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٩ ساعات



نظرة عامة

ــات  ــل والمؤسس ــرق العم ــى ف ــة عل ــادة القوي ــر القي ــت Bbusinesss أث تابع
ككل، أثنــاء تقديمهــا العديــد مــن برامــج القيــادة إلــى قائمــة طويلــة 
ــط  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــات الحكومي ــركات والمؤسس ــن الش م
ــال  ــن خ ــادة م ــوذج 4s  للقي ــم نم ــت Bbusinesss بتصمي ــا. وقام و أفريقي
ــادة التــي تابعتهــا والتــي  ــرات المكتســبة مــن أفضــل ممارســات القي الخب
تهــدف الــى تجديــد وتحديــث المهــارات القياديــة التــي تعتبــر مــن أولويــات 

ــورة.  ــل المتط ــة العم ــع بيئ ــف م ــات للتكي المؤسس
برنامــج القيــادة مــن الداخــل يســتخدم الشــخصيات المصــورة التــي تمثــل 
التحديــات اليوميــة التــي يواجهــا القائــد حيــث يوضــح البرنامــج منظــور 
واألدوات  التقييمــات  مــن  مجموعــة  متضمنــا  القيــادة،  لقــدرات  أوســع 
التــي تدعــم عقليــة القــادة للتفكيــر االســتراتيجي والتفكيــر المــرن ســريع 
قوتهــم  نقــاط  تنميــة  علــى  التركيــز  مــع   ،Agile Mindset االســتجابة 
ــل  ــر داخ ــة المخاط ــن  وثقاف ــع االخري ــل م ــاء وإدارة التعام ــخصية، وبن الش

المؤسســة.
التــي  المختلفــة  المواقــف  محــاكاة  خــال  مــن  القــادة  توجيــه  يتــم 
يواجهونهــا مــع فرقهــم، بهــدف الحصــول علــى أفضــل النتائــج  فــي 
المواقــف المختلفــة باإلضافــة إلــى تحفيــز الفريــق بشــكل فعــال لتحقيــق 

أهــداف المؤسســة بنجــاح .
يتــم تقديــم البرنامــج فــي يوميــن )أو ٩ ســاعات تدريبيــة للبرنامــج أونايــن(  
بشــكل مكثــف وعملــي . يقــوم القــادة الحاضــرون بوضع خطــة عمل يتم 
ــان  ــة  لضم ــام متابع ــود نظ ــع وج ــل م ــم للعم ــرد عودته ــا بمج تطبيقه

االســتفادة الكاملــة مــن المعلومــات والمهــارات التــي تــم اكتســابها. 
يعــد القيــادة مــن الداخــل برنامــج شــامل يعــزز مهــارات القيــادة مــن خــال 

رحلــة عمليــة تزيــد مــن فعاليــة القيــادة االســتراتيجية.

٩ ساعات



٣ ساعات

المحتوى التدريبي 
للوحدة األولى 

فرق عمل 
منفصلة
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رقمي

مشاركة 
ثنائية
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نشاط 
ورقي

لوحة الكتابة 
الورقية

مجموعات 
مناقشة باوربوينت

استبيان

فيديو

تصويت

الهدفاألدواتالموضوع

مناقشة أهداف التدريب والتوقعاتأثر القادة15 دقيقة

التعرف على العقلية الثابتة وعقلية النموالعاب تجريبية10 دقائق

تقييم عقليتكتقييم10 دقيقة

تأثير عقلية النمو وأثرها على القائد والفريق والمؤسسةمناقشة5 دقائق

التمييز بين العقلية الثابتة وعقلية النمو.  تعريف عقلية االستجابة وأثرها فرق عمل منفصلة20 دقيقة
على العمل

التمييز بين العقلية البيروقراطية والعقلية سريعة االستجابة وكيفية فرق عمل للنقاش والعمل الجماعي15 دقيقة
التعامل في مواقف مختلفة 

نقاش حالة لتحليل ما تضمنتها وكيفية االستفادة منهادراسة حالة15 دقيقة

التعرف على المواقف المختلفة التي تواجه القائدمقدمة20 دقيقة

ربط الشخصيات بالمواقفقراءة الشخصيات10 دقائق

التعامل مع المواقف المختلفة من حيث الكفاءة والحماسنشاط جماعي 10 دقائق

نعرف على كيفية التعامل مع كل شخصيةفرق عمل منفصلة15 دقيقة

التطبيق العملى على شخصيات القصةقراءة القصص ومناقشتها20 دقيقة

التمييز بين اإلدارة الشخصية واإلدارة االجرائية  وأثرها على القيادةتقديم المصفوفة اإلدارية 20 دقيقة

مراجعة ومناقشةمراجعة الوحدة5 دقائق



نتائج التعلم
للمحتوى التدريبي األول

التعرف على العقلية الثابتة وعقلية النمو.   •
اكتشاف عقلية االستجابة الفعالة  Agile Mindset  وأثرها   •

على العمل.
تنمية المهارات التي يحتاجها القائد لدعم الفريق في   •

مواقف مختلفة بما يناسب حماسهم وكفائتهم.
التمييز بين اإلدارة اإلجرائية واإلدارة اإلنسانية واثرها على   •

القيادة.
ربط شخصيات الكتاب للتعرف على المواقف بشكل   •

عملي.



٣ ساعات

المحتوى التدريبي 
للوحدة الثانية  

الهدفاألدواتالموضوع

مناقشة القيم والسلوكيات التي تؤثر على قرارات القائدمناقشة10 دقائق

نشاط: التعرف على قيم القيادةكروت القيم15 دقيقة

مراجعة القيماستبيان القيم15 دقيقة

تقديم نموذج 4Sعرض نموذج 4S    15 دقيقة

تقديم رؤيتك ورؤية مؤسستكالرؤية15 دقيقة

تقديم أدوات لتحيد الرؤية مع فريق 20 دقيقة
اعان عن الرؤية في الفريقالعمل

مراجعه نموذج   4Sنقاش للمراجعة5 دقائق

التعرف على الصفات الشخصيةتقييم لمعرفة الذات20 دقائق

استخدام المفاهيم المكتسبة في لعبة تجريبيةالعاب تجريبية10 دقائق

تعريف مفاهيم الملكيةتصويت على مفاهيم الملكية5 دقائق

تطبيق  نموذج الملكية على مواقف مختلفةنموذج الملكية20 دقيقة

ربط القصص بما تم مناقشتهقراءة القصص15 دقيقة

نموذج الثقة بالنفسفرق عمل منفصلة15 دقيقة

فرق عمل 
منفصلة

دراسة 
حالة

نشاط 
رقمي

مشاركة 
ثنائية

كروت 
نشاط

نشاط 
ورقي

لوحة الكتابة 
الورقية

مجموعات 
مناقشة باوربوينت

استبيان

فيديو

تصويت



نتائج التعلم
للمحتوى التدريبي الثاني

التعرف على قيم القيادة األساسية.  •
تقييم القدرات الشخصية والتعرف على رؤية القائد.  •

استخدام نموذج الملكية ونموذج الثقة بالنفس.  •



الهدفاألدواتالموضوع

التعرف على األجيال وكيفية التعامل معهافرق عمل منفصلة15 دقيقة

التعامل مع االحتواء ووتجنب التنميط نشاط جماعى 5 دقيقة

استخراج أهم نقاط تفيد الفريق للتعاون أهمية العمل كفريق10 دقيقة

استخدام أساليب التعقيب والتغذية الراجعة المختلفةالعاب تجريبية للتعقيب 15 دقيقة

ربط القصص بما تم مناقشتهقراءة القصص15 دقيقة

استخدام نموذج Grow  للتوجيهعرض نموذج 10Grow دقيقة

تطبيق نموذج الملكية لدى الفريقمناقشة نموذج الملكية لدى الفريق20 دقيقة

توحيد المجهود المبذول في اتجاه األهداف المؤسسيةنشاط توحيد األهداف10 دقائق

ربط القصص بما تم مناقشتهقراءة القصص15 دقيقة

تطبيق قيادة  األهدافالعاب تجريبية عن قيادة الهدف 10 دقائق

إدارة العاقات بين فريق العمل وأقسام المؤسسة المختلفةفرق عمل منفصلة10 دقائق

التعرف على عناصر التغيير وكيفية ادارتهإدارة التغيير15 دقيقة

مناقشة كيفية التعامل مع التغيير.  مناقشة في مجموعات نموذج التعامل مع التغيير20 دقيقة
ثقافة المخاطر

مراجعة خطة العمل بشكل تفصيلىكروت خطة العمل10 دقائق

٣ ساعات

المحتوى التدريبي 
للوحدة الثالثة 

فرق عمل 
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نتائج التعلم
للمحتوى التدريبي الثالث

استخدام أدوات للتعرف على جدارات القيادة.  •
دمج وتوجيه وتحفيز فريق العمل ليتقدموا لألمام.  •

بناء ثقافة متجاوبة للمخاطر.  •
توحيد مجهود المبذول داخل المؤسسة باتجاه األهداف   •

االستراتيجية.



ستقوم Bbusinesss بتزويد الحاضرين بمجموعة أدوات البرنامج 
التي تشمل:

كتيب القيادة من الداخل.  •
كروت خطة العمل.  •

كروت القيم.   •
تقييم العقلية.  •
التقييم الذاتي.  •

ان وجــود مواقــف واقعيــة مصــورة تتضمن شــخصيات وســيناريوهات 
لمواقــف عديــدة يتعــرض لهــا القائــد تعطيه فرصــة ان يــرى التحديات 
والتفاصيــل اليوميــة بمنظــور مختلــف يجعلــه يقيــم هــذه المواقــف 
ويحللهــا ويتعلــم منهــا ممــا يثــرى خبرتــه بشــكل عملــي. يعتبــر هــذا 
الكتيــب مصــدر لتعلــم كفــاءات القيــادة مــن خــال خبــرات متكاملــة 

تدعمــه ليتقــدم علــى المســتوى العملــي والشــخصي.

أدوات المتدرب

المشاهد المصورة
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