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اليا  إلطالق القدرات وقيادة الذات هو البرناامج الدادريبا الدياويرل الدزيياألل ا فعار   ( إرادة ) برنامج 
على قناتك تزصل بانضمامك لهذا البرنامج, للزصول على نقاط تزول جذري  بأساليب تقني  قابل  للقياس 

مزااور وفال مزاور  اا نا اذة7تدألف هذه القنااة ما  , اإللكدروني  الدائم  والخاص  الم نون  باسمك 
ليها  اباإلمكان ال ودة إ, و يكل نا ذة تندظرك مليات تيبيقي  مرئي  ومسموع  ومكدوب  , منيصل  

, إذن هللا وسدنديع م  أل عملي  تزديث تيويري  تيرأ على المليات خالل المسدقبل با, أل وقت يناسبك 
وسدكون قنوات الدواصل المذفورة  ا نهاي  هذا الملف ميدوح  لاك للدواصال م ناا إذا فاان لاديك أل

.اسديسار وللزصول على أل مساعدة  ا تصيح قناتك اإللكدروني  واالندياع بملياتها



رادة ال المي  ورئيسها الدنييذل أساااماا  الااساايااد بدقادي  برنامااج إGO HIGHيقوم مؤسس 
ال قابااات , 2007الددريبا االسدعنائا الذل ت د مزاوره نداج تجربا  واق يا  ماره بهاا مناذ عاام 

ات والصادماات والدازادياات الدا مره بها منذ ذلك الوقت د  ده للبزث وال مل على ترسياخ أدو
جادل وقاد  بال بهاا مارارا  , عملي   ا منظوم  حياته اليومي   , ب ض تلك ا دوات ل  يكا  مج

جديا  وأتى بناداائاج أثمرت ع  اجديازه لكل تلك الدزديات الدا واج , هها والب ض اآلخر منها فان مج
ر واليوم وم  خالل هذا البارنااماج الددريبا يبارفك تلك ا دوات الدا سااهاماات بباكل مبا ا

. ا اجداياازه لكل تلك الدزديات

قصة إطالق



!الشهادة الجامعية غير كافية
طلب  الجام   يدألاحمون على سوق ال مل
بدأ أسام  ييكر  ا إطالق مبروعه الذل
يدع  البهادة الجام ي   و تخرجه منها

رؤيةكانت هناك 2007في عام 
!ممنوع إطالق هذا المشروع 

عالوظيي  المندسب إليها ر ضت إطالق المبرو
بداعا أنه يد ارض مع النظام الوظييا  يها

تحديكان هناك 2008في عام 

!االستقالة من الوظيفة أمر ضروري 
عوامل د  ت, تزديد المسار + اليقي  + الرؤي  

وعللدخلا ع  تلك الوظيي  مقابل إطالق المبر

تضحيةكانت هناك 2009في عام 

!الحصول على فرصة عمل أفضل 
,ب د اسدعمار المبروع  ا الظهور اإلعالما 
,  ة وب د اسدعماره  ا   اليات ومناسبات عديد

أصبح المبروع سببا  للزصول على  رص  عمل
ي جديدة  نه جوهرة افدبيت وال يمدكلها اآلخر 

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

بتلك الوظيي  ابد عت أسام  فممعال  ع   با
,البزري   ا حوار البباب ال ربا  ا القاهرة 
هناك حيث ورش ال مل الدباوري  والدنا سي 
خلقت عند أسام   غف  ا عال  تيوير الذات

للرؤيةكان هناك تجديد 2012في عام 
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اتبع أسام   غيه
 ا االسدكباف 

يف والدوثيق والدأل
وقرر أن ييلق

مبروعه المدمعل 
 ا موسوع  
فجألء م  ذلك 

البغف وجألء م  
تلك الرؤي  الدا
ل تبكلت لديه خال

دراسده الجام ي 



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

!ضغط العمل يتعارض مع مسار الرؤية 
وهذه المرة, االسدقال  العاني  ت  إقرارها 

لبناء مسار عمل جديد تيل ات الرؤي 
نزو احدراف ال مل  ا مجال تيوير الذات

جديدتحديكان هناك 2014في عام 

!االستثمار الجديدة بحاجة إلى رأس مال
السير حول ال ال  الفدساب الم ر   والمهارة
 الالزم  لالنخراط  ا تقدي  البرامج الديويري

والخيار الوحيد حينها هو سزب, يديلب رأس مال 
المبالغ الدا ت  تجمي ها  ا صندوق الدأمي 

!  االجدماعا خالل  درة ال مل الوظييا 

استثمار للمواردكان هناك 2015في عام 

تأسيس
شركــة 

لك ا دواتفنداج لدلك الرحل  اليويل  المليئ  بالدجارب والخبرات الدا بات م  الضرورل هيكلدها  ا منظوم  واحدة تدضم  ت
ت أسااماا  م  امدالك اإلرادة الي لي  والدقنيات ال ملي  لدزقيق الزل  الذل وجده لنيسه  ا 2012عام والوسائل الدا مكنه

ض ت أسسها  ا عام  عندما بدأ اإلدراك بأن الزل  يدزقق بافدباف الجوهر الداخلا وليس م  خالل 2007ب د تجديد رؤياااا  وج
. رص  عابرة يدألاح  عليها اآلخري 

للرؤيةكان هناك حصاد 2019في عام 

اسدعمر أسام  وقده وماله  ا فل
ر  كرة وسلوفه ومهاراته ما ييوه
وواصل ببكل مكعف على ذلك إلى
هأن حصل على ترقي  وظييي  أهلد
الإلى أن يصبح رئيسا  لديوير ا عم
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التخلص من الخوف والتأجيل والتراجع والتردد والقلق والتململ •أهــــــداف
م  اإلقدام على الخيوة الجديدة أو مواصل  اسدكمال خيوة أولى ت  أخذها

تحقيق االستقرار النفسي •
والسالم الداخلا والسييرة على الزال  الب وري  م  خالل إعادة توجيه الدرفيأل باحدرا ي 

رفع معدل اإلنجاز اليومي •
م  خالل ضبط السلوك الذهنا  ا الد امل مع المهام

رفع مستوى الثقة بالذات•
م  خالل الدرفيأل على نقاط القوة  ا الذات واسدعمارها

التحفيز الذاتي التلقائي مهارات امتالك•
مهما فانت الظروف مدقبل 

القيادة الذاتيةأسس ومهارات اكتساب•
الدا ها نواة قيادة اآلخري 

استثمار الفرص مهارات تمكين الذات من •
والموارد والببر المزيي  بها

تيبيقي  ت  إعدادها ببكل خاص م  مخرجات الدجارب الدا مر بها أسام امتالك مقاييس •
اليومي نمو الممارسات لرصد 



المراحل التي ستمر بها من خالل برنامج

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

www.GoHighGlobal.com/eradaرونيالتسجيل 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
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myproduct.gohighglobal.com/account حقا  قناتك اإللكترونية ستكون مفتوحة لك بشكل دائم بمجرد استكمالك لعملية التسجيل وستنتفع من كل تحديث يطرأ عليها ال. 5

myproduct.gohighglobal.com/account سيكون متوفر في أي وقت ألي مساعدة تحتاجها في تصفح قناتك اإللكترونية التطويريةGO HIGHفريق العمل اإلداري والتقني في . 6

7 .
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