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مقدمه:
العمل الجماعي الفعال هو جانب مهم من جوانب نجاح أي مؤسسة. هناك العديد   من فوائد العمل الجماعي  ، وأبرزها ، زيادة في الدافع من موظفيك. أظهرت دراسة حديثة   أجرتها 
جامعة ستانفورد   أنه عندما يتم التعامل مع الناس كشركاء أو أعضاء في الفريق - حتى عندما ينفصلون جسدًيا - يزداد دافعهم. الدافع من موظفيك يعني المزيد من النجاح لشركتك.  
يمكن أن يبدو تطوير فريق فعال في المؤسسة مهمة بسيطة ومباشرة ، ومع ذلك قد يكون من الصعب تنفيذها ووضعها موضع التنفيذ. أعضاء الفريق يجب أن يكونوا قادرين على 
اإليمان بالعملية وإدراك النتائج الرائعة التي تأتي من العمل معاً بداًل من العمل بشكل فردي. لذلك األمر متروك للمدير لضمان أن يتم الحصول على الحماس .العمل الجماعي الفعال 

يسخر المعرفة الجماعية، والمهارة، والقوة، واإلبداع، والبصيرة وجهد كل شخص في الفريق لتحقيق أهداف الفريق. 

وبناءا على ما تقدم تتضمن هذه الدورة "إدارة العمل الجماعي : تمكين، تحفيز، توجيه والهام اآلخرين" عدة محاور منها: التعريف بماهية فرق العمل ومراحل بناء ونمو فريق 
العمل وعناصره ومقوماته وشروط نجاحه باإلضافة إلى مهارات العمل الجماعي والنظريات المؤثرة في طريقة العمل مع الجماعات والسلوكيات اإليجابية والسلبية لفريق العمل 
.هذه الدورة تستهدف تدريب وتأهيل القيادات وكافة العاملين المنظمات بكافة مستوياتهم للقيام ببناء وقيادة فرق العمل في منظماتهم بمهنية واحترافية وفق منهجية علمية وعالمية.

الهدف العام:
تزويد المشاركين بمهارات ومفاهيم وأساليب بناء الفريق باستخدام االستراتيجيات واألدوات الحديثة في العمل الجماعي، من خالل توظيف احدث الممارسات واألساليب اإلدارية 
والمطبقة عالميا في العمل الجماعي وكيفية تمييز أساليب التعامل المناسبة مع أنماط الشخصيات المختلفة وتسعى الدورة إلى تعريف المشاركين بمفهوم  فريق العمل وآليات بنائه 

وأهمية تنمية روح الجماعة لدى المشاركين في فريق العمل والتعريف باستراتيجيات إدارة فرق العمل وحاجة المؤسسة إلى فريق العمل.

أهداف البرنامج:
تطوير أساليب فعالة إلدارة الفريق 	
تطوير الرؤيا واإللهام للفريق 	
وضع األهداف الواضحة والمناسبة 	
تعلم تقنيات تحليل المشاكل وصناعة القرار 	
قيادة الفريق باستخدام مهارات االتصال الفعالة 	
التخطيط الفعال لالجتماعات 	
توضيح أنواع الفرق واألساليب المختلفة لتطوير األهداف الخاصة بالفريق وتحفيز أعضاء الفريق 	
توضيح أهمية تحديد األدوار والمسؤوليات ألعضاء الفريق داخل المؤسسات 	
التمرين على مراحل إعداد الفريق باالستفادة من التجارب العملية في المؤسسات التي ينتمي إليها المشاركين في التدريب 	

الفئات المستهدفة:
المدراء والمشرفون ورؤساء األقسام  والموظفون في القطاعيين العام والخاص  الذين يتطلب عملهم بناء فرق العمل والعمل ضمن فرق.
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المحتويات البرنامج:
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مفهوم العمل اجلماعي وأهميته يف جناح المنظمات:
قوانين العمل الجماعي  	
ممارسات التميز في  العمل الجماعي 	
مواصفات فريق العمل الجماعي المتميز 	
اليات وأساليب العمل الجماعي 	
خصائص افراد الجماعة الفعالة وطرق تحفيز فريق العمل 	
تحديد نقاط القوة في فريق العمل وتوزيع المهام المتنوعة 	
أساليب اطالق القدرات الكامنة وتعزيزها في فريق العمل 	
أنواع المهام الجماعية وأنواع فرق العمل في المنظمات 	
طرق اإلعداد لبناء فرق العمل في المنظمات 	
تهيئة وإعداد األفراد للتفاعل الجماعي داخل  فرق العمل 	

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 	

عملية بناء فريق عايل األداء:
الخطوات الخمسة لعملية بناء الفريق 	
تحديد األهداف 	
االتفاق على االستراتيجيات 	
تحديد أدوار الفريق 	
تحفيز أعضاء الفريق 	
تقييم أداء الفريق 	
مؤشر بيلبين ألدوار الفريق 	
األدوار التسعة لفريق العمل المتوازن وفق نظرية بيلبين 	

ديناميكيات الفريق الفعال:
مراحل بناء الفريق 	

مرحلة التشكيل 	
مرحلة العصف 	
مرحلة االستقرار 	
مرحلة اإلنتاجية 	
مرحلة النهاية 	
حل المشاكل ضمن الفريق 	
العوامل التي تشكل أداء الفريق 	
مراحل حل المشاكل ضمن الفريق 	
اتخاذ القرارات ضمن الفريق 	
بناء توافق في اآلراء 	
متطلبات توافق اآلراء 	

حتديد سلوكيات وطرق تواصل الفريق الفعال:

قنوات التواصل 	
طرق التواصل 	
بناء العالقات 	
إدارة النزاع 	
تطبيق أساليب إدارة النزاع 	

إدارة التمكني واسرتاتيجيات التحفزي الفعال:

مفهوم التحفيز ومحدداته 	
نظم التحفيز 	
ثالثون طريقة للتحفيز الفعال وتمكين العاملين بالمنظمة 	
حاالت وتطبيقات عملية 	
ورشة عملية 	
ادارة التمكين والتأثير اإلبداعي 	

افضل مماراست ومهنجيات قيادة الفريق:

تعريف القيادة 	
القيادة مقابل اإلدارة 	
أنماط القيادة 	
اآلثار المترتبة على المواقف والشخصية 	
طرق لتمكين المرؤوسين 	
القيادة الموقفية 	
مستويات التطوير 	
أساليب التحفيز المختلفة 	

كيف تكسب الطبيعة البرشية ىف صفك:

الطريق الى السعادة والنجاح 	
األفكار البناءة للتاثير 	
كيف تستخدم السر الرئيسى للتأثير على اآلخرين 	
كيف تحقق األستفادة من قدراتك الكامنة 	

كيف تتحكم ىف ترصفاتك ومواقف اآلخرين:

مدلول التأثير وأهميته 	
كيف تتحكم فى تصرفات ومواقف اآلخرين 	
كيف تترك انطباعاً جيداً لدى اآلخرين 	



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
00971  4  4571801 :tتليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس

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 :........................)العمل الجماعي الفعال : تمكين، تحفيز، توجيه والهام اآلخرين ®(

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.


