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 :للنشاط الهـدف العـام
عملية بين المشاركين والمدرب من خالل ورش العمل على التفاعل والمشاركة وتبادل الخبرات النشاط يقوم هذا ال

أهمية تعزيز القيادة في المنظمات والدور الرئيسي للقادة  التدريبية ودراسات الحاالت الواقعية والمناقشات حول
 :تحقيق األهداف الرئيسية التالية في المنظمات ، وذلك من خاللوالمدراء في تحسين وتطوير األداء االستراتيجي 

 .عزيز وتطوير استراتيجيات القادة اإلداريين* ت
 .* تعزيز ممارسات القيادة في المنظمات

 في المنظمات. االستراتيجي* تطوير األداء 
 .التغيير التنظيمي في المنظماتقيادة * 

 * تطوير أداء المدراء والقادة االستراتيجيين.
 للمشاركين: نشاطأهمية ال

 .في المنظماتالقيادة التعرف على أفضل الممارسات في  -
 المستقبلية للمنظمات. الرؤية التعرف على القيادة ودورها في صياغة -
 .التغيير التنظيمي فعالية التعرف على تقنيات القيادة وأهميتها في تحسين -
 تطوير ثقافة خلق األفكار الجديدة واالبتكار.دور القادة والمدراء في  -

 ائد االستراتيجي لمواجهة التحديات اإلستراتيجية.تطوير مهام المدير والقتعزيز و  -
 

 



 
 
 
 

 الشريحة المستهدفة:
 مدراء العموم. -
 المدراء التنفيذيين.  -
 نواب ومساعدي المدير العام.  -
 والتشغيلي. مدراء التخطيط االستراتيجي -
 الدراسات والبحوث.المشاريع و مدراء  -
 مدراء نظم المعلومات.  -
 البشرية والتدريب. مدراء الموارد -
 رؤساء األقسام والوحدات اإلدارية. -
 اإلدارات التنفيذية واإلشرافية. ذوي المسؤوليات في والمسئولين األخصائيون  -

 

 منهجية التدريب:
على التفاعل والمشاركة وتبادل الخبرات العملية بين المشاركين والمدرب من خالل ورش العمل نشاط يقوم هذا ال
أهمية تعزيز القيادة في المنظمات والدور الرئيسي للقادة  ودراسات الحاالت الواقعية والمناقشات حولالتدريبية 

 .في المنظماتوالمدراء في تحسين وتطوير األداء االستراتيجي 
 

 :المحاور العلمية للنشاط
 

 * تعزيز وتطوير استراتيجيات القادة اإلداريين:
 لتقييم الذاتي للقادة.سلوكيات القيادة وا -
 استراتيجيات تعزيز القيادة وتطوير األدوار القيادية. -
 قوة الرؤية اإلبداعية للقادة والمدراء. -
 القيادة من الداخل ودور قائد التغيير. -
 خلق بيئة القيادة الحقيقية. -

 

 * تعزيز ممارسات القيادة في المنظمات:

 بناء الرؤية وقيادة التغيير. -

 ء المصداقية والتوجه األخالقي للمنظمات.بنا -
 اإلبداع في مواجهات التحديات. -
 التمكين القيادي والتقدير والتشجيع. -
 بناء ثقافة االبتكار واألفكار الجديدة. -
 

 



 
 
 

 
 في المنظمات: االستراتيجي* تطوير األداء 

 .المنظمة واألهداف اإلستراتيجية لها تحديد رؤية ورسالة -
 .اإلستراتيجية الكلية واالستراتيجيات الوظيفية بين الربط -
 .اإلستراتيجيةاتخاذ الخيارات اإلستراتيجية و تحديد األهداف  -
 ل.واختيار الخطة اإلستراتيجية األفض تطوير البدائل اإلستراتيجية -
 

 :التغيير التنظيمي في المنظماتقيادة * 

 .تغيير التنظيميال فعالية تقنيات القيادة وأهميتها في تحسين -

 التحالفات لتحسين فاعلية التغيير في المنظمة. خلق -

 للتغيير. االلتزام المستمر بناءللتغيير و  المقاومة إدارة -

 والناجح. التغيير السريع قادرة على مرنة بناء منظمة -

 

 * تطوير أداء المدراء والقادة االستراتيجيين:
 تحديد القوة الدافعة لإلستراتيجية. -
 مواجهة التحديات اإلستراتيجية. -
 تطوير أدوار ومهام المدير والقائد االستراتيجي. -
 تحديد شبكة األهداف وتوقعات ذوي المصلحة. -

 

 :بيانات النشاط
 .0202يوليـو  9 – 5 * تاريخ االنعقاد:
 أمبا هوتيل ماربل آرش لندن.فندق  * مكان االنعقاد:

 مريكي( للشخص الواحد. دوالر أ 0522)التكلفة المالية:  *
 .، الكوفي بريك ، وجبة الغداء(ة المهنية ، المادة العلمية ، الشهاد نشاط)شاملة: رسوم ال   

 

أو مراسلتنا على  (. 965 +-79997779يرجى االتصال على الهاتف المباشر ) * لمزيد من االستفسار:
 focus.net-www.humanعبر موقعنا االلكتروني:  أو،   focus.net-umaninfo@hااليميل: 
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