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مقدمة:

يتطلب تطوير الفريق عالى األداء الوقت والجهد. ولكن قبل كل شيء ، يتطلب األمر فهم ديناميكيات الفرق عالية األداء. إن الفريق المرن ذو األداء العالي هو هدف يستطيع كل 

قائد فريق عمل تحقيقه من خالل جهد واعي لبناء الثقة باإلضافة إلى السلوكيات والمهارات الالزمة لحل المشكالت بشكل تعاونى. يتم إنشاء الفرق المرنة الناجحة عندما يوفر القائد 

إحساًسا واضًحا بالهدف ، مع التركيز على خلق بيئة يتم فيها تمكين األعضاء وتحفيزهم وتحديهم ، حيث يشعر األفراد أن نقاط قوتهم يتم استغاللها، تبحث دائًما فرق العمل عالية 

األداء عن طرق لتحسين أداء أعمالها ، والتي تفصلها بوضوح عن اآلخرين ، يعتبر التواصل المفتوح والفعال أحد المفاتيح الرئيسية لقيادة هذه الفرق بنجاح

وبينما نسعى جاهدين من أجل المنافسة ، تصبح الفرق المرنة عالية األداء أكثر أهمية لنجاحنا، بغض النظر عن مرحلة تجمع فريقك ، ستساعد الخطوات الرئيسية المتضمنة في 

الدورة التدريبية لدينا في إنشاء فريق مرن ذو أداء عالى تتأثر إنتاجية الفريق ونجاحه بشكل كبير بالعالقات داخل الفريق وقدرتهم على العمل كوحدة متماسكة. 

توفر هذه الدورة التفاعلية عملية تطوير فرق مرنة ناجحة تسهل تطوير فريق جديد أو تنشيط فريق حالي، سواء كان فريق العمل الخاص بك هو مجموعة عمل مستمرة ، أو فريق 

خاص قائم على مشروع محدود المدة ، فسوف تزيد من فعاليته بسرعة باستخدام أدوات ومهارات العمل الجماعى هذه. يتكيف هيكل الفريق المرن بسهولة تامة مع الظروف 

المتغيرة ولديه إمكانات أكبر للحلول اإلبداعية واإلبتكارية الجديدة لتحديات العمل. 

أهداف البرنامج:

تعريف المشاركين بمفهوم فريق العمل والمفاهيم والمصطلحات اإلدارية الهامة للممارسة اإلدارية الصحيحة في مجال القيادة اإلدارية لفرق العمل المرنة�	

إلمام المشاركين بديناميكيات المجموعات ودورة حياة فريق العمل المرن ومكوناتها�	

صقل مهارات المشاركين بإستراتيجيات إدارة فرق العمل المرنة�	

تعريف المشاركين باألدوات اإلدارية التي تساهم في نجاح فريق العمل�	

تمكين المشاركين من ممارسة األدوات اإلدارية المستخدمة في أعمال فرق العمل الفعالة بشكل عملى تطبيقي يساهم في إكتسابهم للمهارات الالزمة للقيادة اإلدارية لفريق �	

العمل المرن 
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الوحدة األولى:

مفهوم فرق العمل المرن عاىل األداء

نشأة وتطور منهجية فرق العمل�	
مفهوم فريق العمل�	
مفهوم بناء فريق العمل�	
الفريق بين فريق العمل والعمل الجماعي�	
الفرق بين فريق العمل واللجنة�	
مقارنة بين مفهومي التعلم والتعليم�	
أهداف بناء فرق العمل�	
مؤشرات الحاجة إلى بناء فرق العمل�	
فوائد إدارة وبناء فرق العمل�	
خصائص فرق العمل الفعالة:�	

متى نستطيع أن نقول أن فريق العمل مرن وفعال�	
خصائص وسمات أعضاء الفريق�	
صفات فريق العمل الفعال�	
أنواع فرق العمل:�	

فرق عمل اإلدارة العليا�	
فرق العمل الوظيفية�	
فرق العمل المتعددة الوظائف�	
دوائر مراقبة الجودة�	
فرق العمل الموجهة ذاتياً�	
فرق العمل المدارة ذاتياً�	
فرق العمل االفتراضية�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الثانية:

مهنجية بناء فرق العمل المرنة عالية األداء

خصائص العمل الجماعي�	
صفات السلوك الجماعي�	
عناصر تماسك الجماعة :�	

عوامل تماسك المجموعات�	
عوامل تفكك المجموعات�	
المدخل المتكامل لمحددات السلوك الجماعي ) مختبر العمل الجماعي (�	
مفهوم ديناميكيات المجموعات�	
دورة حياة المجموعة�	
مراحل بناء فريق العمل :�	

مرحلة التشكيل�	
مرحلة العصف )الصراع(�	
مرحلة التعاون�	
مرحلة األداء�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الثالثة:

أثر القيادة يف بناء فرق العمل المرنة عالية األداء

األنماط القيادية وتأثيرها في فرق العمل�	
مدى تحرك المدير مع مرؤوسين في جماعات العمل�	
مهارات التوجيه داخل فريق العمل�	
إدارة االتصال داخل فريق العمل�	
آليات التحفيز داخل فريق العمل�	
اإلجراءات االنضباطية و أثرها على فاعلية جماعات وفرق العمل�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الرابعة:

أدوار اعضاء فريق العمل المرن عاىل األداء

مهارات التفويض داخل فريق العمل .�	
األدوار التي يلعبها األفراد داخل فرق العمل .�	
تأثير حاالت الذات على اداء أعضاء فريق العمل لمهامهم .�	
شبكات اإلتصال التبادلية المكلمة و المتقاطعة و الخفية و تطويعها لزيادة فاعلية �	

الفريق
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الخامسة:

عالية  العمل المرنة  فرق  إلدارة  واإلبتكار  للجودة  التطبيقية  األدوات 
األداء

	�: Brainstorming العصف الذهني
	�Questions of knowledge أسئلة المعرفة
	�S.W.O.T Analysis  نموذج تحليل البيئة الداخلية والخارجية
	�Fish Bone Strategies إستراتيجية عظم السمك
	�       Table cause and effects جدول السبب واآلثار
	�Analysis of objectives تحليل األهداف
	�)Work Breakdown Structure )WBS هيكل تجزئة ) تقسيم ( العمل
	�Flow Charts ) خرائط اإلنسياب  ) التدفق
	� Construction of educational performance بناء مؤشرات األداء

indicators
	�Problem-solving and decision- حل المشكالت واتخاذ القرارات

making
	�Disney Creativity Strategy استراتيجية دزني اإلبداعية
	�Cycle of change دورة التغيير
	� The Japanese   ) اإلستراتيجية اليابانية للتحسين المستمر ) كايزن

Strategy of Continuous Improvement Kaizen
	�. Deming Cycle دائرة التحسين
حاالت وتطبيقات عملية�	



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 :........................)الجودة واالبتكار في بناء شبكة من الفرق المرنة 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.


