
  

 

 

 
 لمزيد من التفاصيل:

  07708858195البصرة: 

07825625646 النجف:    

 الدورة التدريبية 

 القيادة االدارية مهارات

 Scholar Worldwide (Schwlar)  يسر مؤسسة

اربيل بكردستان في مدينة التي ستعقد الدورة التدريبية ان تدعوكم للمشاركة في  

 :ستكون تحت عنوانو م 2021 / 7 /6 -1 ، العراق

 ))القيادة الادارية  مهارات((

 املدرب بسيم الادريس ي

 Schwlaمدير قسم التدريب في مؤسسة 

 9لبنان، وستضم الدورة -  IABC واملدرب املعتمد من الاكاديمية الدولية لبناء القدرات 

يحصل املتدرب على شهادة  ساعات تدريبية، 3ثالث ايام كل يوم على مدى  تدريبية اتساع

 .Schwlarمعتمدة من مؤسسة 

 وتضم الدورة:

 .الحقيبة التدريبية.1

 . شهادة تدريب معتمدة من املؤسسة.2

 .عضوية مجانية ملدة سنة في املؤسسة.3

 فقط. $75. رسوم الدورة 4

 ظهرا. 12 -ص9. الدورة من 5
  

 للدورة التدريبية تضم: الوحدات املعرفية واملهارية

 .القيادة مفهوم .1

 .اإلدارية القيادة أمهية .2

 .القيادة أنامط .3

 .الفعال املدير .4

 القيادة. نظريات .5

 متارين عملية  .6

 2021/ 7/ 1يكون السفر يوم 

 2021/ 6/7 والعودة يوم      



  

 

 

 
 لمزيد من التفاصيل:

  07708858195البصرة: 

07825625646 النجف:    

 اليوم االول  لثاليوم الثا

  القيادة مفهوم  . القيادة نظريات القيادة : أمهية نظريات

 القيادة عن مقددمة الشخصية الصفات نظرية

 . واإلدارة القيادة بني الفرق القيادة نامذج

 اإلدارية القيادة أمهية االستكشاف نموذج

 الناجح القائد مواصفات   القيادية الرتبية نموذج

 العام القيادي التدريب نموذج

 القيادة عملية يف املؤثرة العنارص: القيادة عنارص

   املـوقــف  -العمل مجاعة  -القــــائد 

 الناجح القائد عليه يركز أن جيب ما   القيادية البيئة نموذج

 اليوم الثاين : وتتخلل الدورة متارين وهي:القيادة نامذج

 املوقفية القيادة مترين -1

 النموذجي القائد مقياس -٢

 تفاوضية تكتيكات مقياس -٣

 . القيادي النمط مفهوم القيادة:  أنامط

 شائعة اساليب مقياس -٤

  املتوازنة احلياة مقياس -٥

 القيادة نظريات مترين -٦

 : القيادة أنامط : .القيادة أنامط دراسة أمهية 

 املدير - املجامل املدير -الدكتاتور املدير نمط

 ( امليكافييل)  الزئبقي املدير - البريوقراطي

 واملدير القائد بني الفرق مترين -

 والنفوذ القوة مقياس -٨

  ختطىء عندما تفعل ماذا مترين -٩

 توزيع الشهادات رئيسك تدير كيف مترين -1٠

 للقيادة املتكاملة النظرة نموذج

 . الفعال املدير الفعال: مفهوم املدير 

 . الفعال اإلداري القائد مفهوم حفل اخلتام وتوزيع الشهادات
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 مالحظة: اجور االطفال حسب االعامر شامل الطريان والفندق

  $٢1٥/  سنة 1٢ اىل ٥ عمر من الطفل.1

 $1٤٠/  سنة ٥ اىل ٢ من الطفل.٢

 $ 3٩/  الرضيع.3 

 . 6/7والعودة يوم  1/7سيكون السفر يوم 
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