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المقدمـــةالمقدمـــة

التحضير المدروس للحصول علي عمل قيادي  التحضير المدروس للحصول علي عمل قيادي  ••
مقاييس تقييم فرص العمل المتاحةمقاييس تقييم فرص العمل المتاحة••
تصنيف فرص العمل المتاحةتصنيف فرص العمل المتاحة••
االبعاد العامة للشخصية القيادية فى مؤسسة ذات     االبعاد العامة للشخصية القيادية فى مؤسسة ذات     ••

هيكل تنظيميهيكل تنظيمي
األبعاد العامة لشخصية صاحب العمل   األبعاد العامة لشخصية صاحب العمل   ••



  التحضير للحصول على فرصة عمل   التحضير للحصول على فرصة عمل   

التقييم الشخصى  التقييم الشخصى  
 صفات     صفات    ––بيانات أساسية و مؤهالت               بيانات أساسية و مؤهالت               ( ( عمل سيرة ذاتية       عمل سيرة ذاتية       ••

) ) شخصية    شخصية    

دراسة تحليلية دقيقة        دراسة تحليلية دقيقة        ••

ترآيز على نقاط القوة و تدعيم  نقاط الضعف                    ترآيز على نقاط القوة و تدعيم  نقاط الضعف                    ••

 موائمة السيرة الذاتية المقدمة مع نوع العمل المقدم إليه                 موائمة السيرة الذاتية المقدمة مع نوع العمل المقدم إليه                ••



التحضير للحصول على فرصة عمل   التحضير للحصول على فرصة عمل   

التسويق   التسويق   
مكاتب العمل المختلفة           مكاتب العمل المختلفة           ••
إعالنات الجرائد و المجالت               إعالنات الجرائد و المجالت               ••
اإلنترنت    اإلنترنت    ••
المعارف   المعارف   ••
الحضور و التواجد المؤثر فى التجمعات التخصصيه                            الحضور و التواجد المؤثر فى التجمعات التخصصيه                            ••
))الندوات و الجمعيات و المعارض                الندوات و الجمعيات و المعارض                ( ( 



تقييم العروض المتاحة     تقييم العروض المتاحة     
مناسبـــة مناسبـــة ••
الئقـــةالئقـــة••
منتجــة منتجــة ••
بإختيــارى بإختيــارى ••
على المستـوى على المستـوى (  (  تحقق الطموح الداخلي  تحقق الطموح الداخلي  ••

) ) الشخصي الشخصي 
تحقق الهدف اإلستراتيجي العام  تحقق الهدف اإلستراتيجي العام  ••



فرص العمل المتاحة     

اقامة مشروع خاص      فرصة عمل قيادية فى مؤسسة            
  ذات ميكل تنظيمى         



وظيفة قيادية فى هيكل تنظيمي         وظيفة قيادية فى هيكل تنظيمي         

التكيف الوظيفي  التكيف الوظيفي  
) )  الفعلي    الفعلي   ––النظري   النظري   ( ( التعرف التام على تدرج السلم الوظيفى                 التعرف التام على تدرج السلم الوظيفى                 ••

اإللتحام المدروس بفريق العمل          اإللتحام المدروس بفريق العمل          ••

اإللتحام بفرق العمل المختلفة            اإللتحام بفرق العمل المختلفة            ••

تقييم تحليلي دورى عميق              تقييم تحليلي دورى عميق              ••

التعرف الذآي على السياسة العامة للهيكل التنظيمى                       التعرف الذآي على السياسة العامة للهيكل التنظيمى                       ••



وظيفة قيادية فى هيكل تنظيمي         وظيفة قيادية فى هيكل تنظيمي         

األهـــداف   األهـــداف   
األهداف العملية    األهداف العملية    ••
الهدف اإلستراتيجي     الهدف اإلستراتيجي     ••
الرؤية و الرسالة  الرؤية و الرسالة  ••



طريقة العمل فى مؤسسة ذات هيكل تنظيمي          طريقة العمل فى مؤسسة ذات هيكل تنظيمي          

))  متواجد       متواجد     --إختياري     إختياري     ( ( فريق العمل      فريق العمل      ••
وضع البصمة الشخصية مع اإللتزام التام للسياسة العامة                         وضع البصمة الشخصية مع اإللتزام التام للسياسة العامة                         ••
تحمل تام للمسؤلية           تحمل تام للمسؤلية           ••
إتخاذ قرارات سليمة مدروسة       إتخاذ قرارات سليمة مدروسة       ••
إحترام تام للهيكل النظامى العام                  إحترام تام للهيكل النظامى العام                  ••
فريق العمل ـ الهيكل          فريق العمل ـ الهيكل          (  (  عمل تقييم يومى للقيمة المضافـة                 عمل تقييم يومى للقيمة المضافـة                 ••

))الكلى   الكلى   
تقييم دورى لخط سير العمل و األهداف           تقييم دورى لخط سير العمل و األهداف           ••



مالمح الشخصية الوظيفية       مالمح الشخصية الوظيفية       

سلبيــــات    سلبيــــات    
إنخفاض الطموح المادي و إنخفاض الطموح المادي و ••

الشخصي الشخصي 
الشخصية السلبيةالشخصية السلبية••
القهرالقهر••
روتينى روتينى ••
غير ُمخاطرغير ُمخاطر••
عدم اإلآتراث بالمصروفات عدم اإلآتراث بالمصروفات ••

الخاصة من قبل الشرآة الخاصة من قبل الشرآة 

إيجابيـــات   إيجابيـــات   
منظممنظم••
حسن المظهر حسن المظهر ••
)) ماديا  ماديا ––نفسيا نفسيا ( ( مستقر مستقر ••
يعمل تحت ضغطيعمل تحت ضغط••
يستقبل النقد  يستقبل النقد  ••
متطور على المستوى التعليمى متطور على المستوى التعليمى ••

و المعرفى و الثقافىو المعرفى و الثقافى



اقامة مشروع خاص اقامة مشروع خاص 

    الفكـــرة االساسية  الفكـــرة االساسية  
مبتكرة من عدم و تمثل جيل جديد                مبتكرة من عدم و تمثل جيل جديد                ••
تطور لفكرة قائمة     تطور لفكرة قائمة     ••
تكرارية لمشروع قائم بشرط وجود مطلب إستهالآي                  تكرارية لمشروع قائم بشرط وجود مطلب إستهالآي                  ••
إستمرارية لمشروع قائم مع وضع البصمة الشخصية و                  إستمرارية لمشروع قائم مع وضع البصمة الشخصية و                  ••

وضعه فى إطار مستحدث        وضعه فى إطار مستحدث        



إقامة مشروع خاص إقامة مشروع خاص 

دراسة المشروع دراسة المشروع 
الهدف اإلستراتيجي و خطواط تحقيقها                الهدف اإلستراتيجي و خطواط تحقيقها                ••
  –– المصروفات        المصروفات       ––نقطة اإلنقالب     نقطة اإلنقالب     (  (  الدراسة المالية للمشروع      الدراسة المالية للمشروع      ••

)) السيولة المادية        السيولة المادية       ––اإليرادات   اإليرادات   
)) قرض  قرض –– شرآاء    شرآاء   ––ذاتى  ذاتى  (  (  طرق التمويل     طرق التمويل     ••
مخاطر الفشل    مخاطر الفشل    ••
مخاطرالنجاح       مخاطرالنجاح       ••



خطوات العمل إلقامة مشروع خاص      خطوات العمل إلقامة مشروع خاص      
  -- شراء  شراء ––بيع بيع ( ( العمل فى جوانب المشروع  بالكامل  العمل فى جوانب المشروع  بالكامل  : : مرحلة أولى مرحلة أولى ••

) )  تسويق  تسويق –– تسليم  تسليم –– إستالم   إستالم  ––حسابات حسابات 
اختيار فريق العمل فى أضيق الحدود مع آمية العمل اختيار فريق العمل فى أضيق الحدود مع آمية العمل : : مرحلة ثانية مرحلة ثانية ••

المتاحة المتاحة 
وضع سياسة عامة للمشروع تنظيمية ، مالية ، و تسويقية  وضع سياسة عامة للمشروع تنظيمية ، مالية ، و تسويقية  ••
توزيع المسؤليات مع مراقبة دقيقة  توزيع المسؤليات مع مراقبة دقيقة  ••
عمل هرم وظيفى يحترم  عمل هرم وظيفى يحترم  ••
عمل دراسات انتاجية و تسويقية  عمل دراسات انتاجية و تسويقية  ••
رؤية عامة للسوق مستقبلية قربية و بعيدة المدى رؤية عامة للسوق مستقبلية قربية و بعيدة المدى ••
دراسة سبل التطور و اإلنتشار المدروس دراسة سبل التطور و اإلنتشار المدروس ••
دراسة تحليلية دورية لتقدم و تطور المشروع فى إتجاه الهدف دراسة تحليلية دورية لتقدم و تطور المشروع فى إتجاه الهدف ••

) ) عملية التقييم  عملية التقييم  ( ( اإلستراتيجى العام اإلستراتيجى العام 



مالمح شخصية صاحب العمل         مالمح شخصية صاحب العمل         
سلبيــــات    سلبيــــات    

يفتقد النظام الوظيفي         يفتقد النظام الوظيفي         ••
عدم اإلآتراث بتطور        عدم اإلآتراث بتطور        ••

التعليمي و المعرفي         التعليمي و المعرفي         
فى حالة ضغط عصبي          فى حالة ضغط عصبي          ••

مستمر   مستمر   
دآتاتوري الطباع      دآتاتوري الطباع      ••

إيجابيـــات          إيجابيـــات          
ُمخاطرُمخاطر••
قدرة على إتخذ القرار قدرة على إتخذ القرار ••
طموحطموح••
يملك رؤية مستقبلية قريبة و يملك رؤية مستقبلية قريبة و ••

بعيدةبعيدة
ُمبتكرُمبتكر••
ُمتطورُمتطور••
قدرة التحمل  قدرة التحمل  ••
قدرة على التحول قدرة على التحول ••





تكون موظف صاحب عمل    تكون موظف صاحب عمل    

تكون صاحب عمل موظف   تكون صاحب عمل موظف   


