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قــــــــــــــــــوة 
القـــــــــــــيادة 
االيجـــــــــــابية

اإلصدار الثاني من برنامج :

لمحة عامة حول البرنامج
يهــدف هــذا البرنامــج الــى تطويــر كفــاءات المشــاركين لتأهـــــيلهم الجتيــاز متطلبــات االعتمــاد المهنــي لــــــشهادة 
»قائــد إيجابــي معتمــد« وذلــك لتطويــر الكفــاءات فــي القطاعيــن العــام والخــاص مــن خــالل المســاعدة في اســتجالء 
اإلمكانــات والمواهــب فــي المشــاركين ومســاعدتهم علــى كيفيــة ممارســة القيــادة بالقيــم فــي عالــم متغيــر.  كمــا 
يهــدف البرنامــج إلــى ترســيخ الممارســات القياديــة اإليجابيــة وتطويرهــا، واالرتقــاء بمكّونــات القيــادة التشــاركية 
القائمــة علــى القــدرة علــى »التأثيــر« ومــن ثــم إلــى قيــادٍة تحكمهــا األخــالق، وتؤطرهــا القيــم، ترتكــز علــى قــوة 

المبــادئ، حيــث يضيــف مفهــوم القيــادة اإليجابيــة القائمــة علــى القيــم بعــدًا جديــدًا فــي عالــم القيــادة واالدارة. 

المؤهــل للحصــول علــى شــهادة  
اإلعتمــاد المهني

»قائد إيجابي معتمد«

28 - 30 نوفمبر 2021 م | المدينة المنورة

اكتشـف المبادئ الراسخة التي 
تجعل األشخاص العظماء عظماء
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منهجية التدريب
ــة التصميــم التعليمــي والتــي تعتمــد علــى مجموعــة متنوعــة مــن  ــا لمنهجي ــر هــذا البرنامــج تطبيقــا عملي تــم تطوي

التماريــن واألنشــطة التجريبيــة ودراســة الحــاالت والنقاشــات الجماعيــة التفاعليــة التــي تهــدف لتنميــة المهــارات 

ــذ خطــط العمــل المقرحــة فــي البرنامــج. ــة تنفي ــر ومراقب ــة لتطوي المطلوب

أهداف البرنامج

ــاإلدارة  	 ــة« وعالقتهــا ب ترســيخ مفهــوم »اإليجابي

ــادة  والقي

تســليط الضــوء علــى الفروقــات بيــن القيــادة  	

اإليجابيــة  والقيــادة  إيجابيــة  بــدون 

التعــرف علــى طــرق وآليــات تطبيــق علــم النفــس  	

اإليجابــي فــي القيــادة.

القيــادة  	 تفاعــالت  خــالل  مــن  اإلنتاجيــة  تعزيــز 

اآلخريــن مــع  اإليجابيــة 

الثقافــة  	 وترســيخ  التحــول  اســتراتيجيات  تنفيــذ 

اإليجابيــة

خلق ثقافة إيجابية في بيئة العمل  	

القادة اإليجابيون

سيتمكن المشاركون في نهاية البرنامج من:

فهــم أفضــل الممارســات للثقافــة اإليجابيــة والفــرق  	

بينهــا وبيــن بيئــة العمــل العاديــة.

تطويــر رؤيــة إيجابيــة لخلــق حالــة ذهنيــة إيجابيــة فــي  	

بيئــة العمــل.

تطويــر مهــارات القيــادة اإليجابيــة التــي تســاعد علــى  	

تحســين القــدرات الفرديــة والمواهــب وبالتالــي الــى 

زيــادة وكفــاءة اإلنتاجية. 

اإليجابيــة  	 القيــادة  وممارســات  مهــارات  تطويــر 

تفعيلهــا. وآليــات 

جــودة  	 لتعزيــز  الفعــال  االتصــال  مهــارات  تحســين 

القياديــة. والمبــادرات  التدخــالت 
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09
اإلنتاج ويرفعون االداء يجودون 

10
اندماج وارتباط العاملينيعظمون 

06

 والتفردالى التميز يسعون 

07

 بالغاية يقودون 

08
الكوتشينج إلحداث تغيير إيجابييمارسون 

02

وينشرون رؤية إيجابيةيطورون 

01

بيئة عمل إيجابيةيصنعون 

05
 عالقات وفرق عمل عظيمةيبنون 

04

ةتحوليون ال يستكينون الى السلبيقادة 

03

بالتفاؤل واإليجابية وااليمانيقودون 

القيادة

اإليجابية 
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محتوى البرنامج 

الفئة المستهدفة
والقــادة  التنفيذييــن  للمــدراء  البرنامــج  تصميــم  تــم 
المكلفيــن فــي تعزيــز القــدرة التنظيميــة وتطويــر قــادة 
فــي منظماتهــم. كذلك يســتهدف البرنامج المســؤولين 
عــن إدارة وتنفيــذ اســتراتيجيات التحــول وقيــادة وترســيخ 

ــة فــي منظماتهــم. الثقافــة اإليجابي

الكفاءات المستهدفة
السيكولوجيا اإليجابية )علم النفس اإليجابي( 	
الرفاهية/ الرعاية 	
قيادة التغيير والتحول التنظيمي 	
الذكاءات مع التركيز على العاطفي 	
التفكير اإلبداعي وحل المشكالت 	
التحفيز وتعظيم االرتباط الوظيفي 	

 اليوم األول:
مفهوم السيكولوجيا اإليجابية

لماذا تعتبر القيادة اإليجابية  	
مهمة؟

فوائد اإليجابية 	
التقييم الذاتي للقائد  	

اإليجابي
تأثيرك في القيادة 	
نموذج تأثير القيادة 	
قوة نموذج القيادة اإليجابية  	
نموذج المعرفة والمهارات  	

والمواقف 
الخصائص الشخصية  	

والنفسية )السيكولوجية( 
األخرى

تطبيقات مفهوم القيادة اإليجابية 
في مكان العمل

الطاقات العشرة للقيادة  	
اإليجابية 

الطاقة 1: القادة اإليجابيون  	
يصنعون بيئة عمل إيجابية 

وجاذبة
الطاقة 2: القادة اإليجابيون  	

يطورون وينشرون رؤية 
إيجابية فعاله

 اليوم الثاني:
استكمال الطاقات العشرة  	

للقيادة اإليجابية 
الطاقة 3: القادة اإليجابيون  	

متفائلون، ايجابيون، 
ومؤمنون

الطاقة 4: القادة اإليجابيون  	
قادة تحوليون ال يستكينون 

الى السلبية
الطاقة 5: القادة اإليجابيون  	

يبنون عالقات وفرق عمل 
عظيمة

الطاقة 6: القادة اإليجابيون  	
يمارسون الكوتشينج إلحداث 

تغيير إيجابي

 اليوم الثالث:
استكمال الطاقات العشرة  	

للقيادة اإليجابية 
الطاقة 7: القادة اإليجابيون  	

يسعون إلى التميز والتفرد
الطاقة 8: القادة اإليجابيون  	

يقودون بالغاية 
الطاقة 9: القادة اإليجابيون  	

يجودون اإلنتاج ويرفعون 
االداء 

الطاقة 10: القادة اإليجابيون  	
يعظمون اندماج وارتباط 

العاملين 

09
اإلنتاج ويرفعون االداء يجودون 

10
اندماج وارتباط العاملينيعظمون 

06

 والتفردالى التميز يسعون 

07

 بالغاية يقودون 

08
الكوتشينج إلحداث تغيير إيجابييمارسون 

02

وينشرون رؤية إيجابيةيطورون 

01

بيئة عمل إيجابيةيصنعون 

05
 عالقات وفرق عمل عظيمةيبنون 

04

ةتحوليون ال يستكينون الى السلبيقادة 

03

بالتفاؤل واإليجابية وااليمانيقودون 

القيادة

اإليجابية 
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تــم تصميــم ورش العمــل المركــزة فــي ممارســات القيــادة اإليجابيــة باســتخدام منهــج التعلــم التجريبــي حيــث تحتــوي 
هــذه الــورش علــى جرعــات تطبيقيــة مركــزة تعالــج مهــارة محــددة يتــم ممارســتها بأقصــى قــدر مــن الكفــاءة والحــد 
ــا لــورش عمــل تعــزز التطبيــق العملــي  األدنــى المطلــوب مــن وقــت الممارســة. لقــد صممنــا وطورنــا 24 موضوًع
للبرنامــج. جمعــت ورش العمــل المركــزة بيــن التدريــب علــى المهــارات القائمــة علــى مواطــن القــوة والفاعليــة لتعظيــم 

وزيــادة إنتــاج الطاقــات الالزمــة لتفعيــل ممارســات القيــادة اإليجابيــة فــي مــكان العمــل.
مــع اســتكمال البرنامــج التدريبــي يمكــن للمشــارك اختيــار أحــد الباقــات التاليــة والتــي تســاهم فــي تعزيــز وتفعيــل 
ممارســات القيــادة اإليجابيــة فــي مــكان العمــل وهــي تعتبــر مــن أحــد متطلبــات الحصــول علــى االعتمــاد المهنــي 

)قائــد إيجابــي معتمــد(

باقـــات ممارسات
القــيادة اإليجابية 

ورش
عمل  
مركزة

باقة التأثير  

القيم المتنافسة 	

نموذج التأثير وأساليب التفكير 	

مصفوفة التأثير / الجهد 	

الحديث الموجز )حديث المصعد( 	

 باقة التعاطف

التعاطف مقابل المساءلة 	

ممارسة االمتنان 	

الكوتشينج باستخدام منهج القيادة  	

اإليجابية

نسبة اإليجابية إلى السلبية  	

باقة اإلبداع  

أساليب التفكير اإلبداعي )القبعات( 	

تصور شخصك المثالي 	

الجذور والثمار 	

شجرة الحياة 	

باقة التحفيز  

بناء فرق فعالة 	

رحلة القيادة اإليجابية 	

ناقل الحركة المنخفضة / العالية 	

اكتشف شغفك 	

باقة اإلنجاز  

الثقة مقابل الخبرة 	

علو الهمة 	

النجاح والفشل 	

نموذج ستار: األعذار / األسباب 	

باقة العالقات  

قوة العادة 	

دوالب القوة 	

منحنى روجرز 	

حل النزاعات 	
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عن المحاضر
الخبير االستشاري أ. حاتم شهاب

مؤسس - ورئيس الخدمات االستشارية - أكاديمية االبتكار والتغيير

نشــأ فــي أســرة مدفوعــة بالقيــم والمعرفــة. تطــورت رحلتــه المهنيــة وتميــزت فــي مجــال التحــول 

ــر بعــد مســيرة ناجحــة فــي إدارة المــوارد البشــرية االســتراتيجية والخدمــات  المؤسســي وإدارة التغيي

المصرفيــة والخدمــات الماليــة. و تمحــورت الرحلــة فــي مجــال المشــاريع والمبــادرات التــي تتعلــق 

بمواءمــة األعمــال والتحــول التنظيمــي والتخطيــط االســتراتيجي، والتخطيــط لبنــاء القــدرات والتصميــم 

والتطويــر التنظيمــي، وإدارة التغييــر والثقافــة المؤسســية وقــد شــملت هذه المشــروعات والمبادرات 

القطاعــات الحكوميــة والخاصــة والشــركات العائليــة والهيئــات غيــر الربحيــة. 

مستشار، مكتب تحقيق الرؤية - وزارة الصحة  	

رئيس - الموارد البشرية القطاع االستشاري - الشرق األوسط ، إرنست ويونغ 	

رئيس الموارد البشرية ، الشرق األوسط ، برايس ووترهاوس كوبرز 	

بعد 20 أكتوبر قبل 20 أكتوبر إستثمار 
البرنامج

2,150 دوالر امريكي)24 ساعة تدريبية( 1,950 دوالر امريكي

باقات ممارسات القيادة اإليجابية 

جميع الباقات )36 ساعة( ثالث باقات )18 ساعات( باقة واحدة )6 ساعات(

1,100 دوالر امريكي 500 دوالر امريكي 200 دوالر امريكي

اول مدرب معتمد في تدريب 
القيادة اإليجابية

في السعودية والشرق 
األوسط

ماجستير في قيادة االبتكار 
والتغيير– جامعة يورك سانت 

جون – بريطانيا

إستثمار  البرنامج

May 14, 2021

Mr. Yahya Ahmed

w w w . m i l e . o r g / p o p l

 +966 53 722 7904 ykamel@mile.orgبادر بالتسجيل في البرنامج

لمزيد من المعلومات يرجي التواصل مع مدير البرنامج

فــي  	 الخبــرة  مــن  ســنوات   3 توثيــق 

قياديــة ادوار  فــي  العمــل 

40 ســاعة مــن التدريــب علــى القيــادة  	

ــة )البرنامــج التدريبــي + ثــالث  اإليجابي

باقــات(

االنتهــاء بشــكل مــرض مــن 4 تكليفــات  	

فــي القيــادة اإليجابيــة .

فــي  	 دراســية  حالــة  مشــروع  تقديــم 

القيــادة  ومهــارات  معــارف  تطبيــق 

العمــل. مــكان  فــي  اإليجابيــة 

متطلبات الحصول على شهادة اإلعتماد المهني:

نموذج الشهادة


