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 اخلدمات التعليمية املساندة



 اخلدمات التعليمية املساندة



من أهم الخدمات المساندة الالزم توافرها من خالل المؤسسة 
مية دورات في التن"التعليمية لتنمية المهارات العامة لطالبها 

:منها على سبيل المثال" البشرية
مهارة تحقيق الهدف -١
مهارة تحفيز الذات -٢
مهارة إدارة الوقت  -٣
مهارة التواصل واالتصال الفعال -٤
مهارة التفكير اإليجابي -٥
مهارة حل المشكالت -٦
مهارة التخطيط لمشروعك الصغير -٧



أن تكون قادرا على حتديد وحتقيق هدفك -١
 



مهارات حتفيز الذات -٢
 





هرمون النمو رمز السعادة عند اإلنسان والعكس هرمون الكورتيزول

عادةأفضل طريقة لتحفيز هرمون النمو هو الحالة النفسية الجيدة لإلنسان وشعوره بالس



تحفيز هرمون النمو بطريقة متناغمة مع بقية الهرمونات بالجسمطرق 

والراحة النفسية أفضل الطرق لتحفيز هرمون النموالتفاهم  -١

ساعات يوميا يجعل الجسم يحفز هرمون النمو عند االنسان ٨بعمق لمدة النوم  -٢

ورتيزول حالة وجود طاقات سلبية نتيجة للقلق مما يحفز الهرمون المضاد وهو الكفي  -٣
مشي مما يقلل عدد ساعات النوم بالنصيحة هنا بضرورة المشي لمسافات  طويلة فال

يساعد على النوم 

يال العشاء أو العشاء في وقت مبكر وبكميات بسيطة حتى ال نرهق الجسم لعدم  -٤
بعملية الهضم

حيةصكلما ارتفع هرمون النمو كلما انخفض هرمون الكورتيزول كلما شعرت بالسعادة كلما عشت حياة 



 مهارة التفكري االجيايب -٣



 مهارة إدارة الوقت -٤





 مهارة التواصل واالتصال الفعال  -٥



 لغة اجلسد



 لغة اجلسد
اإليحاءات التي يقوم  وتشمل الحركات  (Body Language)(لغة الجسد 

 ووجهه،  على التعابير وبها المرء عند حديثه باإلضافة إلى أدق التفاصيل 
يغير من س هذه اللغة اسرار ومعرفتك كيف تقرأ لغة الجسد عن طريق خبايا 

لك من أسلوب تواص وطريقة عيشك للحظات التي تقضيها مع اآلخرين 
با في صوا وتحس بأنك أكثر ذكاء  ومعهم، سيجعلك ترى العالم من األعلى 

فع التصرف مع المواقف، كما سيساعدك على الوصول إلى أصدقاء جدد، ر
نا للتعرف تحسين حياتك بشكل ال يصدق، لذلك تعال مع ونسبة مبيعاتك، 

.على بعض الحقائق المتعلقة بقراءة لغة الجسد



 العيون ال تكذب



 إمياءات العيون
ه إيماءات العيون هي أهم ما يعتمد عليه الخبراء في قراءة لغة الجسد ذلك ألن

اءات من أهم إيح ويصعب التحكم فيها إراديا عند التقاء األعين بشكل مباشر، 
:العينين

 حيحالعكس ص وإذا اتسعت بؤرة العين فذلك يدل على سعادة الشخص بما سمعه.
 دقه فيما أثناء حدثه فذلك يوحي بص) يسارك أنت ( إذا اتجه بصر المرء إلى يمينه

.يقوله، بتذكره ألقوال أو أفعال أو مشاعر محددة
 اعلم أنه ف) يمينك أنت ( إذا اتجه بصر الشخص الذي تحاوره أو تشاهده إلى يساره

لم أنه غير صادق فيما يقوله، أما إذا اتجه بصره إلى اليسار محدقا باألرض فاع
.يحاور نفسه

احترامك  و كما أن النظر في العينين بشكل مباشر أثناء المصافحة يدل على الثقة
للشخص الذي يقف أمامك



ِمْشيَـُتَك تعكس شخصيتك 
 



مشيتك تعكس شخصيتك
 

فع َمُد الخطى، انتصاب القامة، تحريك الكتفين و ر
قة، الرأس عند المشي، كلها عالمات تدل على القوة، الث

كسو العظمة و الجاذبية في شخصيتك، لذلك حاول أن ت
.مشيتك بها



فرك األصابع عالمة تدل على عدم الراحة
 



 فرك األصابع
ه أو الحظت بأنه يفرك أصابع وإذا كنت تحاور شخصا 

بب يشبكها، فاعلم بأنه غير مرتاح، أو متوتر، ألي س
علم  من األسباب، وقيامه بهذه الحركة التي تسمى في
راحة، النفس بالمالمسة الذاتية للحصول على بعض ال

 و، أما إقدامك على هذه الحركة فهو دليل على ارتباكك
لثقة يجب عليك تجنبها، في المواقف التي تتطلب ا

.بالنفس



ن الكالم الرتاجع إىل اخللف بسرعة من بعد االنتهاء م
دليل على الكذب

 
قيقة إذا تراجع شخص إلى الوراء قليال بعد إخبارك بح

يحاول من خالل تراجعه  وما فاعلم أنه كذب عليك، 
.للوراء الهروب من كذبته



لى عدم حك الشخص لعينه عند حديثك إليه دليل ع
 اتفاقه التام معك



لى عدم حك الشخص لعينه عند حديثك إليه دليل ع
 اتفاقه التام معك

جها رأيته يحك إحدى عينيه مت وذا كنت تحاور شخصا 
 وك، بنظره بعيدا عنك فاعلم أنه ليس على اتفاق مع
.صبرينتظر اللحظة التي تنهي فيها كالمك بفارغ ال



ك حك األذن، األنف، أو الذقن مع عبارة لقد فهمت
دليل على عدم الفهم

 



ك حك األذن، األنف، أو الذقن مع عبارة لقد فهمت
دليل على عدم الفهم

 
ذي إن كنت تشرح فكرة معينة، والحظت أن الشخص ال
حو تحاوره يحك أنفه، أذنه، أو ذقنه مع تحريك رأسه ن

م بأنه األعلى موحيا بأنه فهم ما تقصده، فاعل واألسفل 
.لم يفهم شيئا مما قلته



 مهارة حل املشكالت -٦



مهارة التخطيط لمشروعك الريادي

مهارة التخطيط لمشروعك الصغير-٧







شكرا لحضوركم وحسن استماعكم


