الشمس تلتف حول نفسها
انها تخلق الجاذبية
ألنها تخلق الجاذبية
ألنها تخلق الطاقة الخاصة بها من الجذب والحب
األرض تبقينا عليها
جميع الكواكب تدور حولها
كما تدور حول نفسك
الشمس تشرق عليك
كما يمكنك خلق الجاذبية وانبثاق الحب
يمكنك أن تصبح الشمس لآلخرين

وبما أن الناس من حولك
يتغذون ب طاقتك
فبإمكانك أن ت صبح قائدهم

برنامج رحلة القائد
يتكون برنامج رحلة القائد من ثالث اجزاء برنامج التطوير القيادي ،كل جزء يتكون من أربعة أيام هدف البرنامج هو
السماح للمشاركين بتطوير رؤيتهم واستراتيجيتهم وعملهم و تخططيهم في نهاية اليوم الرابع

تم تصميم هذا البرنامج من قبل فيدات إيرول استنادا لخبرة 30
عاما من التدريب على القيادة  15عاما من خبرة التدريب ،و 5
سنوات من تجربة حكمة القيادة األميركية و بالتعاون مع رئي س
فريق العمل األميركي والبريطاني .

كما عمل كرئيس مدرسة المجموعة الدولية  ، Tracomومدرب لدى مجموعة جوردون الدولية و (  EDACالسير الدولية) .هذا البرنامج
مدعوم ومقدم من مجموعه من الشركات والمدارس العالمية المتخصصة بالقيادة من خالل خبراتهم وتجاربهم
برنامج رحلة القائد مقدم من قبل فريق من ذوي الخبرة واالختصاص  .كما ان المدربين معتمدين دوليا من مدارس القيادة الدولية .

هذا البرنامج سوف يقدمه :



فيدات إيرول Vedat Erol



أينور داريانAynur Darian



محمد التيوكلر Mehmet Altıoklar



ميني بالوك Mine Balık



أويا إيرول Oya Erol

اد وات رحلة القيادة
القيادة الهندية األصلية الحكيمة
التحوالت القيادية

السلوك والذكاء العاطفي ,الذكاء االجتماعي
(  Tracomالمجموعة الدولية)
الخفة والمرونة ,لتكييف القائد
(  Tracomالمجموعة الدولية)

المعامالت القيادية

علم األعصاب والقيادة العصبية

القيادة الفكرية  .مستوى القيادة

علم النفس جونغ

مستوى  5و  6مستوى الرؤية العالمية للقيادة
الدورات العالمية
مستوى القيادة المطلوب من منظمة (إليوت جاك)
 MCPAمستوى امكانية القادة
)  EDACالسير الدولية)

 CPAا مكانية القدرة القيادية
( EDACالسير الدولية)
 L.E.Tتأثير التدريب القيادي
( جوردون للتدريب الدولي)
مهارات تدريب القائد بناء على المهارات والرموز
األخالقية للمدرب االتحاد الدولي ICF
فريق وادوات تدريب حيوية

طرق اجتماعية بارعه ( Tracomالمجموعة الدولية)

اليوغا  ,تقنيات التنفس والتأمل

فوائد القائد





التنبه للرؤية والقيادة العالمية
اخذ القيادة في الحياة الشخصية والتجارية
خلق الوعي في اسلوب القيادة الفردية وقيادة السلطة

ظل العمل ( المساعدة على اكتشاف الحد من المعتقدات التي كانت مشفرة بالالوعي الخاص بك بعد الوالدة و
تعلم كيفية إزالتها ألداء افضل القدرات القيادية الخاص بك)



الوعي العميق حول ما هو مطلوب في الوقت الحاضر والمستقبل



زيادة مستوى الثقة والشجاعة ,العمل والمساءلة

ر حلة القيادة و مخيم القائد معلومات وإرشادات
 يتكون المخيم القيادي من ستة أيام:
اربعة أيام القيادة رحلة القائد  ,برنامج تنمية القائد

 يبدأ برنامج رحلة القيادة تمام الساعة  09:00صباحا في اليوم
األول .وفي االيام التي تيليها يبدأ البرنامج تمام الساع ة
 07:00وينتهي تمام الساعة  24:00أو . 12:00

يوم الثقة والشجاعة في الهواء الطلق

 المشاركون الغير ملتزمين بالحضور في الوقت المحدد ال يسم ح
لهم بحضور البرنامج .

يوم مهارات التدريب و التدريب كـ قائد تدريبي

 ال يسمح للمشارك باستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة  /أو
الهواتف النقالة خالل تدريب البرنامج ،وللمشارك الح ق
باستخدامهم خالل ساعة المعينة  18:00ل  19:00كل يوم.

ثالثة مهام قيادية بعد البرنامج (كل  15يوما)
 مكالمة متابعة بعد شهر لكل رئيس مجموعه مكون
من  5اشخاص .

 يقام برنامج رحلة القيادة في منطقة طبيعية بعيدا
عن أي ازدحام
 كل قائد يجب أن يملئ استبيان سري قبل بدء البرنامج

التوصيات قبل البرنامج
 ، MCPAتقييم امكانيات القيادة
( اختياري ،وموصى بشدة قبل بدء البرنامج).
 ، CPAتقييم القدرة القيادية
( اختياري ،وموصى بشدة قبل بدء البرنامج).



يجب على القائد اتمام البرنامج بنجاح ليصبح قائد معتمد



برنامج رحلة القيادة معتمد من أكاديمية ماستري بريطانيا

ر حلة القيادة
محاور األيام  ( 6األساليب و األدوات )

مهارات برنامج رحلة القيادة ( األ ساليب واألدوات )
اليوم األول () 0
يتم تعريف المشاركين بطبيعة القيادة و أوجهها األربعة ففي اليوم األول يهدف البرنامج إلى مساعدة المشاركين على
إدراك حقيقة أن األدوار التي يلعبونها في الحياة تشكل في الوقت نفسه العقبات األولى التي من الممكن أن
تواجههم و بالتالي فهي تمكنهم من معرفة أدائهم الحقيقي فيختبرون اإللهام الذي تولده قوة الوجود في نقطة
الصفر ،في مركز السكون و الهدوء.

مواضيع
اليوم األول

أساليب

مستويات القيادة

يتلقى كل مشارك قبل اليوم األول

تاريخ القيادة
خرافات القيادة

جلسة واحدة من التدريب القيادي.

القيادة التحويلية

التدريب الذاتي

المستوى الخامس للقيادة

التدريب المزدوج
التدريب الجماعي
لعب األدوار
تقديم العروض

األدوات

دفن فأس المحارب.
بقعة القوة.
عجلة العناصر األربعة
عجلة العناصر اإلنسانية.
من أنت؟
األدوار و النداء الداخلي
بناء الفرق
نشاط الطائرة

اليوم الثاني ( النصف األول من اليوم )
)(0 -1-11
يقوم المشاركون بدراسة الجانب الشرقي من القيادة ( الذكاء الروحي) حتى ظهر اليوم الثاني.

القيادة
اإلبداعية

أساليب

األدوات

اإلبداع

التعلم التجريبي

الموسيقى

الفن
الهزل

المتمركز حول المشارك
السكون و التأمل
تمارين التنفس

تمارين التنفس
التفكير المتمركز حول الذات
شجرة الحلم

تمارين الدماغ األيمن
التدريب الذاتي

التصور القيادي
تكوين هوية جديدة

الخيال

يتم تقوية القيادة اإلبداعية لدى المشاركون عن
طريق تدريبهم على هذه المهارات.

التدريب المزدوج
التدريب الجماعي

اليوم الثاني (نصف اليوم)

)( 0-2-12
يقوم المشاركون بدراسة الجانب الغربي من القيادة ( الذكاء االجتماعي) حتى ظهر اليوم الثاني.
وجبة التعاطف خالل الغداء تفيد بتحسين مهارات رعاية القيادة.

رعاية القيادة

األساليب

األدوات

الموازنة

التعلم التجريبي

غداء التعاطف

الشفاء

المتمركز حول المشارك
التدريب الذاتي

عجلة الحب
خريطة الجسد

التعليم

التدريب المزدوج

الرسم والتلوين

التدريب الجماعي

الهوية الجديدة

الرعاية

شعار القيادة

المقدس 20

اليوم الثالث
( ) 13 - 3 - 0
يقوم المشاركون في اليوم الثالث بدراسة الجانب الجنوبي من القيادة ( الذكاء العاطفي).

القيادة
االستكشافية

األساليب

األدوات

الرهبة والتعجب

التعلم التجريبي

المقدس 20

الفضول
المرونة العاطفية

المتمركز حول المشارك
سيكون هناك لك ل مشارك زميل و فريق و

المحفزات العاطفية
الحد من المعتقدات

المغامرة

مدرب

عجلة الفخ

التدريب الذاتي
التدريب المزدوج
التدريب الجماعي

الظالل
إعادة الهيكلة

اليوم الرابع
)(0 -4-14
يقوم المشاركون في اليوم الرابع بدراسة الجانب الشمالي ( العقل) و من أجل تحسين مهارات القيادة
االستراتيجية يتم تدريب المشاركين على المهارات التالية:

القيادة
االستراتيجية

األساليب

األدوات

العمل

التعلم التجريبي

من الرؤية إلى التخطيط

الهدف
الموارد

المتمركز حول المشارك
التدريب الذاتي

تحديد األهداف
اتخاذ القرار

االستراتيجية

التدريب المزدوج

حلقة عجلة القوة

التدريب الجماعي
مشاهدة االفالم

نشاط الموارد
سرد القصص

حول القيادة

المقدس 20

اليوم الخامس
)(0 -5-15

يقوم تدريب المشاركون في اليوم الخامس على مهارات التدريب لكي يصبح كل منهم قائد مدرب حيث سوف
يقومون بتلقي و إعطاء التدريب باإلضافة إلى تعلم أساليب التدريب في بيئة األعمال التجارية و سوف يتعلمون
أيض ًا بشكل عملي تجريبي االختالفات بين دور المدير و دور القائد.

القيادة
التدريبية

األساليب

األدوات

االستماع الفعال

التعلم التجريبي

من يمتلك القضية؟

طرح األسئلة القوية
التفكير

المتمركز حول المشارك
تقديم العروض

نوافذ توماس غوردون للتدريب

التدريب المزدوج

العصف الذهني

تدريب تجريبي

للخيارات وفي صنع القرار
العمل

يقوم به القائد
التدريب على التدريب المزدوج

تدريب إعطاء و تلقي الردود.

االعتراف
تلقي وإعطاء الردود

التدريب على طرح األسئلة القوية

التوجيهات
االعتراف

تلقي و إعطاء التوجيهات.

اليوم السادس
ال ثقة  ,ال شجاعة  ,العمل  ,المسائلة
يصبح المشاركون بفضل الوعي و المهارات القيادية التي اكتسبوها من قادة الضوء و في اليوم السادس يقوموا
بدمج قواهم الروحية و الجسدية و العاطفية و العقلية من أجل تأدية قدراتهم القيادية و سيقوم القادة و
المدربون بتقييم المقدرة و األداء الفردي و المزدوج و الجماعي.

النشاط في
الهواء الطلق

األساليب

األدوات

اإلرادة.
الخوف أو الثقة
الشجاعة
العمل
المسائلة
االستدامة

نشاط في الهواء الطلق

التسلق

التقييم
إعطاء وتلقي الردود

القفز
العمل الجماعي

15

م

تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد

رسوم البرنامج

1

 27 – 22ابريل

إسطنبول  -تركيا

5900 $

2

 12 – 7أكتوبر

توسكاني  -ايطاليا

5900 $

Registrations
التسand
cancellation
جيل واإللغاء
 terms:شر وط
In case .of
cancellation
يدفعthe
fees the
participant
بعدshall
pay 5000$
administrative
fees.
إدارية
 afterرسوم
$ 300receiving
المشارك
الرسوم
استالم
حالasاإللغاء
في

