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لمزيد من المعلومات حول منّصة نسعى، الرجاء التواصل على الرقم التالي:

أو أخذ موعد مع مسؤول خدمة العمالء عن طريق الرابط التالي:

لترشيح خدمات أخرى، أو إرسال آرائكم وتعليقاتكم، أو لإلعالن والتعاون والدعم

 نرجو التواصل معنا على ايميل الشبكة 

0554951906

اضغط هنا

ask@sian.sa

أطلقنا على موقع شبكة حاضنات ومسرعات السعودية صفحة العروض الحصرية

من خالل هذه الصفحة نختار أفضل مقدمي الخدمات، ونقدم لكم خصمًا خاصًا على خدماتهم 

في حال كنت تبحث عن إضافة كادر مميز لشركتك، نرشح لك إحدى المنصات الرائدة في 

تقديم خدمة التوظيف 

بأكثر من 64 ألف باحث عن عمل، في مجاالت وتخّصصات مختلفة، أكثر من 700 شركة 

ما يميز هذه المنصة هو الطريقة اإلبتكارية المستخدمة للتوفيق بين الشركات 

والباحثين عن الوظائف.

عبر اختبارات الشخصية واختبارات القيم الوظيفية 

وبالتالي مساعدتك على الوصول ألفضل المرشحين بشكل أسرع

من خالل الكود الخاص بأعضاء الشبكة ستتمكن من الحصول على تخفيض يشمل 

جميع خدمات منصة نسعى 

كل هذه الجهات الرائدة استخدمت منصة نسعى للبحث عن كوادرها الوظيفية

ال تفوت الفرصة واحصل على الخصم اآلن  

أخبــــــار الـــــــــشبكة 

القادة الناجحون لديهم رؤية واضحة عن معنى النجاح بالنسبة لشركاتهم، ويعرفون ما 

الذي يتطلبه الوصول لهذا النجاح. كما أنهم يعبرون عن رؤيتهم بوضوح وحماس، 

ويتأكدون أن كل فرد في الفريق يفهم دوره في تحقيق الرؤية.

مشاركة الرؤية1

يعرف القادة أن أفضل طريقة لبناء المصداقية والحصول على االحترام هو تطبيق 

السلوك الذي ينتظرونه من أعضاء فريقهم، خصوصًا أن التوافق بين الكلمات واألفعال 

يساعد على بناء الثقة.

القيادة بالمثال2

القائد الذي يتمتع بالنزاهة، تحكم قيمه األخالقية قراراته وسلوكه وتعامله مع اآلخرين، 

ولديه قناعة واضحة حول ما هو صواب وما هو خطأ. وكون القادة يلتزمون بمبادئهم 

تحت أي ظرف يجعلهم يحظون باالحترام والتقدير.

إظهار النزاهة3

القدرة على التواصل بوضوح وإيجاز ولباقة هي مهارة قيادية حاسمة ال يقتصر التواصل 

على مجرد االستماع باهتمام لآلخرين، بل يتضمن أيضًا طرح أسئلة ذكية، تقبل األفكار 

جديدة، وتوضيح سوء الفهم إن وجد.

التواصل بفعالية4

القدرة على اتخاذ قرارات سريعة وصعبة بمعلومات محدودة أمر بالغ األهمية. عندما 

تواجه كقائد موقفًا عاجًال يتطلب قرارًا سريعًا، ابدأ بتحديد ما تحاول تحقيقه، مع النظر

 في العواقب المحتملة والبدائل المتاحة. كونك صاحب قرار حازم وواثق يمكنك من 

االستفادة من الفرص وكسب احترام فريقك.

اتخاذ القرارات الصعبة5

لكي يساهم الجميع بأفضل ما لديهم، عليهم أن يعرفوا أن جهودهم سيتم تقديرها 

يحتفي القادة الناجحون بإنجازات فريقهم بشكل مستمر، ألن ذلك أحد أقوى األدوات 

التي ترفع الروح المعنوية. 

االعتراف بنجاحات اآلخرين6

ال يتحكم القادة الناجحون في جميع التفاصيل، على العكس فهم يصوغون األهداف 

ويضعون مواعيد نهائية، ثم يمنحون أعضاء الفريق االستقاللية لتقرير كيفية إنجاز العمل، 

مع تشجيعهم على أن يكونوا مبدعين ومبتكرين. 

تمكين اآلخرين7

المصدر

المصدر

7 صفات أساسية للقادة األكثر تأثيرًا 
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