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 المحتوى 
 2 إهداء

 9 المقدمة

 11 الكيس الفارغ

 11 بقلم: تاليم رشيد جبارة

 13 المهندسون والسيارات والتوبيخ

 13 بقلم: د. سائد ماجد زيغان

 
 
 15 اللباس األنيق ال ينفع دوما

 15 بقلم: د. سائد ماجد زيغان

ي مناقشة الدكتوراه
 
 17 ف

 17 بقلم: د. بانه أحمد ابراهيم

 19 الحرب وإرادة الحياة

 19 بقلم: د. بانه أحمد ابراهيم

ي 
 
ف  21 *مفكر شر

 21 بقلم: د. بانه أحمد ابراهيم

 23 حاجتنا إىل التعاطف

 23 بقلم: د. رنا علي العمادي

 25 رحلة األلف ميل تبدأ بخطوة

 25 بقلم: ماهر محمد المخامرة

ي 
 27 المدير الخف 

 27 بقلم: ماهر الخطيب

 
ّ
ي بالرئيس التنفيذي.. وإل

 
 29 نادون

 جميل سوبجاكي بقلم: د. م
ز  29 عت 

 31 اإلدارة باإلحسان

ي الرسول
ف شوق   31 بقلم: أشر

 33  المسار وشجاعة القرارتغيي  

ة محمد الزيدي  33 بقلم: سمتر

 35 جنازة بال جثة! 

 35 بقلم: إيمان الهاشمي 

 37 بصمة إنسانية

 37 بقلم: إيمان الهاشمي 

 39 ات موظف مبتدئمن يومي

 39 بقلم: فرح عبد القادر حبيب

 42 المدير الذي أحّبه الجميع

ي حامد عز الدين السيد
 42 بقلم: د. هانز

ار علي 
ّ
 44 حكاية النج

 44 بقلم: هنادي الصلح

ي المتذمر
 48 صديف 

ي   48 بقلم: علي عبدهللا النقب 
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ي الضوء
 
ي معك ف

 50 ضعن 

 50 بقلم: د.مروى الصبيحات

رصة
ُ
 52 ُصدفة وف

ي 
ي ذيب سعد الربضز

 52 بقلم: تهانز

 54 عنق الزجاجة

ا  54 بقلم: عمر بشتر خضز

 57 مكائد المدير العجوز

وك عبد العاىل العبيدى  57 بقلم: د. عوض المت 

د المشاغب
ّ
 59 المجن

 59 بقلم: سلمان عبد الماجد محمد سليمان

 61 قّيم نفَسك بنفِسك

 61 بقلم: محمد درويش

و  63 ..الطباخ والمايسي 

 63 بقلم: مبز جواد سلمان

 65 من حكايات التمّيـز

 65 بقلم: مبز جواد سلمان

ة  67 موقف وِعير

 67 بقلم: قيس السعيدي

ي 
 
 69 الوظيفة والتعامل اإلنسان

 69 بقلم: لؤي أحمد النخال

 71 حاولوا احباط الدورة فكانت النتيجة مبهرة

 71 بقلم: لؤي أحمد النخال

 73 مقابلة عمل غريبة

ي ي الخضز
 73 بقلم: أمانز

ي   76 المتدرب العصنر

ي ي الخضز
 76 بقلم: أمانز

 وتدفع الفاتورة! 
 
 78 عندما تكون مدعّوا

ي ي الخضز
 78 بقلم: أمانز

يوخ
ّ
 80 حكمة الش

ي ي الخضز
 80 بقلم: أمانز

 82 اجتماع مع العميل الخطأ

ي ي الخضز
 82 بقلم: أمانز

ات المراقبة  84 كامي 

 84 بقلم: د. مدحت فتىح شعبان

 
 
 87 ليس كّل ما يلمُع ذهبا

 87 بقلم: د. باسمة موفق العمري

 89 جنون العظمة

 89 بقلم: أماىلي المحامي 

 91 كيف تنفذ فكرتك وتقنع العميل بأنها فكرته؟! 

 91 بقلم: عمرو جمال

 93 قناعات المدير المريض بداء تضخم األنا

 93 بقلم: د. راكان عبدالعزيز الراوي

 96 إنهاء خدماتكم
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ي 
 96 بقلم: نوره حسن الحوسبز

 98 من الذاكرة

ي بقلم: نوره حس
 98 ن الحوسبز

 100 المعلم تحت المجهر

 100 بقلم: د. هبة توفيق أبو عيادة

 101 ببغاء الفاضحال

 101 بقلم: د. هبة توفيق أبو عيادة

 102 التقنية ذات الحدين

 102 بقلم: د. هبة توفيق أبو عيادة

ء يعيقك عن الحياة ي
 103 ال شر

 103 بقلم: رضا عقاب الخصاونة

 105 أحرق سفن خوفك

 105 بقلم: رضا عقاب الخصاونة

 107 مفارقات طريفة من عالم التعليم

 107 بقلم: رضا عقاب الخصاونة

ي 
... مشكلن  ي

 109 قامن 

 109 فايزة نخیبقلم: تو 

 111 النسيان

 111 فايزة نخیبقلم: تو 

 113 فريق العمل

 113 بقلم: عاصم عيىس

 115 1×3ّش الغرفة 

ي 
 115 بقلم: فتون زيدانز

ي تنتقل عير الهواء
وسات الكمبيوتر الن   117 في 

ي 
 117 بقلم: فتون زيدانز

 119 عالم األعمال ومنطق الربــح والخسارة

 119 بقلم: أكرم سامي فايز

ي بيع الفواكه والخضار
 
 121 االبتكار ف

 121 بقلم: أكرم سامي فايز

 122 خدعة منطقة الراحة

 122 بقلم: ياش بهاء الدين

 124 أنا والموظف المهمل

 124 بقلم: ياش بهاء الدين

 
ا
 127 الموظفون أول

 127 بقلم: ياش بهاء الدين

 129 إدارة األزمة بأزمة

 129 بقلم: د. حسن هاشم

 133 الموظف الجديد والعرض التقديمي 

ي 
 133 بقلم: لمياء الزرعونز

 136 التوأم وتدريس التناظر

ي بقلم: د. كريمة زيتو
 136 نز

هام الباطل
ّ
وأمتان واالت

ّ
 138 الت

ي 
 138 بقلم: د. كريمة زيتونز
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 فليس هناك ما تخشاهإذا ك
 
 مستعدا

َ
 140 نت

 140 بقلم: سامح محمد أحمد علي 

 143 عندما نزفت وردة

 143 بقلم: د.شهرزاد غول

 145 البنات والشوكوال

 145 بقلم: محمود محمد سالم محمود

 147 شاهد تحت الطلب

 147 بقلم: علي عبدالحليم علي عبدالرحيم

 149 من أجل تعليم حيوي ناجح

 149 بقلم: نكتل يوسف محسن

 151 اتهام طالب متمي   بالغش

ي 
 151 بقلم: د. مراد كواشر

 154 العمل بي   الرسعة واإلتقان

ي 
 154 بقلم: د. مراد كواشر

 157 وجهة نظر المدراء

ي 
 157 بقلم: د. عبدالرحيم علي الحوسبز

 159 رحلة عائلية لم تكتمل

ي بقلم: د. عبدالرحيم علي الحو 
 159 سبز

 161 اختالف اللهجة ومفارقات التواصل

 161 بقلم: د. أمجد عودة الشباطات

 163 كيف يعمل جوجل

 163 بقلم: عمر المراشي 

 166 تلميذ من نوع خاص

 166 : نسيمة بونزرةبقلم

 168 بدل رشوة

 168 بقلم: يوسف السمالىلي 

 170 ويةلوحة جودي العف

 170 بقلم: االء عدار

ي  أفىع
 
 172 المختير  ف

 172 بقلم: رن  عناب

 174 سقوط الباراشوت

 174 بقلم: رن  عناب

 176 الموظف الغاضب

 176 بقلم: رن  عناب

ي  إىل بحاجة نحن
ّ  178 فن 

 178 بقلم: رن  عناب

 180 كفاح العلم والعمل

ز   180 بقلم: صديق بن حسير

 182 األستاذ والهندام

 182 بقلم: د. مايدي آمال

 قدوة
ْ
 وكن

ّ
 184 تحّمل المشاق

 184 بقلم: عبد القادر محمدي

 187 باحث عن عمل
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 187 بقلم: رباب بن زموري

ثو النعمة والمناصب
َ
 189 ُمحد

ي بالل  189 بقلم: سامر محمد عرن 

ي الخاط  
 192 المسار المهن 

ي بالل  192 بقلم: سامر محمد عرن 

كة  194 عامل التنظيف يقيم صاحب الرسر

 194 بقلم: ابراهيم فهد حريري

 196 كرشي الحالق

 196 بقلم: سعد عبدهللا الربيعان

 199 العمل واختالف الثقافات

 199 شدي محمد الشوابقلم: نادر ر 

 201 عن اختالف اللهجات وصعوبات التواصل

 201 بقلم: نادر رشدي محمد الشوا

ه يمكنك تغيي  العالم! 
ّ
 203 هل تعلم أن

 203 بقلم: آيه الجارحي 

ي 
 205 من هنا كانت انطالقن 

 205 بقلم: سلمان موش الداوود

 208 الباب الفتوح والباب المغلق

 208 بقلم: تامر عل إسماعيل نوارة

 210 اإلدارة وبيئة اإلبداع

ي 
 102 بقلم: خالد الزرعونز

 212 مغردة خارج الرسب

ي 
 212 بقلم: وردة احمد القحطانز

 214 ذوبان الجليد

 214 بقلم: أحمد عبد الوهاب مراد

 216 وأد الفتنة

 216 بقلم: أحمد عبد الوهاب مراد

 218 الحلقة األقـوى

 218 بقلم: أحمد عبد الوهاب مراد

 220 إسعاف ّشي

 220 بقلم: محمود الحايك

 222 البساطة بي   المشكالت والحلول

ين محمود سعيد العمضي   222 بقلم: شتر

 من جديد بعد الفشل كيف تصنع
 
 225 تلميذا

 225 بقلم: فضيلة بورزق

ي أوقات األزمات
 
 228 ابتكار الحلول ف

 228 بقلم: محمد اباظة

ي 
 229 أرى بعقلي قبل عين 

ي 
ة محمد أحمد الرحمانز  229 بقلم: د. منتر

ل العمر.. مثلث  231 مي  

ي 
ة محمد أحمد الرحمانز  231 بقلم: د. منتر

 233 اإلدارة بي   التحفي   والعقاب

 233 بقلم: تامر عبد المنعم الكردي
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ي أثناء التدريب
 235 اختبار حقيف 

 235 محمد النهاريبقلم: د.عبدهللا 

 237 الوكيل الحرصي

 237 بقلم: عبدالحفيظ محمد الجابري

ق وغرببي     239  شر

 239 بقلم: حسن شحود

 242 القيادة وثقافة اإلبداع الجماعي 

 242 قلم: وليد قبيضي ب

 244 حي   يتجاوز المدير تخصصات موظفيه

 244 بقلم: ناهد زكي أبوالحسن

ي 
ت مساري الوظيف  ي غي 

 246 الشكوى الن 

 246 بقلم: علياء محمد عبدهللا التميمي 

 249 دقة المالحظة تكشف المجرم

 249 بقلم: عضو سلطة قضائية

 251 بيئات العمل بي   الفساد واألمل

ات بقلم: زكريا عبد هللا سليمان  251 نصتر

 .. ي
 253 القهوة تتنفس.. القهوة تغن 

ي 
 253 بقلم: أسماء محمد الحوسبز

 255 لم يمهله القدر

 255 بقلم: صابر محمد زين

 


