عرو�ض نهاية العام

م

ا�سم الدورة الإلكرتونية

نبذة عن الدورة

مدة
الدورة

مقايي�س الدورة

التكلفة

1

مبادئ القيادة

امل� ��ب� ��ادئ الأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل��ق��ي��ادة
وتعريفها ونظرياتها وقوانينها

1:35:00

ه � ��ل �أن�������ت م��ت��ح��ف��زللقيادة؟
قوانني القيادةال��ف��رق ب�ين الإدارةوالقيادة

$99

2

�صفات و�أمناط القادة

التمييز بني ال�صفات الأ�سا�سية
وامل�ساعدة للقادة

2:00:00

ال�صفات القيادية-الأمناط ال�شخ�صية

$99

3

�أنواع القادة والأتباع

التعرف على �أن ��واع الأت��ب��اع ،فال
بد للقادة من معرفة هذه الأنواع
ليعرف كيف يتعامل معهم ح�سب
نوعهم

2:25:00

4

اكت�شاف وتربية القادة

ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ع�لام��ات العامة
والتف�صيلية التي جتعل من يتحلى
بها �أعلى من املتو�سط العام ليكون
�شخ�صية قيادية

2:20:00

5

مناذج �إعداد القادة

6

التدريب والبيئة القيادية

خ�صائ�ص القائد الفذ-القائد النموذجي

$99

عالمات القيادةاحلياة املتوازنة-رتب حياتك

$99

لتدري�س �أو تعليم القيادة مناهج
م��ت��ن��وع��ة م��ن��ه��ا :وه� ��ذه ال� ��دورة
تعطيك تعريف ًا عام ًا بهذه النماذج

1:47:00

-القائد النموذجي

$99

كتمهيد ل��ل��دورة ال�لاح��ق��ة التي
تدخل يف تفا�صيلها
نقل املتدرب من �إن�سان فعال لي�صبح
قياديا ب�إعداده لثمانية �أدوار يف
 16ممار�سة قيادية ،ولكي تنجح
عملية اكت�شاف و�إع���داد القادة
ال بدّ �أن يتم ذلك يف بيئة تغذي
القيادة وترعاها
info@egulfinnovation.com

Hotline: (965) 96679806

2:00:00

القيادة املوقفيةالقوة والنفوذتكتيكات تفاو�ضية�أ�ساليب خبيثة �شائعةم � ��اذا ت��ف��ع��ل ع��ن��دم��اتخطئ؟
-كيف تدير رئي�سك؟

$99

www.egulfinnovation.com

تابع /دورات د .طارق ال�سويدان الإلكرتونية :
م

ا�سم الدورة الإلكرتونية

نبذة عن الدورة

مدة
الدورة

7

جمـــمـوعة دورات القيادة

 6دورات ت��دري��ب��ي��ة الكرتونية
���ش��ام��ل��ة يف ال ��ق ��ي ��ادة مبنهجية
متكاملة لإع� ��داد و�إن�����ش��اء جيل
قيادي بدء ًا من املبادئ والنظريات
وخ ��ت ��ام�� ًا ب��ال��ت��دري��ب ال��ق��ي��ادي
والبيئة املحفزة للقيادة
»دورة مبادئ القيادة
»دورة �صفات و�أمناط القادة
»دورة �أنواع القادة والأتباع
»دورة مناذج �إعداد القادة
»دورة اكت�شاف وتربية القادة
»دورة التدريب والبيئة القيادية

12:7:00

8

القيادة الأخالقية

مقايي�س الدورة

حتتوي املجموعة على 19مقيا�س الكرتوين

التكلفة

$594

ت�����ش��رح الأم����ور الأخ�لاق��ي��ة غري
الوا�ضحة واملليئة بال�شبهات وما
هو الت�صرف الأخالقي ال�سليم يف
كل حالة

1:51:00

-القيادة الأخالقية

$79

9

القيادة املوقفية

ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �أن�������واع ال ��ق ��ادة
وامل ��ر�ؤو� ��س�ي�ن وال��ن��م��ط الأف�����ض��ل
للقادة واملر�ؤو�سني

0:49:00

-القيادة املوقفية

$59

10

النجومية

ت�����ش��رح خ��م��ا���س��ي��ات النجومية:
ال��ق��ي��م ،ال��ت��خ��ط��ي��ط ،ال��ع�لاق��ات،
املهارات والإجناز

4:00:00

11

امل�ؤ�س�سية

طريقة علمية لت�أ�سي�س وقيا�س
امل�ؤ�س�سة وفق معايري معينة ،كما
ت�شرح معادلة امل�ؤ�س�سية املتكونة
من التخطيط� ،أركان العمل� ،أركان
التناف�س ،البنية التحتية

1:30:00

12

القوة والنفوذ

ت�����ش��رح ع��ل��م ال��ن��ف��وذ وامل��ف��اه��ي��م
املتعلقة ب��ه ،كما تعطي القوانني
اخل��م�����س��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��ق��وة
وال ��ن ��ف ��وذ ،ال� ��ق� ��رارات اخلم�سة
الهامة ،القواعد اخلم�سة املميزة
وخما�سية التعامل مع الذات

2:15:00

13

التخطيط اال�سرتاتيجي وفق
نظرية Pfieffer

طريقة لتحديد الأهداف بعيدة
امل��دى للمنظمة وكيفية الو�صول
لها والتعرف على �أهمية التخطيط
اال�سرتاتيجي ودوره��ا الفعال يف
تطوير املنظمات

info@egulfinnovation.com

2:13:00

Hotline: (965) 96679806

-النجومية

-امل�ؤ�س�سية

جمموعة مقايي�س القوةوالنفوذ

-التخطيطاال�سرتاتيجي

$139

$59

$99

$99

www.egulfinnovation.com

تابع /دورات د .طارق ال�سويدان الإلكرتونية :
م

ا�سم الدورة الإلكرتونية

نبذة عن الدورة

مدة
الدورة

14

مهارات الإبداع

�أح��دث املعلومات والأدوات حول
الإب ��داع ال��ف��ردي واجلماعي وما
مييز املبدعني عن غريهم ،وكيف
لأي �شخ�ص �أن يقـ ِّيم ب�شكل علمي
وثابت درجة �إبداعه وكيف له �أن
يلحق بركب املبدعني

2:42:00

15

مفاهيم الذكاء

�أح� � ��دث الأدوات وامل��ع��ل��وم��ات
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ح � ��ول ال ��ذك ��اء
وا�ستعمال مقايي�س ال��ذك��اء يف
عملية التوظيف للمنظمات

1:30:00

16

دورت������ي م� ��ه� ��ارات الإب������داع
ومفاهيم الذكاء

�أح��دث املعلومات والأدوات حول
الإب� ��داع ال��ف��ردي واجل��م��اع��ي وما
مييز املبدعني عن غريهم ،وكيف
لأي �شخ�ص �أن يقـ ِّيم ب�شكل علمي
وثابت درجة �إبداعه وكيف له �أن
يلحق بركب املبدعني كذلك �أحدث
الأدوات واملعلومات والتطبيقات
حول الذكاء وا�ستعمال مقايي�س
ال� ��ذك� ��اء يف ع��م��ل��ي��ة ال��ت��وظ��ي��ف
للمنظمات

4:12:00

17

رتب حياتك

ه��ي �ش��رح تف�صيل��ي ملقيا���س رت��ب
حيات��ك وال��ذي ي�س��اعد عل��ى
الت��وازن يف احلي��اة والتج��دد
امل�س��تمر فيه��ا ،ول��كل م��ن �أراد �أن
تك��ون حليات��ه �أه��داف ي�س��عى
لتحقيقها وتطويرها

2:22:00

18

قيادة التغيري

املنهج املتكامل ملنهجية التغيري
للمنظمات وم��ق��اوم��ة امل��ق��اوم��ة
للتغيري ،و�شرح املعادالت الرئي�سية
لإدارة التغيري للمنظمات وكيفية
تطبيقها يف احلياة العملية

2:50:00

info@egulfinnovation.com

Hotline: (965) 96679806

مقايي�س الدورة

التكلفة

اخت��ب�ر اف�ترا���ض��ات��كحول الإبداع
الطالقة والأ�صالة�أو�صاف املبدعنيت ��ق ��ي ��ي ��م الإب����������داعامل�ؤ�س�سي
�صفات املبدعنيال�سلوك الإبداعيك��ي��ف ت�����ص��ب��ح �أك�ث�ر�إبداعا
-اخترب درجة �إبداعك

$99

اخترب معلوماتك حولالذكاء

$49

اخ��ت�بر اف�ترا���ض��ات��كحول الإبداع
الطالقة والأ�صالة�أو�صاف املبدعنيت ��ق ��ي ��ي ��م الإب����������داعامل�ؤ�س�سي
�صفات املبدعنيال�سلوك الإبداعيك��ي��ف ت�����ص��ب��ح �أك�ث�ر�إبداعا
اخترب درجة �إبداعكاخترب معلوماتك حولالذكاء

$148

 رتب حياتك-احلياة املتوازنة

$59

مب�����������ادئ ال ��ت ��غ ��ي�ي�رللمنظمات
منهجية ال��ت��غ��ي�ير يفاملنظمات
قرارات حمريةالتغيري الواهم-مقاومة املقاومة

$159

www.egulfinnovation.com

تابع /دورات د .طارق ال�سويدان الإلكرتونية :
مدة
الدورة

مقايي�س الدورة

التكلفة

2:26:00

كتابة خطة ت�شغيليةبطريقة SWOT

$119

 11اختبار � 9 +أف�لامتدريبية

$290

$190

م

ا�سم الدورة الإلكرتونية

نبذة عن الدورة

19

التخطيط الت�شغيلي

تب�سيط و�شرح وتطبيق عملي لكيفية
ك��ت��اب��ة خ��ط��ة ت�شغيلية بطريقة

20

اتخاذ القرارات

املنهج احل��دي��ث وال��ط��رق والقواعد
العلمية الفعالة التخاذ القرار

8:00:00

21

منو املنظمات

 8م��راح��ل مت��ر ب��ه��ا امل��ن��ظ��م��ات من
الت�أ�سي�س �إىل الوفاة

2:30:00

مراحل منو املنظمات 7 +�أفالم تدريبية

22

دورت��ي اتخاذ القرارات ومنو
املنظمات

»املنهج احلديث والطرق
وال��ق��واع��د العلمية الفعالة
التخاذ القرار
10:30:00
»8مراحلمتربهااملنظماتمن
الت�أ�سي�س �إىل الوفاة

 11اختبار � 9 +أفالمتدريبية
مراحل منو املنظمات +� 7أفالم تدريبية

$480

23

حتليل النمط القيادي

1:00:00

-الأمناط القيادية

$109

9:00:00

ح� ��وايل  ٣٠اخ��ت��ب��اروتطبيق

$299

القيادة املوقفيةجم��م��وع��ة مقايي�سال��ق��وة وال��ن��ف��وذ والتي
ت�����ش��م��ل  5م��ق��اي��ي�����س
خمتلفة
-الأمناط ال�شخ�صية

$267

الت�������خ�������ط�������ي�������طاال�سرتاتيجي
-امل�ؤ�س�سية

$158

وت�شمل الدورات التالية:
 -1مهارات الإبداع
 -2مفاهيم الذكاء
 -3النجومية
 -4رتب حياتك

اخ��ت�بر اف�ترا���ض��ات��كحول الإبداع
الطالقة والأ�صالة�أو�صاف املبدعنيتقييمالإبداعامل�ؤ�س�سي�صفات املبدعنيال�سلوك الإبداعيك��ي��ف ت�����ص��ب��ح �أك�ث�ر�إبداع ًا
اخترب درجة �إبداعك�إخترب معلوماتك حولالذكاء
النجوميةرتب حياتك-احلياة املتوازنة

$346

Hotline: (965) 96679806

www.egulfinnovation.com

24

SWOT

���ش��رح تف�صيلي مل��ق��ي��ا���س الأمن� ��اط
القيادية

امل��ن��ه��ج امل��ت��ك��ام��ل للتخطيط
متكاملة
اال�سرتاتيجي

كيفية كتابة خطة ا�سرتاتيجية

25

دورات التدريب القيادي
املرحلة املتقدمة

26

جمموعة الإدارة

27

جمموعة تطوير الذات

info@egulfinnovation.com

وت�شمل الدورات التالية:
 -1القيادة املوقفية
 -2القوة والنفوذ
 -3حتليل النمط القيادي

4:00:00

وت�شمل الدورات التالية:
-1التخطيط اال�سرتاتيجي وفق
نظرية Pfieffer
 -2امل�ؤ�س�سية

3:43:00

تابع /دورات د .طارق ال�سويدان الإلكرتونية :
م

ا�سم الدورة الإلكرتونية

نبذة عن الدورة

مدة
الدورة

مقايي�س الدورة

التكلفة

28

الإنتاجية الفردية

امل��ه��ارات العملية لإدارة الوقت
واحلياة

8:00:00

 3-مقايي�س �إلكرتونية

$290

29

�إدارة االجتماعات

كيف تدير اجتماع ًا فعا ًال

2:00:00

 19-مترين وتطبيق

$119

30

القيادة 2020

ا�سرتتيجيات وحتديات القيادة
احلديثة ونظرياتها

9:00:00

مت������ري������ن ت ��ق ��ي ��ي ��مال�شخ�صية القيادية
مقيا�س قائمة املهاراتالإدارية
مت����ري����ن ق����درات����كالقيادية

$400

31

العمل احلر

مفاهيم ومهارات

2:00:00

info@egulfinnovation.com

Hotline: (965) 96679806

جمانية

www.egulfinnovation.com

