المنهج الحديث
في

القيادة اإلدارية

نشأ علم القيادة في المؤسسات العسكرية الحكومية في مطلع الثالثينيات
من القرن العشرين ،ثم سرعان ما تترجم إلى مفاهيم ونماذج عملية وفعالة
تطبق في المؤسسات التجارية والمدنية مندمجة مع أبرز المفاهيم اإلدارية
في المستويات العليا والوسطى .يركز فن وعلم القيادة اإلدارية بشكل كبير
على تنمية مهارات المدراء في قيادة وتحريك فرق العمل نحو تحقيق
أهداف وغايات المؤسسة ،إنها منهجية فريدة ومميزة وجديرة بأن تُ َدرس ..
في برنامج المنهج الحديث في القيادة اإلدارية المزيد من نماذج وأدوات
ومهارات النجاح في العمل واإلدارة.

أهداف البرنامج

سيكون كل مشارك في نهاية الدورة قادر ًا على:
•

فهم نماذج وأسس القيادة اإلدارية وأوجه التكامل العملية بين القيادة واإلدارة.

•

تقييم الممارسات القيادية الخمس وتحديد نقاط القوة والضعف.

•

تقييم األداء المؤسسي باألرقام وفق نموذج علمي محدد.

•

التعرف على أهم أنماط القيادة اإلدارية وفق ًا ألشهر النماذج.

•

تحليل األنماط القيادية وفق نظرية ديسك DISCالعالمية.

•

ممارسة قواعد وأسس القيادة الموقفية بحرفية عالية.

•

بناء وقيادة فرق العمل عالية األداء.

•

ممارسة القيادة اإلدارية المرتكزة على النماذج والمؤشرات.

الفئة الم ستهدفة
•
•
•
•
•

مدراء اإلدارات العامة
المدراء التنفيذيون
قادة الصف الثاني
مدراء األقسام الرئيسية والفروع
قادة الفرق واللجان الرئيسية

تفاصيل اإلنعقاد

مدة الدورة 5 :أيام بواقع  25ساعة تدريبية
التطبيق العملي :يركز البرنامج في  %75من وقت التدريب على ورش عمل مركزة،
وتطبيقات فردية وجماعية دقيقة وحرجة  ،يمارس المدرب دور الموجه والمرشد في
كل المراحل باإلضافة إلى التطبيق العملي داخل القاعة التدريبية وورش العمل.

ال شهادات

شهادة حضور من شركة  IVORY -تركيا.

شهادة معتمدة من أكاديمية ماستري Mastery Academy – UK.
رسوم إضافية  $ 25لكل شهادة حسب الطلب

أ ساليب التدريب

المحاضرات الن ظرية

المناق شة والحوار

التمارين التدريبية

الحاالت العلمية

لعب األدوار

األلعاب التدريبية

العروض التقديمية
 +اللوح الورقي

ب طاقة أهم ماتعملت

عروض الفيديو

التطبيق العملي
للمجموعات واألفراد

الزيارات الميدانية

اختبار القدرات ال شخصية

محاور البرنامج
المحور األول  :أ س س القيادة اإلدارية وممار ساتها العملية
•

مفهوم القيادة اإلدارية.

•

أوجه التكامل بين القيادة واإلدارة وجدول الفروق العشر الذهبية.

•

نموذج الممارسات القيادية الخمس األحدث في عالم القيادة للعالمين كوزس و
بوزنر The Five Practices of Exemplary Leadership

المحور الثاني :تقييم القيادة اإلدارية واكت شاف الفجوات
( 3نماذج عملية للتقييم )
•
•
•

تقييم الصفات القيادية للقائد اإلداري
تقييم النمط القيادي وتحديد المسار والهوية DISC.
تقييم األداء المؤسسي العام باألرقام وتحديد الفجوات الحرجة

المحور الثالث  :ممار سة القيادة الموقفية Situational Leadership

•

أسس ومفاهيم القيادة الموقفية.

•

ممارسات القيادة الموقفية والمواقف األربعة The Four Situations

•

أنماط القائد الموقفي والقدرة على التشكل The Four Roles

•

 16حالة عملية في القيادة الموقفية Case Study in S.L 16

محاور البرنامج

المحور الرابع  :ت شكيل وإطالق فرق العمل عالية األداء
•

مفهوم فريق العمل عالي األداء ،وأهم أدواره.

•

مميزات بناء فرق العمل العشرة.

•

قواعد بناء فريق عمل عالي األداء.

•

قيادة فرق العمل الموقفية Team Situational Leadership.

•

األنماط القيادية لفرق العمل عالية األداء Team Leadership Styles .

•

القيادة اإلبداعية وإطالق األفكار والطاقات الكامنة.

المحور الخامس :القيادة المرتكزة على النماذج والمؤ شرات

•

قيادة األداء ( المفهوم والفلسفة) Performance Leadership.

•

القيادة المرتكزة على النماذج Models Based Leadership.

•

القيادة المرتكزة على مؤشرات األداء الرئيسية Based Leadership KPI’s.

•

أنواع مؤشرات األداء الرئيسية التسعة KPI’s Types .

•

فن استنباط وكتابة مؤشرات األداء الرئيسية.

+902 12 809 06 55
ivorytraining.com
Ivorytraining

