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مقدمة:
تعرف عملية بناء فرق العمل بأنها خليط من التغذية العكسية ومدخل اإلستشارات اإلجرائية الذي يهدف إلى تحسين فاعلية عمل الجماعة اإلنتاجى والسلوكى من خالل التركيز 
على أساليب وإجراءات العمل والعالقات الشخصية، وتعرف أيضاً على أنها سلسلة من النشاطات المصممة بهدف تحسين أداء األفراد، وينظر إلى أنشطة بناء فرق العمل على 
أنها طريقة للتأثير اإليجابي فى العالقات بين األفراد بهدف رفع أداؤهم نحو األفضل وتوحيد جهودهم نحو المهام الموكلة إليهم للوصول إلى أهداف المنظمة بأفضل الطرق والسبل 

الممكنة

وتعتبر عملية بناء فرق العمل حدث مخطط له بعناية لمجموعة من األفراد الذين يرتبطون معاً بنوع من األهداف داخل المنظمة وذلك بهدف تحسين الطرق واألساليب التى يتم بها 
أداء العمل، لذلك فالهدف من األخذ بالمنهجية الجيدة لبناء فرق العمل تجعل من الجماعة وحدة متماسكة ومتجانسة تمتاز بالفاعلية والتفاعل المثمر بين األعضاء لتكون في النهاية 

جماعة مندمجة ملتزمة بالعمل على تحقيق أهداف محددة

وتلعب القيادة الناجحة دورا محوريا فى بناء فريق العمل ذو التأثير العالى وبث روح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد بين العاملين وتدرك أهمية رفع معنوياتهم والتعرف على 
شخصياتهم ورغباتهم وإنجاز األعمال من خالل هؤالء األفراد لتحقيق األهداف النهائية للفريق، والقائد الناجح يؤمن أن المنظمة تتكون من كل فرد ينتمى إليها ويعمل فيها، وأن 
نجاحها يعتمد على المدى الذي يمكن له كقائد إشراك أكبر عدد ممكن من األفراد في حل المشاكل واألخذ بمقترحاتهم سواء للتطوير والتحسين المستمر وتحقيق التميز فى تحقيق 

األهداف أوفيما تواجهه المنظمة من عقبات.

أهداف البرنامج: 
	w إلمام المشاركين بمفهوم فريق العمل والمفاهيم والمصطلحات اإلدارية الهامة للممارسة اإلدارية الصحيحة في مجال القيادة اإلدارية لفرق العمل
	wتعريف المشاركين بديناميكيات المجموعات ودورة حياة فريق العمل ومكوناتها
	wتنمية مهارات المشاركين بإستراتيجيات بناء وإدارة فرق العمل
	wإلمام المشاركين باألدوات اإلدارية التى تساهم في نجاح فريق العمل
	w تمكين المشاركين من ممارسة األدوات اإلدارية المستخدمة في أعمال فرق العمل الفعالة ذات التأثير العالى بشكل عملى تطبيقى يساهم في إكتسابهم للمهارات الالزمة للقيادة

اإلدارية لفريق العمل

المحتويات األساسية:

فرق العمل الفعالة:

	wنشأة وتطور منهجية فرق العمل
	wمفهوم فريق العمل
	wمفهوم بناء فريق العمل
	wالفريق بين فريق العمل والعمل الجماعي
	wالفرق بين فريق العمل واللجنة
	wأهداف بناء فرق العمل
	wمؤشرات الحاجة إلى بناء فرق العمل
	wفوائد إدارة وبناء فرق العمل
	w:خصائص فرق العمل الفعالة

	wمتى نستطيع أن نقول أن فريق العمل فعال
	wخصائص وسمات أعضاء الفريق
	wصفات فريق العمل الفعال
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	w:أنواع فرق العمل
	wفرق عمل اإلدارة العليا
	wفرق العمل الوظيفية
	wفرق العمل المتعددة الوظائف
	wًفرق العمل الموجهة ذاتيا
	wًفرق العمل المدارة ذاتيا
	w فرق العمل االفتراضية
	wحاالت وتطبيقات عملية 

مهنجية بناء فرق العمل ذات التأثري العاىل:

	wخصائص العمل الجماعى
	wصفات السلوك الجماعى
	w:عناصر تماسك الجماعة

	wعوامل تماسك المجموعات
	wعوامل تفكك المجموعات
	wمفهوم ديناميكيات المجموعات
	wدورة حياة المجموعة
	w:مراحل بناء فريق العمل

	wمرحلة التشكيل
	w)مرحلة العصف )الصراع
	wمرحلة التعاون
	w مرحلة األداء
	wحاالت وتطبيقات عملية

أثر القيادة يف بناء فرق العمل ذات التأثري العاىل:

	wاألنماط القيادية وتأثيرها في فرق العمل
	wمدى تحرك المدير مع مرؤوسين في جماعات العمل
	wمهارات التوجيه داخل فريق العمل
	wإدارة االتصال داخل فريق العمل
	wآليات التحفيز داخل فريق العمل
	w اإلجراءات االنضباطية و أثرها على فاعلية جماعات وفرق العمل
	wمهارات اإلقناع والتأثير على أعضاء فريق العمل
	wحاالت وتطبيقات عملية 

أدوار اعضاء فريق العمل ذو التأثري العاىل:

	wمفهوم المهمة
	wمهارات التفويض داخل فريق العمل
	wاألدوار التي يلعبها األفراد داخل فرق العمل
	wتأثير حاالت الذات على اداء أعضاء فريق العمل لمهامهم
	w شبكات اإلتصال التبادلية المكلمة و المتقاطعة و الخفية و تطويعها لزيادة فاعلية

الفريق 
	wحاالت وتطبيقات عملية

األدوات التطبيقية إلدارة فرق العمل ذات التأثري العاىل:

	wBrainstorming العصف الذهني

	wQuestions of knowledge أسئلة المعرفة

	wS.W.O.T Analysis  نموذج تحليل البيئة الداخلية والخارجية

	wFish Bone Strategies إستراتيجية عظم السمك

	w. Table cause and effects جدول السبب واآلثار

	wDesign Objectives تصميم األهداف

	wAnalysis of objectives تحليل األهداف

	w)Work Breakdown Structure )WBS هيكل تجزئة ) تقسيم ( العمل

	wS . M . A . R . T نموذج تدقيق األهداف

	wDelegation of authority تفويض السلطة

	wFlow Charts ) خرائط اإلنسياب  ) التدفق

	w Model checking the elements of نموذج تدقيق عناصر الهدف الجيد

good objective

	w Construction of educational performance بناء مؤشرات األداء

indicators

	wGantt chart مخطط غانت

	wProblem-solving and decision- حل المشكالت واتخاذ القرارات

making

	wDisney Creativity Strategy استراتيجية دزني اإلبداعية

	wCycle of change دورة التغيير

	w The Japanese   ) اإلستراتيجية اليابانية للتحسين المستمر ) كايزن

Strategy of Continuous Improvement Kaizen

	wDeming Cycle دائرة التحسين

	wحاالت 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:

	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 :........................)بناء وقيادة الفريق ذو التأثير العالي ®( 

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.


