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        ة ة ة ة ــــــــوة للمشاركوة للمشاركوة للمشاركوة للمشاركــــــــدعدعدعدع
 ��2013رس  11 – 10: ا���وة
 ��2013رس  14 - 12: ا��ورة

mustafait@hotmail.com   - f.shalabi@arabou.edu.kw  

    
    

  ـ�وة ـــــــــــــد ا�
ـــــــــــــا��� �ةــــــــــ�
 11إلى  10تنعقد الندوة اإلقليمية لمدة يومين من تاريخ  •
 . 2013مارس 

  ـ�وةـــــــــــــد ا�
ـــــــــــــا��� نـــــــ��
 –تنعقد الندوة اإلقليمية في مقر الجامعة العربية المفتوحة  •

 .فرع دولة الكويت 

  ـ�وةـــــــــــــا�
ـ� ـــ� �ـــــــــــــا���رآ
من المتوقع أن يشارك في هذه الندوة عدة خبراء وباحثون  •

وصناع قرار من عدة بلدان عربية كالكويت والسعودية والجزائر 
والمشاركة مفتوحة . واألردن ولبنان ومصر وقطر وعمان والبحرين 

لمذكورة أعاله ، لمن يرغب في ذلك سواء بتقديم ورقة في المواضيع ا
 . أو بالحضور فقط 

 – 12( تدريبية لمدة ثالثة أيام سيلي هذه الندوة تنظيم دورة  •

2013�رس  14.(   

فضال اتصلوا على :  وتقديم أوراق العمل لالستفسار والتسجيل
  : العنوان البريدي واألرقام التالية 

  f.shalabi@arabou.edu.kw: البريد اإللكتروني

: فاكس و   0096590939384 – 24394037: تلفون 
0096524394040  

آخر أجل للتسجيل سواء بتقديم ورقة عمل أو : مالحظة 
  . 2013فبراير ،  28بالحضور فقط هو 

  �ورةــــــــ��� ـــــــ�اف ا���ــــ�ها

تعريـف المشاركات بمفهــوم القيـادة ودورهـا فـي  -
عداد القيادات على تنمية المجتمع ، واآلليات والبرامج الخاصـة بإ

  . ضوء النظريات النفسية واإلدارية 

  .  تنمية قدرات ومهارات القيادة لدى المرأة العربية -

اإلسهام في تحويـل سيدات األعمال إلى قيـادات متميـزة  -
  . ق أوسعانط ىتسهـم في استمرارية نجاح منظماتهن عل

��ـــــا����   �ورةـــــــــــ��� ــــــــــور ا�

  ــمــــــــــــ$ #ــــــــــــــ��"ـ: أو� 

  القوة ، السلطة ، التأثير والنفوذ: مفاهيم القيادة  -

 المراقبة -القيادة  –التنظيم  –التخطيط : مقدمة عن مبادئ اإلدارة
  تحديات اإلدارة في بيئة متغيرة -

 الفرق بين القائد والمدير  -

� بالتعاون مع مركز المرأة تنظم الجامعة العربية المفتوحة بالكويت 
ندوة علمية إقليمية حول المرأة في العربية للتدريب والبحوث بتونس 

مارس  11 – 10مراكز القيادة واتخاذ القرار بالبلدان العربية بتاريخ 
2013  .  

سيشارك في هذه الندوة باحثون وباحثات وقيادات من عدة بلدان 
التنمية والحراك  عربية بهدف إبراز دور المرأة العربية في مجاالت

، واقتراح الحلول للتحديات التي تواجهها  الذي يحدث في البلدان العربية
( سيلي هذه الندوة مباشرة دورة تدريبية لمدة ثالثة أيام . المرأة العربية

2013�رس  14 – 12.(   

وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى اإلسهام في تطوير القدرات 
ة من رأة العربيال بالم، واالنتق المرأة العربية والمهارات القيادية لدى

ة والسياسية وإدارة ن في المجاالت االجتماعية والتربوين إلى التمكالتمكي
للمشاركة في هذين النشاطين أو  ندعوكمويشرفنا أن . اال وغيرهاألعم
  .أحدهما

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

يــــ� 
	ــ����. د 
� وا���� وا��������� %�$# ���� ا"��!  ���

  ا�+��* –ا"��!  ا�!�(�  ا)'��&  

  �وة ـــــــــ� ��
ــــــــــــ�اف ا���ـــــــــــــــا�ه
إبراز دور المرأة العربية في مجاالت التنمية والحراك الذي  •

 .يحدث في البلدان العربية 

التحديات التي تواجهها المرأة العربية في مراكز القيادة  •
 . واتخاذ القرار 

حديات التي تواجهها المرأة العربية في اقتراح الحلول للت •
 . مراكز القيادة واتخاذ القرار 

�ورـــــــــــا�� ���  ــ�وة ـــــــــــ� ��
ـــــــــــا�
ادة بصفة إلى موضوع أهمية ودور القي ام ل عمدخ:  الأو �

) Organizational Leadership(عامة والقيادة التنظيمية بصفة خاصة 

  . بية فيها في عمليات التغيير والتطوير ودور المرأة العر

: ة دان العربيي البلادة فع المرأة في مراكز القيواق: ثانيا  �
  .اق رات وآفتغي

دان ي البلادة فرأة والقيو المف نحات ومواقاتجاه: ثالثا  �
   .ة العربي

ي ادة فرأة في مراكز القيو المة نحورات مستقبليتص: رابعا  �
   . ة دان العربيالبل

 
Arabpsynet Journal:  N°37  Winter  2012 
 

�ــــــ��א
	�ـــ�����ــ�� 1��
 ��012�2ــــــــــــ����������37א
ـ	ــــ�د��:��ـــــ��א
	���ــــ�م�א

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ37ArWomLeadershipKw.pdf 

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ37ArWomLeadershipKw.pdf


CongressCongressCongressCongress     ��à��mû����ß�������Špa@ @
 

  
  اتخاذ القرارات وحل المشكالت -

  إدارة الوقت ، التفويض وإدارة الضغوط  -

  التحفيز  وبناء الفريق  -

  )القيادة األخالقية –القيادة األبوية ( اتجاهات جديدة في القيادة  -

: للتواصل على البريد اإللكتروني
f.shalabi@arabou.edu.kw  

  0096590939384 – 24394037: تلفون 

  0096524394040: فاكس 

  �ــــــ, ا�+�ر&(ــــــ* ا���د ا�()��ــــــ�ة و'ر&ـــــــ�

(  2013مارس  14إلى  12أيام من تاريخ  3ينعقد البرنامج لمدة  
  ) ساعات يوميا  5بواقع 

  فرع الكويت –بمقر الجامعة العربية المفتوحة  ينعقد

   .نــــــــــــــا���ر-

نائب مدير الجامعة العربية للتخطيط  – �1234 #�.ي. د. أ
  ) الكويت ( والبحث والتطوير وأستاذ علم النفس واإلدارة 

( مركز المرأة العربية للبحوث والتدريب  – فايزة بن حديد. د
 )تونس 

5�دة �� ا���  ا��)-�  ��وة 7.ل ا��

، حيث تعرض فيها نتائج  2013مارس  11-10ستعقد ندوة بتاريخ 
البحوث والدراسات الميدانية التي أجريت حول القيادة ، وسيشارك في 

: مالحظة (  .هذه الندوة خبراء وباحثون من بعض البلدان العربية 
  )المشاركة في هذه الندوة مجانية 

 �� ــــــــ8 :&(9
�ـــــا���دةـــــــ; �� ا���ـــــــــت وا�   

  نظريـة السمـات -

  النظريـة السلوكيـة -

  الموائمة/ النظريـة الطارئـة  -

  نظريـة التغيير والتحويل  -

  النظريـة الموقفيـة -

  نظريـة الجاذبية الشخصية -

  نظرية س ونظرية ص -

  التفكير الرباعي وأسلوب القيادة: الدماغ وأساليب القيادة  -

  الشخصية وأنماط القيادة -

<�  �ــــ5 ا��)-ــــــــدة �� ا���ـــــــ)أة وا���ــــا��:  ــــ8

رأة في مراكز القيادة ودورها في المجتمع وأثرها في التنمية الم -
  البشرية 

  دور اإلعالم وأثره في دعم المرأة في مراكز القيادة -

  معوقات وحواجز تطوير المرأة القائدة -

  آليات وبرامج إعداد القيادات الفاعلة في المجتمعات العربية -

�ـــــرات ا��<ـــــــــــ�=:  ــــــــرا-�?
  � ــــــــــــ�ة ا�

  ت المرأة القائدة ؟ما هي صفا -

  االتصال والتواصل -

 التخطيط االستراتيجي -

   � � � � � �   � � � � � �

í{{{{{{{{×�]<í{{{{{{{{{{ée†ÃÖ]<Ýç{{{{{{{{{×Ã×Ö<í{{{{{{{{{éŠËßÖ]< <

 1+ّ3  ���6'4�  و 5�4'�1  ��  إ�+7و%�9:  �; 

 2012 ���ــــ�  36د ا��� ا������   ـا�� 

Index APN  eJournal  

   www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

Ì{{{{×¹]<VÚ�ý]{{{{{{Ûj�]<»<á^{{{{{{{e†ÃÖ]<Ä{{{{{ê<JJJÚ{{{{{{{Û‘çÖ]<à{{{{{{{{{{è^Â†Ö]<±c<í{{{{{{{{í{{< <

 ــــ@ـ@ &4�ــــــ? &4ـ��9'ـا=�اف  

 )13ـA (+�1ــ  �5ـــ�ر (    ا��ــــ�د� ـــ"! �ـ� آ��

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=36  

 E'�ـــ  ا�DـــCف
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ36/apnJ36First.pdf    

Fـــــ�س ا)'9ــــG'ا� 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ36/apnJ36Content.pdf  

 SUMMARIES/  ��ـ�ـ9ــــ�ت ا�!ـــ�د  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ36/apnJ36.HTM  
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