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طلبة جامعة االمارات العربية المتحدة

قادة المستقبل

2021برنامج القيادات الطالبية 

قيادة-مشاركة-تعلم



نبذة عن البرنامج 
الطالبيةاداتالقيبرنامجفيمنكمنريدأنناإال.والقوةوالسلطةالقيادةيعزز-"الفرديالقائد"أنهيللقيادةالتقليديةالنظروجهة

لتحقيقتعاونيالوالعملوالنزاهةالقيمعلىذلكمنبدالا التركيزينصب.مختلفنهجعلىالتركيزالمتحدةالعربيةاإلماراتبجامعة

.للتغييرالمشتركالهدف

لمشتركةاواألهدافوالتعاونوالطاقةوالنزاهةالذاتمعرفةدمجعندإيجابياجتماعيتغييرإجراءفيهيمكنعالماتصورمنكمنريد

.معاا

لجديدةامعرفتكموضع،ذلكمناألهمولكن.هذاالقيادةألسلوباألساسيةالركائزالبرنامجسيقدمأشهر،8مدتهالذيالبرنامجطوال

.زمالئكممعبالتعاونمشاريعفيوالعملالتنفيذ،موضع



من هم المشاركون؟
:سيشملوالذي(2021أغسطس-يناير)أشهر8مدتهالذيالبرنامجفيللمشاركةطالباا30سنختارالتقديم،عمليةخاللمن

القيادةتنمية•

الندوات•

(افتراضي)الوظيفيالتدريب•

التغييرمشاريع•

البرنامجمديرمعاإلرشاد•

(افتراضي)الدوليالتعاون•

.دولياامعتمدةشهادةبنجاحالدورةأكملواالذينالطالبمنحيتم



ما هو برنامج تنمية القيادة؟ 

وفيهمحياتفيالعمليالتطبيقورؤيةالقيادةألسسالطالبفهمويضمننظريةنماذجعلىالبرنامجمنالجزءهذاسيعتمد

:الطالبسيكتسبحيث.المحليةمجتمعاتهمخدمةوفيالمستقبلفيالتوظيف

للقيادةجولمانلنموذجعمليفهم•

القيادةلنجاحالالزمةاألساسيةالفكريةاالنماطمعرفة•

األداءومراجعةالتحفيزمبادئفهم•

القياديالدورفيالمهنيةالمعاييرمعرفة•

الذاتيوالوعيالعاطفيالذكاءفهم•

الحياةمدىالتعلموأهميةالشخصيةوالضعفالقوةنقاطفهم•

المرنةالقيادةأهميةمعرفة•



ما هي المشاريع؟
.للقيادةاإلداريريقالفمنتوصياتعلىعلىبناءا التغييرمشاريعتحديدالمشاركينمنسيُطلب،البرنامجمنالثالثالشهرفي

داخلسواءالحقيقي،التغييرعلىيحثمشروعاايكونأننأمل-المشروعهذاإلكمالالمطلوبةاإلجراءاتنطاقتحديدسيُطلب

.المجتمعأوالجامعة

األعضاءتحفيزوالفريقهذاتشكيلهيالمهمةستكون.التغييرفريقلتشكيلالمتعاونينباختيارذلكبعدالمشاركونسيقوم

.للمتعاونينبهيحتذىنموذجبمثابةالمشاركونسيكون.وأهدافهالتغييربمشروعااللتزاموضماناألفكاروتطويراتفاقوصياغة

.المشروعانجازأجلمنأشهر5مدةالمشاركينسيمنح



؟ كوفيدماذا عن 

ا،الواضحمن الندواتعقدنالممكمنيعدلم.لديناالقيادةبرنامجتأثركذلك،كوفيدبـحياتناجوانبمنجانبكلتأثركماتماما

ا،الفرصيجلبأنهنعتقدلكننا.دوليةعملورشإلىالسفريمكنناوالالمباشرة،التقليدية فيمبدعيننكونأنيمكنناحيثأيضا

االطالبسيكوناالنترنت،عبرالتوجيهبرنامجومعأنشأناها،التيالعملورش المسارعلىللبقاءمابشخصاتصالعلىدائما

.الصحيح

والمملكةالمتحدةالياتالوفيأخرىتعليميةمؤسساتمعبالفعلتواصلناوقدالقيودنفستواجهالعالمفيتقريبااجامعةكلأنتذكر

.دوليعنصرعلىبرنامجنااحتواءاستمرارلضمانالمتحدة



كيفية تقديم الطلب؟
قبولكعليناوجبيتلماذاتخبرناأنالنموذجيتطلب.االلكترونيالموقععبرالطلبنموذجإرسالإلىستحتاجللبرنامج،لالنضمام

.البرنامجفي

.حولهممنلموالعاأنفسهمعنالمزيدمعرفةفييرغبونالذينالطالب-القيادةعنالمزيدلمعرفةالمتحمسينالطالبعننبحث
.المتميزينالطالبعننبحثسوف

لبرنامجلتوجيهيةاالمجموعةقبلمنالناجحينالمرشحينمقابلةوستتمالنهائيالموعدقبلالمستلمةالطلباتجميعاللجنةستراجع
.تيممايكروسفتعبر2019لعامالبرنامجمناثنينوخريجينالطالبيةالقيادات

:التالالرابطعبرالطلبنموذجإلىلالنتقالأدناهالرابطعلىالضغطيرجى

https://www.uaeu.ac.ae/en/slp/

11:59: الساعة. 2021يناير 27يتم تقديم الطلبات في موعد أقصاه يوم األربعاء 

https://www.uaeu.ac.ae/en/slp/


ورش العمل والندوات
العنوان الوصف 

الريادة ي كثير من ف. كيفية التأثير على من يشغلون مناصب عليا لضمان اتخاذ القرارات الصحيحة

ة على القدر. األحيان تكون وجهات النظر األكثر دقة من أولئك الموجودين في الخطوط األمامية

خاذ القرارات تقديم هذه المعلومات في عملية صنع القرار للجهات العليا بثقة تعزز التعاقب وات
.بشكل أفضل

الذكاء العاطفي .نفهم الدور الحاسم الذي تلعبه العواطف في كيفية قيادتنا ألفعالنا وأفعال اآلخري

الثقة والقيادة  قات مستدامة نناقش كيف يتم إنشاء روابط الثقة وكيف تؤدي مجموعات القيم المتطابقة إلى عال

قة سنوات، يمكن أن يستغرق بناء الث. يجب تعزيز الثقة في العالقات وحمايتها. طويلة األجل
.ولكن يمكن أن يتم في لحظة

بناء الفريق  لمكونات سنلقي نظرة على ا،لينسيوني"الخمسة لخلل العمل الجماعيالعوامل"استناداا إلى 

باعتبارها لثقةسنقوم بالبناء على الوحدة السابقة عن ا. الرئيسية الالزمة إلنشاء فرق عالية األداء

.اللبنة األساسية األولى



العنوان  الوصف 

خلق رؤية مشتركة  حيل رؤية موحدة وطموحة للمستقبل، فمن المست( القائد واألعضاء)ما لم يكن لدى الفريق 

الميزة يؤدي االختالف في الرؤية إلى عدم الكفاءة ونقص التعاون وفقدان. تحقيق التميز
.التنافسية

الخالف البناء سيعيق فإن تجنب الخالف أو عدم قدرة الفريق على إدارة الخالف،لينسيونيارتباطا بنموذج 

ميزة إن فهم كيفية إشراك وجهات نظر مختلفة مع الحفاظ على المرونة يبني. األداء العالي

ن ال ينبغي أن تكو. المصداقية في مراجعة األداء هو أمر أساسي. تنافسية داخل الفريق
.ق لألداءالتقييم الصادإجراء المشاركون بالمرونة ويجب، ويجب أن يتحلى"شاقة"المحادثات 

التحفيز  حية التحفيزية، تزود هذه الوحدة المتعلمين بمبادئ العوامل الصهيرزبيرجاستناداا إلى نظرية 

االتي تخلق دافعا )والمحفزات الحقيقية ( التي تثبط الحافز إذا كانت غير كافية) (.ا حقيقياا ومستداما

التفويض الفعال  .  الفريقتتناسب فعالية القائد بشكل مباشر مع قدرته على تفويض وتمكين زمالئه في

يض الناجح، سيستكشف المشاركون نموذج التفويض ويطبقونه على مهمة توضح عملية التفو
".نقل للمسؤولية"بدالا من مشاهدته كأجراء أو عملية 

األهداف ومؤشرات األداء 
الرئيسية 

ء الرئيسية تضمن مؤشرات األدا. فهم مبادئ التخطيط الجيد ومراجعة التقدم مقابل ذلك التخطيط
.أن كل فرد في الفريق يفهم ما تم تحقيقه وما لم يتحقق بعد



نتائج التعلم

إظهار القدرة على قيادة الذات
.بالمعتقدات والقيم والمواقف والعواطف التي تحفزهم على العمل-الوعي الذاتي •

صرف بصدق القدرة على التصرف بما يتفق مع المعتقدات والقيم الراسخة، وااللتزام بالت-النزاهة •

.ونزاهة وأمانة
.االلتزام بجهد جماعي لتطوير الفريق وتحقيق أهداف العمل-الطاقة •

إظهار القدرة على قيادة اآلخرين
عة التعاون مع اآلخرين، وتمكين الذات واآلخرين من خالل بناء الثقة ومساعدة أعضاء المجمو•

.على استكشاف الذات واالختالفات بشكل منتج وهادف

.التواصل وبناء األهداف والقيم المشتركة والعمل بحكمة وشجاعة•

.تسهيل التحليل الجماعي للقضايا والمهام•

.حل النزاعات بشكل عادل وتقديم وقبول النقد البناء•
.ربط الفرد والجماعة باألهداف التي تحقق التغيير االجتماعي اإليجابي•

إظهار فهم التغيير في العالم
يف والتحلي أن البيئات والمواقف تتطور باستمرار ويحتاج األفراد والجماعات إلى التك-التكيف •

.بالمرونة
.كنتيجة للعمل الجماعي-التغيير االجتماعي •


