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استراتيجيات التخطيط وبناء الفرق وتعيين العمل
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مقدمة:

يتم بناء الفرق عالية األداء على مستويات عالية من الثقة ووضوح الهدف والرؤية. يعد بناء فرق عالية األداء، أحد أصعب التحديات وأكثرها مكافأة ألي مدير أو قائد.  على الصعيد 

العالمي ، فإن الطريقة التي نقوم بها بالعمل اإلبداعي والمبتكر والفعال هي من خالل فرقنا. الفرق أكثر أهمية اآلن من أي وقت مضى. نحن ندير ونقود المنظمات من خالل 

وبالتعاون مع الفرق. إذا كانت فرقنا مختلة وظيفيا، فكذلك منظماتنا.

يطور هذا البرنامج  قدراتك على التفكير في قيادتك وتقييمها وكيف تؤثر سلبا أو إيجابا على تطوير ثقافة فريق عالية األداء لتحقيق هدف مؤسستك.  ومن في هذه الدورة التدريبية 

الديناميكية، تعلم كيفية بناء فرق فعالة وعالية األداء ومن ثم إدارة جهود الجميع لتحقيق أقصى قدر من النتائج ، وكيفية مواجهة التحديات داخل ديناميكيات فريقك ، وإنشاء فرق 

جديدة ، ودمج الفرق الحالية ، وتعزيز أداء فريقك،  وإعادة تركيز مهمة فرقك ، وتطوير ثقافة فريق صحية عالية األداء ومرنة وقابلة للتكيف .

 أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

اعداد استراتيجية إلنشاء فريق عالي األداء 	

المهارات والكفاءات لبناء الفرق 	

التميز القيادي االبتكاري في بناء الفرق 	

انشاء فريق وجعله يؤدي بفعالية بسرعة مع مستوى عال من الثقة والمساءلة 	

 المهارات القيادية األساسية لتحفيز الفريق والتأثير عليه والتفاعل معه بفعالية 	

إعادة هيكلة فريق موجود أو دمج فريقين في فريق واحد 	

تحديد االستراتيجيات لبناء وتعزيز المرونة والرشاقة في الفريق 	

زيادة اإلبداع واالبتكار والقيادة داخل فرقهم 	

إنشاء وتمكين فريق فعال وبيئة محفزة للفريق 	

تطبيق استراتيجيات لتحسين عالقات الفريق وإدارة التغيير داخل الفريق 	

تطوير خطة عمل لتنفيذها داخل المؤسسة لالستجابة لتحديات الفريق 	

المنهجية:

ُصممت هذه الدورة بحيث تتخذ طابعاً تفاعلياً من خالل مزيج من المحاضرات ونماذج محاكاة دراسات الحالة والحلقات النقاشية. والعروض التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار 

والمشاركون وتمارين لعب األدوار ، كما تحتوي الدورة على عدد من التدريبات العملية والمناقشات الجماعية.

الفئات المستهدفة:

 المدراء والقادة ورؤساء اإلدارات واألقسام والوحدات والمشرفين  وموظفو المنظمات

          المحتويات الرئيسية:
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          المحتويات الرئيسية:

بناء فريق عايل األداء:

وصفة للفرق الناجحة 	

الصيغة الناجحة للعمل الجماعي 	

أهمية األهداف الواضحة 	

اتخاذ القرارات باإلجماع 	

أدوار واضحة ومهام العمل 	

من االشراك إلى التمكين 	

أنواع الفرق فعالة 	

مراحل تطور الفريق 	

 مهارات قيادة الفريق: 

 التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة في العمل الجماعي. 	

 الذكاء العاطفي في قيادة الفريق   	

 التحفيز واإللهام في العمل الجماعي   	

 التفويض في العمل الجماعي   	

 اإلرشاد في العمل الجماعي   	

 بناء شبكة داخلية في الفرق 	

حتديات قيادة الفريق:

 مهارات التواصل من قبل قادة الفرق  	

المنظمات اليوم والتغير المستمر 	

 خلق بيئة مثالية للعمل الجماعي الفعال   	

 تقييم مهارات القيادة الشخصية من قبل قادة الفرق   	

 تطوير مهارات القيادة الشخصية   	

مهارات قائد الفريق الفعال 	

خصائص قائد الفريق الفعال 	

تنمية المهارات القيادية 	

تقنيات لزيادة فعالية الفريق 	

حتفزي الفريق للوصول ألداء أفضل:

تحديد أدوار الفريق 	

مؤشر نوع "بيلبن"  	

تناسب المحفزات الفردية والجماعية 	

مصفوفة القيم المتناسبة 	

مفاتيح لحل نزاعات القيم 	

مزيج التحفيز 	

خلق بيئة داعمة 	

رفع طاقة فريقك 	

اسرتاتيجيات مستدامة لتحسني عالقات الفريق:

تحديد وسائل االتصال الفعالة 	

االتصال وجها لوجه  	

حل المشاكل في الفرق 	

العوامل التي تؤثر على أداء الفريق 	

مراحل حل المشاكل في الفرق 	

أدوات التخاذ القرارات الفعالة في الفريق 	

مكونات اتخاذ القرار الفعال 	

دور قائد الفريق يف إدارة التغيري:

إدارة التغيير 	

التغيير يتطلب التبادل والتوسع في التفكير 	

العوامل الرئيسية في نجاح التغيير 	

دورة التغيير 	

استراتيجية شقة الغرف األربعة 	

ردود الفعل المعتادة عند التغيير 	

مساعدة الفريق لتجاوز مراحل التغيير 	

التعامل مع ردود الفعل عند التغيير  	

استراتيجيات للتعامل مع التغيير 	

القوانين السبعة عشر للفرق الفعالة 	



إدارةالتدريبوالتطوير
يوروماتيكللتدريبواإلستشاراتاإلدارية

ص.ب:74693دبيـاإلماراتالعربيةالمتحدة
تليفون:4571800  4  00971-فاكس:4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجىإرسالاالستمارةعلىالعنوانالتالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالكثالثةطرقسهلةللتسجيل:

لتحجزمكانابشكلمؤقت.�	 اتصلبإدارةالتدريبعلىالرقم4571800  4  00971

إدارةالتدريب:4571801  4  �00971	  أرسلقسيمةالتسجيلبعدملئهاعلىالفاكسالتالي:

يوروماتيكللتدريبواإلستشاراتاإلدارية،ص.ب:74693دبي،اإلماراتالعربيةالمتحدة�	 أكملقسيمةالحجزوأعدهامرفقةبشيكإلىالعنوانالتالي:

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

)استراتيجيات التخطيط وبناء الفرق وتعيين العمل(
 بناء وقيادة وتطوير فريق عالي األداء ومرن وقابل للتكيف 

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.


