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مقدمة:
إن نجاح القادة والمديرين والمشرفين في البيئة العالمية المعقدة اليوم تعتمد بشدة على أداء 
فريقهم والنتائج التي يحققونها. من المهم كقائد أن تكون قادراً على تطوير ديناميكيات 
إيجابية لفريق العمل، وتعزيز المهارات، ودمج السلوكيات المفضلة كعادات – وباألخص 
بناء ثقافة األداء العالي .تم تصميم هذه  الدورة لمدة خمسة ايام من قبل يوروماتيك للذين 
أعضاء  لمواهب  العنان  وإطالق  العمل  فريق  قيادة  في  مهاراتهم  تطوير  في  يرغبون 
الفريق. ستساعد هذه الدورة   التفاعلية المديرين وقادة الفرق والمشرفين على تطوير 

المعرفة والمهارات الالزمة إلنشاء فريق عمل عالي األداء والحفاظ عليه.

أهداف البرنامج:
	w بناء اسلوب العمل الجماعي من خالل التعرف على خصائص فريق العمل

الفّعال واالستفادة منها
	w فهم كيفية تعزيز الثقة واالنسجام من خالل استكشاف نمط عمل أفراد

فريقك وكيف يؤثر على ديناميكيات المجموعة
	wفهم ما الذي يجعل الفرق ناجحة
	wفهم قيادة فريق العمل
	w التعرف على العناصر األساسية التي تنقل فريق العمل من المشاركة إلى

التمكين وكيفية إعطاء هذه العناصر لفريقك
	w فهم كيف يمكن ألدوات التخطيط  التنفيذي وأدوات التحليل أن تساعد

فريقك على األداء بشكل أفضل
	w توضيح أدوار ومسؤوليات أعضاء الفريق وضمان قدر أكبر من

المسؤولية

الفوائد من البرنامج:
	w أن تكون قادًرا على وضع استراتيجيات للتعامل مع التخاصم والنزاع

داخل فريق العمل والمشاكل الشائعة
	w أن تكون قادًرا على استخدام أدوات التقييم والتغذية الراجعة لمراقبة تقدم

الفريق
	w ،أن تكون قادًرا على تطبيق مهارات القيادة والتيسير لتعزيز التواصل

والتعاون واألداء
	w أن تكون قادًرا على استخدام اسلوب التواصل المناسبة لبناء الثقة، وتشجيع

التفكير المستقبلي وخلق الطاقة االيجابية داخل فريق العمل

مخرجات البرنامج:
	wتمكين أعضاء الفريق من المشاركة الفعالة فى إدارة و تحقيق المهام
	w تطبيق أنماط القيادة المختلفة لدعم أهداف و إحتياجات و توقعات أعضاء

الفريق
	wتحليل اإلحتياجات و الدوافع الفردية لتحفيز أعضاء الفريق
	wترسيخ و تقوية ثقافة الفريق

أاسسيات فرق العمل:
	wمفهوم و أهمية فريق العمل
	wفوائد بناء فرق العمل الديناميكية
	wخصائص فرق العمل الديناميكية

مراحل بناء الفريق:
	wصياغة و تحديد رؤية الفريق
	wصياغة و وضع األهداف
	wمؤشرات اآلداء

الزناع و اإلختالف:
	wأسباب النزاع
	wإستراتيجيات النزاع
	wالحل المشترك للمشكلة

صياغة و تطبيق القيم:
	wالعالقة بين الثقافة المؤسسية و قواعد الفريق
	wوضع قواعد للفريق

التحفزي:
	wالقوانين الكبرى للتحفيز
	wالتحفيز الذاتى
	wتفهم إحتياجات أعضاء الفريق

القيادة:
	wطبيعة القيادة
	wمصادر قوة القائد
	wالمالحة اإلستراتيجية و فريق العمل
	wالقائد و المناخ المؤسسى
	wاألنماط القيادية األساسية و المساندة

التوجيه و التدريب الفردى:
	wمزايا التوجيه و التدريب الفردى
	wمنهج التوجيه و التدريب الفردى
	wتقييم الموقف و القدرات الحالية
	wالتخطيط للتحسين و التطوير
	wالتطبيق و التزويد بالمعلومات المرتدة
	wإرشادات لجلسات التوجيه و التدريب الفردى الفعالة

تصميم الربناجم:
	wصمم هذا البرنامج للمدراء و قادة الفرق و المشرفين

أاسليب التدريب:
	wورش العمل
	wالتدريبات الفردية و الجماعية
	wالحاالت الدراسية
	wتمثيل األدوار



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:

	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: 

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 :........................)تطوير وصيانة وقيادة فرق 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( 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.


