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مقدمة:

العمل  فرق  بمنهجية  األخذ  في  العالم  دول  مختلف  في  المنظمات  من  العديد  سعت 

لتحريك هذه  تعاونية  أنشطة وأعمال  الفردية في  القدرات واإلمكانات  من خالل دمج 

المواهب واإلمكانات وتوظيفها لتحسين اإلنتاجية والجودة وبشكل مستمر، مما ترتب 

عليه أحداث التغيير في األدوار القيادية واإلدارية لقادة ومدراء المنظمات وانتقالها من 

السيطرة إلى التفويض ونقل السلطة للعاملين، وتغيير الهياكل التنظيمية من رأسية إلى 

أفقية.

المنظمة  داخل  التي توحي بوجود حاجة ملحة  هناك عدد من األعراض والمشكالت 

بموارد  الهدر  مستوى  ارتفاع   : األعراض  هذه  اهم  ومن  العمل  فرق  بمنهجية  لألخذ 

من  والتذمر  الشكاوى  ازدياد   ، مخطط  هو  لما  المخرجات  مطابقة  عدم   ، المنظمة 

األطراف ذات العالقة ، مع إنخفاض ملحوظ للروح المعنوية لألفراد داخل المنظمة .

عدد  تجميع  عبارة عن  العمل  فريق  بناء  عملية  أن  من  الشائع  التصور  وعلى عكس 

من الناس، وجعلهم يعملون مع بعضهم البعض، تمر عملية بناء الفريق بعدة مراحل، 

يحدث فيها النمو والنضج وصواًل إلى مرحلة التكامل، وتخفق العديد من المنظمات في 

اإلستفادة من هذه المنهجية لعدم إلمام القادة والمدراء بالطرق واألسس التي يتم بها بناء 

فرق العمل الفعالة ، وكيف يمكن لهم كقادة ومدراء أن يكونوا بناة فرق فعالة تتحقق من 

خاللها أهداف المنظمة وتشبع حاجات األفراد وصواًل الى مرحلة االندماج والتكامل 

التي تتقدم من خاللها المنظمات على مثيالتها .

أهداف  تحقيق  في   ، األداء  وإدارة  فّعالة  بطريقة  العمل  فرق  بناء  موضوع  وألهمية 

المنظمة والفرد تقدم  يوروماتيك  هذه الدورة التدريبية، بهدف تنمية وتزويد المشاركين 

بأفضل الممارسات المنهجيات الحديثة  حول هذه المنهجية.

األهداف:
يهدف البرنامج التدريبى التعرف على:

w مفهوم فريق العمل
w األسباب التى تدعو إلى تكوين فريق العمل
w مراحل تكوين وبناء فريق العمل
w آليات ومهارات فريق العمل
w التوصل إلى اتفاق جماعي بشأن هدف وأسلوب العمل
w النزاعات والخالفات التي قد تنشأ أثناء العمل بين أعضاء الفريق وقيادة الفريق
w كيفية حل النزاعات داخل الفريق
w مهارة إدارة االجتماعات داخل الفريق
w القدرات المكملة المطلوبة لفريق العمل
w المهارات الالزمة لمواجهة مشاكل الفريق
w الفرق بين فريق العمل والجماعة واللجنة
w خصائص فريق العمل المبدع
w كيفية اإلبداع فى إدارة اآلداء الجماعى
w التميز اإلدارى وعالقته بالعمل الجماعى
w الفرق بين فريق العمل الفعال وغير الفعال
w خمسة مهارات أساسية ألعضاء الفريق الفعال
w كيف يقوم الفريق بكتابة ميثاقه
w عشرة طرق يمكن لعضو الفريق أن يؤثر في ميثاق الفريق من خاللها
w كيف تبث روح اإلبداع في أفكار الفريق ؟
w طرق اإلبداع الجماعية
w القيادة وكيفية االستفادة من األفكار اإلبداعية للفريق
w إدارة اآلداء الجماعى
w مهارة الوصول إلى اآلداء الجماعى
w حل المشكالت وإتخاذ القرارات الجماعية
w بعض اإلرشادات للوصول إلى اتفاق جماعي
w مهارات االتصال الالزمة ألعضاء الفريق
w مصادر نشوء النزاعات والخالفات داخل الفريق
w اآلليات المختلفة لحل النزاعات والخالفات داخل الفريق
w كيفية تحفيز أفراد الفريق

الفئات المستهدفة:
w رؤساء األقسام وجميع مدراء اإلدارات فى المؤسسة
w مدراء المشروعات
w مسؤولى التنظيم والتطوير اإلدارى
w من يتم شغلهم لتولى المناصب القيادية
w أعضاء اللجان المختلفة
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الوحدة األولى :
آليات ومهارات فريق العمل

w مفهوم فريق العمل
w األسباب التى تدعو إلى تكوين فريق العمل
w التوصل إلى اتفاق جماعي بشأن هدف وأسلوب العمل
w مهارة إدارة االجتماعات داخل الفريق
w القدرات المكملة المطلوبة لفريق العمل
w المهارات الالزمة لمواجهة مشاكل الفريق

الوحدة الثانية :
خصائص فريق العمل الفعال

w الفرق بين فريق العمل الفعال وغير الفعال
w خمسة مهارات أساسية ألعضاء الفريق الفعال
w كيف يقوم الفريق بكتابة ميثاقه
w عشرة طرق يمكن لعضو الفريق أن يؤثر في ميثاق الفريق من خاللها

w كيف تبث روح اإلبداع في أفكار الفريق ؟

الوحدة الثالثة :
خطوات بناء الفرق الفعالة

w مراحل تكوين فرق العمل الفعالة
w إدارة اآلداء الجماعى
w مهارة الوصول إلى اآلداء الجماعى
w حل المشكالت وإتخاذ القرارات الجماعية
w بعض اإلرشادات للوصول إلى اتفاق جماعي

w كيفية تحفيز أعضاء الفريق

الوحدة الرابعة :

مصادر نشوء النزاعات والخالفات داخل الفريق وكيفية العالج

w بعض اإلرشادات للوصول إلى اتفاق جماعي

w مهارات االتصال الالزمة ألعضاء الفريق

w مصادر نشوء النزاعات والخالفات داخل الفريق

w اآلليات المختلفة لحل النزاعات والخالفات داخل الفريق

w طرق التفكير اإلبداعية لفريق العمل الفعال

الوحدة الخامسة :

القيادة الذكية وكيفية االستفادة من األفكار اإلبداعية للفريق

w استراتيجيات إدارة المواهب

w كيف يبث القائد روح اإلبداع  في أفكار الفريق ؟

w سمات القيادة اإلبداعية

w كيف يدير القائد اآلداء الجماعى

w القيادة بالذكاء الوجدانى فى التعامل مع أعضاء الفريق

w مهارات إدارة الذات وإدارة اآلخرين

w أمثلة وحاالت علمية

w ذكاءالقائد فى التعامل مع الفريق

w تجارب عملية



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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

)بناء فريق العمل وتحقيق األداء األمثل ®( 
Team Building and Performance Optimization

التــاريــخ :........................

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

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

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

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

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: 

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.


