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 القيادة



 -:انمٍبدح
 

رؼـذ ْـزِ انُظشیـخ يـٍ ألـذو انُظشیـبد انزـً       
رُبٔنـذ انغٕاَـت انُفـسٍخ ٔاالعزًبػٍـخ ٔانغـسًٍخ 
نهمـبدح ؽٍـش یـشي أَـصبس ْـزِ انُظشیـخ أٌ انمبئـذ 

غبنجـبً يـب یزًٍـض ثًغًٕػـخ يـٍ انصفبد ٔانسًبد لذ 
 .  یمٕدْىال رزٕافش فًٍٍ 

 
ٔلذ رُبٔنذ انؼذیذ يٍ انجؾٕس ٔانذ اسسبد انزـً        

ُأعشیـذ فـً يغـبل ػهـى االعزًـبع ٔػهـى انُفس 
االعزًبػً انسًبد انغسًٍخ ٔانؼمهٍخ ٔاالَفؼبنٍخ 

 .ٔاالعزًبػٍخ انزً یزـصف ثٓـب انمـبدح 



 سًبد انمبئذ انغٍذ أًْٓب 
 
 

 
 انغـسًٍخ انـسًبد /1
 انًؼشفٍخانؼمهٍخ انسًبد /2

 االَفؼبنٍخ انسًبد /3
 االعزًبػٍـخ انـسًبد /4
 سـًبد ػبيـّ/5



 :  انزذسٌت ػهً انمٍبدح 
إٌ انمٍـبدح كـسًخ يـٍ سـًبد انشخـصٍخ أٔ كـذٔس اعزًـبػً        

یًكـٍ رؼهًٓـب ٔرؼهًٍٓـب ، فبنمبئـذ ُیصُغ أكضش يب ُیٕنذ، ٔػهً رنك یغت 
 .  أٌ َٓزى ثزذسیت األف اسد انزیٍ سٍزٕنٌٕ يًٓخ انمٍـبدح 

   Black & Mottenثهٍـك ٔيٕرـٌٕ  " انجـشايظ انزذسیجٍـخ انزـً أػـذْب يٍ  

 :  عٕاَـت يزؼـذدح فـً شخـصٍخ انمبئذ ثصفّ ػبيّ ٔيٍ ْزِ انغٕاَت 
 . انمذ اسد اإلثذاػٍخ رًٍُخ .1

 . انًٓب اسد االعزًبػٍخ رًٍُخ .2
 . ػهً ػًهٍخ ارخبر انمشاس انزذسیت .3

 .يٓبسح إداسح انٕلذ رًٍُخ .4
 . يٓب اسد انزٕاصم رًٍُخ .5

 انمذسح ػهً رؾًم انًشمخرًٍُخ .6



 -:رصٍُف اخش نهغٕاَت انًزؼذدح نهزذسٌت ػهً انمٍبدح
 انمٍـبدح فـً عًبػـبد ـ انزـذسیت انؼًهـً ػهـى 

ضشٔسح رٕافش انمبئذ انكفء انزي یضٔد انًزذسثٍٍ ثبنؼهى ٔانخجشح ٔیزًزغ ـ 
 .  ثبنمذٔح انؾسُخ 

 .  نهزغٍشـ أٌ ركٌٕ عًبػخ انزذسیت لبثهخ 
ـ ضشٔسح رجبدل االرصبل ٔاَساء ٔدساسخ انًشكالد ٔانؾهٕل ثٍٍ 

 .  انمبئذیٍ ٔانًزذسثٍٍ 
ـ أٌ یكٌٕ انزذسیت ٔانزؼهٍى لبئى ػهى انخجشح ٔانًًبسسخ ٔیكٌٕ فً 

 .دیًٕلشاطًيُبؿ 
ـ أٌ یؼزًذ انزذسیت ػهى ٔضٕػ انزفكٍش ٔارخبر انمشاس ٔسشػخ انجذ فً  

 .  األيٕس 
ـ االَذيبط انكبيم ٔانؾمٍمً نهًزذسة ثًب یضًٍ رغٍش سهٕكّ ثؼذ 

 .  انزذسیت 
ـ انًشَٔخ انكبيهخ فً ثشايظ انزذسیت ثؾٍش رمجم انزغٍش يٍ يُٓظ إنـى 

 أخـش



 -:انمٍبدح أًَبط 
 :  االٔلانزصٍُف 

 (انًُسؾت)انمبئذ انسهجً ( أ)

 (  انؼهًً)انمبئذ انشسًً ( ة)
 (انًزؼبطف)انمبئذ االعزًبػً ( ط)

 -:انزصٍُف انضبًَ
 (انًزسهطخ)انمٍبدح انًسزغهخ ( أ)
 (انًشبسكخ)انمٍبدح انغًبػٍخ ( ة)  

 انؼبدنخانمٍبدح انًزسهطخ ( ط)
 االسزشبسیخانمٍبدح ( د)



 -:الثالثالتصٌيف 
 الوْخَالقائذ ( أ)

 . هشارك : Sالقائذ الوطاًذ ( ب)
 .  هفْض : Dالقائذ الوفْض ( ج)
 اضتشاري : Cالرئيطًالقائذ ( د)   



 -:انمٍبدحٔاعجبد 
 
ّٕٕاًدا ازخ(1  .  تحْیل أُذاف الودوْعح إلى ًتائح 
حفس األفراد ّدفعِن لتحقيق أُذاف الوؤضطح ّأُذافِن (2

 .  الشخصيح
قاتليـح التعاهـل هـع الوتغيـراخ ّالوـؤثراخ راخ الوـطاش (3

 .  الوثاشـر ّغيـر الوثاشـر تالوؤضـطح ّاألفراد
اضتشراف الوطتقثل ّالتخطيط لَ فيوا یتعلق (4

 .  تالوؤضطح ّأُذافِا ّخططِا ّأف اردُا
 .  دعن عٌاصر ّظائف اإلدارج األرتعح(5
 .  إعذاد خيل خذیذ هي قادج الوطتقثل(6
الدرأٍ ّالتحذي لتثًٌ األفكار ّاألضالية ّالتغييراخ التً (7

 .  تصة فً صالح الوؤضطح



 -:صفبد انمبئذ ٔيٓبسارّ  

 العلياصقل الوقایيص -1
 لألخالقياخ الشخصيح 
 الٌشاط العالً -2
 اإلًدـاز -3
 اهـتالك الـشداعح-4
 العول تذافع اإلتذاع-5
 العول الداد تتفاى ّالتسام -6
 تحذیذ األُذاف -7
 اضـتورار الحوـاش -8
 اهتالك الحٌكح-9

 هـطاعذج اآلخـریي علـى  –1٠

 الٌوـْ



انشخصٍخ ٔ رصٍُف اخش نهصفبد 
 : انمٍبدیخ كًب یهً 

 . انسًؼخ انطٍجخ ٔ األيبَخ ٔ األخالق انؾسُخ  -1
 .  انٓذٔء ٔ االرضاٌ فً يؼبنغخ األيٕس ٔ انشاصَخ ٔ انزؼمم ػُذ ارخبر انمشاساد -2

 .  انمٕح انجذٍَخ ٔ انساليخ انصؾٍخ -3
 .  انًشَٔخ ٔسؼخ األفك -4

 .  انمذسح ػهى ضجظ انُفس ػُذ انهضٔو -5
 .  انًظٓش انؾسٍ -6

 .  اؽزشاو َفسّ ٔ اؽزشاو انغٍش -٧
 .   اإلیغبثٍخ فً انؼًم -٨

 . ػهى االثزكبس ٔ ؽسٍ انزصشف انمذسح -٩
 ٔانزؼبٌٔػاللبرّ يغ صيالئّ ٔ سؤسبئّ ٔ يشؤٔسٍّ ثبنكًبل رزسى -10



انًٓبساد ٔانمذساد انفٍُخ ٔانزً یًكٍ رًٍُزٓب ثبنزذسیت ٔأًْٓب 
 :  يب یهً 

 . انكبيم ثبنؼاللبد اإلَسبٍَخ ٔػاللبد انؼًم اإلنًبو .1

 . انكبيم ثبنهٕائؼ ٔ انمٕاٍٍَ انًُظًخ نهؼًم اإلنًبو .2

 . ػهى اكزشبف األخطبء ٔرمجم انُمذ انجُبء انمذسح .3

 . ػهى ارخبر انمشاساد انسشیؼخ فً انًٕالف انؼبعهخ دٌٔ رشدد انمذسح .4

فً انُفس ػٍ طشیك انكفبءح انؼبنٍخ فً رخصصّ ٔاكزسبة صمخ انضمخ .5 
 . انغٍش 

 . ٔسشػخ انجذ ٔرغُت االَذفبع ٔ انزٕٓس انؾضو .6

 . اسطٍخ فً انمٍبدح ٔرغُت االسزئضبس ثبنشاي أٔ انسهطخ انذیًك .٧

 . ػهى خهك انغٕ انطٍت ٔ انًالئى نؾسٍ سٍش انؼًم انمذسح .٨

 . ٔ االَزظبو ؽزى یكٌٕ لذٔح ؽسُخ نًشؤٔسٍّ انًٕاظجخ .٩

 . انصذس ٔ انمذسح ػهى انزصشف ٔ يٕاعٓخ انًٕالف انصؼجخ سؼخ .10

 . انؼذانخ فً يٕاعٓخ يشؤٔسٍّ رٕخً .11

ٕٕٔاػطبء انفشصخ نًشؤٔسٍّ إلثشاص يٕاْجٓى ٔلذ رغُت .12 األَبٍَخ ٔؽت انزاد 
 . اسرٓى 



 :  ٔاعجبد انمبئذ ٔؽمٕلّ 

   -:االٔلانزُصٍف 
االؽزٍبطبد انالصيخ أليٍ األفشاد ارخبر (1

 .  ٔانؼًم

انؼًم ثؾٍش یزُبست يغ لذ اسد رمسٍى (2
 .  انؼبيهٍٍ ٔیؾمك األْذاف انًشسٕيخ

 .  األفشاد يٍ ػُبصش انفزُخ ٔانزٓجٍظ رطٍٓش (3

ٕٕٔاسذاء انؼذل (4 ثٍٍ األفشاد فً انًؼبيهخ، 
 .   انُصؼ نٓى دٔيبً 

 .  انًشبٔسح(5

صمبفخ انؾٕاس ٔرمجم انشأي اَخش إشبػخ (6
 .  ػُذ األفشاد

 .  لبدح انًسزمجمإػذاد (٧

 انضبًَانزصٍُف 
 .   انطبػخ نّ ثبنًؼشٔف( 1
 .  يُبصشرّ ٔرأیٍذِ ٔانذػبء نّ( 2 

 سأیّيُبصؾزّ ٔرسذیذ ( 3
 .  االنزضاو ثشایّ انُٓبئً( 4 

 .  االنزضاو ثإَغبػ فشیك انؼًم انزي كَّٕ( 5



 لٍى َفسك

-:يالؽظخ   
ٌغت ػهً انطبنت االعبثخ ػهً 
االسئهخ صى اسسبنٓب ػجش ٔسٍهخ 

 ...االرصبل انخبصخ ثكى










