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لكل يوم من تلك  , أيام متواصلة 7في اليوم األول من كل شهر ويستمر لمدة  ( إرادة بوت كامب ) ينطلق 

اني عل ى وكل يوم يأتي بعد اليوم الذي يسبقه بطريقة متقنة حيث يبنى اليوم الث , األيام موضوع محدد 

منافذ لكل ي وم م ن أي ام 7يحصل المشترك على قناته اإللكترونية الدائمة التي بها , اليوم األول وهكذا 

هناك وسيكون, وفي كل نافذة هناك يحصل على ملفات تطبيقية مرئية ومسموعة ومكتوبة , البرنامج 

وي ت  التواص ل م ل المش ترك ف ي ك ل ي وم م ن, لقائين مباشرين في اليوم األول واألخي ر م ن البرن امج 

.أيام البرنامج األخرى عبر قنوات التواصل المباشرة



رادة أس  ام  ة ال  س  ي  د بتقدي  برنام ج إالعالمية ورئيسها التنفيذي GO HIGHيقوم مؤسس 
العق ب ات والص دم ات , 2007التدريبي االستثنائي الذي ُيعد نتاج قصة واقعية مّر بها منذ عام 

ي والت ح دي ات التي مّر بها منذ ذلك الوقت دفعته للبحث والعمل على ترسي خ أدوات عملية ف
روالبعض اآلخ , بعض تلك األدوات ل  يكن ُمجدي وقد فشل بها مرارًا , منظومة حياته اليومية 

من واليوم و, منها كان ُمجديًا وأتى بن ت ائ ج أثمرت عن اجتيازه لكل تلك التحديات التي واجهها 
 ازهالتدريبي يشاركك تلك األدوات التي س اه م ت بشكل مباشر في اجت يالب رن ام ج خالل هذا 

.لكل تلك التحديات

قصة إطالق



!الشهادة الجامعية غير كافية
طلبة الجامعة يتزاحمون على سوق العمل
حان الوقت إلطالق مشروع يدع  الشه ادة

رؤيةكانت هناك 2007في عام 
!ممنوع إطالق هذا المشروع 

عالوظيفة المنتسب إليها رفصت إطالق المشرو
بداعي أنه يتعارض مل النظام الوظيفي فيها

تحديكان هناك 2008في عام 

!االستقالة من الوظيفة أمر ضروري 
عوامل دفعت, تحديد المسار + اليقين + الرؤية 

وعللتخلي عن تلك الوظيفة مقابل إطالق المشر

تضحيةكانت هناك 2009في عام 

!الحصول على فرصة عمل أفضل 
,بعد استثمار المشروع في الظهور اإلعالمي 
,  ة وبعد استثماره في فعاليات ومناسبات عديد

أصبح المشروع سببًا للحصول على فرصة عمل
ينجديدة ألنه جوهرة اكتشفت وال يمتكلها اآلخر 

للفرصكان هناك 2010في عام 
!هناك وجد نفسه , تطوير مهارات البشر 

بتلك الوظيفة ابتعثت أسامة كممثاًل عن شبا
,البحرين في حوار الشباب العربي في القاهرة 
هناك حيث ورش العمل التشاورية والتنافسية
خلقت عند أسامة شغف في عال  تطوير الذات

للرؤيةكان هناك تجديد 2012في عام 

قصة إطالق



!اقتناص أي فرصة في تطوير الذات 
إصراركانت هناك 2013في عام 

!ضغط العمل يتعارض مع مسار الرؤية 
وهذه المرة, االستقالة الثانية ت  إقرارها 

لبناء مسار عمل ممتل ويلبي التطلعات
نحو احتراف العمل في مجال تطوير الذات

جديدتحدي كان هناك 2014في عام 

!االستثمار الجديدة بحاجة إلى رأس مال
السفر حول العال  الكتساب المعرفة والمهارة

ةالالزمة لالنخراط في تقدي  البرامج التطويري
والخيار الوحيد حينها هو سحب, يتطلب رأس مال 

المبالغ التي ت  تجميعها في صندوق التأمين
!  االجتماعي خالل فترة العمل الوظيفي 

استثمار للمواردكان هناك 2015في عام 

تأسيس
شركــة 

لك األدواتكنتاج لتلك الرحلة الطويلة المليئة بالتجارب والخبرات التي بات من الضروري هكيلتها في منظومة واحدة تتضمن ت
2012عام والوسائل التي مكّنت أس ام  ة من امتالك اإلرادة الفعلية والتقنيات العملية لتحقيق الحل  الذي وجده لنفسه في

عندما بدأ اإلدراك بأن الحل  يتحقق باكتشاف الجوهر الداخلي وليس من خالل 2007بعد تجديد رؤي    ة ُوضعت أسسها في عام 
.فرصة عابرة يتزاح  عليها اآلخرين

للرؤيةكان هناك حصاد 2019في عام 

استثمر أسامة وقته وماله في كل
ما يطّور فكرة وسلوكه ومهاراته

وواصل بشكل مكثف على ذلك إلى
هأن حصل على ترقية وظيفية أهلت
الإلى أن يصبح رئيسًا لتطوير األعم

قصة إطالق



التخلص من الخوف والتأجيل والتراجع والتردد والقلق والتململ •أهــــــداف
من اإلقدام على الخطوة الجديدة أو االستمرارية

االستقرار النفسي تحقيق •
الشعوريةالداخلي والسيطرة على الحالة والسالم 

رفع معدل اإلنجاز اليومي •
المهامخالل ضبط السلوك الذهني في التعامل مل من 

بالذاترفع مستوى الثقة •
واستثمارهاخالل التركيز على نقاط القوة في الذات من 

التحفيز الذاتي التلقائي مهارات امتالك•
متقبلةكانت الظروف مهما 

الذاتيةالقيادة أسس ومهارات اكتساب•
اآلخرينالتي هي نواة قيادة 

استثمار الفرص مهارات تمكين الذات من •
بهاوالبشر المحيطة والموارد 

حصريةتطبيقية امتالك مقاييس •
اليوميةنمو الممارسات لرصد 



جبرنامخاللمنبهاستمرالتيالمراحل

www.GoHighGlobal.com/eradaاإلطالع على معلومات أكثر عن البرنامج من خالل الرابط اإللكتروني . 1

www.GoHighGlobal.com/eradaرونيحجز مقعدك في البرنامج من خالل تسجيل بياناتك الشخصية  عبر الرابط اإللكت. 2

32217187 973+طلب المساعدة في حال كان لديك أي استفسارات مباشرة من خالل واتس اب رقم . 3

myproduct.gohighglobal.com/account myproduct.gohighglobal.com/accountالدخول إلى قناتك اإللكترونية الخاصة بعد استكمالك لعملية التسجيل عبر الرابط اإللكتروني . 4

myproduct.gohighglobal.com/account في اليوم األول من البرنامج ستتلقى عبر قنوات التواصل الخاصة بك رسائل ذات عالقة بمحتوى هذا اليوم وإرشادات حوله. 5

myproduct.gohighglobal.com/account في اليوم األول من البرنامج سيكون هناك لقاء تدريبي مباشر وورشة عمل افتتاحية مع أسامة السيد. 6

myproduct.gohighglobal.com/account
يقية المسموعة والتطب, في األيام الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من البرنامج ستكون على موعد مع الملفات المرئية . 7

على حدهوستصلك رسائل إرشادية وتحفيزية عبر قنوات التواصل الخاصة بك ذات عالقة بمحتوى كل يوم, الخاصةاإللكترونيةفي قناتك



جبرنامخاللمنبهاستمرالتيالمراحل

يدفي اليوم السابع واألخير سنكون على موعد جديد مع لقاء تدريبي تفاعلي مباشر وورشة عمل ختامية مع أسامة الس. 8

في نهاية هذا اليوم سيكون هناك احتفاء وتكريم لك ولبقية المشاركين في البرنامج . 9

الجتيازك برنامج إرادة بوت كامب بنجاحGO HIGHستصلك بعد انتهاء لقاء اليوم الختامي شهادة خاصة مقدمة من شركة . 10

myproduct.gohighglobal.com/account تسجيالت اللقائين االفتتاحي والختامي ستصلك عبر قنوات االتصال الخاصة بك. 11

myproduct.gohighglobal.com/account قناتك اإللكترونية التطويرية الخاصة ستكون مفتوحة لك بشكل دائم بعد اجتيازك لبرنامج إرادة بوت كامب. 12

myproduct.gohighglobal.com/account ة سيكون في خدمتك ألي مساعدة تحتاجها في تصفح قناتك اإللكترونية التطويرية الخاصGO HIGHفريق العمل اإلداري والتقني في . 13

myproduct.gohighglobal.com/account
أو بشكل مباشر من أسامة السيد وحضورك للقاءات تطويرية أخرى يقدمها أسامـة السيدGO HIGHاطالعك على البرامج المقدمة من . 14

ت كامبسيكون بتفاعل واستقبال وانتفاع مختلف بسبب مخرجات التعلم والقيم المضافة التي اكتسبتها من مشاركتك في إرادة بو
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