
 

 

  

  

 خطة مقترحة الكتساب مهارات الريادة والتنمية الذاتية من خالل مدرسة السويدان 

 الموضوع  المراجع 

 تاب صناعة النجاحك

 كتاب معادالت الحياة

 برنامج صناعة النجاح

 ألبوم أساسيات النجاح 

 ألبوم النجاح في الحياة 

 محاضرة معادالت النجاح في الحياة

النجاح يف  
 الحياة 

 

 صناعة االبداع ومفاهيم الذكاء والتفرد كتاب 

 كتاب مبادئ اإلبداع

 كتاب مرن عضالت مخك 

 كتيب قوانين االبداع العشرون 

 مقياس اختبر درجة إبداعك

 دورة مهارات اإلبداع 

 برنامج المبدعون 

 تمرين صفات المبدعين 

 تمرين اختبر افتراضاتك حول االبداع 

 مقياس السلوك اإلبداعي 

 تصبح أكثرإبداعا  تمرين كيف 

 مقياس االبداع .. خطوة .. خطوة 

 اإلبداع 

ة ي الريادة والتنمية الذات   خطة  كتابا   39  موضوعا   20   ا  ـيـمرئ 15 

,ls, 



 

 

  

 

 

 

 

 

  

 الموضوع  المراجع 

 تاب صناعة الذكاء ك

 دورة مفاهيم الذكاء

 تمرين اختبر معلوماتك حول الذكاء 

 للذكاء  RAVENإختبار 

 الذكاء 

 كتب 5سلسلة علمتني الحياة الجزأ األول 

 كتب 5سلسلة علمتني الحياة الجزأ الثاني 

 كتاب معادالت الحياة

 كتاب اختر فهمك حول األولويات وفهم الحياة 

 كتاب حصاد العمر

 كتاب حصاد الفكر 

 برنامج علمتني الحياة الجزأ األول 

 برنامج علمتني الحياة الجزأ الثاني 

 برنامج حصاد العمر 

 برناج حصاد الفكر 

 درسا  من دروس الحياة 20محاضرة 

 محاضرة نصائحي لنفسي لو عاد بي الزمان

 فهم الحياة 

 دورة كيف تختار تخصصك وتخطط لوظيفتك 

 دورة ومقياس رتب حياتك 

 اختيار التخصص 
 والتخطيط للوظيفة 

ة ي الريادة والتنمية الذات   خطة   

 

كتابا   39  

 

موضوعا   20  

 

 مرئـيـا   15

,ls, 

 



 

 

  

 

 

 الموضوع  المراجع 

 مقياس رتب حياتك والحياة المتوازنة 

 كتاب معادالت الحياة

 كتاب زيادة اإلنتاجية الشخصية 

 كتاب وقت المسلم عمره فيما أفناه 

 ألبوم رتب حياتك

 ألبوم إدارة الوقت 

 دورة رتب حياتك

 المتوازنة دورة الحياة 

 دورة زيادة اإلنتاجية الشخصية 

 YouTube  لقاءات التخطيط االستراتيجي للحياة

 نموذج السويدان إلدارة الذات 

 لتخطيط الشخص ا
 وإدارة الوقت 

 برنامج كن نجما  

 دورة النجومية 

 مقياس النجومية 

 دورة المقابالت اإلعالمية 

 النجومية 

 كتب 8سلسلة تأسيس وإدارة المشاريع 

 دورة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 مقياس المؤسسية 

 دورة المؤسسية 

 دورة إعداد المدير الجديد

 كتاب و دورة اتخاذ القرارات 

 دورة التخطيط االستراتيجي 

يع   تأسيس وإدارة املشار

ة ي الريادة والتنمية الذات   خطة   

 

كتابا   39  

 

موضوعا   20  

 

 مرئـيـا   15

,ls, 

 



 

 

  

  

 الموضوع  المراجع 

 كتب 4سلسلة اإلنتاجية الشخصية والجماعية 

 دورة اإلنتاجية الشخصية 

 دورة اإلنتاجية الجماعية 

 دورة كيف تدير اجتماعا  فعاال  

 اإلنتاجية 

 كتاب فن اإللقاء الرائع

 كتاب قوانين التدريب والتدريس االحترافي 

 اإللقاء دورة فن 

 دورة فن رواية القصة 

 دورة المقابالت اإلعالمية 

 فن اإللقاء 

 كتاب التدريب والتدريس اإلبداعي 

 كتاب قوانين التدريب والتدريس االحترافي 

 كتاب فن اإللقاء الرائع

 دورة فن اإللقاء الرائع 

 دورة فن رواية القصة 

يب   فن التدر

 تاب فن التأليف والنشر ك

 التأليف دورة فن 

 كتيب فن التأليف 

 فن التأليف 

 كتاب االقناع علم وفن

 دورة فن االقناع 
 فن االقناع 

ة ي الريادة والتنمية الذات   خطة   

 

كتابا   39  

 

موضوعا   20  

 

 مرئـيـا   15

,ls, 

 



 

 

  

 

 

 

 

 الموضوع  المراجع 

 كتاب صناعة الثقافة 

 كتاب كيف أقرأ 

 كتاب الطفل القارئ

 ماذا أقرأكتاب 

 محاضرة صناعة الثقافة بمعرض الكتاب 

 الثقافة 

 كتاب معادالت الحياة

 كتاب القوة والنفوذ 

 كتاب اختبر فهمك حول الذات والعالقات 

 دورة إدارة العالقات

 دورة القوة والنفوذ 

 فهم وإدارة العالقات 

 كتاب من أنا؟ وما هي هويتي؟ 

 دورة كيف تبني هويتك؟

 الشخصية الهوية 
 وفهم من أنت؟ 

 كتاب مهارات التفاوض الفّعال

 دورة مهارات التفاوض الفعال 

 محاضرة ما هي مهارات التفاوض 

 التفاوض 

 كتاب كيف نقرأ 

 كتاب ماذا نقرأ

 كتاب القراءة السريعة لتلميذه عماد عزيز 

 كتاب الطفل القارئ

 القراءة 

 كتاب تعلم كيف تتعلم 

 دورة تعلم كيف تتعلم
 التعلم الذات 

 دورة األنماط الشخصية وتطبيقاتها 

 مقياس أنماط الشخصية 
 الشخصية  ألنماطا

ة ي الريادة والتنمية الذات   خطة   

 

كتابا   39  

 

موضوعا   20  

 

 مرئـيـا   15

,ls, 

 


