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المقدمة:
في المنظمات الحديثة، تتم أغلب األعمال في فرق، ولكن تتفاوت نتائج العمل الجماعي تفاوًتا استثنائًيّا. تفتقر العديد من الفرق إلى اإلعداد والبناء السليم، حيث تعاني من نزاعات 
يصُعب تسويتها، وتمر بتجارب فشل في التنسيق، وتواجه تحديات خطيرة متعلّقة بالتحفيز. ومن ثم، تخفق العديد من الفرق في إدراك إمكاناتها، وغالًبا ما يضعف أداؤها، حتى 

أداء األفراد الذين يعملون على مهام مماثلة.

 هذه الدورة التدريبيّة،  ستقدم افضل ممارسات ومنهجيات قيادة األفراد : المقومات األساسية، ما الذي يصنع القائد الفاعل؟، كيف يمكنك اكتساب المهارات القيادية؟، كيف تبتكر 
رؤية؟، كيف يمكنك تحفيز األفراد الذين تحتاجهم؟،  وستتعلم كيفية بناء فريقك، وتحسين مهارات العمل الجماعي والتعاون، والحفاظ على أداء الفريق من خالل التعلّم والتحسين 
المستمّرين. وعلى وجه الخصوص، ستتعلم أفضل الممارسات لتكوين فريق ومواءمة أهداف الفرد مع أهداف الفريق. وستتعلم أيًضا كيفية تحديد األدوار، وبناء الهياكل، وإدارة 

عمليّة ُصنع القرار، بحيث يتفّوق فريقك.

وستساعدك أيًضا هذه الدورة التدريبيّة على إدارة العمليات الُمهمة للفريق، مثل: تسوية النزاعات، وبناء الثقة التي تؤثّر تأثيًرا كبيًرا في أداء فريقك. ستناقش بعًضا من أفضل 
الطرق لتوظيف اإلمكانات اإلنتاجية للفرق في الوقت الذي تخفف فيه من مخاطر العمل الجماعي وفخاخه. وبعد االنتهاء من هذه الدورة التدريبيّة، ستكتسب مجموعة من األدوات 
والممارسات التي تُمّكنك من إعداد فريقك، وإدارته، وتقييمه بفاعليّة، وتحسينه باستمرار. وستجعلك هاتان الرؤيتان قائد فريق أكثر فاعليّة، بل ُمساهًما متميًّزا في هيكل الفريق،  

توفر هذه الدورة مقدمة رائعة لما يلزم لبناء وإدارة وقيادة فريق عالي األداء، وتمنحك األدوات العملية والتقنيات التي يمكنك استخدامها على الفور مع فريقك.

أهداف الدورة:
منخاللهذهالدورةالتدريبية،سيكتسبالماشركنيالمهاراتوالكفاءاتالتالية:

 فهم ديناميكيات المجموعة ½	
 خلق البيئة لألداء العالي½	
طرق وتقنيات وممارسات إعداد وبناء فريق عالي األداء ½	
وكيفية تطوير روح الفريق  ½	
 مراحل تطوير الفريق: تسريع العملية½	
 وضع أهداف محددة بوضوح للفريق ½	
ووضع خطة عمل لتحقيقها ½	
 تحديد األدوار والمسؤوليات الواضحة  داخل الفريق ½	
 أدوار الفريق: التآزر من خالل التنوع ½	
 مواءمة الفرق مع التآزر التنظيمي ½	
 بناء ثقافة التعلم: التعامل مع األخطاء والفشل ½	
 الذكاء العاطفي – إدارة تأثيره على ديناميكيات الفريق ½	
 تخطيط الفريق وحل المشكالت واتخاذ القرارات ½	
 قيادة فريق العمل بنجاح ومساعدة األعضاء على تحقيق كامل قدراتهم½	

فوائد من هذه الدورة :
 زيادة إنتاجية األفراد والفرق ½	
تحسين االتصاالت بين أعضاء الفريق  ½	
يصبح أكثر تركيزا على تحقيق أهداف الفريق وأهدافه  ½	
زيادة الثقة بالنفس  ½	
تحسين النتائج اإلجمالية للفريق½	

المنهجية:
تتبع هذه الدورة التدريبية أسلوباً تفاعلياً وتشاركياً، حيث أنها تتضمن مجموعة متنوعة من األدوات التي تمّكن المشاركين من الوصول إلى مستوى األداء المتميّز ضمن سياق فرق 
العمل.تستند الدورة التدريبية إلى أربعة محاور تعليمية وهي: التعليم المفاهيمي )العروض التقديمية للمستشار(، ولعب األدوار )التمارين الجماعية(، ومشاركة الخبرات )نقاشات 

الطاولة المستديرة(، وتناول دراسة الحاالت والسيناريوهات.

الفئات المستهدفة:
المدراء والمشرفون وقادة الفرق المسؤولون عن بناء وقيادة الفرق الفعالة والمرشحون لتولى مناصب قيادية او اعلى.
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محتوى البرنامج:محتويات البرنامج:

مهاراتاإلدارةوالقيادةالفعالةوالشخصيةالقيادية:

القيادة و التركيز على صياغة المستقبل.½	
وضع أهداف فعالة وقابلة للتنفيذ وتحقيق نتائج إبداعية½	
التميز في اتخاذ القرارات و توصيل المهمات لآلخرين بشكل واضح.½	
التفكير المنطقي و التعامل مع الحقائق والمعلومات.½	
تقييم كفاءة األفراد في التوجيه والتحفيز والتفويض لآلخرين.½	
مهارات التحفيز وخلق الدافعية½	

بناءفريقعايلاألداء:

وصفة للفرق الناجحة½	
لتمييز بين مجموعات العمل والفرق. ½	
 تحديد أدوار ومسؤوليات أعضاء الفريق. ½	
 خطط لبناء فريق واإلشراف على إعداد أهداف الفريق. ½	
 تتبع األداء والمساءلة وإدارة الوقت. ½	
 اإلشراف على اجتماعات الفريق والمفاوضات واتخاذ القرارات. ½	
 تطبيق تقنيات حل المشكالت لحل التعارضات والخلل الوظيفي للفريق.½	

مهنجياتقيادةاألفراديفمنظومةالعمل:

الفكر القيادي الحديث وفقا لمعايير التميز و الجودة½	
منهجية تميز العمل وقياس وتطوير األداء½	
تطبيق المعايير و الممارسات الدولية المتطورة في قيادة األفراد.½	
قيادة وتعزيز قدرة المؤسسة على االرتقاء بأدائها½	
قيادة و تطوير القدرات للقيام بمهام العمل بفاعلية و تحقيق األهداف االستراتيجية½	
قيادة أفضل مستويات التميّز والريادة في العمل½	

القيادةوصناعةالقراراتاإلسرتاتيجية:

ماهية القرار االستراتيجي؟½	
أهمية و مميزات القرارات االستراتيجية½	
مراحل صنع القرار االستراتيجي½	
العوامل المؤثرة في هيكلية و صناعة القرارات اإلستراتيجي½	
مداخل صناعة القرارات االستراتيجية وعالقتها باألداء½	
القيادة و فعالية القرارات اإلستراتيجية½	

إسرتاتيجياتالقيادةوجودةاآلداء:

القيادة و آليات التنسيق بين الذكاءات، القدرات الذهنية، المهارات الشخصية½	

مهارات القيادة والقدرة على فهم وتحليل المتغيرات.½	

أثر القيادة في رفع األداء وتعزيز الفعالية وخلق المزايا التنافسية.½	

إستراتيجيات القيادة ومعايير التميز الفعال.½	

القيادة اإلبتكارية في البيئة التنافسية المعاصرة.½	

القيادة اإلبتكارية والتنسيق بين الذكاءات الفردية المتعددة لفريق العمل.½	

القيادة اإلبتكارية وعملية إتخاذ القرارات و حل المشكالت.½	

كفاءاتالتمزييفقيادةفرقالعمل:

تعريف الفريق و مراحل تكوينه½	

أهمية العمل ضمن العمل½	

أنواع فرق العمل½	

أساليب قيادة فرق العمل½	

آليات القيادة المتميزة والتميز القيادي واإلداري½	

القياده … سيكولوجية صنع القرار الذكي ومهارات التفكير الحيوي للفريق½	

قيادة العمل الجماعي وتطوير وتحسين القدرة التطويرية½	

القيادة…وآلياتتطويرالعملاجلماعي:

مهارات القيادي الفعال في فرق العمل½	

قيادة المواقف الصعبة بفرق العمل½	

دور القيادة التشغيلية في تحقيق التمكين النفسي لألفراد الفريق½	

القيادة الفعالة وأثرها في مراحل تكوين الفريق األربعة½	

دور القائد في إدارة و حل الصراع وتفعيل نتائج الفريق½	

الخصائص الخمسة لفريق العمل الناجح½	

مهام القائد في حل مشاكل العمل الجماعي½	



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
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)إدارة الفرق والتفويض والتحفيز وحل النزاعات والتفاوض ®(

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.


