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 :للبرنامج الهـدف العـام

هي جوهر العملية اإلدارية وقلبها ، و  راء في منظماتهمتعتبر القيادة من أهم الوظائف اإلدارية التي يمارسها المد
النابض وأنها مفتاح اإلدارة وأن أهمية مكانتها ودورها نابع من كونها تقوم بدور أساسي يشمل كل جوانب العملية 

على التفاعل والمشاركة وتبادل والذي يقوم نشاط لذا حرصنا في معهد هيومن فوكس بإعداد هذا ال .اإلدارية
ودورها في بناء المنظمات اإلدارية اسات الحاالت الواقعية والمناقشات حول استراتيجيات القيادة ودر  العملية الخبرات

 ، وذلك من خالل تحقيق األهداف الرئيسية التالية : 
 

 .ةالقيادة اإلداريأهمية مفهوم و * 
 .ودورها في بناء المنظماتدارية اإل * القيادة

 .اإلستراتيجية اتار اتخاذ القر ودورها في  * القيادة اإلدارية
 ية في المنظمات.القيادتكوين األنماط  *

 * تحقيق الوعي القيادي والذاتي للقادة اإلداريين.



 
 
 
 

 للمشاركين: أهمية النشاط
 .تنمية المفاهيم اإلدارية لدى القيادات وتزويدهم بأساليب اإلدارة الحديثة -
 .المؤسسي في نجاح العمل اإلدارية القيادةالتعرف على أهمية  -
 .لقيادةالعملية ل نظرياتالتعرف على أهم ال -
 ات اإلدارية.مفهوم النمط القيادي وأثره في تشكيل القرار التعرف على  -
 بناء وتطوير الوعي القيادي والذاتي للقادة اإلداريين في المنظمات. -
 .غيراتالمتو  األزمات معالتكيف التعرف على دور القيادة اإلدارية في  -
 

 شريحة المستهدفة:ال
 مدراء العموم.  -
 المدراء التنفيذيين.  -
 نواب ومساعدي المدير العام.  -
 مدراء التخطيط االستراتيجي. -
 مدراء التخطيط التشغيلي. -
 مدراء الدراسات والبحوث. -
 مدراء نظم المعلومات.  -
 مدراء المشاريع.  -
 مدراء الموارد البشرية والتدريب. -
 ن ذوي المسؤوليات في اإلدارات التنفيذية واإلشرافية. األخصائيو -
 

 المحاور العلمية للنشاط:
 

 :القيادة اإلدارية* مفهوم وأهمية 
 .القيادة في نجاح العمل المؤسسيأهمية  -
 استراتيجيات التكامل بين القيادة واإلدارة. -
 .تجاه عملية القيادة في المنظمات اإلداريةاتفكير الأنماط  -
 القيادية اإلدارية في المنظمات. العقلية بناء -
 .لقيادةالعملية ل نظرياتال -



 
 
 

 :ودورها في بناء المنظمات اإلدارية * القيادة
 المستقبلية. الرؤية ودورها في صياغة القيادة اإلدارية -
دارة الصراع. التحديات ودورها في مواجهة اإلدارية القيادة -  وا 
 المؤسسي. التمّيز جهود دعم ودورها في اإلدارية القيادة -
 تحقيق الميزة التنافسية. ودورها في اإلدارية القيادة -

 

 * القيادة اإلدارية ودورها في اتخاذ القرارات اإلستراتيجية:
 تحديد الفرص والتهديدات والبدائل.  -
 تحليل وتقييم المواقف والبدائل اإلستراتيجية. -
 البدائل اإلستراتيجية.وضع معايير للمفاضلة بين  -
 اتخاذ القرار االستراتيجي والمتابعة والتصحيح. -

 

 في المنظمات: يةالقيادتكوين األنماط  * 
 ة.ينماط القياداأل أهمية دراسة  -
 .ات اإلداريةالنمط القيادي وأثره في تشكيل القرار  -
 .ومتطلبات الموقف اإلداريي القيادالنمط  -
 للنمط القيادي. ضات األساسيةاالفتراتحليل األنماط و  -

 

 :الذاتي للقادة اإلداريين* تحقيق الوعي القيادي و 
 بناء وتطوير الوعي الذاتي للقادة اإلداريين. -
 زيادة الوعي الذاتي من خالل رفع اإلنتاجية. -
 تطوير مهارات االتصال لدى القادة اإلداريين. -
 تحديد مجاالت التحسين والتطوير. -

 

 :اطبيانات النش
 .1212يونيو  12 – 12 :* تاريخ االنعقاد
 .راديسون بلو شيشلي اسطنبولفندق  اد:ـ* مكان االنعق

، المادة العلمية ، الشهادة  نشاطشخص الواحد. )شاملة: رسوم ال( للدوالر أمريكي 1522) التكلفة المالية: *
 (.عمل التدريبية ، الكوفي بريكالمهنية ، ورش ال

أو مراسلتنا على  (. 965 +-79997779يرجى االتصال على الهاتف المباشر ) تفسار:* لمزيد من االس
 focus.net-www.humanعبر موقعنا االلكتروني:  أو،   focus.net-info@humanااليميل: 
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