
 مهارات القيادة الحديثة
Modern Leadership Skills 

 ، التربية القياديةأحدث النظريات، مفاهيم وأساسيات القيادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ. مراد دحمان

  



 املقدمة

إذا كنت صاحب شركة وتريد أن ترفع من فاعليتك للنجاح أكثر فهذه الدورة 

وزارة وتريد أن تقود لك، إذا كنت رئيس إدارة صغيرة أو كبيرة أو حتى في 

املوظفين لهدف تطوير العمل فهذه الدورة لك، إذا كنت موظف في شركة 

وتريد أن ترتقي في املناصب فهذه الدورة لك، إذا كنت رئيس جمعية خيرية 

 
ً
با
َ
 أو كنت أ

ً
ما

ُ
وتريد أن تحفز أكثر العاملين معك فهذه الدورة لك، إذا كنِت أ

 .يصبحوا قادة فهذه الدورة لك تريد أو يريد أن يربي أوالده كي

سنرى في هذه الدورة أحدث النظريات، املفاهيم واألساسيات لعلم القيادة، 

 .ونرى كذلك التربية القيادية لألطفال والشباب

 األهداف

   ساسيات القيادةأالتعرف على 

 األدوات والطرق والوسائل ملمارسة القيادة إمتالك 

  إكتشاف الصفات واألنماط القيادية 

 ملام بقوانين القيادة واألدوار القياديةاإل 

  التعرف على صفات القائد النموذجي 

   على أساليب التربية القياديةالتعرف 

  الدورة خطة

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%D8%B7%D8%A9?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDo21zmeNgrUfIQbyYQg8uiZX5D4DVgp6L9FG0Y2GnKVc4pvbzmfiLHsraeFvsKPwt66Afea6nwhKtfS2aul4KUKEPYUStsVbA_c8-rwEKnYb39Tfuc5SQ8w1izs0U1AVO91ZQ2PQu7HKTnHy6tAUWoy0R_cRB19lDQJ1e6P5Nr9NP2EsxcvmDsxZMILtaLahHsvVR6pQT-l_Odqx7tKdZfdjEFW1S0gHCNnEM4uDDs81YQLU8JcK_PqNQGPl6wXPeDr5ChoPbReBcuqiy76x-3wvSP4rlVe4ALGZnxrZr8X8Nrxe9exrXlIMSHVisKLtXLuIIcToHMjIxjRWzvDrs&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDo21zmeNgrUfIQbyYQg8uiZX5D4DVgp6L9FG0Y2GnKVc4pvbzmfiLHsraeFvsKPwt66Afea6nwhKtfS2aul4KUKEPYUStsVbA_c8-rwEKnYb39Tfuc5SQ8w1izs0U1AVO91ZQ2PQu7HKTnHy6tAUWoy0R_cRB19lDQJ1e6P5Nr9NP2EsxcvmDsxZMILtaLahHsvVR6pQT-l_Odqx7tKdZfdjEFW1S0gHCNnEM4uDDs81YQLU8JcK_PqNQGPl6wXPeDr5ChoPbReBcuqiy76x-3wvSP4rlVe4ALGZnxrZr8X8Nrxe9exrXlIMSHVisKLtXLuIIcToHMjIxjRWzvDrs&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDo21zmeNgrUfIQbyYQg8uiZX5D4DVgp6L9FG0Y2GnKVc4pvbzmfiLHsraeFvsKPwt66Afea6nwhKtfS2aul4KUKEPYUStsVbA_c8-rwEKnYb39Tfuc5SQ8w1izs0U1AVO91ZQ2PQu7HKTnHy6tAUWoy0R_cRB19lDQJ1e6P5Nr9NP2EsxcvmDsxZMILtaLahHsvVR6pQT-l_Odqx7tKdZfdjEFW1S0gHCNnEM4uDDs81YQLU8JcK_PqNQGPl6wXPeDr5ChoPbReBcuqiy76x-3wvSP4rlVe4ALGZnxrZr8X8Nrxe9exrXlIMSHVisKLtXLuIIcToHMjIxjRWzvDrs&__tn__=%2ANK-R


  ،وتعرفك بنقاط الضعف ونقاط تقيس الدورة قدراتك القيادية عن طريق عدة مقاييس

القوة لديك. تعرفك على مستوى الحافز القيادي لديك، مهاراتك القيادية، نمطك 

 .وممارساتك القياديةالقيادي، موهبتك القيادية 

  وتتعرف من خالل الدورة على األدوار، املهارات، األنماط، الصفات، املواهب واملمارسات

 .للقائد النموذجي

  من قدراتك القيادية  لالنتقالشخصية  استراتيجيةهو كتابة خطة دورك بعد الدورة

 .الحالية نحو القدرات القيادية للقائد النموذجي

 

 الفئة املستهدفة

 الشركات واملنظمات 

  املدراء 

   وسيدات األعمالرجال 

 كل من يسعى إلى الرقي في املناصب القيادية 

   من يسعى إلى تطوير أداءه القياديكل 

  أولياء األمور الذين يسعون إلى تربية أوالدهم تربية قيادية 

 

 املحاور التدريبية

  املبادئ األساسية في القيادة 

o أزمات األمة  

o  تعريف القيادة 



o األتباع 

o  اإلدارة والقيادة 

o األدوار الرئيسية للقيادة 

 القيادة في رئيسية مفاهيم  

o القيادة ملن؟ 

o الحافز القيادي 

o املهارات القيادية 

o األنماط القيادية 

o القيادة املوقفية 

 الصفات القيادية  

o الصفات الرئيسية 

o الصفات النموذجية 

o الصفات الفرعية والـمساندة 

o مـهارة بناء الصفات القيادية 

  
 
 كن قائدا

o بالنك لـ للقيادة التسعة الطبيعية القوانين 

o 21 للقيادة لـ ماكسويل 

o القائد النموذجي لـ كوزس و بوسنر 

   والتدريب القياديةالتربية 

o من أين يأتي القادة؟ 

o التربية القيادية 

o التدريب والبيئة القيادية 

o املنهج العام إلعداد القادة 



 تمارين مصاحبة

  تعاريف القيادة اختبار 

  واإلدارة القيادة اختبار 

  القيادي الحافز مقياس 

   القيادية مهارتك مقياس 

  الشخصية األنماط تحليل مقياس 

 املوقفية القيادة مقياس 

 القيادية الصفات تمرين 

 القيادية املوهبة مقياس 

   القائد النموذجي مقياس 
 

كمبيوتر محمول أو   (Tablette)تابالت مالحظة : التمارين واملقاييس إلكترونية، يرجى إحظار 

(Laptop) .أثناء الدورة 

 

  



 السيرة الذاتية لألستاذ دحمان مراد

 املؤهالت العلمية

  2017 -دراسات جامعية في اإلدارة من جامعة الكيبيك في منتريال / منتريال / كندا 

  2015 -شهادة جامعية في التسويق من جامعة الكيبيك في منتريال / منتريال / كندا 

  2010 -ماستر في اإلعالم اآللي )هندسة البرمجيات( من جامعة الكيبيك في منتريال / منتريال / كندا 

  1997 -مهندس دولة في اإلعالم اآللي من جامعة هواري بومدين / الجزائر العاصمة / الجزائر 

 ؤهالت التدريبيةامل

  2020 -د. عبد هللا جودت  –إعداد وتدريب املستشارين دورة 

  2018أكتوبر  -دورة املنهج املتكامل إلعداد القادة مع الدكتور طارق السويدان / الكويت 

  2017أوت  -دورة تدريب املدربين مع الدكتور طارق السويدان / اسطنبول 

 لسويدانمجموعة من الدورات مع الدكتور طارق ا: 

o  ،دورة التخطيط االستراتيجيدورة التخطيط دورة تأسيس املشروعات الصغيرة واملتوسطة ،

ونمو املنظمات، دورة قيادة التغيير، دورة املؤسسية، دورة مهارات  تالقرارا اتخاذالتشغيلي، دورة 

مهارات التفاوض ، دورة منهجية التعلم مدى الحياة، دورة فن االقناع، دورة اإلبداع، دورة الذكاء

 الفعال، دورة إعداد املدير الجديد

 دورة نموذج العمل Strategyzer / BUSINESS MODELS GENERATION  2015ـ 

 دورة كيف تنش ئ شركة ناشئة - Steve Blank  2015ـ 

 الخبرة العملية

  الجزائر -وحتى اآلن  2017رئيس مجلس إدارة عدة شركات منذ 

 رئيس شركة املعراج للبرمجيات (Miradj Inc)  منتريال / كندا -وحتى اآلن  2005منذ 

  منتريال / كندا -وحتى اآلن  2002منذ كندية وأمريكية برمجيات بعدة شركات  استشاري 

  2000حتى عام  1997منذ عام  -الشلف  -أستاذ بجامعة حسيبة بن بوعلي 

 


