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مقدمة:
في عالم األعمال اليوم، يجب أن تصبح قائًدا مبدًعا يمكنه إلهام اإلنتاجية وتحفيز فرق العمل لتحقيق األهداف والغايات التنظيمية، تزود هذه الدورة المشاركين بالمفاهيم األساسية 

والمعرفة التي ستساعدهم ليس فقط على فهم طبيعة الفرق عالية األداء ولكن أيًضا لتطويرها والحفاظ عليها في الممارسة وخلق بيئةإيجابيةوابداعية. تدمج مواد الدورة البحثية 

والعملية وأفضل الممارسات من إدارة الموارد البشرية والسلوك التنظيمي وعلم النفس التنظيمي وعلوم القيادة وعلم النفس االجتماعي وعلم نفس الشخصية وعلم االجتماع. 

تم تصميم هذه  الدورة لمعرفة خصائص الفرق عالية األداء )تمييزها عن األنواع األخرى من الفرق ومجموعات العمل( وتطوير المعرفة والمهارات الالزمة إلنشاء فريق عالي 

األداء والحفاظ عليه،  سوف تتعلم العوامل التي تؤثر في فعالية الفريق، ومراحل تطوير الفريق، وكيفية إدارة ديناميكيات الفريق. سوف تستكشف كيفية إنشاء بيئة أخالقية وشاملة 

تعمل فيها الفرق عالية األداء مًعا لتحقيق أهداف المشروع. سوف تستكشف أيًضا كيفية استخدام األساليب المختلفة ومصادر القوة للتأثير على اآلخرين.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

التمييز بين المجموعات والفرق وذكر الخصائص الرئيسية للفرق الفعالة.�	

 شرح كيفية عمل الفريق عالي األداء بفعالية . �	

 االستراتيجيات واإلجراءات الشخصية التي من شأنها بناء والحفاظ على فريق عالي األداء .�	

فهم خصائص الفرق عالية األداء   وبناء أداء الفريق في سياقات مختلفة .  �	

 فهم المحفزات المختلفة وتأثيرها على أداء الموظفين وسلوكياتهم .�	

ممارسة استراتيجيات ومهارات إدارة األداء . �	

 مهارات االتصال األساسية لتمكين تحسين األداء .�	

وصف سلوكيات وطرق تواصل الفريق الفعال .�	

قيادة فريق العمل بنجاح ومساعدة األعضاء على تحقيق كامل قدراتهم .�	

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

المنهجية:
 جلسات  تفاعلية   سنساعدك على وضع األدوات واألساليب من دورة بناء فرق عالية األداء موضع التنفيذ  ، كما تتميز هذه الدورة باستخدام المحاكاة والتمارين  وعدد من دراسات 

الحاالت والتمارين العملية والعروض التقديمية التي يقدمها المشاركون وتليها مناقشات جماعية.

المحتويات األساسية:

خصائص الفرق عالية األداء: 

 تعريف الفريق �	
 مراحل تطور المجموعة�	
 خصائص الفريق الفعال �	
 فوائد الفريق الناجح�	
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حتقيق ديناميكيات الفريق عايل األداء: 

 مقدمة عن أدوار فريق عالى األداء�	
 خصائص ووظائف كل دور من أدوار الفريق �	
 مراجعة أدوار الفريق المفضلة  �	
 بناء دراسة حالة فريق عالي األداء �	
 ديناميكيات دور الفريق داخل الفريق الخاص �	
 تمرين جماعي صغير يستعرض دراسة الحالة والعرض والمناقشة الجماعية�	

 خلق ثقافة إدارة أداء الفريق العايل: 

 تسع خطوات لقيادة فرق عالية األداء �	
 تحسين إدارة أداء الفريق �	
 النشاط، ومراجعة دليل   األداء   لقيادة الفرق عالية األداء، والتمارين الفردية �	

والتدريب المشترك

أعضاء الفريق:

أنماط أعضاء الفريق�	
احتياجات أعضاء الفريق )فيلم تدريبي (�	
خطة عمل لبناء الفريق�	
المقابلة ألختيار أعضاء الفريق�	
اجتماع الفريق�	
تطبيق عملي�	

 خلق رؤية مقنعة: 

 خطوات إلنشاء رؤية مقنعة �	
 نصائح حول نقل رؤيتك �	
 تمرين وعرض تقديمي وتعليقات في مجموعات صغيرة�	

 قيادة الفريق: 

 دور القائد في تطوير وقيادة الفريق �	
 قيادة فريق لألداء المتميز �	
 التعامل مع األداء الضعيف �	

 تكييف أسلوب قيادتك: 

 مراجعة أساليب القيادة ومتى تستخدم �	
 التكيف مع كل شخص وموقف �	
 مناقشة جماعية ، عرض تقديمي ، تمرين مزدوج �	

توحيد الفريق:

النتائج السلوكية والعاطفية�	
تحديد االحتياجات السيكولوجية المشتركة�	
المساهمة والكفاءة وتحقيق النتائج�	
بناء الترابط واالنسجام بين أعضاء الفريق�	

العمل مع الفرق المستمرة لتحقيق األداء العايل: 

 تقييم الفريق     �	
 إعادة الفرق المختلة وظيفيا إلى المسار الصحيح�	
 نهج القيادة   �	
 التدريب الفردي والجماعي    �	
 المشاركة الفردية  �	
 التعلم المستمر وتبادل المعرفة�	
 إعطاء وتلقي ردود الفعل  �	
 التعامل مع المواقف الصعبة  �	

حتفزي وتشجيع الفريق:

التحفيز وتقييم االداء�	
التحفيز والمكافآت غير التقليدية�	
كيف تشجع فريقك بشكل جيد�	
ماذا يريد أعضاء الفريق�	
إرشادات سلوكية لنجاح فرق العمل�	
مختبر علمي في بناء فرق العمل وتقييم األداء�	
فن توجية االسئلة وتحفيز المستمعين من خالل التعرف على آنماطهم�	

التواصل من خالل فن االقناع:

طرق اإلقناع�	
أثر اإلقناع ونماذج لتأثير األربعة�	
نماذج  للمؤثرين في االشخاص�	
كيف تضفي على الكلمات تأثيراً إضافيا�	
قوة الكلمات في  خصائص�	
التواصل من خالل التفاوض�	

كسب المصداقية كقائد:

تحديد خصائص القائد الموثوق به�	
تأسيس مصداقيتك بحزم�	
المصادر الخمس لقوة أي قائد�	
بناء صورة مهنية ايجابية للقائد داخل المؤسسة�	
تغيير نمط التواصل حسب أعضاء الفريق والحالة�	
التحفيز من خالل التواصل�	
انشاء بيئة االشراك في العمل�	

كسب قلوب وعقول اآلخرين:

اعرف موظفينك�	
ادارة توقعات الموظفين�	
بيع أفكارك للجمهور�	
إنشاء رسالة مقنعة تثير العواطف الصحيحة�	
إعادة كتابة الرسالة من السلبية إلى اإليجابية�	
إعادة كتابة الرسالة من غير الموضوعية إلى الموضوعية�	
تعديل رسالتك لتلبية احتياجات ورغبات وأسلوب الجمهور�	
ايصال األخبار السيئة أو الرسائل الغير محبوبة�	
القيادة والتواصل خالل األزمات�	



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

) قيادة وإدارة فرق عالية 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.


