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فعالية المنظمات تطويرالتواصل اإلداري و القيادي لدورة   

 
 الهدف من البرنامج:

  إتقان مهارات اإلتصال الفعال 
  وزيادة درجة تماسك المجموعة  روح العمل الجماعي بين المشاركينتنمية 
 تأصيل قيم فريق العمل وتوحيد الرؤية بين أعضاء الفريق مما يزيد من فاعلية فرق العمل  
  والنزاع بين الفرق داخل المجموعةتقليل االحتكاك 
 زويدهم بمفاتيح القيادة اإلداريةتعريف المشاركين بنمط القيادة الفعال فى زمن التغيرات وت 

 
  الدورة محاور

 
 المحور األول:

 طبيعة أهمية االتصاالت اإلدارية مفهوم و 
 ناصر ووسائل االتصاالت اإلدارية أسس وع 
 االت اإلدارية وأساليب تالفيها صمعوقات االت 
 يرها على عملية االتصال المباشر العالقات التبادلية وتأث 
  المذكرات / القرارات / التقارير االتصاالت واألوامر الكتابية 

 
 المحور الثاني:

 ة مهارات التقديم والعرض الفعال االتصاالت المرئي 
 ات اإلقناع والتأثير في اآلخرين مهار 
 األنماط المختلفة من البشر ل مع مهارات التعام 
 دارة في بيئة اإلعمال المعاصرة أهداف اإلدارة أهمية اإل 
  أهمية القيادة أنواع القيادة  - عناصر القيادة الفعالة -مفهوم القيادة  -فن قيادة األخريين 

 
 المحور الثالث:

 د في زيادة فاعلية أداء اإلعمال دور القائ 
 رات الضرورية إلتقان فن القيادة المها -المتقدمة لإلدارة و القيادة  المهارات 
 لمديرين تحديات اإلدارة الفعالة التحديات التي تواجه القادة و ا 

 
 المحور الرابع:

  طبيعة فرق العمل وأهميتها 
  خصائص فرق العمل وعناصر تماسكها 
  االتصاالت بين أفراد الجماعة 
  بين أعضاء فريق العمل معنى االتصال الفعال 

 
 المحور الخامس:

 فعالة لفرق العمل أنماط القيادة القيادة ال 
 القرارات الفعالة داخل المجموعة طرق اتخاذ 
 ذ القرارات بين الفرد والمجموعة أساليب اتخا 
 والصراعات بين أعضاء فرق العمل  إدارة ومواجهة النزاع 
  مفهوم الصراع التنظيمي 

 
 


