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الرؤيــــة 
أن تكون جامعة األمرية نورة بنت عبد الرحمن منارة املرأة للمعرفة والقيم.

الرســالة
أن تكون جامعـة األمرية نورة بنت عبد الرحمن جامعة شاملة للمـرأة متميّزة بريادتـها التعليمـية وأبحاثـها العلميـة تسـهم يف بناء

االقتصاد املعريف برشاكة مجتمعية وعاملية.

الغايات اإلستراتيجية:
1- الربامـج األكـادمييـة

وهي تقديم مناهج دراسيـة ذات جودة عالية تعد الطالبات للنجاح وتجعلهن قادرات عىل ريادة األعامل ويتمتعن باألخـالق املهنية.

2-خريجات جامعة األمرية نورة
وهي تزويد الطالبات باملهارات لتحقيق نجاحهن يف الحياة والعمل عن طريق توفري بيئة تعليمية مبتكرة تركز عىل الطالبات.

3- األبحاث والرشاكات
وهي اكتساب املعرفة وتطبيقها من خالل التواصل الدويل وإدراج تلك املعرفة يف املناهج الدراسية.

4- الرشاكة املجتمعية
وهي خدمة  القضايا املتعلقة باملرأة واألرسة وإدراج خدمة املجتمع يف برامج جامعة األمرية نورة بنت عبد الرحمن.

5- املهارات واملواهب
وهي رفع قدرات و تحسني جودة عمل الكوادر البرشية يف الجامعة الذي يعملون يف مجاالت التعليم والبحث واإلدارة عن طريق 

تقديم الربامج ذات العالقة.

6- األنظمة والعمليات
وهي تأسيس العمليات واألنظمة الرضورية من أجل الوصول إىل تحقيق األداء الفعال للجامعة.

7- التمويل
وهي تنويع مصادر التمويل يف الجامعة لتحقيق االكتفاء املايل واستدامته .

جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
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 About Princess Norah Universityجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

Vision: 

A beacon for women in knowledge and values.

Mission: 
A comperehensive woman’s University that contributes to the building of a knowledge-based economy through communal and 

global partnerships.

Strategic objectives: 
1-Academic programs: 
To build a robust, high quality curriculum based on the best educational practices, and to equip PNU staff with the tools and 

training required.

2-Graduates of Princess Norah bint Abdulrahman University: 
To increase a graduate’s value by delivering an innovative, multi-disciplinary and student-centred university experience. 

3-Research and partnerships 
To develop PNU’s research capabilities and global research partnerships, and to enhance government, industry and community 

outcomes.

4-Community Engagement 
To give back to the community by embedding civic responsibility into PNU’s education and research programs. 

5-Talent Enhancement
To develop and enhance staff capability and quality across educational, research and administrative departments, and to  

enable successful delivery of PNU’s goals.

6-Systems and processes: 
To implement the operations, systems and resources required to efficiently deliver the strategic plan.

7-Finance 
Diversify the sources of finance at the university to achieve financial self sufficiency and consistency. 
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عمــادة التطوير وتنمية المهارات

الرؤيــــة 
اخرتنا أن نكون األفضل: تطويرا لألداء... تنمية للمواهب... صناعًة لإلبداع...

الرســالة
- نحرتف التّطوير بكّل أشكاله ويف كّل مجاالته

• نطّور أنظمة العمل بالجامعة لتكون فّعالة.	

• نطّور بيئة العمل لتكون جّذابة.	

• نطّور الكفاءات املهنيّة واألكادميية لتكون متميّزة.	

• نطّور الثقافة الشخصية واملؤسسية لتكون إيجابية.	

- نبدع يف طرائق عملنا
• ننفذ الدراسات االستشارية.	

• نضمن التدريب املوافق لالحتياج.	

• نوفّر التوجيه املحتضن لإلبداع.	

• نبادر إىل اإلرشاد.	

• ندير التّغيري وننحت املواهب والجدارات.	

القيم 
• التّقويم الّذايت املستمر ثقافة املتميّزين.	

• ثقة املستفيدين رّس نجاحنا.	

• الّدافعية رشط أسايس للّنجاح.	

• الجودة الّشاملة رشط أسايّس للمنافسة.	

• التحسني املستمر ضامنة لالستمرار.	

• التواصل جرس حقيقي إىل التميّز واإلبداع.	

- يحدونا يف كل ذلك أن نسهم يف
• بناء مجتمع املعرفة.	

• تأسيس منظّمة متعلّمة.	

• تحقيق رشوط جامعة القرن 21	

• متكني املرأة السعودية.	

- ويساعدنا عىل الّنهوض مبسؤولياتنا
• كوادر متميّزة.	

• رشاكات إسرتاتيجية فّعالة.	

• بيئة محّفزة وداعمة.	

• التنمية البرشية املستدامة هي الّدعامة 	

األساسية للنجاح.

• الرشاكة الفاعلة قّوة إضافيّة لإلنجازات.	

• التّفويض تفعيل لروح املسؤولية.	

• اإلبداع مثري دائم لعملنا.	

• املسؤولية االجتامعية واجب وطني ال يفارقنا.	
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About Deanship of Development & Skills Enhancement

Vision: 

We have chosen to be the best: develop performance … enhance talents .. achieve innovation 

Mission: 

- Professional development in all forms and all fields

	• Develop work systems in the university to be effective 

	• Develop work environment to be attractive 

	• Develop positive professional and academic cadres.

- We seek to contribute in: 

	• Build a knowledge-based society 

	• Establish an educated organization 

	• Fulfill the conditions of a 21st Century University 

	• Enable Saudi woman 

- Innovative in our work methods: 

	• Execute consulting studies 

	• Secure compatible training 

	• Provide innovative guidance 

	• Initiate guidance 

	• Manage change and encourage talent and capabilities 

Values:

	• Constant self-assessment is the culture of unique 

members 

	• Trust of stakeholders is key to our success 

	• Motivation is a basic condition for success 

	• Total quality is crucial for competition 

	• Communication is a real bridge to excellence and 

innovation 

	• Constant human development is the basis for success 

	• Effective partnership is value added for achievements 

	• Authorization is activation of responsibility 

	• Innovation is always stimulating our work 

	• Social responsibility is a constant national duty

- Assisted in fulfilling our responsibilities by: 

	• Unique cadres 

	• Effective strategic partnerships 

	• Supportive encouraging environment 
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INSEAD
ــني  ــني املتدرب ــع ب ــامل، تجم ــا يف الع ــات العلي ــدة والدراس ــامل الرائ ــات إدارة األع ــرب كلي ــدى أك ــي إح ــياد ه        إنس

والثقافــات واألفــكار مــن جميــع أنحــاء العــامل لتحســني أداء العمــل املؤســي، وينعكــس هــذا املفهــوم العاملــي والتنــوع 

الثقــايف يف جميــع جوانــب البحــث والتدريــس والتدريــب مــن خــالل ثــالث فــروع لهــا :-

INSEAD is one of the largest pioneering business and higher studies schools around the world. It 

integrates trainees, cultures and ideas from all over the world to improve organizational performance. 

Such international concept and cultural diversification is reflected in all aspects of research, teaching 

and training through the three branches of the School:

الرشق األوسط )أبوظبي(آسيا )سنغافورة( أوروبا )فرنسا(

كلية إنسياد إلدارة األعمال

تهــدف إىل
إكساب املهارات عىل املستوى الفردي وعىل مستوى املنظمة

Middle East )Abu Dhabi( Asia )Singapore( Europe )France(
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تقـــدم
 تجــربة تعليميـة فريدة من نوعهـا يف تفاعل املتدربـني

عــن إنسياد
تعتـرب إنسياد الكلية األوىل لريادة برامج الرشكات يف جميع تخصصات إدارة األعامل واألبحاث والتعليم منذ عام 1972م وال تزال 

الكلية الرائدة عاملياً ىف هذا املجال.

توفـــر
برامــج ترسيـع التغيـري وتحسني أداء األعامل

تهــدف إىل
إكساب املهارات عىل املستوى الفردي وعىل مستوى املنظمة

تعتمد عىل
استخدام مجموعة واسعة من التقنيات واملناهج 

العلمية

تحرص عىل
االندماج يف العمل الحقيقي ومواجهة التحديات

وو

و

و

INSEAD

كلية إنسياد إلدارة األعمال
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About INSEAD
INSEAD is considered the top school in pioneering corporate programs in all specialties of business management, research 

and education since 1972 and remains the pioneering school in the field around the world. 

Provides
Programs for expediting change and improving 

work performance

Relies on
Application of a wide range of technologies 

and practical curricula

Aims at
Teaching skills at individual and organizational 

levels

Keen to
Merge in the business world and face challenges

Offers
Unique teaching experience in the interaction of trainees

  - Classification of INSEAD Business Schoolتصنيف كلية إنسياد إلدارة األعامل



10

الرؤيــة
الرسالة Vision

     Prepare and empower distinguished, 

executive leaders nationally.

Mission

     Enabling and inspiring competent 
executive leaders to meet and understand 
the requirements of unforeseen challenges.
By merging influential strategic vision with 
sound organizational values, participants 
manifest positive and dynamic change.

     إعداد ومتكني قيادات تنفيذية متميـزة 

ورائــدة عىل مستــوى الوطــن.

     متكـني قيـادات تنفيذيـة تواجـه تحديـات 

تغيـري  لتحقيـق  متطلباتهـا  وتعـي  املسـتقبل 

إيجـايب فّعـال من خـالل دمج رؤية اسـرتاتيجية 

نافـذة وقيـم تصـوب عملهـا.

(PEL) برنامج القيادات التنفيذية الرائدة
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     ينعقــد برنامــج القيــادة التنفيذيــة ملــدة عــام كامــل ويضــم 35 مشــارك )وال يتطلــب تفــرغ خــالل العــام نظــراً 

م فيــه 7 وحــدات مبــارشة عــىل مــدى  ــدَّ ألنــه يعتمــد اســرتاتيجية التدريــب املتــامزج Blended Training(، ويَُق

30 يــوم تدريبــي متقطعــة، يتخللهــا تدريــب عــن بعــد  DT، تدريــب بــني الوحــدات، تدريــب فــردي وأنشــطة 

دعــم كــام بالجــدول )1-1(.

     The year long Pioneering Executive Leadership Program includes up to 
35 participants. It is broken into 7 modules amounting to 30 days face-to-
face training, with online activities and inter-modular coaching intervention 
between modules, assisting in individual executive leadership journeys (see 
Schedule 1-2)

الفئــات المستهـدفــة
Target Audience

القيادات التنفيذية

يف جامعة األمرية نورة بنت عبد الرحمن. 

PNU Executive leaders.Top Saudi executives. 

القيادات الوطنية

التنفيذية العليا ىف القطاعني العام والخاص.

لمحــة عـامــة
Overview

(PEL) برنامج القيادات التنفيذية الرائدة
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5

     تطوير مجموعة صغرية من األفراد يتشاركون يف 

القيم العامة واألطر ولغة األعامل التي تؤمن قاعدة 

مستدامة لقيادة وتطوير األعامل يف اململكة .

     Develop a small group of individuals 
who share a common set of values, 
frameworks and business language, 
who can provide a basis for continued 
leadership and business development 
within the Kingdom.

أهــداف البـرنـامــج
Objectives

1

تطوير عدد كبري من القادة املشاركني إلعداد فريق من الكفاءات التي متكنهم فيام بعد من تويّل مناصب قيادية أعىل.

Support the development of a wide number of participant leaders to create a Talent Pool 
ready to transition to positions of greater leadership.

2

     تقديم محتوى زاخر لتطوير الخربات الوظيفية بحيث 

يتضـمـن عملـيـات االقـتصـاد الدقيقــة، االسرتاتيجيــات، 

التسويق والعمليات.

     Provide broad content to develop 
general business acumen, including topics 
on Macro- economics, Strategy, Marketing 
and Operations. 

4

     إحـداث تغيري حقيقي يف القـدرة عىل توجيه الكفاءات 

القيادية الالزمة لقيادة املنظامت يف املستقبل القريب، من 

خـالل منهج التعلّـم املدمج الذي يتضمن: تجربة الفصـول 

الدراسية، واملحاكاة، ومشاريع التعلّم الفاعل.

     Through a blended learning approach 
involving classroom experience, simulations, 
and action learning projects, create real 
change in the ability to demonstrate the 
Leadership Competencies necessary to lead 
organizations in the near future.

3

     تأسيس وتطويـر ودعم الكفاءات القياديـة النـاقـدة 

طوال الربنامـج بحيـث يتضمـن ذلك أساسيـات القيـادة 

واألدوات املُثىل لصنع القادة.

     Assess, develop and support critical 
leadership competencies throughout 
the program,  by including Leadership 
Assessments and Leadership Archetype 
instruments.

6

تطوير القدرة عىل قيادة وإدارة اآلخرين لتحقيق النتائج يف أعاملهم الحالية .

While developing business acumen, develop the ability to lead and manage others to 
achieve current business results.   

Objectives

(PEL) برنامج القيادات التنفيذية الرائدة



13

8
تطوير مهارات

التفويض، والحفاظ عىل التواصل 
الفعال، وتشجيع العمل الجامعي.

Develop delegation
skills, maintain clear
communication, and

encourage team work. 

9
إرشاك ودعم املوظفني .

Supportive employee
engagement. 10

بناء رؤى متكاملة داخل 
املنظمة.

Build integrated
visions within

an organization. 

7 تعزيز ثقافة اإلبداع.

Foster a creative 
culture.6 قيادة التغيري يف املنظمة.

Lead change in an 
organization. 

4
تطبيق

املهارات القيادية لتشجيع 

)منظمة التعلّم(
Applied leadership

 skills for encouraging
a ‘learning

Organization’. 

5 التفكري االسرتاتيجي.

Strategic thinking.

1
الثقة والقناعة

يف عرض وتنفيذ القرارات.

Confidence
and conviction in 

implementing
decisions.

2
الصرب والهدوء ىف املواقف 

الصعبة.

Demonstrate composure, 
maturity and patience

in complex
situations.

3 Build productive 
relationships with

other related
organizations. 

بناء عالقات مثمرة مع

املنظامت األخرى ذات الصلة.

المهــارات المستهدفة
Targeted Skills

(PEL) برنامج القيادات التنفيذية الرائدة
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IGLC

1

2
3

4

5

6
7

8

التدريب الجامعي

Group Coaching

التدريب الفردي

Individual Coaching

التعلّم التجريبي

Experiential Learning

دعم مرشوع التعلّم التفاعيل

Action Learning

Project Support

التدريب نحو إدارة األعامل
Business Coaching

 دمج أنواع من مجموعات العمل

 Integration of plenary and

facilitated group-work
تطوير ِفرَق اإلدارة العليا

 Top Management Team

Development

ثقافة املنظمة
Organizational Culture

منصات التدريب لتطوير القيادات
Coaching and Leaderships Development Platforms

(PEL) برنامج القيادات التنفيذية الرائدة
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7 Inter-Modular individual Coaching sessions: 2 Inter-modular Group Coaching sessions

يوجد سبع مراحل توجيه فردي، ومرحلتني توجيه جامعي

weeks 8- 66-8 أسابيع

weeks 8- 66-8 أسابيع

weeks 8- 66-8 أسابيع

weeks 8- 66-8 أسابيع

weeks 8- 66-8 أسابيع

weeks 8- 66-8 أسابيع

- بناء آليات العمل بكفاءة

)خمسة أيام( 

القيادة التطبيقية

توجيه 360 

)أربعة أيام(

استعراض القيادة

)يومان(

القيادة داخل املنظمة

)أربعة أيام(

قيادة الذات واآلخرين 

توجيه 360 

 )خمسة أيام(

قيادة املنظمة عاملياً

)خمسة أيام(

Leading Inside the 

Organization

)4 days(

Leading the Organization

 in the World

)5 days(

Leading Yourself and 

Others

360 Coaching

)5 days(

Leading Innovation 

)5 days(

Leading across Cultures

)5 days(

Leadership in Action

360 Coaching

)4 days(

Leadership Review

 )2 days(

قيادة االبتكار

)خمسة أيام(

الوحدة 

األولــى

الوحدة 

الثانيــة

الوحدة 

الثالثــة

الوحدة 

الرابعـة

الوحــدة 

الخامسة

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

الوحــدة 

السادسة

الوحــدة 

السابعة
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programme Architecture
مراحل البرنامج

(PEL) برنامج القيادات التنفيذية الرائدة
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Module

1

Leading Inside the Organization

Successful leaders know that one of the pillars of their success is having effective 
subordinates. Unlike the days when they were individual contributors, leaders must 
achieve results through others. Leaders do this primarily by providing resources and 
removing obstacles - essentially creating a clear path for them to succeed.

In this module, participants will be introduced to the fundamentals of leadership 
including leading change inside organizations, building effective teams, motivating 
others, and engaging others via fair process. 
Sessions will include case studies, interactive lectures, simulations and group work.

Following the module, participants will be provided with additional optional 
reading and videos on the module topics. After Module 1, participants will begin 
preparations for their first face to face meeting with their coaches in Module 3. An 
online webinar will be scheduled between Module 1 and Module 2.

الوحـدة

األوىل

القـيادة داخـل املنظمـة

يعلــم القــادة الناجحــون أن أحــد ركائــز نجاحاتهــم هــو وجــود مرؤوســني ناجحــني، عــىل عكــس توجهــات 

ــرن  ــادة الق ــات ق ــد أصبحــت توجه ــرارات، فق ــة يف العمــل واتخــاذ الق ــي تعتمــد الفردي ــة والت ــادة التقليدي القي

الواحــد والعرشيــن هــي تحقيــق أهدافهــم مــن خــالل اآلخريــن عــن طريــق توفــري املــوارد وإزالــة العقبــات – مــع 

رضورة رســم طريــق واضــح للنجــاح. 

يف هــذه الوحــدة ســوف يعــرض للمشــاركني أساســيات القيــادة والتــي تتضمــن قيــاد التغيــري داخــل املنظمــة 

وتشــكيل فــرق عمــل فعالــة وتحفيــز وإرشاك اآلخريــن بطريقــة عادلــة، وســتتضمن الجلســات دراســة الحــاالت 

ومحــارضات تفاعليــة واملحــاكاة والعمــل الجامعــي. 

ــاهدة  ــك مش ــراءات و كذل ــل الق ــة مث ــة اختياري ــواد إضافي ــاركني مب ــد املش ــيتم تزوي ــدة س ــة  الوح يف نهاي

ــدة. ــوع الوح ــة مبوض ــو متعلق ــع فيدي مقاط

ــاً  ــم وجه ــارش له ــامع مب ــهم ألول اجت ــداد أنفس ــاركون بإع ــيقوم املش ــدة األوىل س ــن الوح ــاء م ــد االنته بع

لوجــه مــع املدربــني يف الوحــدة الثالثــة، وســوف يحــدد موعــد الجتــامع الويبنــار )اجتــامع عــن بُعــد يقــوم فيــه 

ــة.   ــني األوىل والثاني ــني الوحدت املشــاركون بالتفاعــل مــع بعضهــم البعــض( ب
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Module

2

Leading the Organization in the World

Leaders must be flexible, aware of context and be able to adjust their leadership 
style to suit the situation. Understanding the external context of their organization is 
critical to their effectiveness as leaders of organizations. This intensive module gives 
participants a foundation in the fundamental practices of business and organization 
including competitive strategy, economics, finance, marketing, value innovation and 
broad management skills essential to succeed as a leader.

Sessions will include case studies, interactive lectures, simulations and group work.

Following the module, participants will be provided with additional optional 
reading and videos on the module topics. After Module 2, participants will continue 
preparations for their face to face meeting with their coaches in Module 3. An online 
webinar will be scheduled between Module 2 and Module 3.

قيادة املنظمة عامليـاً

ــم  ــال منظمته ــني بح ــل واع ــة يف التعام ــوا باملرون ــن أن يتصف ــد والعرشي ــرن الواح ــادة الق ــامت ق ــن س م

وقادريــن عــىل تكييــف أســلوب قيادتهــم الســتيعاب أي ظــرف كان، كــام أن فهــم الوضــع الخارجــي ملنظمتهــم 

ــة. ــادات املنظم ــال لقي ــر رضوري ألداء فّع أم

تقــدم هــذه الوحــدة املكثفــة للمشــاركني أهــم أساســيات مامرســة العمــل حيــث أنهــا تتضمــن اســرتاتيجية 

ــق  ــة لتحقي ــرة والالزم ــارات اإلدارة الزاخ ــك مه ــكار وكذل ــويق واالبت ــة والتس ــوارد املالي ــاد وامل ــس واالقتص التناف

النجــاح.

ــن  ــدد م ــي وع ــل الجامع ــاكاة والعم ــة واملح ــارضات التفاعلي ــاالت واملح ــة الح ــات دراس ــتتضمن الجلس س

ــة.  ــة املنوع ــطة التدريبي األنش

ــاهدة  ــك مش ــراءات وكذل ــل الق ــة مث ــة اختياري ــواد إضافي ــاركني مب ــد املش ــيتم تزوي ــدة س ــة  الوح يف نهاي

مقاطــع فيديــو متعلقــة مبوضــوع الوحــدة، بعــد االنتهــاء مــن الوحــدة الثانيــة ســيقوم املشــاركون بإعــداد أنفســهم 

ــامع  ــة، وســوف يحــدد موعــد الجت ــني يف الوحــدة الثالث ــاً لوجــه مــع املدرب ــارشة لهــم وجه ــة مب لجلســة تدريبي

الويبنــار )اجتــامع عــن بُعــد يقــوم فيــه املشــاركون بالتفاعــل مــع بعضهــم البعــض( بــني الوحدتــني الثانيــة والثالثــة.  

الوحـدة

الثانية
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الوحـدة

الثالثة

بنــاء عــىل مواضيــع الوحــدة األوىل، ســيتم يف الوحــدة الثالثــة تقديــم إطــار ومنهــج تطويــر القيــادة الظرفيــة، 

وهــذا يتعلــق بقيــادة الــذات واآلخريــن وكذلــك القيــادة يف املنظمــة. 

ســتتضمن الجلســات تدريــب فّعــال يف الصفــوف الدراســية و ثالثــة أيــام مــن تدريــب املجموعــة وتشــمل 

ــم التجريبــي. التعلّ

ــد  ــادي جدي ــي أســلوب قي ــب الجامعــة هــو أن يتمكــن املشــاركون مــن تبّن ــدة املقصــودة مــن تدري الفائ

ــة  ــادات متمكن ــوا قي ــاً ليصبح ــدف أن ميضــوا قُدم ــم به ــم ومســاندة بعضه ــم البعــض ودع ــن بعضه ــم م والتعلّ

وداعمــة لبعضهــم البعــض، ويف هــذه الوحــدة ســوف يلتقــي املشــاركون مــع مدربيهــم وجهــاً لوجــه ألول مــرة.

ــض  ــراءات وبع ــة كالق ــة إضافي ــواد اختياري ــاركني مب ــد املش ــم تزوي ــوف يت ــدة, س ــن الوح ــاء م ــد االنته بع

مقاطــع الفيديــو املتعلقــة مبواضيــع الوحــدة، بعــد الوحــدة الثالثــة ســيكون لــكل مشــارك أربــع جلســات توجيــه 

coaching إضافيــة حتــى آخــر وحــدة مــن هــذا الربنامــج، وســوف يحــدد موعــد الجتــامع الوبينــار )اجتــامع عــن 

بُعــد يقــوم فيــه املشــاركون بالتفاعــل مــع بعضهــم البعــض( بــني الوحدتــني الثانيــة والثالثــة.   

Module

3

Leading Yourself and Others

Building on themes from Module 1, in Module 3 we will examine the framework 
and approaches for developing leadership in situation or context – this relates to 
leading self, leading others, and leading in the organization. 

Sessions will include interactive classroom training and three days of group   
coaching including experiential learning.

The intended benefit of group coaching is for participants to commit to new 
behaviors, to learn from others and to have the support of the group as they move 
forward with the behavioral changes needed to become more effective leaders, In 
this module, participants will meet with their coaches face to face for the first of five 
individual coaching sessions they will complete during the program. 

Following the module, participants will be provided with additional optional 
reading and videos on the module topics. After Module 3, participants will each have 
four additional individual coaching sessions until the final module of the program. An 
online webinar will be scheduled between Module 2 and Module 3.

قـيـادة الـذات واآلخـرين
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الوحـدة

الرابعة

تؤكــد التوجهــات الحديثــة يف إدارة األعــامل عــىل رضورة ابتــكار منــاذج خدمــات بشــكل متزايــد بــدالً مــن 

مجــرد اخــرتاع منتجــات، عــالوة عــىل ذلــك، تــأيت أفضــل االبتــكارات القيمــة مــن إعــادة جمــع مــا يــراه ويعرفــه 

األشــخاص، وذلــك يتطلــب عــادة التعــاون مــع املنظــامت األخــرى، وتركــز هــذه الوحــدة عــىل كيفيــة متكــني القــادة 

مــن إدارة االبتــكارات بفاعليــة مبختلــف أنواعهــا وتحديــد أفضــل املامرســات لالنخــراط يف االبتــكارات التعاونيــة 

عــرب الحــدود.   

ــام  ــة القي ــع إمكاني ــاش م ــة للنق ــول تفاعلي ــىل فص ــدة ع ــذه الوح ــمل ه ــداف ستش ــذه األه ــق ه لتحقي

ــذى  ــاً، وتعــد ســنغافورة منوذجــاً يحت ــاً أو افرتاضي ــة للمنظــامت واملؤسســات يف ســنغافورة فعلي ــارات خارجي بزي

بــه يف التنميــة االقتصاديــة واالبتــكار، فمــن دولــة صغــرية وغــري متطــورة ظهــرت ســنغافورة كأول دولــة صناعيــة 

يف العــامل وعــىل وجــه الخصــوص اشــتهرت ســنغافورة بســبب ابتكاراتهــا يف مجــال التعليــم، ومــن خــالل ســامع 

قصــص نجــاح وتحــدي القــادة يف منظــامت مشــابهة يكتســب املشــاركون أفــكار عــن كيفيــة قيــادة االبتــكار يف 

ــم الخاصــة.   منظامته

ــة عــن الوحــدة، وســيتم  ــة اختياري ــو إضافي ــة الوحــدة ســيزود املشــاركني بقــراءات و مقاطــع فيدي يف نهاي

تحديــد موعــد الجتــامع الوبينــار )اجتــامع عــن بُعــد يقــوم فيــه املشــاركون بالتفاعــل مــع بعضهــم البعــض( بــني 

الوحدتــني الرابعــة والخامســة. 

Leading Innovation

قـيــادة االبتــكـار

Increasingly, businesses are putting more and more emphasis on innovating new 
services and business models rather than simply innovating products. Moreover, the most 
valuable innovations come from recombining what different people see and know - doing 
so often requires collaborating with other organizations. This module focuses on how 
leaders can effectively manage innovation of all types, and outlines best practices for 
engaging in collaborative innovation across boundaries.

To accomplish these objectives, this module will combine interactive classroom 
discussions with site visits to organizations and institutions in Singapore. Singapore is 
considered a role model for economic development and innovation. From its days as a 
small and underdeveloped nation, Singapore has emerged as a first-world metropolis. In 
particular, it is celebrated for its innovation in education and government. By hearing the 
stories of challenges and successes of leaders of similar organizations, participants will 
gain ideas and insights into how to lead innovation in their own organizations. 

Following the module, participants will be provided with additional optional reading 
and videos on the module topics. An online webinar will be scheduled between Module 4 
and Module 5. Participants will continue with their individual coaching meetings between 
Module 4 and Module 5. 

Module

4
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الوحـدة

الخامسة

Module

5

Leading across Cultures

Central to effective leadership are negotiation and decision making skills. In this 
module, participants will be shown how to diagnose problems and promote agreement 
inside and outside of their organizations. Participants are exposed to a mixture of 
presentations, interactive exercises, group sessions on real negotiating challenges, 
and a series of hands-on simulations.

This module will also focus on managing virtual teams. Participants will explore 
the unique benefits that global teams can bring to organizations when designed and 
managed effectively and learn strategies to increase collaboration, trust and virtual 
team effectiveness.

Following the module, participants will be provided with additional optional 
reading and videos on the module topics. An online webinar will be scheduled 
between Module 5 and Module 6. Participants will continue with their individual 
coaching meetings between Module 5 and Module 6. 

تعتــرب مهــارات التفــاوض وصنــع القــرارات مهــارات مهمــة للقيــادة الفّعالــة، ويف هــذه الوحــدة ســوف يُعرض 

عــىل املشــاركني كيــف يتــم تشــخيص املشــكالت وكيفيــة دعــم التوافــق داخــل وخــارج املنظمــة باســتخدام عــدد 

مــن العــروض واألنشــطة التدريبيــة والتامريــن التفاعليــة وكذلــك برامــج املحــاكاة.

هــذه الوحــدة تركــز عــىل إدارة فــرق افرتاضيــة، سيكتشــف املشــاركون الفائــدة املميــزة مــن الفــرق العامليــة 

ومــا ميكنهــا أن تجلبــه للمؤسســة عنــد التصميــم واإلدارة بفاعليــة وتعلــم اســرتاتيجيات لزيــادة التعــاون والثقــة 

وفعاليــة الفــرق االفرتاضيــة.   

بنهايــة الوحــدة ســيزود املشــاركني بقــراءات ومقاطــع فيديــو إضافيــة اختياريــة تتعلــق مبواضيــع الوحــدة.     

كــام ســيتم تحديــد موعــد الجتــامع الوبينــار )اجتــامع عــن بُعــد يقــوم فيــه املشــاركون بالتفاعــل مــع بعضهــم 

ــة  ــم التوجيهي ــام باجتامعاته ــاركون بالقي ــتمر املش ــوف يس ــة، وس ــة والسادس ــني الخامس ــني الوحدت ــض( ب البع

ــني الخامســة والسادســة. ــني الوحدت ــة ب الفردي

بنـاء آليات العمل بكفاءة
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Module

6

Leadership in Action

In this module, participants will have an opportunity to integrate the skills and 
knowledge they have acquired during the program in a Leadership Simulation.    

Participation in the business simulation will allow participants to see and 
experience the linkages across strategy, finance, marketing, operations and cross-
functional team dynamics, and to experience firsthand the leadership attributes 
required to build a high-performing team required to run a successful company from 
start-up to continuing operations.

Participants will be forced to rely on the ability of their team to set a vision, 
execute quickly, and to learn from their mistakes and the mistakes of others. It will 
require them to create their future, not to predict their future. 

Following the module, participants will be provided with additional optional 
reading and videos on the module topics. 

الوحـدة

السادسة

ــا يف هــذا  ــوا عليه ــي حصل ــة الت ــارات واملعرف ــق امله يف هــذه الوحــدة ســيحظى املشــاركون بفرصــة لتطبي

ــادة.  الربنامــج مــن خــالل برنامــج محــاكاة للقي

يُســَمح يف برنامــج املحــاكاة للمشــاركني بالتعــرف عــىل الروابــط بــني التخطيــط بعيــد املــدى واملــوارد املاليــة 

ــادة  ــة دور القي ــح لهــم فرصــة تجرب ــا، وتتي ــق متعــدد املهــام وتجربته ــة الفري ــات وديناميكي والتســويق والعملي

املطلــوب يف تكويــن فريــق عــايل األداء مهمتــه إدارة منظمــة منتجــة مــن البدايــة إىل العمليــات املســتمرة يف هــذه 

املحــاكاة.

ــة إىل  ــة باإلضاف ــا برسع ــة وتنفيذه ــع الرؤي ــم لوض ــدرة فريقه ــىل مق ــامد ع ــاركني االعت ــىل املش ــيكون ع س

ــه. ــس توقع ــتقبلهم ولي ــاء مس ــو بن ــوب ه ــري فاملطل ــاء الغ ــم وأخط ــن أخطائه ــتفادة م االس

بعــد الوحــدة التدريبيــة ســيحصل املشــاركون عــىل مــواد اختياريــة لقراءتهــا ومقاطــع فيديــو عــن موضــوع 

الوحــدة اإلضافيــة.

القيـادة التطبيقيـة
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الوحـدة

السابعة

Module

7

Leadership Review

In this final session, participants will reflect on the changes and achievements in 
their leadership style and develop their leadership action plans for the future.

Participants will take part in a closing ceremony, presentation of their work 

projects and receive certificates. 

استـعـــراض الـقيـادة

يف الجلســة الختـــامية يــدرس املشــاركون التغـــيريات يف منطهــم القيـــادي الــذي وصلوا إليــــه ويطــوروا خطط 

عملهم القيـاديـــة يف املستـقبل.

ويحرض املشاركون حفل ختـامي لتوزيع الشهادات لجميع الوحدات التدريبية ضمن الربنامج.
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جدول )1-1(

املكانالوحدةنوع النشاط
العنوان و املواضيع املقرتحة

)للتأكيد اعتامدا عىل احتياجات تقييم الخربات وأعضاء هيئة التدريس(

اجتامع مع املشــاركني يف مقر جامعة األمرية نورةاجتامع تحضريي

 قراءات مبدئية للوحدة األوىلنشاط عن بُعد

نشــاط افرتايض عن بعد باستخدام برنامج yammer نشاط عن بُعد

انطالقة القيادة التنفيذية العاملية )360(نشاط عن بُعد

البدء يف تطوير الروايات الشخصية/املهنية ) مدخل إىل التدريب املبارش(نشاط عن بُعد

تدريب 

وجهاً لوجه
جامعة األمرية نورةاألوىل

- األساسيات: القيادة داخل املنظمة

••	•مقدمة•القيادة

••	•تغيري•القيادة

••	•فريق•القيادة

••	•قيادة•خاضعة•للنظام•والقانون

- إدارة األداء

موقع انسياد نوليج INSEAD Knowledge ملتابعة الفيديو والقراءات املُوىص بها للوحدة األوىلنشاط عن بُعد

مجموعة عىل األنرتنت ملناقشــة القراءات و مقاطع الفيديو  نشاط عن بُعد

نشــاط افرتايض عن بعد باستخدام برنامج yammer نشاط عن بُعد

نشاط اجتامعي

جلسات تدريب بني الوحدات #1نشاط عن بُعد

نــدوات عىل اإلنرتنت #1 ) للتأكيد املوضوع والتاريخ(نشاط عن بُعد

قراءات مبدئية للوحدة الثانية نشاط عن بُعد

تدريب 

وجهاً لوجه
جامعة األمرية نورةالثانية

- األساسيات: قيادة املنظمة عاملياً
••	•االسرتاتيجية•التنافسية

••	•أفاق•االقتصاد•العاملي

••	•املالية

••	•التسويق

ندوات عىل اإلنرتنت #2 ) للتأكيد املوضوع و التاريخ(نشاط عن بُعد

موقع انسياد نوليج INSEAD Knowledge ملتابعة الفيديو والقراءات املُوىص بها للوحدة األوىلنشاط عن بُعد

نشــاط افرتايض عن بعد باستخدام برنامج yammer نشاط عن بُعد

قراءات مبدئية للوحدة الثالثةنشاط عن بُعد

مجموعة عىل اإلنرتنت ملناقشــة القراءات و مقاطع الفيديو  نشاط عن بُعد

ندوة مع إحدى القيادات الرائدة التي يُقتدى بهانشاط اجتامعي

(PEL) لبرنامج القيادات التنفيذية الرائدة

الخطة التفصيلية
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املكانالوحدةنوع النشاط
العنوان و املواضيع املقرتحة

)للتأكيد اعتامداً عىل احتياجات تقييم الخربات وأعضاء هيئة التدريس(

تدريب 

وجهاً لوجه
جامعة األمرية نورةالثالثة

- قيادة الذات واالخرين )تدريب(:
••	•قيادة•خطط•العمل

••	•القائد•كمدرب

••	•تحليل•الدور

••	•التدريــب•الفردي•و•الجامعي

جلسات تدريب  بني الوحدات #2وجـهـاً لوجـه

موقع انســياد نوليج INSEAD Knowledge ملتابعة الفيديو والقراءات املُوىص بها للوحدة الثالثةنشاط عن بُعد

نشــاط افرتايض عن بعد باستخدام برنامج yammer نشاط عن بُعد

نشاط اجتامعي

اجتــامع عىل اإلنرتنت #3 ) للتأكيد املوضوع و التاريخ(نشاط عن بُعد

تقييامت التدريب الفردية واملتابعةنشاط عن بُعد

جلسات تدريب بني الوحدات #3نشاط عن بُعد

جلسات تدريب بني الوحدات #4نشاط عن بُعد

جلسات تدريب بني الوحدات #1نشاط عن بُعد

قراءات مبدئية للوحدة الرابعةنشاط عن بُعد

مجموعة عىل األنرتنت ملناقشــة القراءات و مقاطع الفيديو  نشاط عن بُعد

تقييامت الوحدة الرابعةنشاط عن بُعد

تدريب 

وجهاً لوجه
سنغافورةالرابعة

-  قيادة االبتكار ) التجريبية / زيارة ميدانية( :
••	 جامع بني الفصول الدراسية و الزيارات امليدانية يف سنغافورة 

••	•الرتكيز•عىل•االبتكار•وتوليد•األفكار

- تنفيذ االبتكار

موقع انسياد نوليج INSEAD Knowledge ملتابعة الفيديو والقراءات املُوىص بها للوحدة الرابعةنشاط عن بُعد

جلسات تدريب بني الوحدات #5نشاط عن بُعد

ندوات عىل اإلنرتنت #4 ) للتأكيد املوضوع و التاريخ(نشاط عن بُعد

مجموعة عىل األنرتنت ملناقشــة القراءات و مقاطع الفيديو  نشاط عن بُعد

نشاط اجتامعي

نشــاط افرتايض عن بعد باستخدام برنامج yammer نشاط عن بُعد

قراءات مبدئية للوحدة الخامسةنشاط عن بُعد

تقييامت التدريب الفردي واملتابعةنشاط عن بُعد

تقييامت الوحدة الرابعةنشاط عن بُعد
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املكانالوحدةنوع النشاط
العنوان و املواضيع املقرتحة

)للتأكيد اعتامدا عىل احتياجات تقييم الخربات وأعضاء هيئة التدريس(

تدريب 

وجهاً لوجه
جامعة األمرية نورةالخامسة

- بناء آليات العمل بكفاءة:
••	•اتخاذ•القرارات

••	•املفاوضات/•مفاوضات•التداخل•الثقايف

••	•قيادة•متعددة•الثقافات•وعرب•الثقافات

••	•فريق•افرتايض

••	•يف•األسواق•الناشئة•القيادة

جلسات تدريب بني الوحدات#6نشاط عن بُعد

موقع انسياد نوليج INSEAD Knowledge ملتابعة الفيديو والقراءات املُوىص بها للوحدة الخامسةنشاط عن بُعد

مجموعة عىل األنرتنت ملناقشــة القراءات و مقاطع الفيديو  نشاط عن بُعد

نشــاط افرتايض عن بعد باستخدام برنامج yammer نشاط عن بُعد

قراءات مبدئية للوحدة السادسةنشاط عن بُعد

    نشاط اجتامعي

تقييامت التدرب الفردي واملتابعةنشاط عن بُعد

ندوات عىل اإلنرتنت #4 نشاط عن بُعد

تدريب

وجهاً لوجه
جامعة األمرية نورةالسادسة

- القيادة التطبيقية:
••	•مستقبلك•كقائد

••	•عرض•مرشوع•املشــارك

••	•اختياري:•عمل•محاكاة•السيقام

جلسات تدريب بني الوحدات #7نشاط عن بُعد

جلسات تدريب املجموعة بني الوحدات #2نشاط عن بُعد

   نشاط اجتامعي

مجموعة عىل األنرتنت ملناقشــة القراءات و مقاطع الفيديو  نشاط عن بُعد

نشــاط افرتايض عن بعد باستخدام برنامج yammer نشاط عن بُعد

تقييامت التدريب الفردي واملتابعةنشاط عن بُعد

املقياس النوعي 360 نشاط عن بُعد

تدريب

وجهاً لوجه
جامعة األمرية نورةالسابعة

- استعراض القيادة:
••	•استعراض•املرشوع

••	•حفل•و•اســتالم•الشهادات

••	•تقييم•التدريب•)للتأكيد(

••	•اجتــامع•متابعة•للمتخرجني•من•الدورة
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Type of 
Activity Module Location Title and Suggested Topics (TBC depending on 

Needs Assessment and Faculty Expertise)

Training

F2F
3 PNU

Leading Yourself and Others )Coaching(
	•Leadership•Action•Plans

	•Leader•as•Coach

	•Role•Analysis

	••Individual•and•Group•Coaching

F2F Inter-module coaching intervention #2

DA INSEAD Knowledge Website follow-up Video and Reading Recommendations for Module 3

DA Yammer Cohort Networking and Alignment

SA Cohort Networking Dinner

DA Webinar #3 )Topic and date TBD(

DA Individual Coaching Assignments and follow-up

DA Inter-module coaching intervention #3

DA Inter-module coaching intervention #4

DA Inter-module group coaching intervention #1

DA Pre-readings for module 4

DA Cohort Online Reading and Video Discussion Board

DA Module 4 Assignments

Training

F2F
4 SGP

Leading Innovation )Experiential / Field Visit(
••	Combination•of•classroom•and•site•visits•in•Singapore

••	Focus•on•idea•generation•and•innovation•

Innovation implementation

DA INSEAD Knowledge Website follow-up Video and Reading Recommendations for Module 4

DA Inter-module coaching intervention #5

DA Webinar #4 )Topic and date TBD(

DA Cohort Online Reading and Video Discussion Board

SA Role Model Speaker #2

DA Yammer )TBC( Cohort Networking and Alignment

DA Pre-readings for module 5

DA Individual Coaching Assignments and follow-up

DA Module 4 Assignments
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Type of 
Activity Module Location Title and Suggested Topics (TBC depending on 

Needs Assessment and Faculty Expertise)

F2F Pre-course Online Launch – TBC early March

DA Pre-readings for Module 1

DA Yammer Cohort Networking and Alignment 

DA Launch GELI )360(

DA Begin developing personal/professional narratives )input to F2F coaching(

Training

F2F
1 PNU

The Fundamentals: Leading Inside the Organization
	•Leadership•Introduction

	•Leading•Change

	•Leading•Teams

	•Fair•Process

Performance Management

DA INSEAD Knowledge Website Follow-up Video and Reading Recommendations for Module 1

DA Cohort Online Reading and Video Discussion Board 

DA Yammer )TBC( Cohort Networking and Alignment

SA Cohort Networking Dinner

DA Inter-module coaching intervention #1

DA Webinar #1 )Topic and date TBD(

DA Pre-readings for module 2

Training

F2F
2 PNU

The Fundamentals: Leading the Organization in the 

World
	Competitive•Strategy

	World•Economic•Outlook

	Finance

	Marketing

DA Webinar #2 )Topic and date TBD(

DA INSEAD Knowledge Website follow-up Video and Reading Recommendations for Module 2

DA Yammer  Cohort Networking and Alignment

DA Pre-readings for module 3

DA Cohort Online Reading and Video Discussion Board

SA Role Model Speaker

Schedule (1-2)

Planning Document
PNU Executive Leadership Programme (PEL) 
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Type of 
Activity Module Location Title and Suggested Topics (TBC depending on 

Needs Assessment and Faculty Expertise)

Training

F2F
5 PNU

Leading Across Cultures/ Building Business Acumen
	Decision•making

	Negotiation/•Intercultural•Negotiation

	Cross-Cultural/Multi-Cultural•Leadership

	Virtual•Teams

	Leading•in•Emerging•Markets

DA Inter-module coaching intervention #6

DA
INSEAD Knowledge Website follow-up Video and Reading Recommendations for 

Module 5

DA Cohort Online Reading and Video Discussion Board

DA Yammer Cohort Networking and Alignment

DA Pre-readings for module 6

Retreat Evening in Desert

DA Individual Coaching Assignments and follow-up

DA Webinar #5 )Topic and date TBD(

Training

F2F
6 PNU

Leadership in Action 
	•Your•future•as•a•leader

	•Participant•project•presentations

	•Optional:•Sigma•Simulation

DA Inter-module coaching intervention #7

DA Inter-module group coaching intervention #2

SA Cohort Networking Dinner

DA Cohort Online Reading and Video Discussion Board

DA Yammer )TBC( Cohort Networking and Alignment

DA Individual Coaching Assignments and follow-up

DA Qualitative 360 

Training

F2F
7 PNU

Leadership Review
	•Project•presentations

	•Ceremony•and•presentation•of•Certification•

	•Training•Evaluations•)TBC(••

	•Alumni•follow-up•meeting•

Program Director, Michelle Rogan
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	•Dates•to•be•finalized•post•Module•1

	•Cohort•inter•modular•activity•plan•subject•to•change.•Activities•remain•constant.

DA: ......... Distant Activities

)Discussion Board, Videos, Readings, Blogging, Research, Personal 

Reflection, Individual Inter-modular Coaching Sessions(

F2F: ........ Face-to-face Modules

SA: ......... Social )Dinner, Speakers(

Retreat: .. Evening in Desert

Note

Activity Key

1
إجادة اللغة االنجليزية.

Demonstrates a good command of English.

أن يشغل املُشارِك منصب قيادي تنفيذي يف جهة عمله حالياً، أو مرشح ملنصب قيادي.2

Employed currently in an executive level/top management position.

3
أن يكون لدي املُشارِك خربة يف العمل القيادي أو اإلرشايف وأن يكون حالياً عىل رأس العمل القيادي.

Has a minimum of 10 years leadership / supervisory experience and 
currently supervises others.

شروط االنضمام للبرنامج
Selection Criteria

(PEL) برنامج القيادات التنفيذية الرائدة

4
إرفاق السرية الذاتية شاملة سجل األداء للعامني املاضيني.

Attach CV and performance record for the last two years. 
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4
أن يكون املُشارِك قادر عىل القيام باملبادرات داخل املنظمة التي ينتمي لها.

In charge of performance initiatives within their organization.

3
أن يتلقى املُشارِك دعامً والتزاماً من املنظمة األم التي ينتمي لها مبشاركته 

ليتمكن من تطبيق ماتعلمه.
Has the support and commitment of their home organization.

2
أن يكون املُشارِك مستمر يف العمل يف قطاعه ملدة عامني من بعد إنهاء الدورة.

Intends to continue working in their sector for two years after 
completing the program.

1
االلتزام التام باملشاَركَة يف األنشطة واالنضباط يف الحضور. 

Fully committed to attendance and participate in activities.

5
أن يكون املُشارِك مسؤول عن العمليات التي تُدار بصفة يومية باإلضافة إىل األهداف 

االسرتاتيجية بعيدة املدى.

Accountable for day to day operations as well as strategic goals.

المتوقع من المشاركين عند حضور البرنامج
 Expected from participants when attending the

program

أن يكون لدي املُشارِك القدرة عىل قيادة التغري البنيوي ) القوانني والسياسات ( باإلضافة إىل التغيري 
النظامي ) القيم واملعايري واملامرسات (.

Demonstrates a commitment to leading structural change )laws, policies( and systemic 
)practices, norms, values(.

6

(PEL) برنامج القيادات التنفيذية الرائدة
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7
أن يكون لدى املُشارِك رغبة يف خوض غامر أدوار أعىل بكل ما تحويه هذه األدوار من مسؤوليات واحتياجات.

Desires to move to a more senior role, and their aspirations align with the responsibilities 
and demands of these roles.

أن يُرَشح املُشارِك لالشرتاك بالربنامج من قبل قادة محليني أو إقليمني ) سابقني أو حاليني ( لتميّز أنشطته القيادية .

Has been recognized for their leadership activities through recommendation for 
participation in a program by regional or national leaders )past and present(

9

11
عرض السلوكيات التي تشري للقيادة، االلتزام بالتنمية الشخصية، تحقيق النتائج بنزاهة، التفكري التحلييل،   

القدرة عىل التكييف.
Displays behaviors that indicate leadership, commitment to personal development, 

achieving results with integrity, agile and critical thinking, curiosity and adaptability.

أن يلتزم املُشارِك بتطبيق املعرفة التي قدمها الربنامج يف الدور الذي تشغله حالياً.

Applies the knowledge gained from the program in their current role.
8

أن يتمتع املُشارِك بشغفه بالنجاح وانفتاحه لألفكار الجديدة وتقبله لألساليب املستحدثة باإلضافة إىل 
املشاَركَة يف رؤية واسرتاتيجية تنظيمية مع باقي األعضاء .

Demonstrates a passion to succeed, an openness to ideas, an approachable style, 
and shares organizational vision and strategy.

10
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مـالحظــات
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مـالحظــات
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مـالحظــات
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مـالحظــات
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مـالحظــات
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مـالحظــات
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