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وثيقة تعريف ّ
معلومات أساسية:
اسم المقرر

القيادة اإلدارية

رمز المقرر

BHR606

ساعات الجلسات المسجلة

24

ساعات الجلسات المتزامنة

24

ساعات المذاكرة

-

ساعات االمتحان

75 min

ساعات الجهد الدراسي المقابل للجلسات المسجلة

48

ساعات الجهد الدراسي المقابل للجلسات المتزامنة

18

عدد الساعات المعتمدة

5

مستوى المقرر

6

 -1المقررات المطلوب دراستها قبل المقرر مباشرًة:
المقرر

الرمز

إدارة الموارد البشرية

BHR401

 -2الهدف من المقرر:
إكساب الطالب المعرفة بمفاهيم وأهمية القيادة ،وتطور نظريات ومداخل القيادة ،والمعايير الالزمة النتقاء القيادات اإلدارية ،وتحديد
أنماط القيادة األكثر فاعلية باختالف العوامل الموقفية ،وأن يتعرف الطالب على كيفية صناعة القادة اإلداريين ،ودور المرأة في القيادة
وكيفية تمكينها.
 -3المحصالت التعليمية المرجوة (:)ILO – Intended Learning Objectives/Outcomes
الرمز

المحصّالتّالتعليميّةالمرجوة

ILO

Intended Learning Objectives/Outcomes
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ILO1

يتعرف الطالب على مفهوم القيادة وتطوره التاريخي ،ويستطيع المقارنة بين اإلدارة والقيادة.

ILO2

يميز الطالب بين القيادة الفعالة وغير الفعالة ،ويحدد معايير اختيار القائد الفعال.

ILO3

يتذكر الطالب النظريات والمداخل التقليدية في القيادة ،ومجاالت أو توقيت فاعليتها.

ILO4

يتمكن الطالب من معرفة تطور نظريات القيادة الحديثة ،ويحدد االرتباطات والتقاطعات بين تلك النظريات

ILO5

يحدد الطالب العوامل المؤثرة في نجاح تطبيق القيادة التحويلية ،ويدرك أهمية هذا النمط في المنظمات السورية.

ILO6
ILO7
ILO8
ILO9

يتعرف الطالب على كيفية صناعة القادة اإلداريين ،ويدرك أهمية تطوير قادة فاعلين للمنظمات .ويدرك أهمية القيادة
األخالقية في بيئة األعمال.
يدرك القائد كيفية اختالف األنماط القيادة باختالف البيئة الثقافية ،ويحدد خصائص القائد في الشركات العالمية والمتعددة

الجنسيات.

يقتنع الطالب بدور ال مرأة في القيادة ،ويدرك كيفية تمكين المرأة في المراكز القيادية ،ويحدد دور الثقافة الذكورية أو
األنثوية في تمكين المرأة.
يتعرف الطالب على األمراض التي يمكن أن تعاني منها القيادات اإلدارية عموماً ،ويحدد عمق تلك األمراض في البيئة

السورية خصوصاً.

 -4محتوىالمقرر(:

المحصالت
التعليمية

24ساعة حد أقصى مجموع الساعات المسجلة24 ،ساعة حد أقصى مجموع الساعات المتزامنة)

القسم النظري مع مالحظات وتوضيحات إن
وجدت




ساعات
مسجلة

ساعات
متزامنة

مفهوم وأهمية القيادة وتطورها التاريخي

أنماط المهام

مالحظات وتوضيحات إن
وجدت

 تمارين )(TD

الفرق بين اإلدارة والقيادة

 X وظائف
 2ساعة

ILO1

القسم العملي مع

 2ساعة

 حلقات بحث
 مشاريع
 تجارب

مقارنات

بين

سلوكيات

القيادة من خالل أمثلة من
التاريخ

 أخرى .....


خصااائص القيااادة الفعالااة و معااايير تقياايم
أداء القائا ا ااد ،ومعا ا ااايير انتقا ا اااء القيا ا ااادات

ILO2

اإلدارية


 4ساعة

 4ساعة

 تمارين )(TD

حالة عملية من البيئة

 X وظائف

السورية

 X حلقات بحث
 مشاريع
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 تجارب

 أخرى .....


 تمارين )(TD

المداخل والنظريات التقليدية في القيادة

نظرية السمات -النظرية السلوكية -النظرية
ILO3

الموقفية -نظرية المسار الهدف -النظرية
التفاعلية

 وظائف
 4ساعة

 4ساعة

 X حلقات بحث
 مشاريع
 تجارب

 أخرى .....
 تمارين )(TD

ILO4ILO5

النظريا ااات الحديثا ااة فا ااي القيا ااادة القيا ااادة
التحويلي ا ا ااة والقي ا ا ااادة التبادلي ا ا ااة -القي ا ا ااادة  2ساعة

 2ساعة

الكاريزمية

حالة عملية حول نتائج

 X وظائف

أنماط

 حلقات بحث

والتبادلية وعدم التدخل

 مشاريع

القيادة

التحويلية

 تجارب

 أخرى .....

ILO4ILO5



النظريا ااات الحديثا ااة فا ااي القيا ااادة القيا ااادة



القيادة بالذكاء العاطفي



صناعة القادة ،والقيادة بالتمكين



أخالقيات القيادة



القي ااادة ف ااي ظ اال التن ااوا الثق ااافي ،والقي ااادة

الخادمة ،القيادة األصيلة ،القيادة الروحية  4ساعة

 4ساعة

 تمارين )(TD

حالة عملية حول القيادة

 X وظائف

الخادمة (األم تيريزا) حالة

 حلقات بحث

عن القيادة الروحية غاندي

 مشاريع
 X تجارب

 أخرى .....
 تمارين )(TD
 X وظائف
ILO6

أمثلة عن قيادات فاعلة

حول أخالقياتهم في القيادة

 حلقات بحث

 2ساعة

 2ساعة

 2ساعة

 2ساعة  X وظائف

 مشاريع
 تجارب

 أخرى .....
ILO7

في الشركات العالمية

 تمارين )(TD
 حلقات بحث

أمثلة عن طريقة قيادة
الشركات العالمية
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 مشاريع
 تجارب

 أخرى .....


القيادة والنوا االجتماعي

 تمارين )(TD

 2ساعة

ILO8

 2ساعة

أمثلة

وتجارب

قيادات

X وظائف

نسائية

ناجحة،

لتحديد

 حلقات بحث

خطوات تمكين المرأة في

 مشاريع

القيادة.

 تجارب

 أخرى .....


مشكالت وأمراض القيادة في الوطن

 تمارين )(TD

العربي

 X وظائف
 2ساعة

ILO9

 2ساعة

أمثلة عن األمراض من

 X حلقات بحث

الواقع العربي والسوري

 مشاريع
 تجارب

 أخرى .....

 -5معايير التقويم:
معايير التقييملتحقيق المحصالت
ILO
Code

المحصالت التعليمية

على الطالب أن يظهر

اإلمكانياتالالزمة للقيام باألنشطة
التالية

يتعرف الطالب على مفهوم
ILO1

القيادة

وتطوره

التاريخي،

ويستطيع المقارنة بين اإلدارة
والقيادة.
يميز الطالب بين القيادة الفعالة

ILO2

وغير الفعالة ،ويحدد معايير

اختيار القائد الفعال.

نمط التقويم
تفاعل في
الجلسات
المتزامنة

عملي

امتحانات

التعرف على كيفية تطور مفاهيم
القيادة وأهميتها تاريخياً.

يقارن الطالب بين القيادة واإلدارة
والرئاسة والزعامة ويميز بين

X

المفاهيم
يتذكر الطالب ويراجع ما درسه في
مقرر السلوك التنظيمي كضرورة
لفهم خصائص القائد الناجح.
يعطي أمثلة من الشركات والبيئة

X

X

عروض

ومقابالت

تقارير
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المحيطة حول قادة ناجحين ويحدد

المعايير.

يقدم الطالب مكونات كل مدخل أو
يتذكر
ILO3

النظريات

الطالب

والمداخل التقليدية في القيادة،
ومجاالت أو توقيت فاعليتها.

نظرية ،ومدى االختالف عن

النظريات األخرى

يعطي الطالب أمثلة عن حاالت

X

X

ومواقف تظهر فيها فاعلية
النظريات التقليدية

يتمكن الطالب من معرفة تطور يناقش الطالب مع المدرس اعتماد
ILO4

نظريات القيادة الحديثة ،ويحدد النظريات الحديثة على نظرية
االرتباطات والتقاطعات بين تلك العالقات اإلنسانية والسلوك

النظريات

التنظيمي وعلم النفس.

يحدد الطالب العوامل المؤثرة
ILO5

في

نجاح

X

تطبيق

القيادة

التحويلية ،ويدرك أهمية هذا
النمط في المنظمات السورية.

يعطي الطالب أمثلة حول قادة
تحويليين ،ويناقش مع المدرس
ظروف نجاحهم

X

X

يقدم الطالب مقارنة بين القيادة
التحويلية والكاريزمية.

يتعرف الطالب على كيفية يتذكر الطالب نظرية السمات،
صناعة القادة اإلداريين ،ويدرك ونظرية السلوك.
ILO6

أهمية

تطوير

قادة

فاعلين يناقش مع المدرس آليات وخطوات

X

X

للمنظمات .ويدرك أهمية القيادة تطوير القادة اإلداريين في سورية.

األخالقية في بيئة األعمال.

يدرك القائد كيفية اختالف
األنماط القيادة باختالف البيئة
ILO7

الثقافية ،ويحدد خصائص القائد
في الشركات العالمية والمتعددة

الجنسيات.
ILO8

يعرض أمثلة للتنوا في المنظمات.
يناقش مع المدرس تجارب قادة
شركات عالمية في االستفادة من
التنوا

X

X

يتذكر الطالب إدارة الموارد البشرية
الدولية وكيفية االستفادة منها

يقتنع الطالب بدور المرأة في يقدم الطالب أمثلة عن نساء

X

X

X
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القيادة ،ويدرك كيفية تمكين قياديات في مجال األعمال
المرأة في المراكز القيادية ،والسياسة.

ويحدد دور الثقافة الذكورية أو يناقش كيف أثر نوا الثقافة في
األنثوية في تمكين المرأة.

المجتمع حسب هوفستيد في تطور
دور النساء
يناقش مع المدرس ما فعلته
شركات وحكومات لتمكين المرأة.

يتعرف الطالب على األمراض يقدم أمثلة عن األمراض التنظيمية
التي يمكن أن تعاني منها والفنية والسلوكية من البيئة
ILO9

القيادات اإلدارية عموماً ،ويحدد السورية.

X

X

عمق تلك األمراض في البيئة يناقش مع المدرس آليات وخطوات

السورية خصوصاً.

لتقليل تلك األمراض

 -6أدوات ومختبرات القسم العملي:
إسم األداة

توصيفها

 -7المراجع األساسية:
1- Peter Hawkins, 2014, Leadership Team Coaching: Developing Collective transformational
leadership, Kogan Page limited
2- Alden Mills, 2019,Unstoppable Teams: The Four Essential Actions of High-Performance
Leadership, Harper Business
3- Jim Fischetti, 2019, Vision to Results: Leadership in Action,Lioncrest Publishing.
4- Jennifer Garvey Berger ,2019, Unlocking Leadership Mindtraps: How to Thrive in
Complexity Kindle Edition, Stanford Briefs.
 -8المراجع اإلضافية:
Daniel Coyle, 2018, The Culture Code: The Secrets of Highly Successful Groups” Bantam. -1

