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المقدمة:
تتعرض المنظمات العامة والخاصة، وبغض النظر عن أحجامها، ومنتجاتها وخدماتها، إلى منافسة شديدة نتيجة موجة العولمة التي يشهدها العالم، وتحرير التجارة واالقتصاد. 
الطارئة  كي تصبح منظمات  للمستجدات والتغيرات  الكلف، واالستجابة  المقدمة، وخفض  الخدمة  أو  المنتج  المنظمات زيادة تحسين نوعية  الجديد على  الواقع  وقد فرض هذا 
منافسة، يكتب لها البقاء والديمومة. وألن العديد من المهام واألنشطة التي يتطلبها هذا الوضع المستجد في عالم اإلدارة واألعمال، لم يعد باستطاعة فرد واحد القيام بها، أصبحت 
الجماعات وفرق العمل العماد الرئيس لمنظمات الحادي والعشرين. فالقرارات االستراتيجية، على سبيل المثال، تكون أكثر فاعلية حينما يتم صنعها من قبل األفراد إذ أثبتت البحوث 
والدراسات التي أجريت أن القرارات االستراتيجية تكون ذات نوعية أفضل إذا كانت صادرة عن مجموعة من المديرين واألفراد من ذوي الخلفيات والخبرات المتنوعة، فالفرق 
والجماعات تحمل منظومات من المعرفة، والمهارات، واالتجاهات، وتستخدمها في عملية صنع القرار، ومثل هذه القرارات تقود في الغالب إلى تمكين المنظمة من تحقيق التنافسية 

المطلوبة، وبشكل أكثر كفاية وفاعلية مما لو كانت القرارات قد اتخذت من قبل فرد.

أن االهتمام بالعنصر البشري والعمل الجماعي المخطط والمدروس أعطى لنتائج العمل بعدًا جديدًا. وصار استخدام فرق العمل ألداء األعمال في المؤسسات عاماًل أساسيًا لتحسين 
اإلنتاجية والحصول على نتائج عمل كبيرة. يهدف مساق العمل ضمن فريق إلى تدريب الطالب على المهارات الجماعية والتفاعل مع اآلخرين في مكان العمل، والتي تخدم مصلحة 

الفريق والمؤسسة بشكل عام

وبناءا على ما تقدم تتضمن هذه الدورة " االتجاهات اإلدارية الحديثة في العمل الجماعي " عدة محاور منها : التعريف بماهية فرق العمل ومراحل بناء ونمو فريق العمل وعناصره 
ومقوماته وشروط نجاحه باإلضافة إلى مهارات العمل الجماعي والنظريات المؤثرة في طريقة العمل مع الجماعات والسلوكيات اإليجابية والسلبية لفريق العمل

الهدف العام :
تهدف هذه الدورة الى تزويد المشاركين بمهارات وأهم المفاهيم وأساليب بناء الفريق باستخدام االستراتيجيات واألدوات الحديثة لبناء فرق العمل الفعالة، من خالل توظيف احدث 
الممارسات واألساليب اإلدارية والمطبقة عالميا  في العمل الجماعي وكيفية تمييز أساليب التعامل المناسبة مع أنماط الشخصيات المختلفة و تسعى الدورة إلى تعريف المشاركين 

بمفهوم  فريق العمل وآليات بنائه وأهمية تنمية روح الجماعة لدى المشاركين في فريق العمل والتعريف باستراتيجيات إدارة فرق العمل وحاجة المؤسسة إلى فريق العمل

األهداف التفصيلية:
w تعريف المشاركين بأحدث ممارسات العمل ضمن الفريق عالي الكفاءة
w معرفة أنواع الفريق المختلفة واالستفادة منها
w تحديد النمط الشخصي في العمل ضمن فريق
w معرفة واستخدام المراحل األربعة لبناء الفريق بحسب تاكمان
w معرفة الصفات االثنتي عشر للفريق عالي الكفاءة
w العمل على بناء الثقة كمكّون أساسي للفريق
w التدّرب على التواصل الجماعي كمهارة أساسية للعمل ضمن فريق
w استخدام مهارة حل المشاكل داخل الفريق
w معرفة التعامل السليم مع الشخصيات الصعبة داخل الفريق
w تطوير روح الفريق في مؤسسات العمل على مختلف أنواعها

محاور الدورة :
يشتمل البرنامج على المواضيع التالية:

w القيمة العالية للعمل ضمن فريق
w أنواع الفرق المختلفة
w أسلوب الفرد للعمل ضمن الجماعة
w اثنا عشرة صفة تمّيز الفريق الفعال
w مراحل تكوين الفريق بحسب تاكمان وكيفية التنقل عبر المراحل
w عنصر الثقة: المكّون األساسي للفريق
w مهارات التواصل الفعال داخل الفريق
w انخراط األفراد ونموهم داخل إطار الفريق
w حل المشاكل داخل الفريق
w الشخصيات الصعبة ضمن الفريق وطرق التعامل معها
w تطبيقات عملية

الفئات المستهدفة:
w المدراء ومساعديهم
w المشرفين ورؤساء األقسام
w قادة فرق العمل



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)االتجاهات االدارية الحديثة في العمل الجماعي ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


