
القيادة  تطوير  حلول  أفضل  من   4.0 النسخة   – العالية  الفعالية  ذوي  لألشخاص  الـ7  العادات  عمل  ورشة  تعتبر 
استخدام  مع  تتوافق  والتي  اخلالدة  الفعالية  مبادئ  من  مستمدة  محتوياتها  أيام،   3 مدتها  العالم،  في  الشخصية 

احلديثة.  الفعالية  واملمارسات  التكنولوجيا 

التأثير  أنفسهم،  لقيادة  اخلالدة  املبادئ  تتوفر  لم  إذا  و مستدام  دائم  النجاح  يكون  لن  القيادي،  أو  الفرد  كانت كفاءة  مهما 
العمل  وفريق  الذات  لتطوير  أساسية  املبادئ  هذه  القدرات. إن  وجتديد  املستمر  التحسني  إلى  إضافة  األخرين  مع  والتعاون 

واملؤسسات. العمل  وفريق  الذات  لتطوير  الصميم  هي  اخلالدة  املبادئ  هذه  واملؤسسات. إن 

مستويات: ثالث  على  القيادة  فعالية  العالية  الفعالية  ذوي  لألشخاص  الـ7  العادات  يطور 

70%

مؤسستك في  املستويات  جميع  من  القادة  بناء 

النصر الشخصي

النصر الجماعي

االستقاللية

العادة الـ 7 اشحذ المنشار

التعاضد

العادة الـ 5
اسع إلى فهم اآلخرين أوًال، 

ثم اسع إلى 
أن يفهموك

العادة الـ 4
فكر بالمنفعة للجميع

العادة الـ 2
ابدأ والغاية في ذهنك

اإلتكالية على اآلخرين

العادة الـ 1
كن مبادرًا

العادة الـ 3
ضع األهم قبل المهم

العادة الـ 6
تكاتف مع اآلخرين

4.0 التميز  برنامج 

الفردي املستوى   .1
الذات.	  إدارة  على  والقدرة  واإلنتاجية،  النضج،  زيادة 
دقيق.	  وتخطيط  كبير  بتركيز  الضرورية   األولويات  تنفيذ 

الفريق مستوى   .2
وزيادة 	  املعنوية،  روحه  ورفع  الفريق،  زيادة مشاركة 

أفراده. بني  التعاون  مستوى 
العالقات.	  وتقوية  التواصل  مهارات  حتسني 

املؤسساتي املستوى   .3
ثقافة 	  وخلق  األساسية  القيم  لتطوير  إطار  إنشاء 

للغاية. فعالة 
عالية 	  اإلمكانيات  ذات  لتصبح  احلالية  القيادات  تطوير 

والكفاءة على حد سواء. األخالق  في  منوذجاً  لتعد 

أو  أو عامة  البرنامج عن طريق ورشة عمل خاصة  تقدمي هذا  يتم 
اإلنترنت. طريق  عن  الكترونية  ندوة  من خالل 

اليوم  املتميز  باألداء  يتسمون  ممن 

الضرورية  السمات  يفتقرون 
لتحقيق  يحتاجونها  التي 

مستقبالً. النجاح 



املشارك أدوات  مجموعة 

على:                   كوفي  بفرانكلني  االتصال  يرجى  العالية  الفعالية  ذوي  لألشخاص  الـ  العادات  برنامج  حول  املعلومات  من  للمزيد 
                               أو زيارة موقعنا االلكتروني

محفوظة احلقوق  جميع  كوفي  ©فرانكلني 

انها  بل  فقط،  بالتعلم  تنحصر  ال  للمشاركني  العالية  الفعالية  ذوي  لألشخاص  الـ7  العادات  عمل  ورشة  فوائد  إن 
اليومية.  حياتهم  في  العادات  هذه  تطبيق  على  تساعدهم  أدوات  استخدام  و  عملية  اتباع  من  ستمكنهم 

SIGNATURE EDITION 4.0

الـ7 العادات  إجراءات 

الـ7 العادات  أهداف 

املشارك	  كتيب 
7x7 اإللتزام  وثيقة 

املهارات	  بطاقات 
املمارسة	  بطاقات 
الكبيرة	  الصخور  بطاقات 

التكلم 	  عصا 
الذكي 	  التطبيق 

الـ7« للعادات  وفقاً  »العيش    
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