنصــات. التربيــة علــى االختيــار. 

اســع أواًل لتفهــم ثــم لتكــون مفهوًمــا. التكاتــف األســري. اللمســة األبويــة.

منهــج مهــارات احليــاة الوجدانيــة منهــج متكامــل يف بنــاء شــخصية اإلنســان مــن الطفولــة إلــى 
املراهقة ال سيما اجلانب الوجداني من حياته. نتعلم من خاله: كيف نقوي اجلانب العاطفي 
لــدى الطفــل واملراهــق. كيــف يفهــم الطفــل واملراهــق مشــاعره. الطــرق املثلــى الســتجاب املشــاعر 
املريحة التي حتمي الصحة النفســية والعضوية. اكتســاب مهارات التحكم يف مشــاعرنا الســلبية 
غيــر املريحــة وكيــف نتغلــب علــى تأثيرهــا الســلبي علــى أفكارنــا وتصرفاتنــا وكامنــا. 26 نوًعــا 
مــن املشــاعر لبنــاء معجــم لعواطفنــا تســاعد أبناءنــا علــى تخطــي عقبــات احليــاة. تقويــة جانــب 
احلــدس يف حيــاة أبنائنــا ليســاعدهم جنًبــا إلــى جنــب مــع العقــل للوصــول بهــم إلــى دائــرة االمتياز 

والتميــز. اكتســاب دليــل عاجــي الضطرابــات املــزاج املتعــددة للتغلــب علــى تأثيرهــا الســلبي.
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ــوزيــــع ــتــ ــ لــلــنــشــر وال

* يمكنك إختيار الكتب مباشرة من هذه القائمة 

 إضغط على الكتاب لالنتقال مباشرة لصفحة شراء الكتاب من الموقع

كتب دينية

هــل يــراودك حلــم حقيقــي أنــك حافــظ لكتــاب اهلل؟ ميكنــك أن تبــدأ بتحويــل حلمــك إلــى حقيقــة وتزيــل احلواجــز الوهميــة التــي تضعهــا أمــام نفســك.. مــن خــال هــذا الكتــاب الــذي أّصــل 
القواعــد وجمــع احلقائــق العلميــة والعمليــة التــي تفيــد وتســهل الطريــق وتشــحذ الهمــم وتفتــح لــك بــاب األمــل وتســهل عليــك عمليــة احلفــظ واملراجعــة والتثبيــت فتــرى حلمــك وقــد 
أضحــى واقًعــا. أبــدع الكتــاب يف إقنــاع القــارئ بأهميــة حفــظ القــرآن وجمالــه وبهائــه وأكــد علــى أهميــة اجلانــب النفســي يف تســهيل مهمــة حفــظ القــرآن وعاجلــه مبهــارة وإبــداع. ســتقرأ 
يف هــذا الكتــاب موضوعــات مهمــة وجديــدة وال غنــى لــكل مريــد للحفــظ عــن تعلمهــا وتطبيقهــا: حــول الذاكــرة القصيــرة والطويلــة، والتــاءات اخلمــس، واألفــكار االوتوماتيكيــة واملتوازنــة، 
وبروتينــات الذاكــرة التــي تضعــف وتقــوى بحســب تنشــيطها. كمــا ســتجد فيــه عصــارة خبــرات احلفــاظ وجتاربهــم ونصائــح ذهبيــة ال جتدهــا مجموعــة يف كتــاب آخــر. نســأل اهلل أن ينفــع بــه 

كل مهتــم بكتــاب اهلل وأن يهــون بــه حفــظ كتابــه. 

من إعداد أحمد آل محمود
بدائع وجواهر من كام اإلمام ابن قيم اجلوزية

يشتمل على نصائح وحكم ذهبية تنفعك يف الدنيا واآلخرة

إن تزكيــة النفــوس وتهذيبهــا مــن املقاصــد األولــى لبعثــة النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم شــغلت حيــًزا مــن دعوتــه حيــث ربــى جيــًا فريــًدا مــن نوعــه رهبانًيــا بالليــل فرســاًنا بالنهــار. هــذا الكتــاب 
جمــع يف هــذا املوضــوع مــن كل بســتان زهــرة ومــن كل كتــاب موعظــة ومــن كل عالــم ربانــي موقًفــا ونصيحــة. يتجــول بــك يف خبايــا النفــس ويكشــف لــك أســرارها ويدلــك علــى طريــق تزكيتهــا 
وتربيتهــا علــى الفضائــل. جمــع أعمــق املعانــي وأجمــل األحاديــث وأقــوى املقتطفــات وأكثرهــا دقــة يف الروايــة والســند واألكثــر تأثيــًرا يف النفــوس مــن أكثــر مــن 120 كتاًبــا يف التزكيــة واألخــاق. 

ليكــون مرجًعــا لغيــر املتخصصــن يف العلــم الشــرعي يف الرقائــق وتهذيــب النفــوس.

من تأليف د. محمد راتب النابلسي
يتحدث الكتاب عن دروس استخاص النصر من الهزمية وعن مبشرات النصر

كما ويتحدث عن شروط اهلل تعالى يف متكن األمة وإعادة مجدهم وعزهم بن األمم

موضــوع كتابنــا هــذا ميــس كل إنســان ويتعلــق بحياتنــا بشــكل يومــي ودائــم، ينبــه الغافــل ويعــن العاقــل الذاكــر، يقــف مــع أصغــر أعضــاء اإلنســان وأكثرهــا خطــًرا ومكانــة وأثــًرا، أال وهــو 
)اللســان(، فهــو املعبــر عمــا يف قلــب اإلنســان وبــه تتألــف القلــوب، ونذكــر اهلل، ونرشــد احليــارى، وبــه أيًضــا يشــرك بــاهلل ويظلــم األبريــاء، وتهــدم البيــوت، وتقــذف احملصنــات. وألن اإلنســان 
بأصغريــه )قلبــه ولســانه( فــا بــد أن يولــي أهميــة كبيــرة لنقــاء قلبــه وســامة لســانه. )وهــل يكــب النــاس علــى وجوههــم يف النــار إال حصائــد ألســنتهم(. فكيــف يتقــي املؤمــن حصــاد لســانه 

ومــا هــي آفاتــه وموبقاتــه وكيــف تتــم معاجلتهــا؟ ســتجد كل هــذا مفصــًا باألدلــة الصحيحــة والشــرح املبســط.

يأخــذك هــذا الكتــاب يف رحلــة نحــو اجلنــة.. اجلنــة التــي هــي مطمــح كل النــاس والغايــة القصــوى مــن وراء احليــاة الفانيــة وإن كل إنســان يرجــو أن يعيــش حياتــه الدنيــا بســعادة عظيمــة ثــم 
ينتقــل إلــى اجلنــة األعظــم عنــد خالقــه بعــد املــوت. ويتضمــن الكتــاب األبــواب التاليــة: ســنتعرف يف البــاب األول كيــف ندخــل جنــة الدنيــا ونعيــش فيهــا وكيــف نركــب قــارب النجــاة ونحقــق 
الراحــة النفســية والقناعــة االيجابيــة. ثــم ينتقــل البــاب الثانــي للحديــث عــن الفيتامينــات العشــرة التــي تعالــج القلــب ومتنحــه الرضــا الداخلــي والصفــاء والنقــاء واحلــب العميــق وتصــل بــه 
إلــى قمــة الســعادة وســدة الســرور والراحــة. أمــا البــاب الثالــث فيفصــل احلديــث حــول اخلطــوات العمليــة واملهــارات التطبيقيــة التــي تســاعدنا علــى اكتشــاف الســعادة يف الدنيــا ويجعــل حياتنــا 
مليئــة بالراحــة والســعادة وجتعلنــا نتحكــم مبشــاعرنا وأحاسيســنا عبــر البوصلــة الداخليــة. وســتتعرف خــال فصــول الكتــاب وأبوابــه علــى طــرق جديــدة للتفكيــر وســتجد فيــه حقائــق 

مذهلــة قضــى فيهــا علمــاء النفــس ســنوات طــوال لكــن إســامنا العظيــم ســهلها وبســطها لنــا وجعهــا مــن مفــردات حياتنــا اليوميــة. نتمنــى لكــم قــراءة ملؤهــا الفائــدة والنفــع والتطبيــق. 

لقــد درســنا احليــاة وعاجلناهــا وعرفنــا دروبهــا وطرقاتهــا ولكــن مــاذا بعــد احليــاة؟ ومــاذا نلقــى بعــد املــوت؟ إنــه عالــم مجهــول، ووعــد مرتقــب، وهــو نهايــة كل أمــر ومســتقر كل شــيء، حتســب 
النفــوس لــه ألــف حســاب وتتوجــس األفئــدة منــه وترتــاب، أخبرنــا عنــه عالــم الغيــب والشــهادة حتــى أصبــح يقيًنــا عندنــا وحقيقــة كأنهــا ماثلــة أمامنــا. هــذا الكتــاب يتنــاول هــذا املوضــوع 
بالتفصيــل والترتيــب حســب مــا جــاء عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم يف األحاديــث الصحيحــة، فيبــن لنــا أشــرطة الســاعة وعاماتهــا، ويلقــي الضــوء علــى مســألة مهمــة يف عقيــدة املؤمــن 

وهــي )عــذاب القبــر(، كمــا ســتجد فيــه إضــاءات هامــة تشــمل جميــع نواحــي احليــاة العامــة واخلاصــة. 
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ــوزيــــع ــتــ ــ لــلــنــشــر وال

* يمكنك إختيار الكتب مباشرة من هذه القائمة 

 إضغط على الكتاب لالنتقال مباشرة لصفحة شراء الكتاب من الموقع

ســنتحدث يف هــذا الكتــاب عــن إمــام عظيــم مــن أئمــة الفضــل والعلــم وهــو اإلمــام مالــك بــن أنــس إمــام دار الهجــرة ومــن ذوي الشــأن علــى مــدار التاريــخ، خلــد التاريــخ ذكــره كأحــد األئمــة األعــام 
وخلــد مذهبــه كأحــد األئمــة األربعــة الذيــن تبعتهــم هــذه األمــة، نتعــرف علــى تفاصيــل حياتــه اخلاصــة والعامــة والعلميــة، منــذ والدتــه وحتــى وفاتــه، بأســلوب جديــد وعــرض مميــز. وقــد تضمــن 
الكتــاب احملــاور التاليــة: حملــة تاريخيــة موجــزة عــن عصــر اإلمــام مالــك مــن النواحــي السياســية واالجتماعيــة والفكريــة والدينيــة. مولــده ونشــاأه ومنبتــه. متيــزه وســماته الشــخصية ومواهبــه 
وملكاتــه. عاقتــه مــع الدولــة واحلــكام. علمــه وآراؤه وتامذتــه. مذهبــه وأصولــه وكتبــه. خامتــة حــول وفاتــه ورحيلــه وشــهادات العلمــاء بــه. لــم يكتــف الكتــاب باألســلوب التقليــدي للترجمــة 
إمنــا عنــون لــكل حــدث مبــا يناســبه وحلــل وأبــدع يف اســتخراج العبــر واســتخراج الفوائــد ليضيــف إلــى الترجمــة طريقــة تفكيــر العلمــاء واالســتفادة مــن أخاقهــم. كمــا متيــز الكتــاب بالكثيــر 

مــن الصــور والرســومات احملترفــة لتلــك احلقبــة الزمنيــة وأشــهر شــخصياتها والتــي اســتوحيت مــن األوصــاف الدقيقــة التــي نقلهــا املؤرخــون لتقــّرب التاريــخ إلــى ذهــن القــارئ.

يهــدف الكتــاب إلــى تعريــف املســلمن بواحــد مــن أعظــم األئمــة علًمــا وورًعــا وتقــى وتواضًعــا وجــرأة يف احلــق وحرًبــا علــى الباطــل واستمســاًكا بالســنة الشــريفة، رابــع أئمــة أهــل الســنة أئمــة يف 
إمــام، شــخصية جليلــة اجتمــع فيهــا كثيــر مــن شــمائل صحابــة رســول اهلل، وكان لهــا أثرهــا يف التاريــخ والفقــه اإلســامي، إنــه )اإلمــام أحمــد بــن حنبــل( رحمــه اهلل تعالــى يشــمل الكتــاب جوانــب 
حياتــه كلهــا الشــخصية والعامــة، منــذ نشــأته األولــى طفــًا ثــم يافًعــا وشــاًبا وكهــًا حتــى وفاتــه وقــد تضمــن الكتــاب احملــاور التاليــة: الســيرة الذاتيــة والعلميــة. نقــاط متيــزه الشــخصية. علمــه 
وعقيدتــه وآراؤه وتامذتــه. أصــول مذهبــه وخصائصــه. وقــد متيــز الكتــاب مبــا يلــي: إخــراج جــذاب وصــورة غيــر مســبوقة لســيرة أي رمــز يف تاريخنــا العظيــم. لــم يتبــع الطريقــة التقليديــة 
يف ســرد الترجمــة والتعريــف إمنــا حلــل األحــداث واســتخرج العبــر مــن كل حادثــة ليخــرج القــارئ بفائــدة علميــة وإميانيــة مــن قــراءة الكتــاب. الكتــاب مدعــم بالكثيــر مــن الرســومات احملترفــة 
واملبدعــة لتلــك احلقبــة الزمنيــة وأشــهر شــخصياتها وهــي مســتوحاة مــن الوصــف احلقيقــي الــوارد يف كتــب التاريــخ والتراجــم. وضــع الكتــاب عبــارات ملخصــة لــكل فقــرة بخــط أكبــر قليــًا 

حيــث ميكــن للقــارئ قــراءة اخلاصــات بســرعة للحصــول علــى املعلومــات وإن كانــت ال تغنــي عــن قــراءة الكتــاب بأجمعــه. ختــم الكتــاب مبقارنــة فريــدة بــن األئمــة األربــع

من تأليف أ. علي شربجي
يتميز بأسلوبه السهل املبسط وعباراته السهلة

يقف عند أمهات املسائل واألحكام التي يحتاج املسلم إلى معرفتها

احلــج ســفر الهجــرة إلــى اهلل تعالــى اســتجابة لدعوتــه.. وهــو نســك تهفــو لــه القلــوب املؤمنــة.. وهــو الرحلــة الفريــدة يف عالــم األســفار.. ينتقــل املســلم فيهــا بنفســه وقلبــه إلــى البلــد األمــن.. 
نضــع بــن أيديكــم هــذا الكتــاب والــذي ســيكون دليلنــا عبــر هــذه الرحلــة.. نستشــف بعًضــا مــن أســرار مناســكه .. ونتعــرف علــى بعــض ِحَكِمــه فنلتقطهــا.. ســنتكلم عــن هــذه املناســك )واحــًدا 
تلــو اآلخــر( وخطــوة خطــوة يف كل مــكان.. وليــس مــا ســنذكره يف رحلتنــا أحكاًمــا فقهيــة وال بحًثــا يف املبــاح واحملظــور، إمنــا هــو عبــارة عــن مشــاعر جاشــت بهــا النفــس وطربــت.. وتأمــات ســبح 
الفكــر يف ُســُبحاتها.. بعــد قراءتــك لهــذا الكتــاب ســتجد إجابــات شــافية للتســاؤالت التاليــة: ملــاذا نطــوف جهــة اليســار وليــس اليمــن؟ مــا الســر يف أن الســعي ســبعة أشــواط؟ ملــاذا نرجــم حجــًرا 
بحجــارة ومــا ســر ذلــك؟ مــا أســرار األضحيــة وتقريــب القرابــن؟ ملــاذا نبيــت مبنــى قبــل عرفــة؟ يحــوي هــذا الكتــاب أســراًرا خاصــة جــًدا باملؤلــف يف معانــي احلــج والعمــرة، إضافــة إلــى جــداول 

خاصــة ومختصــرة لألحــكام، كمــا ضــم بعًضــا مــن األدعيــة واألذكار يف مواضعهــا املناســبة، كل ذلــك مدعًمــا بالصــور املعبــرة واملشــوقة وبأســلوب جميــل جــذاب

ملــاذا نصــوم؟!! كيــف نصــوم رمضــان حــق الصيــام؟؟ كيــف جنعــل مــن رمضــان بوابتنــا نحــو التغييــر واالنطاقــة؟ كيــف يســاعدنا رمضــان يف احملافظــة علــى صحتنــا النفســية واجلســدية؟؟ 
كيــف يكــون رمضــان وســيلة لتقويــة الروابــط االجتماعيــة؟ تســاؤالت كثيــرة ســتجد اإلجابــة عنهــا مــن خــال هــذا الكتــاب الــذي جمــع فيــه الدكتــور مــا وقعــت عليــه العــن وأحســت بــه النفــس 
وأرشــد إليــه العقــل والفكــر والقلــب مــن أســرار الصيــام ومــا يلحــق بــه مــن االعتــكاف وليلــة القــدر والعيــد وزكاة الفطــر.. ســنتعرف مــن خالــه علــى ركــن الصيــام مــن جميــع جوانبــه، نستكشــف 
أســراره وحكمــه وتشــريعاته، ونتفقــه بأحكامــه وتســاؤالته علــى املذاهــب األربعــة، ونســلي النفــس بذكرياتــه وقصصــه. لعــل هــذا الكتــاب يكــون مســاهمة جــادة ونافعــة يف إحيــاء جانــب التفكــر يف 

أســرارالصوم وفوائــده وحكمتــه، ولعلــه يقــرب أحكامــه للقــراء ويجعلهــا ميســرة لهــم .

نقــدم لــك يف هــذا الكتــاب علًمــا مــن أعــام األمــة وجنًمــا مــن جنومهــا وإماًمــا مــن أئمتهــا األربعــة املعتبريــن فقًهــا ورأًيــا وديًنــا وتقــى، اإلمــام أبــو حنيفــة النعمــان، نتعــرف علــى تفاصيــل حياتــه 
اخلاصــة والعامــة والعلميــة، منــذ والدتــه وحتــى وفاتــه، بأســلوب جديــد وعــرض مميــز لنبــرز لشــبابنا القــدوة احلســنة يف العلــم والفهــم والــورع والشــجاعة والكفــاح. ويتضمــن الكتــاب احملــاور 
التاليــة: نشــأته والبيئــة التــي تربــى فيهــا وبدايــة توجهــه إلــى طريــق العلــم. أســاتذته العظــام وتلقيــه العلــم عنهــم. ســماته الشــخصية وفكــره وعبادتــه. مــوارد رزقــه وجتارتــه وأخاقــه التجاريــة 
الرائعــة والفريــدة.. مواقفــه السياســية مــع األمويــن ثــم مــع العباســين.. علمــه وفقهــه العظيــم وآراؤه وعقيدتــه ومذهبــه وتاميــذه وكتبــه. وفاتــه وشــهادة النــاس فيــه. لــم يقصــد الكاتــب مــن 
تقــدمي ســيرة اإلمــام أبــي حنيفــة أن ميــر علــى التاريــخ أو يقــدم ســيرة مجــردة إمنــا أراد أن يتــم الربــط بــن احلاضــر واملاضــي مبــا ميكــن االســتفادة منــه والتأســي بــه والبنــاء عليــه فمــن لــم يكــن 
لــه مــاض يســتضيء بــه فلــن يكــون لــه حاضــر يتطلــع إليــه. ولــم يكتــف الكتــاب باألســلوب التقليــدي للترجمــة إمنــا عنــون لــكل حــدث مبــا يناســبه وحلــل وأبــدع يف اســتخراج العبــر واســتخراج 
الفوائــد ليضيــف إلــى الترجمــة طريقــة تفكيــر العلمــاء واالســتفادة مــن أخاقهــم. كمــا متيــز الكتــاب بالكثيــر مــن الصــور والرســومات احملترفــة لتلــك احلقبــة الزمنيــة وأشــهر شــخصياتها 

والتــي اســتوحيت مــن األوصــاف الدقيقــة التــي نقلهــا املؤرخــون لتقــّرب التاريــخ إلــى ذهــن القــارئ

يعرفــك هــذا الكتــاب بشــخصية فــذة فريــدة كان لهــا أثرهــا يف التاريــخ والفقــه اإلســامي وهــو )اإلمــام الشــافعي( ويبــن لــك بالتفصيــل كل جانــب مــن جوانــب حياتــه الشــخصية والعامــة. لــم 
يكــن املقصــود مــن تعريفنــا بســيرة اإلمــام الشــافعي مجــرد الســرد التاريخــي لكننــا أردنــا أن نســتنهض الهمــم ونحيــي العاقــة بيننــا وبــن تراثنــا اإلســامي وشــخصياته العظيمــة مــع تفهمنــا 
لتغيــر األدوات والوســائل بتغيــر العصــور واألزمــان. وقــد حــاول الكتــاب اإلملــام بأكثــر مراحــل حيــاة الشــافعي الزاخــرة بالعلــم والعمــل، لتتكــون عنــد القــارئ صــورة عــن هــذا اإلمــام اجلليــل 
منــذ والدتــه وحتــى وفاتــه، وقــد تضمــن الكتــاب احملــاور التاليــة: والدتــه ونشــأته وأجــداده. مواهبــه ومــا متيــز بــه مــن صفــات َخلقيــة وَخلقيــة شــهرته العامليــة عبــر رحاتــه إلــى املدينــة والعــراق 
واليمــن ومصــر. شــيوخه وتاميــذه. فقهــه ومذهبــه. شــهادات أهــل اللغــة وكبــار العلمــاء فيــه. وجنــد الكتــاب قــد متيــز باألمــور التاليــة: لــم يتبــع الكتــاب الطريقــة التقليديــة يف ســرد الترجمــة 
والتعريــف إمنــا حلــل األحــداث واســتخرج العبــر مــن كل حادثــة ليخــرج القــارئ بفائــدة علميــة وإميانيــة مــن قــراءة الكتــاب. الكتــاب مدعــم بالكثيــر مــن الرســومات احملترفــة واملبدعــة لتلــك 
احلقبــة الزمنيــة وأشــهر شــخصياتها وهــي مســتوحاة مــن األوصــاف الدقيقــة التــي نقلهــا املؤرخــون. جتــد يف الكتــاب عبــارات ملخصــة لــكل فقــرة تعــن القــارئ علــى ســرعة احلصــول علــى 

املعلومــة وتثبيتهــا وإن كانــت ال تغنــي عــن قــراءة الكتــاب كامــًا. 
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ــوزيــــع ــتــ ــ لــلــنــشــر وال

* يمكنك إختيار الكتب مباشرة من هذه القائمة 

 إضغط على الكتاب لالنتقال مباشرة لصفحة شراء الكتاب من الموقع

كتب تاريخية

كتاب فلسطين متوفر أيضا باللغات التالية:

األسبانيةالفرنسية اإلنجليزية

يعتبــر هــذا الكتــاب مــن أوســع الكتــب انتشــاًرا، ويعــد مرجًعــا هاًمــا وملخًصــا ملــا كتــب يف تاريــخ فلســطن واألرض املقدســة. يهــدف إلــى 
تأديــة األمانــة التاريخيــة املناطــة بنــا، وإيقــاظ الشــعور العربــي واإلســامي لإلحســاس بأهميــة هــذه البقعــة املباركــة وجعــل العمــل لهــا 
أولويــة. تطلــب العمــل علــى هــذا املشــروع قرابــة األربــع ســنوات مــا بــن جمــع وتأليــف وإخــراج وتدقيــق اشــترك فيــه فريــق متكامــل. 
وقــد دحــض باحلقائــق واألدلــة مزاعــم اليهــود وأكاذيبهــم يف حقهــم التاريخــي بــأرض فلســطن وإثبــات أن أول مــن ســكن فلســطن 
هــم العــرب، وكشــف املؤامــرات والفضائــح التــي جــرت علــى أرض اإلســراء واملعــراج علــى مــدى التاريــخ. تنــاول الكتــاب قضيــة فلســطن 
بشــيء مــن التوســع وتضمــن احملــاور التاليــة: فلســطن قبــل اإلســام. فلســطن يف العهــد اإلســامي. فلســطن يف العهــد العثمانــي 
وحكــم االنكليــز. فلســطن حتــت االحتــال اليهــودي. االنتفاضــة والســام. أهــم مــا مييــز هــذا الكتــاب وقــد ســبقته مؤلفــات كثيــرة يف 
تاريــخ القــدس مــا يلــي: التسلســل املنطقــي التاريخــي لألحــداث، حيــث عــرض هــذا الكتــاب بإيجــاز غيــر مخــل تاريــخ القــدس مــن بــدء 
التاريــخ وحتــى أحــداث الســاعة املعاصــرة مــع تقســيم وترتيــب واضــح. مجموعــة مــن الصــور النــادرة والكثيــرة زادت علــى 500 صــورة مت 
انتقاؤهــا مــن أكثــر مــن عشــرة آالف صــورة. احلكــم علــى األحــداث دون االكتفــاء بالســرد التاريخــي للوقائــع. إحصائيــات وأرقــام مؤثــرة 

يف تاريــخ االنتفاضــة . خامتــة برؤيــة مســتقبل فلســطن مبنيــة علــى اآليــات واألحاديــث الصحيحــة

لتخــوض أي معركــة يجــب عليــك أواًل معرفــة نفســك وإمكاناتــك وقدراتــك ومــن ثــم معرفــة عــدوك وإمكاناتــه وقدراتــه، الكتــاب هــذا 
ببســاطة دليلــك ملعرفــة أغلــب املعلومــات التــي يتوجــب عليــك معرفتهــا عــن البعبــع املســمى )اليهــود(. يعتبــر هــذا الكتــاب دراســة 
شــاملة وكاملــة وواعيــة لتاريــخ اليهــود ومعتقداتهــم ومخططاتهــم وأســاليبهم منــذ بدايتهــم وحتــى اللحظــة الراهنــة، يســتفيد منهــا 
القــارئ الكــرمي وال يســتغني عنهــا الباحــث املطلــع. حقائــق ووقائــع ال يشــك بصحتهــا، موثقــة باملصــادر واملراجــع واألدلــة والشــواهد. 
الكتــاب غنــي بالصــور ممــا أضفــى عليــه كثيــًرا مــن املتعــة رغــم الكــم املعلوماتــي الكبيــر، حيــث احتــوى أكثــر مــن 2000 صــورة وخريطــة 
تســاعدك يف التعــرف علــى حقيقــة أشــرس أعــداء األمــة، فتتعــرف علــى نقــاط قوتهــم ونقــاط ضعفهــم، منظماتهــم، دينهــم احملــرف 
وســخافاته وانحرافاتــه، طقــوس مناســباتهم، نظامهــم السياســي واالقتصــادي والعســكري، والتعليمــي، باألرقــام واإلحصائيــات. كمــا 
يجيــب الكتــاب عــن التســاؤالت التاليــة إجابــة علميــة تاريخيــة موثقــة بالشــواهد واألدلــة: كيــف وصــل اليهــود ألغلــب املراكــز العامليــة 
وصــار لهــم قــوة التأثيــر يف العالــم والتغلغــل فيــه؟ كيــف اســتطاع اليهــود بنــاء دولتهــم وانتــزاع فلســطن منــا؟ هــل كل مــا نســمعه مــن 
مخططــات وبروتوكــوالت يهوديــة هــي حقائــق مثبتــة؟ كيــف نســتطيع مواجهــة هــذا العــدو اللئيــم ومــا متطلبــات ذلــك؟ مــا هــي أســس 
الكيــان الصهيونــي يف التعليــم والصحــة السياســة واألمــن واالقتصــاد واألحــزاب واملذاهــب …..؟ كل هــذا وغيــره الكثيــر بالوثائــق 

والــدروس والعبــر جتدونــه يف هــذا الكتــاب.

دراســة شــاملة لتاريخ األندلس بأســلوب ممتع ومشــوق، وتسلســل تاريخي كامل وواضح، وقراءة واعية لألحداث، منذ دخول اإلســام 
وحتــى خــروج املســلمن بتقســيم منطقــي للمراحــل. يعتبــر مرجًعــا هاًمــا وملخًصــا تاريخًيــا ألهــم األحــداث يف العهــد اإلســامي 
األندلســي بــا إخــال أو تطويــل، هدفــه تخليــد للحضــارة العظيمــة التــي أسســها املســلمون يف األندلــس بالصــور الوثاقيــة. احتــاج 
ثــاث ســنوات مــن اجلهــد والعمــل اجلــاد ابتــداء بالتأليــف وانتهــاء بالعمــل اإلخراجــي الضخــم. مقســم إلــى أربعــة أبــواب رئيســية: 
الفتــح اإلســامي. الدولــة األمويــة يف األندلــس. دويــات الطوائــف وملــوك املغــرب. نهايــة األندلــس. يعتبــر هــذا العمــل أول كتــاب 
يتحــدث عــن تاريــخ األندلــس بهــذا الشــمول وهــذا الترتيــب، ويتميــز عــن غيــره مــن الكتــب التــي تتحــدث عــن نفــس املوضــوع باألمــور 
التاليــة: أكثــر مــن 800 صــورة نــادرة جتســد الكثيــر مــن الوقائــع واألحــداث واحلضــارة والعمــارة اإلســامية. خارطــة يف نهايــة كل فصــل 
مبــن عليهــا أهــم املعــارك واألحــداث. تلخيــص العبــر والــدروس املســتفادة مــن كل حقبــة. اآلراء اخلاصــة باملؤلــف مــن خــال احلكــم 
علــى األحــداث لــكل فتــرة. تعريــف بالشــخصيات والــدول والدويــات التــي مــرت علــى تاريــخ األندلــس. بيــان ألهــم أســباب التهــاون 

والضعــف الــذي أصــاب املســلمن وأخرجهــم مــن األندلــس.
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ــوزيــــع ــتــ ــ لــلــنــشــر وال

* يمكنك إختيار الكتب مباشرة من هذه القائمة 

 إضغط على الكتاب لالنتقال مباشرة لصفحة شراء الكتاب من الموقع

كتب تعليمية

املنهج الوايف لتعليم أطفال احلضانة احلروف العربية
يجمع بن التعليم بالقصة والنشاط والترفيه بأسلوب جذاب ممتع

يحتوي على
- 4 كتب تعليمية ملنهج اللغة العربية

CD أنشودة احلروف ضمن -

منهج تعليم العلوم ألطفال احلضانة
املنهج الوايف لتعليم أطفال احلضانة العلوم

والنشــاط  واالكتشــاف  والتجــارب  بالقصــة  التعليــم  بــن  يجمــع 
وممتــع جــذاب  بأســلوب  والترفيــه 

املنهــج الــوايف لتعليــم أطفــال احلضانــة القــرآن الكــرمي ، األحاديــث 
 ، والســلوكيات  اآلداب   ، املســلم  دعــاء   ، اإلســام  أركان   ، الشــريفة 

النبويــة  الســيرة 
منهج تعليم الدين ألطفال احلضانة

6 كتب مناهج تعليمية
CD 6 أناشيد تعليمية ضمن

لوحة ألعاب )قطع فك وتركيب(

 ، )اآلعــداد  الرياضيــات  احلضانــة  أطفــال  لتعليــم  الــوايف  املنهــج 
املفاهيــم(  ، األلــوان   ، األشــكال 

منهــج يجمــع بــن التعلــم باالكتشــاف والتجربــة واللعــب والنشــاط 
والترفيــه بأســلوب جــذاب ممتــع
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ــوزيــــع ــتــ ــ لــلــنــشــر وال

* يمكنك إختيار الكتب مباشرة من هذه القائمة 

 إضغط على الكتاب لالنتقال مباشرة لصفحة شراء الكتاب من الموقع

كتب إدارية

املنهج املتكامل للتدريب على القوة والنفوذ
يحتوي على 5 مقاييس ومتاريند

1. مقياس القوة والنفوذ
2. مترين تكتيكات تفاوضية

3. مترين أساليب خبيثة شائعة
4. مترين ماذا تفعل عندما تخطئ؟

5.مقياس كيف تدير رئيسك؟

فيه مواصفات اخلطيب وأدوات تطويره
إعداد املكان ووسائل اإليضاح واإللقاء وغيرها

عصارة جتربة املؤلف العملية يف اإللقاء والتدريب
تفصيل موضوع اإللقاء والتقدمي

املكتبــة  بــه  امتــألت  كبيــر  موضــوع  الناجــح  القائــد  وصفــات  القيــادة 
أجلــه  مــن  وعقــدت  األخيــرة  اآلونــة  يف  عنــه  احلديــث  وكثــر  الغربيــة 
الــدورات التدريبيــة، لكــن هــذا الكتــاب يضيــف لبنــة للمكتبــة العربيــة 
مــن جوانــب  هاًمــا  ويثــري جانًبــا  ثغــرة  ويســد  بهــذا اجلانــب  الفقيــرة 
القيــادة أال وهــو اجلــودة والفاعليــة يف القيــادة. يشــرح باختصــار كيــف 
قيادتــه،  يف  أعلــى  جــودة  معاييــر  وممارســة  التميــز  القائــد  يســتطيع 
نقــاط  علــى  الضــوء  ويســلط  القيــادة.  النظريــات يف  أهــم  مســتعرًضا 
هامــة يف مســيرة القائــد ويدعــم توجهاتــه العلميــة بدراســات واســتبيانات 
وإحصائيــات مفيــدة. يتضمــن الكتــاب احملــاور التاليــة: التعريــف بالقائد 
وأمنــاط القيــادة العمليــة. التعريــف بالنظريــات القياديــة القدميــة منهــا 
واحلديثــة. حكايــة اجلــودة مــع الدكتــور وليــام دمينــغ. املقارنــة بــن اإلدارة 
ممارســة  وأدوات  طــرق  اجلــودة.  متكااملــة  والقيــادة  اجلــودة  متكاملــة 
أفــكار  ثــم  وأدواره.  الفعــال  القائــد  صفــات  اجلــودة.  متكاملــة  القيــادة 

مفيــدة لتدريــب فعــال يســاعد علــى القيــادة بفعاليــة وجــودة أعلــى

مقيــاس خــاص لتحديــد منطــك القيــادي وفاعليتــك 
يف املواقــف املختلفــة وإرشــادات لتطويــر أدائــك فيهــا

يعد من أفضل النظريات القيادية
قائم على عدة دراسات علمية لعدة عقود

يســاعد التمريــن أن تكــون قائــدا أفضــل ليــس فقــط 
يف مجــال العمــل بــل يف حياتــك الشــخصية أيضــا

يســاعد املقيــاس يف حتديــد مهاراتــك املتميــزة التــي يجــب التركيــز 
عليهــا يف اختيــار األهــداف واملشــاريع

وكذلــك املهــارات القياديــة التــي بحاجــة لتنميــة وتطويــر ليتــم وضــع 
خطــة لتطويرهــا

يشكل منهجية للتعرف على أهم املهارات الازمة للتدريب القيادي
معاييــر واضحــة لتحديــد املهــارات القياديــة التــي حتتــاج إلــى تنميــة 

واقتراحــات محــددة لتطويرهــا 

عالــم  فهــم  إلــى  باإلضافــة  القــرارات  اتخــاذ  علــى  قدراتــك  اختبــر 
االستشــارات

مترين فريد وطريقة إبداعية يف تعليم فن اتخاذ القرار
تصميم إبداعي يف اإلخراج وتنفيذ التمرين

صمم للطامحن للوصول إلى النجومية
يتضمن املفاهيم احلديثة يف صناعة النجوم

النظريــة  فهــم  يف  متميــزة  خماســيات  كذلــك 
للنجوميــة األساســية 

مقيــاس مــدى توافــر صفــات املبدعــن فيــك وحتديــد منطــك مــن بــن 
أنــواع املبدعن

اختبار من 49 سؤاال حتدد من خالها درجة اإلبداع لديك
32 صفحة لصفات املبدعن وطرق اإلبداع مت بناء املقياس عليها

20 وسيلة لزيادة اإلبداع لديك

إن أبــرز اإلصابــات التــي منيــت بهــا هــذه األمــة يف وقــت مبكــر مــن تاريخهــا هــي اإلصابــات الفكريــة أو الثقافيــة التــي تراكمــت آثارهــا حتــى جعلــت منهــا أزمــة أربكــت 
العقــل املســلم وشــلت فعاليتــه واســتدرجته إلــى درجــات احليــرة واالضطــراب والقلــق الثقــايف. هــذه األمــة هــي أحــوج مــا تكــون إلــى صناعــة العقــل املثقــف لتســتأنف 
مســيرتها وليصلــح آخرهــا مبــا صلــح بــه أولهــا. ولــن تســتطيع ذلــك مــا لــم تعــد تشــكيل ثقافتهــا وتبنــي عالــم أفكارهــا وتــرمم نســقها الثقــايف هــذه السلســلة تعينــك 
أخــي القــارئ علــى حتقيــق ذلــك )صناعــة الثقافــة( سلســلة مؤلفــة مــن أربعــة كتــب وهــي: صناعــة الثقافــة، الطفــل القــارئ، كيــف أقــرأ، مــاذا أقــرأ. احتاجــت جهــد ثــاث 
ســنوات مــن البحــث اجلــاد واستشــارة املختصــن واالســتفادة مــن خبراتهــم. جتيــب هــذه السلســلة عــن األســئلة الكبــرى التــي تشــكل امتحــان التاريــخ وحتديــد الواقــع 
ملجتمــع مــا. حرصنــا مــن خالهــا علــى تبســيط موضــوع الثقافــة الــذي صــار صعًبــا ومعقــًدا ملعظــم الشــباب، وحاولنــا طرحــه بشــكل إبداعــي علــى شــكل صــور وجــداول 

ترتــب األفــكار وتقلــل الــكام وتســتوعب املوضــوع. لــم نكتــف باملراجــع العربيــة بــل أضفنــا إليهــا أحــدث مــا توصــل لــه العلــم الغربــي يف هــذا املجــال.

صفاتــك  لتحديــد  والعلميــة  العامليــة  املقاييــس  وأعلــى  أفضــل  مــن 
القياديــة

العــام  املتوســط  دقيقــة لصفاتــك مقاســة بصفــات  يعطيــك مقارنــة 
العالــم للقــادة يف 

مت تعريبه وتعديله ليتناسب مع العقلية واللغة العربية املتداولة
يقسم الصفات القيادية إلى خمسة مجاالت

التعليــم والتدريــس والتدريــب مهمــة عظيمــة فهــي تســاهم يف نقــل التجربــة اإلنســانية وتــوارث اخلبــرات البشــرية ولوالهــا لتوقــف العلــم اإلنســاني ولتجمــدت احليــاة وملــا وصــل البشــر إلــى 
املســتوى املتقــدم مــن التقنيــة والرفاهيــة واملدنيــة التــي ينعمــون بهــا. ســتجد أيهــا القــارئ الكــرمي بــن دفتــي هــذا الكتــاب: دليــل إرشــادي ومرجــع هــام لطــرق التعليــم والتدريــب احلديثــة 
مــع صــور منوعــة وإخــراج فنــي عالــي اجلــودة. مجموعــة كبيــرة مــن التماريــن واملهــارات العلميــة. نظريــات حديثــة وعلميــة وبعضهــا يعــد مــن أســرار هــذا الفــن. كيفيــة اســتخدام الوســائل 
التقنيــة املســاعدة واحلديثــة ملواكبــة التطــور. وســائل كســر احلواجــز يف التعليــم والتدريــب بأســاليب أشــهر املدربــن يف العالــم. 35 طريقــة إليصــال املعلومــة بــدون محاضــرات. مهــارات 
إعــداد مــواد تدريبيــة تدريســية متميــزة وإعــداد احلقيبــة التدريبيــة والتعليميــة اجليــدة. كيفيــة تقييــم التدريــب ومتابعتــه. التعــرف علــى أمنــاط املتدربــن واملتعلمــن وكيفيــة التفاعــل 

معهــم. كيفيــة حتديــد االحتياجــات التدريبيــة والتدريســية. باإلضافــة لعــدد كبيــر مــن األلغــاز العقليــة والبصريــة احلديثــة ملســاعدة املدربــد

يف  املؤسســية  مســتوى  لقيــاس  مصمــم  اختبــار 
والضعــف يف  القــوة  نقــاط  إلــى  والتعــرف  منظمتــك 
أركان  مــن  جانــب  كل  يف  اخللــل  وحتديــد  منظمتــك 

احلديثــة املؤسســات  يف  التنظيــم 
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ــوزيــــع ــتــ ــ لــلــنــشــر وال

* يمكنك إختيار الكتب مباشرة من هذه القائمة 

 إضغط على الكتاب لالنتقال مباشرة لصفحة شراء الكتاب من الموقع

شــيكات مــن األب للتعبيــر عــن شيكات للعادات اليومية
احلــب للعائلــة

شيكات للتعبير عن احلب للزوج  شيكات للتعبير عن احلب لألخوة

شيكات للتعبير عن احلب للزوجة

يقــوم هــذا الكتــاب علــى فكــرة رائعــة ومبدعــة يف وضــع أســس يتفــق 
عليهــا الزوجــان ليصــل كل منهمــا إلــى إرضــاء شــريكه وفهمــه ومحاولــة 

إســعاده
يســلط الضــوء علــى الكثيــر مــن النواحــي الدقيقــة والهامــة يف احليــاة 

الزوجية

نصائح وتوجيهات خاصة حلياة زوجية سعيدة
يف هذا الكتاب :
- همسات للزوج

- همسات للزوجة
- همسات للزوجن

الصحــة تــاج علــى رؤوس األصحــاء، والعاقــل الفطــن هــو مــن يحافــظ علــى هــذا التــاج ويتعلــم كيــف يثبتــه. هــذا الكتــاب يضــع بــن يديــك دراســات علميــة ومعلومــات طبيــة موثوقــة وإرشــادات 
ســلوكية ونفســية لتعيــش حيــاة صحيــة طيبــة، وتتمتــع بحياتــك مــن خــال غــذاء صحــي ومتــوازن. لــن جتــد فيــه جــداول للحميــات الغذائيــة املرهقــة، وال جــداول خلســارة وزنــك الزائــد خــال 
أيــام، ولــن تتنــاول اقراًصــا ولــن يطلــب منــك إجــراء عمليــات جراحيــة ولــن تضطــر إلــى اإلحســاس باجلــوع، لكنــك ســتجد فيــه منًطــا مفيــًدا حليــاة صحيــة دائمــة وبرامــج حميــة مدروســة 
ومعقولــة ومتأنيــة. ســتجد فيــه تفاصيــل كثيــرة ومتنوعــة جــًدا ألنــواع األطعمــة الصحيــة وغيــر الصحيــة وقيمتهــا الغذائيــة وغيــر ذلــك ممــا لــم يجمــع يف كتــاب واحــد بطريقــة طبيــة 

وســلوكية. كل ذلــك بأســلوب عملــي وعقانــي وبســيط مدعــم بقصــص الناجحــن يف هــذا املجــال، ســوف يكــون أكبــر خطــوة مســاعدة لــك يف التخلــص مــن وزنــك.

لهــذا كتبــت: نفحــات مــن خطــرات النفــس وقبســات مــن هــدى العقــل وجتــارب الواقــع عاشــتها الكاتبــة يف مرحلــة مــن حياتهــا فســطرتها وصورتهــا. ليــس كتاًبــا باملفهــوم التقليــدي احكمــت 
فصولــه وجمعــت مادتــه وعلومــه ولكنــه آراء وحكــم ونظــرات وخاصــات وتأمــات أبدعتهــا الــروح األدبيــة والنفــس احلكيمــة. ســتجد فيــه مــا يشــهد لــه عقلــك وتتحــرك لــه أحاسيســك وحتــن 

لــه كوامــن الذكــرى يف داخلــك.

بالنســبة لناشــد الثقافــة العامــة قــد يكــون مــن احملبــب معرفــة شــيء بســيط يف كل شــيء أهــم مــن معرفــة كل شــيء يف شــيء مــا. يقــدم هــذا الكتــاب خاصــة ألهــم موضوعــات الثقافــة العامــة 
)الصحــة- النجــاح- الثقافــة الزوجيــة- التربيــة اإليجابيــة(، ويضــم جتــارب حياتيــة ناجحــة مــن أهــل االختصــاص واملعرفــة، ويعتبــر مــادة علميــة راقيــة بقالــب عــرض إبداعــي، كمــا يقــدم 

ملخًصــا ألهــم الدراســات واألبحــاث اإلنســانية واالجتماعيــة. 

نضــع بــن يديــك أختــي القارئــة كتاًبــا يأخــذك بعيــًدا وينقلــك يف ســحابات التألــق والتميــز. ســتجدين يف هــذا الكتــاب جمــال الــروح وخفتهــا وواقعيــة الطــرح وبســاطة األســلوب. يتنــاول هــذا 
الكتــاب طموحــات الفتيــات وهمومهــن وإبداعهــن، حيــث يناقــش كل مــا يهــم الفتــاة مــن ســبل النجــاح وطــرق اإلبــداع وإدارة احليــاة والنجــاح يف العاقــة مــع اهلل والوالديــن وجميــع مــن حولهــا 
وكذلــك وصفــات ســهلة لإلبــداع يف الطبــخ. ويتضمــن الكتــاب احملــاور التاليــة: عاقــة األم بابنتهــا. حملــات إميانيــة. االهتمــام بالقيــم واألخــاق واحلــث عليهمــا. االهتمــام بالصحــة البدنيــة 
فالــذات هــي عقــل اجلســم. العــاج املعــريف الســلوكي. قيمــة العمــل اجلماعــي وكيــف نتعايــش ســوًيا لنخــرج بهــدف واحــد هــو إعــاء القيــم واحتــرام اآلخريــن واالرتقــاء بالوطــن. ملــاذا اســم 

كويزيــات ومــن أيــن أتــى؟ ومــن هــّن فتيــات كويزيــات؟

كتب أخرى متنوعة

شــيكات للتعبيــر عــن احلــب 
األصدقــاء بــن 

شيكات للتعبير عن احلب لألم شــيكات للتعبيــر عــن احلــب 
للوالديــن والعائلــة
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* يمكنك إختيار الكتب مباشرة من هذه القائمة 

 إضغط على الكتاب لالنتقال مباشرة لصفحة شراء الكتاب من الموقع
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يسرنا تنفيذ طلبيتكم مباشرة 
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