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 الـكـراسـة الـتـدريــبـيـة



هـ ١٤٤٢خالد بن مبروك بن عبدالكريم الرفاعي ، ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الرفاعي ، خالد بن مبروك بن عبدالكريم 
البرنامج التأهيلي للنزيل.  / خالد بن مبروك بن عبدالكريم 

هـ ١٤٤٢. .-  الرياض ، ١الرفاعي - ط
 ص ؛ ..سم ١١٢

٢-٥٢٩٨-٠٣-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

- السلوك ( علم نفس )  أ.العنوان ١
١٤٤٢/٦٩ ١٥٠ ديوي 

١٤٤٢/٦٩ رقم اإليداع: 
٢-٥٢٩٨-٠٣-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(مالحظة): ال يتم طباعة الجزء األسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام اإليداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء االعلى باألبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي األيسر 

من الغالف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
االنتهاء من طباعته، باإلضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 



ويعتبــر  للنزيــل،  التأهيلــي  البرنامــج  فــي  بــك  أهــًا 
الشــخصية  بنــاء  اساســيات  لوضــع  األولــى  الخطــوة 
وإعــادة التأهيــل الذاتــي، واكتشــاف القــدرات التــي خلقها 

ــر  ــي التغيي ــك ف ــاء رحلت ــة أثن ــة التدريبي ــذه الكراس ــتضفي ه ــث س ــان، حي ــذا االنس اهلل له
معانــي جديــدة ومفاهيــم ثمينــة تتنقــل بيــن غــرس المفاهيــم والمشــاعر والســلوكيات 

خــال الفصــل متسلســلة ومترابطــة ومتكاملــة.
وكل مــا يتطلــب منــك خــال هــذه الرحلــة الجميلــة أن تســتمتع بالرحلــة فأنــت تســتحق 
ــم  ــذوق طع ــه لتت ــذي تحتاج ــك ال ــذ كل وقت ــرور، فخ ــاج والس ــة واالبته ــعر بالمتع أن تش

ــا.  ــكل ظروفه ــة ب ــاة اليومي ــين الحي ــر وتحس التغيي

د.خالد بن مبروك الرفاعي

صديقي النزيل:



كيف نستفيد من الكراسة التدريبية؟

ملحوظــة: هــذه الــدورة مجانــًا وفقط للنــزالء، وال يجوز 
لغيــر النــزالء االســتفادة منهــا بــأي حــال مــن األحــوال 

إال بعــد أخــذ االذن الخطــي مــن المؤلــف مباشــرة. 

ــجيل  ــات وتس ــر المعلوم ــى تذك ــاعدك عل ــي تس ــة فه ــذه الكراس ــع ه اطب
الملحوظــات التــي تــرى أهميتهــا.

ســيتم ذكــر األســئلة فــي كل فصــل ممــا يســهل لــك التدويــن وكتابــة 
اإلجابــات، ومتابعــة التمرينــات وفهــم التطبيقــات.

احــرص علــى تســجيل المعلومــات األساســية عنــد االســتماع للفصــول 
وخــذ وقتــك فــي تطبيــق التقنيــات والتماريــن.

أضــف مــا تشــاء مــن األفــكار والمعلومــات التــي تخطــر علــى بالــك لتحســين 
دورك فــي الحيــاة.

اعتبــر هــذه الــدورة التدريبيــة تجربــة فريــدة لتوســيع الخيــارات وزيــادة 
الفــرص وفتــح اآلفــاق.
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