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مقدمة :
عندما يتطلب األمر من القادة اتخاذ القرار الهامة ثم تنفيذها يجب ان يكون لدى هؤالء 
يحتاجون  وكذلك  القرار  هذا  وحيوية  وأهمية  بجدوى  حولهم  من  إلقناع  القدرة  القادة 
فإن  ولهذا  واتقان،  بحيوية  العمل  في  الفريق  استمرار  تضمن  كافية  قيادية  لمهارات 
المهارات التي تضمن اإلحتراف واإلبتكار في القيادات الوظيفية يجب أن يسبقها منطق 
تنظيمي احترافي يستطيع به القادة التحرك بفرق العمل وتطوير مدى نجاحاتهم للفوز 
في كل العمليات التنفيذية واإلجتماعية داخل مجال األعمال في عصر متطور يتصف 

بالتخصص والصراع واإلحتراف.

المختلفة"   العمل  لفرق  والتنظيمي  القيادي  والتميز  اإلبداع  التدريبي"  البرنامج  يقدم 
إمكانات  وتنمية  لتعزيز  الفّعالة  اإليجابية  والتوجهات  والمهارات  المعارف  حزمة من 
المشاركين وقدراتهم القيادية، كما يمكن المشاركين من اكتشاف أنفسهم كقادة وطبيعة 

تباين األشخاص واختالفاتهم التي ينبغي على القائد إدراكها وتكييفها.

اآلخرين  تحفيز  وتقنيات  الفّعال  التواصل  مهارات  تعزيز  أساليب  البرنامج  ويتضمن 
على  يشتمل  فيما  مسؤولياتهم،  وتنظيم  األفراد  وإدارة  التفويض  وكذلك  ومشاركتهم، 
بفاعلية،  األداء  وإدارة  األهداف  ووضع  إبداعية،  بطرق  الفرق  وقيادة  لبناء  فقرات 
والتعريف بدور القادة العملي في تعزيز القيم في المنظمات وخلق بيئة إيجابية للعمل، 

وكيفية مواجهة القادة لتحديات اتخاذ القرارات بحيادية.

المنهجية :
اإلدارة و التسيير يقومان على قيادة فريق في سياق معين لتحقيق هدف مشترك أو  ½

عدة أهداف تتفق مع تطلعات المؤسسة. وبما أنه ليست هناك قاعدة واحدة لإلدارة، 
يستند التدريب على تمارين عملية تحاكي حاالت مختلفة مع تحليلها، باإلضافة إلى 

النظريات المتعلقة بديناميكية التبادل وإنجاز المهام والتنظيم وغيرها.

ونعتمد محاكاة الواقع من خالل تمارين تضع المتدربين في مواقف معينة تتكرر  ½
كثيرًا، ونقوم بتسجل هذه التمارين على  ثم نعمل على دراسة مختلف الحاالت. 

وتأتي الفائدة النظرية لتعززمختلف التمارين.

أهداف البرنامج:
عقب إكمال فعاليات البرنامج سيكون المشاركون به قادرين على:

إطالق قدراتهم و طاقاتهم لقيادة و تحفيز فرق العمل ½
إعادة بناء فرق العمل و تطوير قدرات أعضاء الفرق و إشراكهم فى عملية وضع  ½

و تحديد أهداف الفريق
إيجاد فرق عمل ذكية المشاعر ½
إكتشاف الطرق و األساليب المالحية لقيادة الفريق و تحقيق النتائج ½
تمكين أعضاء الفريق و متابعة أدائهم ½

مخرجات البرنامج:
تمكين أعضاء الفريق من المشاركة الفعالة فى إدارة و تحقيق المهام ½
تطبيق أنماط القيادة المختلفة لدعم أهداف و إحتياجات و توقعات أعضاء الفريق ½
تحليل اإلحتياجات و الدوافع الفردية لتحفيز أعضاء الفريق ½
ترسيخ و تقوية ثقافة الفريق. ½

الفئات المستهدفة:
صمم هذا البرنامج للمدراء و قادة الفرق و المشرفين

أساسيات فرق العمل

مفهوم و أهمية فريق العمل �
فوائد بناء فرق العمل الديناميكية �
خصائص فرق العمل الديناميكية �

مراحل بناء الفريق )التكوين(

صياغة و تحديد رؤية الفريق �
صياغة و وضع األهداف �
مؤشرات اآلداء �

النزاع و اإلختالف

أسباب النزاع �
إستراتيجيات النزاع �
الحل المشترك للمشكلة �

صياغة و تطبيق القيم

العالقة بين الثقافة المؤسسية و قواعد الفريق �
وضع قواعد للفريق �

التحفيز

القوانين الكبرى للتحفيز �
التحفيز الذاتى �
تفهم إحتياجات أعضاء الفريق �

القيادة

طبيعة القيادة �
مصادر قوة القائد �
المالحة اإلستراتيجية و فريق العمل �
القائد و المناخ المؤسسى �
األنماط القيادية األساسية و المساندة �

التوجيه و التدريب الفردى

مزايا التوجيه و التدريب الفردى �

منهج التوجيه و التدريب الفردى �

تقييم الموقف و القدرات الحالية �

التخطيط للتحسين و التطوير �

التطبيق و التزويد بالمعلومات المرتدة �

إرشادات لجلسات التوجيه و التدريب الفردى الفعالة �



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 :........................)اإلبداع والتميز القيادي والتنظيمي لفرق العمل ®( 

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.


