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المقدمة:
مجهزا  العمل  فريق  يكن  لم  إذا  الموضوعة  واالستراتيجيات  الخطط  أفضل  تفشل  قد 
بشكل جيّد لقيادة الخطة ، إن بناء فرق عالية األداء يستغرق وقتا وجهدا وفهما عميقا 

لديناميكيات الفرق الفعالة.

ما هو فريق العمل عالي األداء؟ ما الذي يجعل الفريق فريقا جيداً؟ إنها أسئلة بسيطة، 
إلى أن يطرح أحد هذه األسئلة. إن أول سؤال  الردود،  بأننا نعرف  الظن  إلى  ونميل 
يطرحه شخص ما، أكان قائدا أم مرشح قائد، أو عضو في فريق، على نفسه... هل فريق 
العمل ضروري؟ هل يتطلب هذا العمل جهود متكاملة من الناس؟ ولماذا وجود الفريق 
أساسا؟ ما هي نوعيات المهمات التي تحتاج إلى فريق عمل؟ هذه األسئلة سوف يجيب 

عنها هذا البرنامج التدريبي. 

معرفة  من  المشارك  سيتمكن  يوروماتيك،  والعملي من  المكثف  المهني  التدريب  هذا 
مجموعة كاملة من تقنيات القيادة الفعالة التي تم اختبارها جيًدا إلدارة األفراد.  وتعلم 
كيفية بناء فريق ناجح. وعند االنتهاء من الدورة ، سوف تمتلك الثقة والمعرفة العاطفية 
فيما يتعلق بكيفية الحصول على أقصى استفادة من موظفيك وتكون قائدا تحفز اآلخرين  

وتحقق نتائج إدارة فريق رائعة ومستدامة.

أهداف الدورة :
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

فهم الطبيعة البشرية، واإلختالف بين األفراد وتنوع إحتياجاتهم ورغباتهم½	
إطالق قدراتهم و طاقاتهم لقيادة و تحفيز فرق العمل½	

إعادة بناء فرق العمل و تطوير قدرات أعضاء الفرق و إشراكهم فى عملية ½	
وضع وتحديد أهداف الفريق

تصميم خطوات العمل ووضع معايير األداء½	
توزيع المهام وتحديد األدوار½	
المحافظة على األداء الفعال لفرق العمل½	
إكتشاف الطرق و األساليب المالحية لقيادة الفريق وتحقيق النتائج½	
القيادة الفعالة لنشاطات الفريق، والتحضر في إدارة الصراعات والخالفات½	
خلق بيئة عالية التحفيز، ومناخ مناسب للعمل½	
تمكين أعضاء الفريق و متابعة أدائهم½	
بناء روح الثقة والتعاون بين األفراد½	
توقع المشكالت قبل حدوثها، وتقديم حلول لها½	
استخدام أساليب العمل الجماعي في التفكير وحل المشكالت وترتيب األولويات½	
التشجيع على المشاركة ومتابعة تقييم التقدم نحو تحقيق األهداف وإبداء التفهم ½	

ألفكار أعضاء الفريق
دعم اإلبداع واإلبتكار، واإلتصاالت المفتوحة½	
تهيئة البيئة المناسبة لتحسين الخدمات والمنتجات التي تقدمها المنظمة½	

الفئات المستهدفة:
كافة المدراء أو الموظفين½	
المعنيين في اإلدارة والذين يرغبون في تطوير مهاراتهم اإلدارية والقيادية½	
جميع من يتطلب عمله العمل ضمن فريق أو بناء فرق عمل½	

محتوى البرنامج:محتويات البرنامج:

أاسسيات فرق العمل:
مفهوم و أهمية فريق العمل½	
فوائد بناء فرق العمل الديناميكية½	
خصائص فرق العمل الديناميكية½	

مراحل بناء الفريق:
التكوين ½	
صياغة و تحديد رؤية الفريق½	
صياغة و وضع األهداف½	
مؤشرات اآلداء½	

الزناع و اإلختالف:
أسباب النزاع½	
إستراتيجيات النزاع½	
الحل المشترك للمشكلة½	

صياغة و تطبيق القيم:
العالقة بين الثقافة المؤسسية و قواعد الفريق½	
وضع قواعد للفريق½	

التحفزي:
القوانين الكبرى للتحفيز½	
التحفيز الذاتى½	
تفهم إحتياجات أعضاء الفريق½	

القيادة:
طبيعة القيادة½	
مصادر قوة القائد½	
المالحة اإلستراتيجية و فريق العمل½	
القائد و المناخ المؤسسى½	
األنماط القيادية األساسية و المساندة½	

التوجيه و التدريب الفردى:
مزايا التوجيه و التدريب الفردى½	
منهج التوجيه و التدريب الفردى½	
تقييم الموقف و القدرات الحالية½	
التخطيط للتحسين و التطوير½	
التطبيق و التزويد بالمعلومات المرتدة½	
إرشادات لجلسات التوجيه و التدريب الفردى الفعالة½	



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.½	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971½	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة½	 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
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ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)® EFQM التــاريــخ :........................)التميز في قيادة وتحفيز الفريق وفق معايير الجودة

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.


