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 Module                                                 وصف المقرر :

Description 

 اإلدارية بالقيادة التعريف المقرر يتناول
 طريق عن وذلك المنظمة في ودورها
 اإلدارية القيادة نظريات بعض دراسة

 على استخدامها وتأثير القيادية واألساليب
وادراك العالقة بين  ، المنظمة في األفراد

القيادة واالبتكار ، من خالل الريادة في 
 االعمال االبتكارية .

This course deals with the study of leadership behaviour 
and its importance in building the personality in the 
institutions and society and knowing the relationship 
between the leadership and innovation. It also includes a 
detailed discussion of the personal characteristics of 
innovators, factors of innovation success and developing 
the  administrative processes, knowing the criteria for 
building and developing the innovative behavior and 
practical cases  and applications in leadership and 
management of innovation 

 

 Module Aims                          أهداف المقرر :

1 
 

تمكين الطالب من اإللمام بالمفاهيم وطرق التحليل 
 األعمالوالنظريات التي تحكم القيادة في مشروعات 

Enable the student to know the concepts . 
methods of analysis and theories of 
leadership that control business projects 

2 
االلمام بأنماط القيادة )أنماط القيادة ، عناصر القيادة ، 

 خصائص القيادة(

know the patterns of leadership 
(Leadership patterns ,  elements of 
leadership, leadership characteristics) 

 التعرف علي العالقة بين القيادة واالبتكار 3
identify the relationship between the 
leadership and innovation 

 

 



 

 Learning                                                            مخرجات التعليم:                                    

Outcomes 

 يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على:              
 

1 
التطبيق العملي لنماذج القيادة مؤسسات رائدة، ومعرفة نماذج 

 لمبتكرين

practical application of models of 
leadership in leading institutions, and 
knowing models of innovators 

 اتقان مهارات االتصال ومهارات التفكير ومهارات التخطيط 2
Master in communication skills ,  planning 
skills and communication skills 

 اتقان مهارات العمل بروح  الفريق الواحد كطريق لالبداع 3
Master in job skills with team work spirit as 
a way of creativity 

 تطبيق أنماط القيادة  بتطبيق عملي في بعض المشروعات . 4
apply leadership  patterns practically in some 
projects 

 

 

 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع

 3 1 اإلبداعيةمفهوم القيادة اإلبداعية، أهمية القيادة 

 نظريات القيادة والسلوك القيادي
 نظريات القيادة اإلبداعية المختلفة ،أنماط القيادة اإلبداعية)

1 3 

 أنماط القيادة*
 أنماط القيادة ،عناصر القيادة ،خصائص القيادة

1 3 

 مهارات القيادة
مهارات مهارات اإلبداع، مهارات التطوير، مهارات االتصال، مهارات التفكير، )

 (التخطيط

1 3 

 3 1 .االمتحان الفصلي األول

 3 1 االبتكار المفاهيم واألهمية عناصر االبتكار خصائص االبتكار

 3 1 سمات المبتكرين ،مراحل االبتكار،

 3 1 تنمية السلوك أالبتكاري

 3 1 مراحل السلوك أالبتكاري

 3 1 .االمتحان الفصلي الثاني

 3 1 عوامل  نجاح االبتكار

 3 1 معوقات االبتكار

 3 1 الذكاء واالبتكار

 3 1 نماذج لقادة مؤسسات رائدة، نماذج لمبتكرين، نماذج أخرى

 3 1 مناقشات وحاالت وتطبيقات عملية
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