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مقدمة:

 اإلدارة التشغيلية وديناميكيات الفريق هي في صميم تحقيق األهداف االستراتيجية لألعمال. تأخذ هذه الدورة نهجا عمليا للجمع بين تلك األدوات الهامة التي ستمكن من تحقيق 

إمكانات الفرد والفريق.  سيتعلم المشاركين كيفية بناء فرق بما يتماشى مع استراتيجية المؤسسة او الشركة وقيمها ، وخلق الوعي الثقافي ، وتعزيز الكفاءات ، والحفاظ على المواهب 

، وتقديم النتائج بفعالية مع فرق متمكنة. ستركز الدورة أيضا على الحاجة إلى أن تكون شاملة وفهم الدوافع الفردية واالختالفات، وضمان أن تقييم النمو وتطوير الفريق هي من 

بين األفكار األولى للقادة الثاقبين. 

اهداف الدورة:

يفهنايةهذهالدورة،سيتمكنالماشركنيمن:

	w فهم وتحديد مبادئ اإلدارة 

	w تطبيق مراحل تطوير الفريق

	w بناء فرق عمل فعالة

	w الحفاظ على أداء الفريق

	w إدخال عمليات التوظيف والتأهيل

	w توظيف تقنيات المقابالت المتقدمة

	w حل النزاعات بفعالية

	w بناء الشمولية والفريق المتنوع

	w خلق تجربة إيجابية للموظفين

المنهجية:

 ستستخدم هذه الدورة التدريبية  اإلدارة التشغيلية للمشرفين وقادة الفرق ، مجموعة متنوعة من التقنيات التي أثبتت جدواها لضمان أقصى قدر من الفهم والفهم واالحتفاظ بالمعلومات 

المقدمة،  محاضرات / عروض قصيرة، مناقشات المجموعة، عروض تقديمية فردية / جماعية، دراسة الحالة، لعب األدوار وأنشطة المحاكاة .

الفئات المستهدفة:

 تم تصميم هذه الدورة العملية للمديرين المحتملين والمشرفين وقادة الفرق وأولئك الذين يرغبون في فهم واكتساب المعرفة والمهارات الالزمة لقيادة فريق فعال وسير العمل. 

المحتويات األساسية:
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المحتويات األساسية:

اإلدارةالتشغيليةللمرشفنيوقادةالفرق:

	w مبادئ ووظائف اإلدارة 

	w فهم تأثير أساليب اإلدارة المختلفة 

	w السياسة الداخلية والشبكات: كيفية كسب الثقة والقبول 

	w تحديد دور المشرفين وقادة الفرق 

	wمراحل تطوير الفريق ومخاطر اإلدارة الكلية والجزئية 

	wحاالت وتطبيقات عملية

تقديراسرتاتيجيةالمنظمةوأهدافها:

	w فهم األهداف والغايات االستراتيجية للمنظمة 

	w التواصل ومواءمة ثقافة الفريق مع قيم الشركة 

	w التعاون بين اإلدارات والقيادة عبر الحدود الدولية 

	w تحديد األهداف واألولويات 

	wتنسيق المشاريع وإدارة تخصيص الميزانية 

	wحاالت وتطبيقات عملية

هنجالعملاجلماعيوديناميكياتالفريق:

	w تعزيز االستراتيجيات الديناميكية للفريق وفهم الفروق الفردية 

	w الحفاظ على أداء الفريق والتعامل مع األداء الضعيف 

	w تعزيز الشمولية داخل الفريق 

	wمشاركة الفريق وآثارها على اإلنتاجية والجودة ومعدل الدوران 

	wحاالت وتطبيقات عملية

توظيفالمواهبواالحتفاظهبا:

	w فهم الكفاءات الفردية والجماعية 

	w تحديد المواهب واالحتفاظ بها 

	w تقنيات إجراء المقابالت وعملية االختيار 

	w خلق تجربة إيجابية للموظفين باستخدام خرائط الطريق على متن الطائرة 

	wكتابة خطط التنمية الشخصية 

	wحاالت وتطبيقات عملية

الفعاليةالتشغيلية:

	w عقد اجتماع تشغيلي لتحقيق النتائج 

	w إدارة الوقت والمواعيد النهائية 

	w تمكين األفراد والفرق 

	w التفويض الفعال 

	wإدارة الصراع وخلق جو بناء 

	wحاالت وتطبيقات عملية

ضمانالمواءمةاالسرتاتيجية:

	w  خلق المساءلة التنظيمية 

	wكيفية ترجمة التصميم إلى تخطيط استراتيجي جيد التنفيذ 

	wحاالت وتطبيقات عملية

تنفيذالتخطيطاالسرتاتيجي:

	w  اللبنات األساسية 

	w  تعلم العمليات األساسية الثالث 

	w  فهم تخصيص الموارد وتشكيل االستراتيجية 

	wحاالت وتطبيقات عملية



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:

	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: 

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

) اإلدارة التشغيلية للمشرفين وقادة الفرق (

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.


