
 

 
 

 الربنامج التدريبي 

 للقيادات النسائية يف الجامعات العربيةلتطوير املهارات اإلدارية واألكاديمية 

 2019 الثاني/ترشين نوفمرب 28-24خالل الفرتة 

 اململكة األردنية الهاشمية –عّمان 
 

 مقدمة: 

واألكاديمية تمثل الجامعات البيئة التنظيمية األبرز إلعداد القيادات والكفاءات اإلدارية 

ات في مؤسسات الدولة ومنظمواإلدارية  والتخصصات العلمية املتنوعة، للقيام باملهام التعليمية

سين أداء تحللقيام بدورها في املجتمع املحلي و  كفاءات إدارية وقيادية مميزة وبناءاملجتمع املدني، 

ظى املرأة العربية في الجامعات بفرصتها   ، إلى جانب ذلك تظهر ضرورة أن تحاملؤسس ي واملجتمعي

، وهذا يتطلب تخصيص جهد مخطط له بكفاءة وفاعليةاملؤسسات إدارة في تحمل مسؤولية 

ي التدريبوبالتالي تبرز هنا أهمية هذا البرنامج القيادات النسائية الجامعية، لتطوير مهارات 

 الشامل.

 هدف الربنامج:

يهدف البرنامج التدريبي املوسوم " برنامج تطوير املهارات اإلدارية واألكاديمية للقيادات النسائية 

في الجامعات العربية" إلى تعزيز قدرات املرأة الجامعية في اإلدارة والقيادة، وبناء مهارات التواصل 

ليات والجامعات، وتزويد املشاركات بأهم االستراتيجيات البناء والفاعل في إدارة األقسام والك

الحديثة في القيادة واإلدارة الجامعية واملساهمة في نمو العمل في عالم متنافس متغير. كما يهدف 

 البرنامج إلى مساعدة اإلدارات والقيادات النسائية على مواجهة تحديات اإلدارة والقيادة.

  موضوعات برنامج التدريب:

 ات القيادية املميزة للمرأة في املؤسسات الجامعية.الصف 

 .مهارات التخطيط الفعال 

 .اإلبداع واالبتكار في اإلدارة النسائية 

 .األدوات املساعدة والداعمة في مجال العمل النسائي في الجامعات 

 :معالم التمكين اإلداري والتـاثير الفعال للمرأة القيادية في الجامعة 

 العمل الجماعي وفريق العمل. ◘  الحرية ومهارات تفويض السلطة ◘

 التواصل الفعال. ◘  القدرة على التحفيز. ◘

 فن التأثير في اآلخرين. ◘  التدريب والتطوير املنهي ◘

 قدرة التحليل وحل املشكالت. ◘  مواجهة التحديات وإدارة الضغوط. ◘

 القيادة بالذكاء العاطفي. ◘  مهارة اتخاذ القرار. ◘

 الربنامج:املستهدفون من 

  الجامعات العربيةالقيادات النسائية في 

 أعضاء الهيئات التدريسية النسائية في الجامعات واملؤسسات التعليمية العربية 

  أعضاء الهيئات اإلدارية في الجامعات 

 املرشحات لتولي مناصب قيادية في الجامعات واملؤسسات التعليمية 

 النتائج املتوقعة:

 نهاية البرنامج:تكتسب املشاركات في 

  الجامعاتبمعرفة أساليب القيادة الحديثة وطرق التعامل اإلداري 

 القدرة على التخطيط الفعال وبناء الخطط االستراتيجية الحديثة 

 امتالك القدرة والشجاعة على اتخاذ القرار املناسب 

 بروح الفريق.بناء الفريق الفعال والعمل  مهارة 

  واالتصال والتحفيزاكتساب مهارات التفاوض. 

 .القدرة على حل املشكالت 

 امليزات التي يحصل عليها املشاركون:

 شهادة معتمدة من اتحاد الجامعات العربية 

 رحلة ترفيهية إلى أحد املناطق السياحية في األردن 

 استقبال وتوديع املشاركين في املطار 

 

 



 رسوم املشاركة:

 .للمشاركين من الجامعات األعضاء $ 1000

 .األعضاءغير للمشاركين من الجامعات  $ 1300

  الخامس* في حال مشاركة أربعة من الجامعة نفسها يعد املقعد  
 
  مجانا

 

 حساب اتحاد الجامعات العربية:للتحويل على 
Association of Arab Universities 

Account No. 4495-4/510 

Arab Bank PLC 

Branch: Shmeisani 

P.O.BOX  (950546)  

Swift code: ARABJOAX118 

IBAN: JO69ARAB1180000000118004495510 

Amman – Jordan 

 مالحظات: 

 2019/ 11/  1( آخر موعد للتسجيل 1)

 االتحاد وجبة الغداء طيلة ايام البرنامج. يقدم( 2)

 املشاركين من وإلى مكان البرنامج. ( يتحمل االتحاد نقل3)

 ( معه.Laptopكل مشارك إحضار حاسوبه الشخص ي )الالب توب  ( يرجى من4)

  .خطاب رسميالدفع بالتعهد ب( يعتمد التسجيل بعد دفع الرسوم أو 5)

 

 يمكنكم التواصل مع:، ملزيد من املعلومات

   ntubaishat@aaru.edu.jo        + 962  798721392      د. نواف طبيشات

  najmaleessawi@aaru.edu.jo +  962  795563164          نجم العيساوي 
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 الهاشمية األردنية اململكة - عمان طارق  121. ب.ص
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 جامعات اتحاد: برقيا
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www.aaru.edu.jo 
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