
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 خطة مقترحة لتعلم القيادة من خالل مدرسة السويدان 

 المستوى  المراجع 

 برنامج أسرار القيادة النبوية 

 كتاب أسرار القيادة النبوية بجزأيه األول والثاني

 برنامج الرسول القائد + كتاب الرسول القائد

 21كتاب القيادة في القرن 

 مبتدئ

 : دورات(   6دبلوم القيادة ) 

 مبادئ القيادة دورة  .1

 دورة صفات وأنماط القادة  .2

 دورة أنواع القادة واألتباع  .3

 دورة نماذج إعداد القادة  .4

 دورة اكتشاف وتربية القادة  .5

 دورة التدريب والبيئة القيادية  .6

 كتاب صناعة القائد 

 دورة ومقياس القيادة األخالقية 

 مقياس الموهبة القيادية 

 النموذجيمقياس القائد 

 ي مرتق

كتابا   19 خطة القيادة واإلدارة  موضوعا   8   ا  ـيـمرئ 26 
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 المستوى  المراجع 

 موسوعة المنهج المتكامل إلعداد القادة 

 مفاهيم وأساسيات القيادة . 1

 النموذج العام إلعداد القادة. 2

 خطوات ومنهج إعداد القادة. 3

 ومقياس القيادة الموقفية دورة 

 دورة القوة والنفوذ 

 دورة تحليل نمطك القيادي

 2020دورة القيادة 

 متقدم 

 كتاب دليل مناهج مراكز إعداد القادة

 كتاب كيف تنشئ مركزًا إلعداد القادة 

 التواصل مع مشروع الرواد 

 للراغبني بإنشاء 
 مركز إلعداد القادة 

 : التالية االنضمام ألحد المشاريع  

 أكاديمية إعداد القادة للكبار  -

 كنوز للتربية القيادية للفتيان والفتيات   -

 حضانة فصحى لألطفال  -

 اكاديمية الرواد لمن يرغب بإعداد مركز إلعداد القادة  -

 للتطبيق العملي 

 خطة القيادة واإلدارة 
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 مرئـيـا   26

 



 

  

 طة مقترحة لتعلم اإلدارة من خالل مدرسة السويدان خ 

 المستوى  المراجع 

 كتاب وألبوم االتجاهات الحديثة في اإلدارة  -

 كتاب وألبوم خماسية الوالء  -

 كتاب ودورة اإلنتاجية الفردية  -

 مقياس ودورة المؤسسية  -

 تمرين كيف تتخذ قراراتك؟  -

 دوة إعداد المدير الجديد  -

 مبتدئ

 كتاب كيف تكتب خطة استراتيجية؟  -

 كتاب ودورة زيادة اإلنتاجية الجماعية والمؤسسية -

 كتاب المنهج الحديث التخاذ القرارات  -

 كتاب االقناع علم وفن -

 كتاب ودورة مهارات التفاوض الفعال  -

 دورة اتخاذ القرارات  -

 pfiefferدورة التخطيط االسترتيجي وفق نظرية  -

 لتشغيليدورة التخطيط ا  -

 دورة اإلدارة المرنة والرشيقة  -

 مرتقي 

 كتب 8سلسلة تأسيس وإدارة المشاريع  -

 دورة المشروعات الصغيرة والتوسطة  -

 موسوعة القوة والنفوذ  -

 دورة القوة والنفوذ  -

 دورة نمو المنظمات  -

 دورة المنهج المتكامل للتخطيط االستراتيجي  -

 االستراتيجي الحديث كتاب التخطيط  -

 كتاب ودورة إدارة االجتماعات -

 متقدم 

 خطة القيادة واإلدارة 
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