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 الهدف العام للبرنامج:
يقوم هذا البرنامج على التفاعل والمشاركة وتبادل الخبرات من خالل ورش العمل ودراسات الحاالت ، والمناقشات 

 وذلك من خالل دراسة ومناقشة األهداف الرئيسية التالية : ، التمكين القيادي في المنضماتوات أدحول 
 

 .* ماهية وفلسفة ادارة التمكين في العمل
 القيادي. التمكينوطبيعة مفهوم * 

 .* أسباب التمكين القيادي في المنظمات
 .الشخصي القيادي التمكينهارات م* 

  .المفاهيم األخرى* العالقة بين التمكين وبين 
 

  



 
 
 

 الشريحة المستهدفة:
 .لمدراء العاملينا -
 نواب ومساعدي المدير العام.  -
 المدراء التنفيذيين. -
 .التخطيط اإلستراتيجيالمشروعات و مدراء  -
 مدراء الموارد البشرية والتدريب. -
 .مدراء الدراسات والبحوث -
 مدراء نظم المعلومات.  -

 

 

 أهمية البرنامج للمتدربين:
 متطلبات وشروط تطبيق ادارة التمكين في القيادة.التعرف على  -
 .ومزاياه هخصائصو  أهمية التمكين القياديالتعرف على  -
 في المنظمات. التمكين القياديومبررات مقومات التعرف على  -
 .أسباب التمكين القيادي في المنظمات التعرف على -
 وتمكين العاملين. مرتكزات التمكين القياديالتعرف على  -
 مكين.لتطبيق فلسفة الت لواجب توافرها في القيادةالشروط االتعرف على  -
 

 

 للبرنامج: المحاور الرئيسية
 * ماهية وفلسفة ادارة التمكين في العمل:

 أساليب وطرق تطبيق ادارة التمكين. -
 متطلبات وشروط تطبيق ادارة التمكين في القيادة. -
 المشكالت التي تواجه ادارة التمكين وطرق التعامل معها. -
 قياس وتقييم أثر التمكين القيادي ونتائجه في العمل. -

 

 

 
1 

 

 :القيادي التمكينطبيعة ماهية و * 
 أهمية التمكين القيادي. -
 التمكين القيادي.ومزايا خصائص  -
 التمكين القيادي.ومبررات مقومات  -
 .وتقنيات التمكين القيادي أدوات -
 للتمكين القيادي. عالمية نماذج -



 

 * أسباب التمكين القيادي في المنظمات:
 ة.ئر ت إلى االستجابة للمتغيرات الطاحاجة المنظما -
 تقليل عدد المستويات اإلدارية في الهياكل التنظيمية. -
 االستغالل األمثل لجميع الموارد المتاحة بالمنظمة. -
 إطالق القدرات اإلبداعية للعاملين. -

 

 :الشخصي القيادي التمكينهارات م* 
 وصقل الشخصية. الوعي الذاتي والمثابرة مهارات -
 .التواصلتحديد السلوكيات وفعالية مهارات  -
 .لمشكالتالفعال لحل فعالية المهارات  -

 

 * العالقة بين التمكين وبين المفاهيم األخرى:
 .قيادة التحويليةالتمكين وال -
 التمكين والتفويض. -
 التمكين والمشاركة. -
 التمكين واإلبداع. -
 

 :بيانات النشاط
 .1212إبريـل  21 – 21 :ادـاالنعقتاريخ 

 ظهرا. 222: –صباحا  0:22 موعد االنعقاد:
 الميلينيوم بالزا دبـي. دقفن :ادـاالنعقمكان 

، المادة النشاط  رسوم )شاملة:  .أمريكي(دوالر  0271) :للشخص التكلفة المالية
 (.ووجبة الغداء الكوفي بريكالشهادة المهنية ، و  العلمية

 

 

  * لمزيد من االستفسار:
 (. 965 +-79991779المباشر )يرجى االتصال على الهاتف 

 . focus.net-info@humanأو مراسلتنا على االيميل:  

 
 

mailto:info@human-focus.net


 

 
 نمـوذج المشاركـة

 
 : ةــات الجهــ* بيان

 ................................................: المسمى الوظيفي   .............................................اسم الشخص المسئول : 

 ......................................................................................................................................... :اســــم الجهــة 

 .................................................................. : لجــوالا  ............................................................... الهاتــف :

 ........................................... الرمز البريدي : ............................... المنطقة : .............................. صندوق البريد :

 ....................................................................................................................................................الدولة : 
 

 * بيانات المشاركين : 
 الجوال هاتـف المسمى الوظيفي االســــم م
1     

2     

3     

4     
 

 * شروط التسجيل واإللغاء: 
 . تاب خطي موقع من المسئول المباشريجب أن يكون التسجيل على نموذج المشاركة أو بك -
 اإللغاء يكون بكتاب خطي وليس شفهيا أو عن طريق الهاتف.  -
 . ع الرسوم كاملةفي حالة الغياب تدف -
 . يوم 51دفع قبل انعقاد النشاط بـ إلغاء تسجيل المشارك في حالة عدم الهيومن فوكس يحق لمركز  -

 

 * الموافقة على التسجيل: 
 في عقديالذي سو( التمكيــن القيـــادي)التدريبي  نشاطأوافق أنا المسئول عن التسجيل لحضور المشاركين أعاله في ال

وبأنني أطلعت على شروط التسجيل  1212إبريل  21 – 21خالل الفترة دبــي في مدينة الميلينيوم بالزا فندق 
 واإللغاء وموافـق عليها. 

 

 .................................................... التوقيــع :              


