
 ( (ةيهيل لرخصة القيادة اإلدار ألتا

 مقدمة:

تعتبر القيادة اإلدارية من أهم املحاور التي ترتكز عليها مختلف الشركات واملنظمات سواء كانت عامة أو خاصة، وهي عبارة عن 

األوامر، والتأثير عليهم األنشطة التي يمارسها املسؤول اإلداري على األفراد العاملين في تنظيٍم معين، والتي تتمثل في إصدار 

 .لتحفيزهم على العمل، هذا باإلضافة إلى توجيههم نحو تحقيق األهداف املرجوة
 

 

 : البرنامج أهداف 

 بالقيادة املتعلقة واملنهجيات املمارسات أفضل تطبيق كيفية على املشاركين قدرات وتنمية صقل •

 .االستراتيجية الخطط ووضع اإلدارية

 .الحديثة اإلدارة ظل في الشاملة الجودة ملعايير وفقا املؤسسة إستراتيجية وتقييم وتحليل تسجيل •

 .األداء وجودة والخارجية الداخلية البيئة متطلبات مع تتوافق وخطط إستراتيجية وتطوير صياغة •

 .الحديثة االستراتيجية اإلدارة وخطوات مراحل تنفيذ •

 وتحقيق االستراتيجية الخطط وضع في ودورها التنفيذية القيادة مفهوم بأهمية املشاركين تعريف •

 .االهداف

 .االستراتيجي والتخطيط التنفيذية للقيادة املنطقية املقومات على التعرف •

 .الحديثة اإلدارة منهجية ظل في املختلفة التخطيط بأنواع املشاركين تعريف •

 .وتقييمها تطبيقها وطرق  التخطيطية العملية بمكونات املشاركين تعريف •

 .وفعالية بكفاءة القيادي التميز واستراتيجيات اساليب استخدام من املشاركين تمكين •

 داخل السائدة لألوضاع واقعي تحليل على املبنية االستراتيجية واولوياتها العليا املؤسسة رسالة تحديد •

 .املؤسسة وخارج

 .االستراتيجي والتخطيط التنفيذية بالقيادة املتعلقة املشكالت مع التعامل مهارات تنمية •

 .االهداف لتحقيق التخطيط من تمكنهم التي والقيادية التنفيذية املشاركين مهارات تنمية •

 .االهداف وادارة االبتكاري  اإلستراتيجي للتخطيط األساسية واملبادئ باملفاهيم املشاركين تعريف •

 .وقيمها القيادية الرؤية على تشتمل فيها التنظيمية والوحدات للمؤسسة واضح مستقبلي اتجاه تحديد •

 التحديات من بالرغم تنميتها الى وتسعى املؤسسة بقاء على تحافظ منافسة استراتيجية وتصميم بلورة •

 .والضغوط

 .فعالة اداء برامج خالل من اإلبداعية طاقاتهم واستغالل العاملين تحفيز •



 على والقدرة املرونة وإكسابها للمؤسسة التنافس ي املوقع تعزيز شأنها من التي االستراتيجيات اختيار •

 .املستمر النمو

 تحديد مجموعة من معايير األداء واتباع منهجية علمية في قياس األداء املؤسسة والوحدات التنظيمية  •

 

 محتوى البرنامج:

 الفعالة:القيادة اإلدارية   -1

 الحديثة اإلدارية القيادة في مقدمة •

 الوظيفية والتنمية اإلدارية القيادة •

 الحديثة اإلدارية القيادة مقومات •

 الفعال اإلداري  القائد مواصفات •

 القادة أنماط •

 القيادة نظريات •

 الحديثة للقيادة اإلدارية الدراسات •

 

 التخطيط اإلداري: -2

 املتميز واألداء اإلبداعي التخطيط •

 التشغيلي التخطيط •

 اإلستراتيجي التخطيط •

 املؤسس ي االستراتيجي التخطيط •

 اإلستراتيجي والتخطيط املستقبل قيادة •

 التميز وإدارة اإلستراتيجي التخطيط مختبر •

 

 :الحديثةالقيادة اإلدارية  -3

 الحديثة اإلدارية للقيادة املتكاملة املنظومة •

 الشاملة والجودة الحديثة اإلدارية القيادة •

 

 

 

 



 البرنامج: مخطط 

 

 

 الدورات التدريبية ياملحور التدريب م
عدد 

 االيام

عدد 

الساعات 

 التدريبية

عدد 

 املتدربين

 القيادة اإلدارية الفعالة 1

 الحديثة اإلدارية القيادة في مقدمة

7 35 

لكل  20

محور 

 تدريبي

 الوظيفية والتنمية اإلدارية القيادة

 الحديثة اإلدارية القيادة مقومات

 الفعال اإلداري  القائد مواصفات

 القادة أنماط

 القيادة نظريات

 الحديثة للقيادة اإلدارية الدراسات

 التخطيط اإلداري  2

 املتميز واألداء اإلبداعي التخطيط

6 30 

 التشغيلي التخطيط

 اإلستراتيجي التخطيط

 املؤسس ي االستراتيجي التخطيط

 اإلستراتيجي والتخطيط املستقبل قيادة

 التميز وإدارة اإلستراتيجي التخطيط مختبر

 القيادة اإلدارية الحديثة 3

 الحديثة اإلدارية للقيادة املتكاملة املنظومة

2 10 
 الشاملة والجودة الحديثة اإلدارية القيادة

 يوم 15 دورة تدريبية  15 محاور  3 االجمالي
75 

 ساعة



 : للتنفيذ الزمنيالجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ التنفيذ عدد الساعات التدريبية االيامعدد  عدد املتدربين ياملحور التدريب م

1 
القيادة اإلدارية 

 الفعالة
 2018ديسمبر  1  35 7 متدرب 20

 2019مارس  1   30 6 متدرب 20 التخطيط اإلداري  2

3 
القيادة اإلدارية 

 الحديثة
 2019يونيو  1  10 2 متدرب 20



 :والكميات جدول األسعار 

 

 

 

 

 

 عدد االيام التدريبيةالدورات  ياملحور التدريب م
عدد الساعات 

 التدريبية

عدد 

 املتدربين
 عدد املراحل

 سعرال

 االفرادي

السعر 

 االجمالي

 القيادة اإلدارية الفعالة 1

 الحديثة اإلدارية القيادة في مقدمة

7 35 

20 3 10000 600000 

 الوظيفية والتنمية اإلدارية القيادة

 الحديثة اإلدارية القيادة مقومات

 الفعال اإلداري  القائد مواصفات

 القادة أنماط

 القيادة نظريات

 الحديثة للقيادة اإلدارية الدراسات

 التخطيط اإلداري  2

 املتميز واألداء اإلبداعي التخطيط

6 30 

 التشغيلي التخطيط

 اإلستراتيجي التخطيط

 املؤسس ي االستراتيجي التخطيط

 اإلستراتيجي والتخطيط املستقبل قيادة

 التميز وإدارة اإلستراتيجي التخطيط مختبر

 القيادة اإلدارية الحديثة 3

 الحديثة اإلدارية للقيادة املتكاملة املنظومة

2 10 

 الشاملة والجودة الحديثة اإلدارية القيادة

 ساعة 75 يوم 15 دورة تدريبية 15 محاور  3 


