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االتصاالت المؤسسية وكفاءة العمل الجماعي المتعدد

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

المقدمة:
تعد الفرق جزءا أساسيا من العمل المنجز في معظم المؤسسات والبيانات واضحة ومقنعة - العمل الجماعي ضروري لنجاح المنظمة على المدى الطويل. واليوم، تعيد المؤسسات 

واألفراد اكتشاف أن الفرق القوية والتآزرية هي السبيل لتعزيز مشاركة الموظفين، وحل التحديات التنظيمية، وتحقيق النتائج. على الرغم من أن المبادرة الفردية والموهبة تلعب 

دورا كبيرا ، إال أنه في أكثر األحيان ، تتطلب النتائج واألداء االستثنائي   تآزر الفريق   . 

في هذه الدورة التدريبيّة، ستتعلم كيفية بناء فريقك، وتحسين مهارات العمل الجماعي والتعاون، والحفاظ على أداء الفريق . 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، ومناقشة أفضل الطرق لتوظيف اإلمكانات اإلنتاجية للفرق، 

إدارة األولويات وتنظيم خطة العمل،  كيفية تطوير روح الفريق في مؤسسات العمل على مختلف أنواعها واألساليب السليمة للتعامل مع الشخصيات الصعبة ،  ضمن الفريق، 

وإدارة التعارض والعمل مع أعضاء المجموعة صعبي المراس، والتفاوض للحصول على النتائج المفضلة، وتحسين التواصل الجماعي في البيئات االفتراضية، وتطوير فهم شامل.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

مفهوم التعاون والعمل الجماعي المنّظم .½	

طرق بناء بيئة العمل الجماعي الصحيحة .½	

إنشاء فريق قادر على التفكير االستراتيجي وحل المشكالت بطرق بناءة ومبتكرة.½	

ممارسات إلهام وقيادة اآلخرين والفرق إلى ذروة األداء . ½	

العالقات التعاونية وأهميتها في تطوير العمل الجماعي .½	

 مساعدة الفريق على التحرك خالل مراحل تطوير الفريق. ½	

 تحديد استراتيجيات لتعزيز التعاون والتآزر. ½	

 تطوير عمليات حل المشكالت واتخاذ القرارات. ½	

 إنشاء عمليات اتصال تساعد الفريق على أن يصبح أكثر تماسكا وتوافقا وتوحيدا. ½	

 تطوير مستويات أعلى من الثقة والمساءلة واالنفتاح. ½	

 وضع الخطط واالستراتيجيات لتحقيق توقعات المنظمة وأصحاب المصلحة. ½	

 التنسيق والمواءمة مع الفرق األخرى في المنظمة. ½	

 الذكاء العاطفي – إدارة تأثيره على ديناميكيات الفريق ½	

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:
 تم تصميم هذا البرنامج للمديرين والقادة الذين يرغبون في إلهام فرقهم لتحقيق أعلى مستويات األداء وتعزيز مهاراتهم القيادية.  والمشرفون وقادة الفرق المسؤولون عن بناء وقيادة 

الفرق الفعالة و الراغبين في اكتساب وإتقان مهارات النجاح وتحقيق األهداف من خالل التعاون، والعمل الجماعي كفريق عمل متماسك لتحقيق األهداف المستقبلية والمرشحون 

لتولى مناصب قيادية.
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االتصاالت المؤسسية وكفاءة العمل الجماعي المتعدد

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

محتوى البرنامج:محتويات البرنامج:

تعريفات العمل اجلماعي وأمناط الشخصية:
مفاهيم خاطئة حول العمل الجماعي½	
تعريفات العمل الجماعي في القرن الحادي والعشرين½	
مفهوم التآزر½	
خصائص الفرق ذات األداء العالي½	
	½DiSC نظرة عامة على أداة السلوك
	½DiSC السمات السلوكية األربعة في نموذج
ملف التطوير الشخصي½	
األنماط الشخصية للفريق½	

مهارات اإلدارة والقيادة الفعالة والشخصية القيادية:
القيادة و التركيز على صياغة المستقبل½	
وضع أهداف فعالة وقابلة للتنفيذ وتحقيق نتائج إبداعية½	
التميز في اتخاذ القرارات و توصيل المهمات لآلخرين بشكل واضح½	
التفكير المنطقي و التعامل مع الحقائق والمعلومات½	
تقييم كفاءة األفراد في التوجيه والتحفيز والتفويض لآلخرين½	
مهارات التحفيز وخلق الدافعية½	

مىت جيب إناشء عالقات تعاونية يف العمل اجلماعي:
عندما تكون وحدات األعمال المتباينة جغرافياً تعمل مع فريق مركزي½	
من أجل زيادة الرضا الوظيفي للموظف½	
عند إعطاء المجال للفريق بمزيد من المرونة في المهات½	
من أجل تطوير العمل المنظم بشكل مترابط½	

مزايا التعاون و قّوة عمل الفريق:
الحصول على قرارات أسرع وأفضل بشكل دائم½	
تطوير التحالفات االستراتيجية مع الفرق األخرى½	
زيادة مدى السيطرة و تطوير منهجية العمل½	
تناقص الصراع الداخلي بين أعضاء الفريق½	
تكون القرارات على أساس المبدأ التشاركي وليس على القوة½	
يجعل الفريق قادر على المنافسة الخارجية½	
زيادة اإلنتاجية للفريق التي تؤدي الى زيادة عائد االستثمار½	

طرق بناء بيئة العمل اجلماعي الصحيحة:
تحديد الهدف العامل للفريق ثم القيام بتوزيع أهداف العمل على الفريق½	
بناء الثقة وتعزيز النقد اإليجابي البنّاء½	
توضيح األدوار منذ بداية العمل½	
التحقق من وجود اتفاق بالمبادئ، و االلتزام باألهداف المشتركة½	
التواصل بصراحة وفعالية½	
العمل على جعل االجتماعات ذات مغزى و محتوى محدد½	
مناقشة العوائق الموجودة و العمل على تخطيها بشكل جماعي½	
تقدير األفكار و التركيز على اإلبداع½	
تحقيق التوازن بين تركيز الفريق و مقدرته على إنجاز األعمال½	
دعم قرارات المجموعة حتى لو لم تكن في اتفاق كامل½	

افضل طرق لتطوير مهارة التعاون وعمل الفريق:

االتصال الفّعال بين أعضاء الفريق بشكل نستمر.½	
التسامح وتعزيز روح المحبة بين األعضاء.½	
مرونة القيادة واتخاذ القرار.½	
العمل بروح الفريق الواحد للوصول ألفضل نتائج العمل.½	
التناسق بين مهام األعضاء و عدم تحميل العبئ على أشخاص معينين.½	
الموثوقية و التعامل بإخالص لتجنب ظلم أحد اإلعضاء½	

مهنجيات قيادة األفراد يف منظومة العمل:

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	

مفاهيم قيادة الفريق:

أنماط القيادة½	
اآلثار المترتبة على المواقف والشخصية½	
عشر طرق لتمكين المرؤوسين½	
القيادة الظرفية½	
مستويات التطوير½	
أساليب التحفيز المختلفة½	

القيادة … وآليات تطوير العمل اجلماعي:

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

)االتصاالت المؤسسية وكفاءة العمل الجماعي المتعدد(
ممارسات إلهام وقيادة اآلخرين والفرق إلى ذروة األداء 

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


