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مقدمة عن البرنامج : 
 

يتسم هذا العصر بأنه عصر اختصار الزمن وتقريب المكان، وتسريع السرعة، فالتغييرات متالحقة ومتزاحمة في جميع جوانب الحياة، 

يبرز حاجة ماسة  الحادث، واألمر  التجديد  كبة  للبقاء والتطور وموا أمًرا حتمًيا  الدائمة والمتكررة لإلدارة وأساليبها  المراجعة  ما جعل 

لتجديد القيادات اإلدارية للتكيف مع المتغيرات، وإعادة تحديد حتى الثابت من الرؤى والممارسات، ضمن ما يدخل في دور القيادة في 

إدارة التحول، والتعامل معه بكفاءة، وتحقيق االستمرارية في عصر يضج بالتحدي وعدم االستقرار.

 

تمثل القيادة التحويلية (Transformational leadership) هي مفهوم حول القيادة  التي تضع رؤية واضحة لمنظماتها، وتعمل على 

كبر من التوقعات عن طريق رفع  إيجاد أنظمة منظمية جديدة كلياً تتوافق مع متطلبات المستقبل وتعمل على تحفيز التابعين بشكل أ

المنظمة،  ومصلحة  ازدهار  لتحقيق  التابعين  لدى  الشخصية  باالهتمامات  والسمو  ومثالية،  محددة  أهداف  وقيمة  بأهمية  الوعي 

ومخاطبة االحتياجات العليا لديهم ولتحقيق تغييرات مخططة مرغوبة من خالل مشاركة القادة والمرؤوسين في تحقيق أهداف عالية 

المستوى وإيجاد الطرق للنجاح. وتعتمد على عدد مختلف من األليات التي ترفع الروح المعنوية للمرؤؤسين كما وبتعزيز دوافعهم 

الذاتية وذلك بربط هوية المرؤوسين باألهداف المرجو تحقيقها. وقائد التحول هو الذي يمتلك القدرة على تعزيز وبناء رؤية مشتركة 

أهم مهاراته جعل  المرؤوسين. ومن  لتطوير مهارات  باستمرار  المشكالت ويسعى  لحل  أساليب جديدة  لتطوير  للمرؤوسين  ويلهم 

المهام  يعين  وبالتالي  مرؤوسيه  قوة وضعف  نقاط  تحديد  مهارة  يملك  لذلك،  باإلضافة  ذاتي.  بدافع  بالمشروع  يهتمون  المرؤوسين 

كثر نظريات القيادة شهرة اليوم، ويعتقد أنها من  للشخص المناسب بحسب قدراته لزيادة نجاحه في عمله. القيادة التحويلية من أ

كفئها قدرة على مواجهة تحدياته.  أنسب الممارسات القيادية استجابة لمعطيات هذا العصر، ومن أ

 

أهمية البرنامج التدريبي:
 

من خالل هذا البرنامج التدريبي، سنقوم بصقل المهارات القيادية بأفضل الممارسات العالمية للوصول الى القائد المتكامل  بخطوات 

علمية وعملية مختصرة خطوة بخطوة لتطوير ممارسات القيادة وتعزيز جودة التخطيط االستراتيجي لتحقيق النجاح والتميز والنمو 

المستمر من خالل عدة محاور ومن أهمها: محور المهارات القيادية اإلبداعية،  محور التخطيط االبتكاري وتطوير األداء المؤسسي، محور 

اإلبداع القيادي وتقييم  وتطوير األداء المؤسسي .

مخرجات البرنامج :

تعزيز كفاءة وفعالية األداء القيادي في القطاعين العام والخاص

 تعميق المهارات القيادية في بيئات األعمال المختلفة بالتميز والجودة،

كتساب الممارسات القيادية والتي من شانها تحقيق النتائج والوصول الى األهداف  ا

التمتع  بفكر قيادي متطور قائم على االبداع واالبتكار

قيادات ذات فكراستراتيجي متسلحة بالمهارات والمعارف وفق أعلى المعايير العالمية

قيادات قادرة قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية واإلسهام بشكل فاعل في تطوير األداء

 قيادات متميزة في التفكير والتنفيذ اإلستراتيجي

كفاءات قيادية قادرة على التعامل مع التغيـير المتسارع بسبب التكنولوجيا والثورة المعلوماتية
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اهداف البرنامج وورش العمل :

تطبيق الممارسات القيادية في بناء المنهجيات وإدارة منظومة مقاييس األداء للوصول للتميز

اإلبداع القيادي افي التخطيط ومتابعة األعمال و تطوير استراتيجية ناجحة للعمل

االستخدام األمثل للموارد واإلمكانات المتاحة وبما يحقق كفاءة األداء

خلق بيئة عالية التحفيز، ومناخ ابداعي للعمل

الكفاءة في إدارة وبناء فرق العمل بطريقة فّعالة تحقق أهداف المنظمة

تحقيق الفعالية القيادة في تطوير فرق العمل والدافعية للتميز

قيادة و بناء روح الثقة بين فرق العمل المتعددة االختصاص 

تحفيز فرق العمل على اإلبداع و طرح األفكار الجديدة ودعم االبتكار واالتصاالت المفتوحة

تعزيز الجدارة في التفكيراالبداعي والتمكين  والتفويض والتوجيه  والتحفيز

تعزيز لكفاءة اإلبداعية في حل المشكالت واتخاذ القرارات

 مهارات القيادة في حل الصراعات والمنازعات بين األفراد والمجموعات

تميز القيادة االستراتيجية في االتصال المؤسسي والمجتمعي

مهارات القيادة االستراتيجية في تطبيق  مفاهيم الجودة واالبداع والتميز

دعم جودة حياة العمل QWL  والقيم المحورية لها

إدارة التغيير والتطوير الشامل والمستمر للتميز في األعمال

كفاءة القائد في تحويل األفكار اإلبداعية إلى خطط تنظيمية


