
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

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

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

الكفاءات التنفيذية للقيادة وبناء الفريق



المحتويات األساسية:

Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

الكفاءات التنفيذية للقيادة وبناء الفريق

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

مقدمة:
 تم تصميم هذه الدورة التدريبية في الكفاءات التنفيذية للقيادة وبناء فرق العمل، لتحسين   مهارات القيادة   وتطوير كفاءات المشاركين بأن يكونوا قادرين على قيادة فرق ناجحة وعالية 
األداء. وتقدم ورش العمل لهذه الدورة لدينا   بتمارين التدريب الجماعي المفيدة والنصائح والتقنيات   التي سيجدها   المديرون والقادة الجدد وذوو الخبرة   ضرورية إلظهار   كيفية القيادة 

بفعالية   وستضعهم على الطريق الثابت لقيادة فرق عالية   اإلنتاجية وتحسين اإلنتاجية من خالل   أن يصبحوا مديرين ومحفزين ومفوضين وقادة أفضل  . 

الكفاءات التنفيذية للقيادة وبناء الفريق، هي دورة تدريبية مليئة بالتحديات والعملية، نحن نهدف إلى تعليم "  مهارات إدارة األفراد"   األساسية في بيئة إيجابية وبناءة. وقد تم تصميمه 
لتمكين المشاركين   من فهم األساسيات األساسية لالستراتيجية والتحفيز في بناء الفريق  . سوف تستفيد من خالل تعلم النصائح والتقنيات التي من شأنها زيادة كفاءتك وثقتك عند 

إدارة الفرق واألفراد والتأثير عليهم وقيادتهم. 

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wتطوير مهارات بناء وتطوير وقيادة فرق ذات أداء عالي
	wالمهارات الالزمة إلنشاء فريق مرن وعالي األداء وسريع االستجابة 
	wالقدرة والكفاءة على تحفيز وتمكين فريق فعال
	wإنشاء بيئة محفزة وقيادة فرق عالية األداء
	wإشراك وتحفيز الفريق باستخدام تقنيات الرؤية 
	wتطبيق استراتيجيات لتحسين عالقات الفريق
	wوضع استراتيجيات إلدارة التغيير داخل الفريق

المنهجية:
تعتمد هذه الدورة على استخدام عمليات المحاكاة التي تهدف إلى مساعدة المشاركين على تعلم أساليب التحفيز وااللهام وقيادة الفرق كما تحتوي الدورة على عدد من دراسات الحالة 

والتدريبات العملية والعروض والمناقشات الجماعية.

الفئات المستهدفة:
المدراء والقادة والمشرفون والموظفون الذين يتطلب عملهم بناء فرق العمل والعمل ضمن فرق.

فهم   السلوك   اإلناسين: 

	wمفهوم السلوك اإلنسان

	wالمكونات األساسية لسلوك االفراد

	wمبادئ السلوك اإلنساني العامة

	wمقومات ومتغيرات السلوك

	wمؤثرات السلوك اإلنساني

	wانواع السلوك اإلنساني العامة

 القيادة وبناء الفريق:
	w تحليل أسلوبك القيادي
	w قضايا تطوير الفريق 
	w هل أنت قائد أم مدير؟ 
	wالمهارات اإلدارية األساسية لبناء الفريق 
	w إنشاء هوية الفريق 
	w وضع المعايير والمتابعة للفريق 
	w تطوير استراتيجية القيادة 
	w نظرية التحفيز والممارسة 
	w استباق وإدارة الصراع 
	w اتخاذ القرارات  
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بناء   وقيادة   فرق   فعالة   منتجة : 
	wالمفاهيم األساسية لفرق العمل
	wفوائد فرق العمل
	wأنواع فرق العمل
	wتشكيل الفريق
	wمسؤوليات فريق العمل
	wخصائص لفريق العمل الناجح
	wال كيف تبنى وتدير وتحافظ على فريق العمل الفعَّ
	wمهارات االتصال والتواصل التحفيزي

تطوير   وتشغيل   الفرق   ذاتية   اإلدارة : 
	wًالفرق المدارة ذاتيا
	wًفوائد الفرق المدارة ذاتيا
	wًبعض الجوانب األخرى من الفرق المدارة ذاتيا

 دور   الشخصية   يف   التحفزي : 
	w تحديد نوع شخصيتك 
	w  تحديد نوع شخصية اآلخرين
	wالمحفزات حسب نوع الشخصية
	w  تحديد األهداف
	w األهداف والتحفيز
	w إعداد أهداف ذكية
	wتقييم وتكييف

 وضع "  البوصلة  " التحفزيية  : 
	w الغرض من األهداف - أدوات الطاقة للتحفيز 
	wتطوير األهداف والتوجيهات للموظفين
	w خصائص األهداف الفعالة
	w واقعية، ذات صلة، ذات صلة بشخص، روتينية، حل المشاكل واألهداف المبتكرة
	w )فهم سبب عدم عمل األهداف )أحياًنا
	w استخدام التفويض كأداة تحفيزية
	wتحويل األهداف إلى خطط عمل – تخطيط العمل والمتابعة

 ورشة   عمل   التواصل   والتحفزي  : 
	w الديناميات السلوكية للدافع 
	w علم النفس من االتصاالت – قوة الرسائل الفعالة – ترميز اللفظية )كيفية تجنب

قول الشيء الخطأ( 
	w تقنيات التدريب واإلرشاد الفعالة
	w تقديم المشورة من أجل التغيير
	w أهمية المالحظات
	w)الدافع والتواصل غير اللفظي )لغة الجسد

التحفزي   القيادي   والمؤسيس : 
	wالنظريات القائمة على الحاجة
	w:النظريات القائمة على عملية اإلجراءات

	wالقيادة نحو بيئة عمل محفزة
	wالتحفيز من خالل تحقيق التميز
	wالتحفيز من خالل تحديد األهداف
	wالتحفيز من خالل تقييمات األداء
	wالتحفيز من خالل حوافز األداء

افضل   مماراست   القيادة   التحفزيية : 
	w مفهوم واهمية القيادة التحفيزية
	w صفات القائد التحفيزي
	wخصائص ومهارات القائد الفعال
	wأدوار القيادة التحفيزية
	wأساليب التحفيز

اختاذ   القرارات   الفعالة : 
	wاالسلوب المنهجي التخاذ القرارات
	wاتخاذ القرارات المرجعية
	wالتعامل مع المشاكل
	wإدراك المشكلة
	wتحليل المشكلة
	wمخططات السبب والنتيجة
	wالعصف الذهني
	wاستخدام قوائم المراجعة
	wإشراك الناس
	wتحديد ما يجب فعله
	wتبني أسلوب منهجي
	wاألزمات

حتديد   مهام   واضحة   للفرق : 
	wتحديد األهداف
	wتخطيط وتنظيم عمل الفريق
	wتخصيص العمل
	wرصد عمل الفريق
	wحفظ السجالت وتقديم التقارير
	wأدوات أخرى للحفاظ على السيطرة
	wمراقبة األداء
	wاتخاذ إجراءات تصحيحية
	wأهمية التغذية الراجعة
	wتغذية راجعة بناءة

حتفزي   الفريق للوصول   ألداء   أفضل : 
	wتحديد أدوار الفريق
	w "مؤشر "بيلبن
	wتناسب المحفزات الفردية والجماعية
	wمصفوفة القيم المتناسبة
	wمفاتيح لحل نزاعات القيم
	wمزيج التحفيز
	wخلق بيئة داعمة
	wرفع طاقة فريقك



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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

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: 

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)الكفاءات التنفيذية للقيادة وبناء الفريق(

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.


