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مقدمة:
قادة الفرق في المؤسسات او الشركات هم الذين يحققون أفضل أداء. إنهم يحفزون الموظفين ، ويقدمون مثاال مثاليا ، بل ويساعدون زمالئهم القادة على األداء بشكل أفضل. بفضل 

كفاءاتهم وجداراتهم   وذكاءهم، ويعد مفهوم العمل الجماعي وإدارة األشخاص في الفريق أحد أهم مفاتيح النجاح.

 المهارات األساسية إلدارة األفراد والتي تعتبر ضرورية لقيادة الفرق.  تغطي الموضوعات التي يتم تناولها في هذه الدورة ، بناء الفرق وقيادتها ، وتحفيز الفرق ، والتفويض 
الفعال ، وتحديد التوجيه وإدارة األداء ، وتقديم مالحظات بناءة ، والتعامل مع المحادثات الصعبة ، والتدريب ، وإدارة الصراع.

هدف البرنامج هو مساعدة المشاركين على االنتقال من العمل الفردي إلى إدارة أعضاء الفريق ، وتفويضهم وتمكينهم من تحمل مسؤولية تنفيذ الممارسات الموجهة نحو النتائج 
وإدارة الموظفين بنجاح من خالل مشاركة المعلومات ، والسماح باالستقاللية ، وإدراك احتياجات الموظفين ، وتوفير التوجيه . سيشجع البرنامج المشاركين على تحديد الفرق 
بين المهارات اإلدارية والكفاءات القيادية ، وتحمل مسؤولية إنجاز العمل في فرق ، والتواصل بفعالية كتابيا وشفهيا ، وتخطيط األهداف قصيرة وطويلة األجل ، وتحديد أهداف 

العمل والتفويض بفعالية. 

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

التمييز بين المجموعات والفرق وذكر الخصائص الرئيسية للفرق الفعالة�	
 التواصل األساسي وقوة األسئلة واالستماع النشط�	
استخدام الفروق الفردية ألعضاء الفريق كبوابة لبناء فرق عالية األداء�	
اتخاذ القرارات بتوافق آراء الفريق من خالل المشاركة في عدد من أنشطة بناء الفريق�	
وصف سلوكيات وطرق تواصل الفريق الفعال�	
قيادة فريق العمل بنجاح ومساعدة األعضاء على تحقيق كامل قدراتهم�	
تعلم كيفية اتخاذ القرارات بتوافق آراء الفريق من خالل المشاركة في عدد من أنشطة بناء الفريق�	
التعرف على سلوكيات وطرق تواصل الفريق الفعال�	
تطبيق استراتيجيات لتحسين عالقات الفريق ووضع استراتيجيات إلدارة التغيير داخل الفريق�	
تعلم كيفية قيادة فريق العمل بنجاح ومساعدة األعضاء على تحقيق كامل قدراتهم�	

المنهجية:
تتميز هذه الدورة باستخدام  المحاكاة وتطبيق افضل الممارسات ودراسات الحاالت والتمارين العملية والتطبيقية  والعروض التقديمية التي يقدمها المشاركون وتليها مناقشات 

جماعية.

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

المحتويات األساسية:
فرق العمل الفعالة:

نشأة وتطور منهجية فرق العمل�	
مفهوم فريق العمل�	
مفهوم بناء فريق العمل�	
الفريق بين فريق العمل والعمل الجماعي�	
الفرق بين فريق العمل واللجنة�	
أهداف بناء فرق العمل�	
مؤشرات الحاجة إلى بناء فرق العمل�	
فوائد إدارة وبناء فرق العمل�	
خصائص فرق العمل الفعالة:�	

متى نستطيع أن نقول أن فريق العمل فعال�	
خصائص وسمات أعضاء الفريق�	
صفات فريق العمل الفعال�	
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أنواع فرق العمل:

فرق عمل اإلدارة العليا�	

فرق العمل الوظيفية�	

فرق العمل المتعددة الوظائف�	

فرق العمل الموجهة ذاتياً�	

فرق العمل المدارة ذاتياً�	

فرق العمل االفتراضية �	

حاالت وتطبيقات عملية�	

مهنجية بناء فرق العمل ذات التأثري العايل:

خصائص العمل الجماعي�	

صفات السلوك الجماعي�	

عناصر تماسك الجماعة:�	

عوامل تماسك المجموعات�	

عوامل تفكك المجموعات�	

مفهوم ديناميكيات المجموعات�	

دورة حياة المجموعة�	

مراحل بناء فريق العمل:�	

مرحلة التشكيل�	

مرحلة العصف )الصراع(�	

مرحلة التعاون�	

مرحلة األداء �	

 حاالت وتطبيقات عملية�	

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�	

افضل الممارسات للتحفيز الفعال وتمكين العاملين بالمنظمة�	

حاالت وتطبيقات عملية�	

أثر القيادة يف بناء فرق العمل ذات التأثري العاىل:

األنماط القيادية وتأثيرها في فرق العمل�	

مدى تحرك المدير مع مرؤوسين في جماعات العمل�	

مهارات التوجيه داخل فريق العمل�	

إدارة االتصال داخل فريق العمل�	

آليات التحفيز داخل فريق العمل�	

اإلجراءات االنضباطية و أثرها على فاعلية جماعات وفرق العمل �	

مهارات اإلقناع والتأثير على أعضاء فريق العمل�	

حاالت وتطبيقات عملية�	

أدوار أعضاء فريق العمل ذو التأثري العايل:

مفهوم المهمة�	

مهارات التفويض داخل فريق العمل�	

األدوار التي يلعبها األفراد داخل فرق العمل�	

تأثير حاالت الذات على اداء أعضاء فريق العمل لمهامهم�	

شبكات اإلتصال التبادلية المكلمة و المتقاطعة و الخفية و تطويعها لزيادة فاعلية �	

الفريق 

حاالت وتطبيقات عملية�	

أاسليب لكسب اآلخرين واالحتفاظ هبم:

ما اسلوبك النموذجي في التأثير�	

كيف تستخدم ثالثة أسرار كبرى لجذب الناس اليك�	

كيف تجعل الشخص اآلخر يشعر باالرتياح لك وتزيد من قدرته على االبتكار �	

والتجديد 

مختبر مهارات التأثير في اآلخرين.�	



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.�	 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

) )CLT( قائد الفريق المعتمد(
 برنامج احترافي لتعزيز مهارات بناء الفريق وتطوير المهارات القيادية 

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.


