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الوحدة االولى

ديناميكيات العمل الجماعي
التفاعل بين األفراد في الجماعة. �
الرغبات والدوافع التي  تحدد أوجه الخالف . �
دور أعضاء الجماعة . �
بناء الجماعة واألدوار المتعلقة بالحفاظ على أداء العمل.   �
التصرفات الفردية غير المسئولة على  حركية الجماعة . �
مدى تحرك المدير مع مرؤوسين في جماعات العمل و مهارات التوجيه و إعداد  �

األفراد و التفاعل الجماعي داخل فرق العمل
اإلتصاالت و التحفيز و اإلجراءات االنضباطية و أثرها على فاعلية جماعات  �

وفرق العمل و عناصر تماسك الجماعة.

ورشة عملية
تنمية روح الجماعة ، وزيادة درجة تماسكها ، وتأصيل قيم الجماعة و توحيد الرؤية 
بين أعضاء الفريق وتقليل االحتكاك و النزاع بين الفرق داخل المنظمة من خالل وحدة 

الرؤية.

الوحدة الثانية

أنواع الفرق 
األدوار المختلفة ألعضاء الفريق �
الفرق ذاتية التوجه �
الفرق اإللكترونية �
تعزيز فريق العمل �
تشجيع االبتكار �

المحتويات األساسية:

الموضوعات الرئيسية :
أنماط القيادة ودورها في فاعلية األداء �
القيادة التنموية ودورها في االبتكار وحل المشكالت �
مفهوم الجدارة ودورها في بناء فرق العمل �
اإلدارة التشاركية �
أساليب التفويض والتمكين اإلداري �

مراحل بناء وإدارة فريق العمل الجماعي وفقًا لمفهوم الجدارة �

ديناميكيات الجماعة وأساليب إدارة ومواجهة الخالف �

مهارات اإلدراك وبناء الثقة بين أعضاء الفريق �

االتصاالت وفاعلية األداء �

مهارات تقييم األداء لفرق العمل �

المقدمة :
يعتبر العمل الجماعي )Teamwork( جزء من الحياة اليومية ليس فقط بالعمل وايظًا في المجتمع وفي الحياة اليومية، لفريق العمل جوانب مختلفة تساعد الفريق على اتمام مهامه 
ورفع من أداء الفريق ككل. وتفضل المؤسسات والشركات الموظف الذي يستطيع أن يعمل داخل فريق عن الموظف الذي يفضل العمل الفردي حتي لو كان األخير صاحب مهارة 
وخبرة خاصة. و مع نجاح المؤسسات والشركات العالمية التي تدعم فكرة العمل الجماعي و أثبتت التجارب أن نتائج العمل الجماعي أفضل بكثير من العمل الفردي. وأصبح 

اإلتجاه العالمي لألعمال يرجح فكرة فريق العمل

مهما كان حجم الفريق المكون فإن لكل عضو من أعضاءه دور تنفيذي ودور تنظيمي، حيث يعتمد الجانب التنفيذي على إختصاص وخبرة ومعرفة أعضاء الفريق للوصول لهدف 
تشكيل الفريق وانجاز األعمال المطلوبة، أما الجانب التنظيمي فهو المتمثل في قيادة الفريق، الدعم والمساعدة، التوثيق والمتابعة. كما يمكن أن يكون أحد أعضاء الفريق من خارج 

المؤسسة لإلستفادة من الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات.

ومن هنا نقدم هذا البرنامج وورشة العمل " استراتيجيات العمل الجماعي وبناء فريق العمل"  والتي تهدف إلى ترسيخ المفاهيم األساسية الحديثة للعمل الجماعي . وتسعى الدورة 
إلى تعريف المشاركين بأحدث استراتيجيات فريق العمل وآليات بنائه وأهمية تنمية روح الجماعة لدى المشاركين في فريق العمل والتعريف باستراتيجيات إدارة فرق العمل وحاجة 
المؤسسة إلى فريق العمل . وستتضمن الدورة عدة محاور منها : التعريف باالستراتيجيات الحديثة لفرق 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 واستراتيجية التميز في إدارة العمل الجماعي.

أهمية البرنامج :
تنفيذ الخطط  العمل الجماعي في  المتميزة و إلى تعزيز روح  الفرق  المعايير السلوكية والمهنية إلعداد  العمل بتطبيق  بناء فرق  البرنامج التدرب على إعادة  يتم من خالل هذا 

واألهداف الوظيفية والتشغيلية بأسلوب تنافسي متميز يضمن ميثاق العمل المشترك وتحقيق أعلى نتائج األداء ضمن منهجية عمل متكاملة ومستدامة.

النتائج المتوقعة :
تزويد المشاركين بالمهارات القيادية واإلشراقية، والتعرف على ديناميكيات الجماعة. �
مساعدة المشاركين على فهم القدرات الشخصية والسمات النفسية، بما يساعدهم على فهم أنفسهم وفهم اآلخرين بالدرجة التي تسمح بزيادة فاعلية العمل الجماعي وبناء  �

روح الفريق
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بناء فرق العمل العالية األداء
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الوحدة الثالثة 

نظرة عامة على نموذج تكمان ذي المراحل األربع " التشكل، العصف، 
التعود، األداء "

المرحلة األولى لتطور الفرق : التشكل �
خصائص المرحلة  -
دور القائد في هذه المرحلة -
دور التابع في هذه المرحلة -
المرحلة الثانية لتطور الفريق: العصف �

خصائص المرحلة  -
دور القائد في هذه المرحلة -
دور التابع في هذه المرحلة -
المرحلة الثالثة لتطور الفريق: التعود �

خصائص المرحلة -
دور القائد في هذه المرحلة -
دور التابع في هذه المرحلة -
المرحلة الرابعة لتطور الفريق: األداء �

خصائص المرحلة -
دور القائد في هذه المرحلة -
دور التابع في هذه المرحلة -
أنشطة بناء الفريق �
المميزات و العيوب �
اختيار األنشطة المناسبة �
اختيار المكان المالئم للنشاط �

الوحدة الرابعة 

االستفادة القصوى من اجتماعات الفريق
تحديد الزمان و المكان �
تجربة اجتماع الخمسين دقيقة �
االحتفال باإلنجاز �
حل المشكالت كفريق �
قبعات التفكير الست �
العصف الذهني �
بناء التوافق �
تشجيع العمل الجماعي �
أمور لتفعلها �
أشياء ال تفعلها �
أمور ضعها في اعتبارك �

الوحدة الخامسة 

تمكين العالمين والمتغيرات العالمية الجديدة
مفهوم تمكين العاملين �
فوائد تمكين العاملين  �
خصائص تمكين العاملين �
تجارب الشركات الرائدة فى تمكين العاملين �
المحاذير والدروس المستفادة ) حالة عملية ( �

الوحدة السادسة

إدارة التمكين واستراتيجيات التحفيز الفعال 
مفهوم التحفيز ومحدداته �

نظم التحفيز �

ثالثون طريقة للتحفيز الفعال وتمكين العاملين بالمنظمة �

حاالت وتطبيقات عملية �

ورشة عملية
إدارة التمكين والتأثير اإلبداعي �

للتفاعل الجماعي , األدوار التي يطلع بها األفراد في الفريق ) تمرين عملي (، )  �

فيلم تدريبي (

الوحدة السابعة

كيف تكسب الطبيعة البشرية فى صفك 
الطريق الى السعادة والنجاح �

األفكار البناءة للتأثير �

كيف تستخدم السر الرئيسي للتأثير على اآلخرين �

كيف تحقق االستفادة من قدراتك الكامنة �

الوحدة الثامنة

كيف تتحكم فى تصرفاتك ومواقف اآلخرين
مدلول التأثير وأهميته �

كيف تتحكم فى تصرفات ومواقف اآلخرين �

كيف تترك انطباعًا جيدًا لدى اآلخرين �

الوحدة التاسعة

أساليب لكسب اآلخرين واالحتفاظ بهم 
ما اسلوبك النموذجي في التأثير �

كيف تستخدم ثالثة أسرار كبرى لجذب الناس اليك �

كيف تجعل الشخص اآلخر يشعر باالرتياح لك وتزيد من قدرته على االبتكار  �

والتجديد 

مختبر مهارات التأثير في اآلخرين. �
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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:

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

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

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 :........................)بناء فرق العمل العالية األداء وإدارة 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.


