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مقدمة:

البد أن يكون القادة قادرين على تطوير منظوراتهم، األمر الذي يحفزهم على العمل والتصرف من خالل التأثير والنفوذ واإللهام، وليس من خالل الخوف والسلطة. فإذا ما لجئوا 

إلى السلطة، سوف لن يكون لديهم مفكرين وشركاء في الرحلة، بل باألحرى سيكون لديهم أفراد يتوجب مراقبتهم أوضبطهم لضمان بقائهم على المسار الصحيح. ويفترض أن 

يركز القادة على إنشاء خط متصل من فرق القيادة الجديدة حولهم والتي بمقدورها بناء وتطوير مستقبل المؤسسة. 

وبهدف هذا البرنامج أيضا للتعرف على أعمدة التميز القيادي الحرفية للقائد الناجح، وتطبيق األساليب اإلبداعية لحل المشاكل، وتطوير الشخصية القيادية. وستتناول هذه الدورة 

دور القيادة اإلبداعية في بناء فريق العمل من حيث استعراض مبادئ القيادة اإلبداعية الناجحة للفريق ، ودور القيادة اإلبداعية في بناء فرق العمل، مفهوم الفريق، أنواع فرق 

العمل، مراحل بناء فريق العمل، خصائص فرق العمل الفعالة، األنماط القيادية وتأثيرها في فرق العمل، العوامل المؤثرة في أداء فريق العمل، الصراعات في فريق العمل ومفاتيح 

نجاح فرق العمل .

أهداف البرنامج :

عند إمتام هذه الدورة، يكون الماشرك قادًرا عىل ما ييل:

	wتحديد مختلف أنواع فرق العمل وتطوير استراتيجيات مختلفة لقيادتها

	wاالبداع والتميز في بناء وقيادة  فريق عمل استراتيجي  متكامل و فعال

	wإدارة مختلف مراحل تطور الفريق وسلوكياته

	w) إدارة فرق العمل ) السلوكيات – إدارة الخالفات – القدرات و المهارات الالزمة

	w ،)Norming( مرحلة االستقرار ،)Storming( مرحلة النزاع ،)Forming( إتقان أساليب إدارة الفرق في كل مرحلة من مراحل التطور، التي تعرف بمرحلة التشكيل

)Adjourning( ومرحلة تفكيك الفريق )Performing( مرحلة األداء

	wتحقيق الكفاء والفعالية في تطوير أنشطة  فريق العمل االستراتيجي االحترافي 

	wاكتساب استراتيجيات وأساليب تضمن اجتماعات فعالة ومنتجة لفريق العمل

	wتطوير مهارات متميزة لحل مشاكل الفريق وتيسير عمله لتحقيق األهداف والنتائج المرسومة

	wتعلم أساليب لتعزيز فريق العمل وتهيئة ثقافة إبداعية داعمة للفريق

	wتحقيق مستويات متميزة من األداء الجماعي

الفئات المستهدفة:

يستهدف هذا البرنامج قادة الفريق والمشرفين والمدراء  ورؤساء األقسام وأي شخص يطمح إلى إدارة فريق ناجح ومتماسك وسعيد ويتمتع بأداء عالي ويحقق األهداف باستمرار.



المحتويات البرنامج:

Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

استراتيحيات التميز القيادي
وبناء وتمكين فرق األداء العالي - 10 ايام ®

القيادة واإلدارة:
	wإدارة المجموعات والفرق
	wإدارة النزاعات
	wإدارة المفاوضات
	wصنع القرارات
	wدور األخالقيات والثقافات في إدارة األفراد

قيادة األشخاص داخل المؤسسة:
	wالنهج السلوكي للقيادة
	wدور السياق
	wمنهجيات معاصرة في القيادة
	wالسلطة والسياسة
	wدور األخالقيات والثقافات في قيادة اآلخرين

كسب المصداقية كقائد:
	wتحديد خصائص القائد الموثوق به
	wتأسيس مصداقيتك بحزم
	wزيادة فعالية القيادة بالذكاء العاطفي
	wفهم مكونات الذكاء العاطفي
	wتغيير نمط التواصل حسب أعضاء الفريق والحالة
	wالمصادر الخمس لقوة أي قائد
	wبناء صورة مهنية ايجابية للقائد داخل المؤسسة
	wالتحفيز من خالل التواصل
	wانشاء بيئة االشراك في العمل

كسب قلوب وعقول االخرين:
	wاعرف موظفينك
	wادارة توقعات الموظفين
	wإنشاء رسالة مقنعة تثير العواطف الصحيحة
	wإعادة كتابة الرسالة من السلبية إلى اإليجابية
	wإعادة كتابة الرسالة من غير الموضوعية إلى الموضوعية 
	wتعديل رسالتك لتلبية احتياجات ورغبات وأسلوب الجمهور
	wايصال األخبار السيئة أو الرسائل الغير محبوبة
	wالقيادة والتواصل خالل األزمات

القائد الذكي عاطفيًا:
	wنظرة عامة حول الذكاء العاطفي
	wالذكاء الكامن والذكاء التواصلي
	wإطار كفاءة الذكاء العاطفي
	wمهارات الذكاء العاطفي للقادة
	wمناقشة أمثلة واقعية 

القيادة والتفويض والتمكني:
	wالتفويض: التعريف واألهداف والقواعد
	wمستويات التفويض
	wما سبب عدم شيوع التفويض
	wإرشادات حول التفويض
	wأساليب اتخاذ القرار
	wالتمكين: التعريف
	wالطرق العشرة لتمكين الموظفين

آليات ومهارات فريق العمل:
	wمفهوم فريق العمل
	wاألسباب التى تدعو إلى تكوين فريق العمل
	wالتوصل إلى اتفاق جماعي بشأن هدف وأسلوب العمل
	wمهارة إدارة االجتماعات داخل الفريق
	wالقدرات المكملة المطلوبة لفريق العمل
	wالمهارات الالزمة لمواجهة مشاكل الفريق

خصائص فريق العمل الفعال:
	wالفرق بين فريق العمل الفعال وغير الفعال
	wخمسة مهارات أساسية ألعضاء الفريق الفعال
	wعشرة طرق يمكن لعضو الفريق أن يؤثر في ميثاق الفريق من خاللها
	wكيف تبث روح اإلبداع في أفكار الفريق ؟

خطوات بناء الفرق الفعالة:
	wمراحل تكوين فرق العمل الفعالة
	wإدارة الداء الجماعي
	wمهارة الوصول إلى الداء الجماعي
	wحل المشكالت واتخاذ القرارات الجماعية
	wبعض اإلرشادات للوصول إلى اتفاق جماعي
	wكيفية تحفيز أعضاء الفريق

مصادر نشوء الزناعات واخلالفات داخل الفريق وكيفية العالج:
	wبعض اإلرشادات للوصول إلى اتفاق جماعي
	wمهارات االتصال الالزمة ألعضاء الفريق
	wمصادر نشوء النزاعات والخالفات داخل الفريق
	wاآلليات المختلفة لحل النزاعات والخالفات داخل الفريق
	wطرق التفكير اإلبداعية لفريق العمل الفعال

القيادة الذكية وكيفية االستفادة من األفكار اإلبداعية للفريق:
	wاستراتيجيات إدارة المواهب
	wكيف يبث القائد روح اإلبداع  في أفكار الفريق ؟
	wسمات القيادة اإلبداعية
	wكيف يدير القائد الداء الجماعي
	wالقيادة بالذكاء الوجداني في التعامل مع أعضاء الفريق
	wمهارات إدارة الذات وإدارة اآلخرين
	wأمثلة وحاالت علمية
	wذكاءالقائد فى التعامل مع الفريق
	wتجارب عملية
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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

التــاريــخ :........................)استراتيحيات التميز القيادي وبناء وتمكين فرق األداء العالي - 10 ايام ®(

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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

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

c 5400 دوالر أمريكي للشخص الواحد

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.


