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الممارسات القيادية الفعالة
وبناء فرق عمل عالية األداء

المقدمة:

فــي هــذه الــدورة التدريبيـّـة، ســتتعلم كيفيــة بنــاء فريقــك، وتحســين مهــارات العمــل الجماعــي والتعــاون، والحفــاظ علــى أداء الفريــق مــن خــال التعلـّـم والتحســين المســتمّرين. 

وعلــى وجــه الخصــوص، وســتتدرب علــى أفضــل الممارســات لتكويــن فريــق ومواءمــة أهــداف الفــرد مــع أهــداف الفريــق. وســتتعلم أيًضــا كيفيــة تحديــد األدوار، وبنــاء 

الهيــاكل، وإدارة عمليـّـة ُصنــع القــرار، بحيــث يتفــّوق فريقــك. وستســاعدك أيًضــا هــذه الــدورة التدريبيـّـة علــى إدارة العمليــات الُمهمــة للفريــق، مثــل: تســوية النزاعــات، وبنــاء 

الثقــة التــي تؤثـّـر تأثيــًرا كبيــًرا فــي أداء فريقــك. ســتناقش بعًضــا مــن أفضــل الطــرق لتوظيــف اإلمكانــات اإلنتاجيــة للفــرق فــي الوقــت الــذي تخفــف فيــه مــن مخاطــر العمــل 

الجماعــي وفخاخــه. وفــي المنظمــات الحديثــة، تتــم أغلــب األعمــال فــي فــرق، ولكــن تتفــاوت نتائــج العمــل الجماعــي تفاوتـًـا اســتثنائيًّا. تفتقــر العديــد مــن الفــرق إلــى اإلعــداد 

والبنــاء الســليم، حيــث تعانــي مــن نزاعــات يصُعــب تســويتها، وتمــر بتجــارب فشــل فــي التنســيق، وتواجــه تحديــات خطيــرة متعلّقــة بالتحفيــز. ومــن ثــم، تخفــق العديــد مــن 

الفــرق فــي إدراك إمكاناتهــا، وغالبـًـا مــا يضعــف أداؤهــا، حتــى أداء األفــراد الذيــن يعملــون علــى مهــام مماثلــة.

وبعــد االنتهــاء مــن هــذه الــدورة التدريبيـّـة، ستكتســب مجموعــة مــن األدوات والممارســات التــي تُمّكنــك مــن إعــداد فريقــك، وإدارتــه، وتقييمــه بفاعليـّـة، وتحســينه باســتمرار. 

وســتجعلك هاتــان الرؤيتــان قائــد فريــق أكثــر فاعليـّـة، بــل ُمســاهًما متميـّـًزا فــي هيــكل الفريــق.

اهداف البرنامج:

التدريب على كيفية بناء فريق عمل متميز وعالي األداء 	

تحسين مهارات العمل الجماعي والتعاون 	

كيفية الحفاظ على أداء الفريق من خال التعلّم والتحسين المستمّرين 	

التدرب على أفضل الممارسات لتكوين فريق ومواءمة أهداف الفرد مع أهداف الفريق 	

التدرب على كيفية تحديد األدوار، وبناء الهياكل، وإدارة عمليّة ُصنع القرار، بحيث يتفّوق فريقك 	

التدرب على إدارة العمليات الُمهمة للفريق، مثل: تسوية النزاعات، وبناء الثقة التي تؤثّر تأثيًرا كبيًرا في أداء فريقك 	

تطبيق أفضل الطرق لتوظيف اإلمكانات اإلنتاجية للفرق 	
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الممارسات القيادية الفعالة
وبناء فرق عمل عالية األداء

المحتويات البرنامج:

مفهوم فرق العمل وأهميته:

مفهوم فرق العمل 	

نشأة وتطور منهجية فرق العمل 	

المبادئ األساسية لفرق العمل. 	

أهداف فرق العمل. 	

أنواع فرق العمل 	

تطوير و تنمية فرق العمل وبناء فريق متمزي:

مؤشرات الحاجة إلى بناء فرق العمل. 	

فوائد إدارة وبناء فرق العمل. 	

خصائص فرق العمل الفعالة. 	

مراحل تطوير فريق العمل. 	

تطوير المهارات الشخصية ألعضاء فرق العمل 	

مهنجيات كفاءة التمزي يف قيادة فرق العمل الفعالة:

القدرات الازمة لتأثير القيادة المتميزة 	

قيادة العمل الجماعي وتطوير وتحسين القدرة التطويرية 	

الصات اإليجابية والروابط التفعيلية في البيئة العمل التشغيلية. 	

ــترك  	 ــع المش ــي والداف ــل الجماع ــال العم ــن خ ــداف م ــق األه ــارات تحقي مه

واألدوار. المهــام  إلنجــاز 

القيادة و تحقيق التمكين النفسي لألفراد الفريق 	

دور القائد التشغيلي في حل الصراع وتفعيل نتائج الفريق 	

آليات تطوير و متزي العمل اجلماعي يف بيئة عمل مرنة:

مهارات المدير الفعال في فرق العمل 	

قيادة المواقف الصعبة بفرق العمل 	

دور المهارات اإلدارية في تحقيق التمكين النفسي لألفراد الفريق 	

أثر البئة المرنة في حل النزاعات وتفعيل نتائج الفريق 	

الخصائص الخمسة لفريق العمل الناجح من خال فكر قيادة متميزة 	

دور فرق العمل في تطبيق آليات بيئة العمل المرنة 	

الدافعية و التحفزي داخل فرق العمل لمستوى آداء متمزي:

تحليل السلوك البشري ألفراد الفريق 	

الدافعية والتحفيز ألداء األعمال 	

ــترك  	 ــع المش ــي والداف ــل الجماع ــال العم ــن خ ــداف م ــق األه ــارات تحقي مه

واألدوار المهــام  إلنجــاز 

الطبيعة البشرية في التعامل مع اآلخرين وأطراف التعامل 	

الدافعية واإلدراك وأثرهما في تحقيق فعالية التعامل مع اآلخرين 	

اإلختافات اإلدراكية بين البشر وأهمية فهمها للتعامل الفعال والمؤثر. 	

مهارات متزي فرق العمل لتحقيق األهداف:

المهارات السلوكية الازمة لفاعلية اإلتصال 	

مهارات التعامل مع النماذج البشرية ذات الفروق الثقافية المختلفة 	

التعامل مع ضغوط العمل 	

مهارات التفاوض الفعال في التعامل مع اآلخرين 	

مهارات إقناع اآلخرين وتحقيق التعامل الفعال معهم 	

أساليب السيطرة العقلية في التعامل 	

قيادة وحتفزي التفكري االبتكاري واإلبداعي لفرق العمل:

أجزاء فرق العمل الثاثة األساسية 	

فرق العمل كتطبيق فعال لمبادئ الجودة الشاملة 	

المهارات الشخصية ألعضاء فرق العمل 	

دور القيادي المتميز في فرق العمل 	

قيادة المواقف الصعبة بفرق العمل 	

القيادة االبتكارية لفرق العمل عالية اإلنجاز 	

القيادة ... وتحقيق التمكين النفسي والتحفيز لفرق العمل 	
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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 :........................)الممارسات القيادية الفعالة وبناء فرق عمل عالية األداء ( 

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

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

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

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

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 4500 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.


