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مقدمة:

 يعد العمل الجماعي عنصرا مهما لنجاح المنظمة ألنه يوفر للموظفين فرصة للتواصل والتعلم من بعضهم البعض. يزيد العمل الجماعي الفعال من مساءلة كل عضو في الفريق 

ويمكن أن يخلق مناخ عمل ديناميكيا مدفوعا بالنتائج.  تعتمد جميع المنظمات بشكل كبير على كل من العمل الجماعي وبناء الفريق، العمل   الجماعي   هو   "عملية العمل بشكل تعاوني 

مع مجموعة من األشخاص من أجل تحقيق هدف".  وبناء الفريق   هو   "القدرة على تحديد وتحفيز الموظفين الفرديين لتشكيل فريق يبقى معا ويعمل معا ويحقق معا". 

غالبا ما تكون المنظمات التي تسعى إلى التميز وتحقيقه هي تلك التي تبني جو الفريق اإليجابي، وعندما يشعر الموظفون أنهم قادرون على مناقشة األفكار بصراحة والعمل معا 

لتحسين العمليات بكل من المثابرة والصدق ، يصبحون أكثر استثمارا في المنظمة . .  تم تصميم دورة   بناء الفريق والعمل الجماعي- مستوى متقدم، على استكشاف الجوانب المختلفة 

للفريق عالي األداء والعمل الجماعي المتميز، باإلضافة إلى الطرق التي نمكنهم أن يصبحوا قادة فرق وخلق بيئة عمل جماعي إبداعية. من خالل دورة بناء الفريق والعمل الجماعي 

ستتعلم كل من الخصأيص الخمسة لفريق العمل الناجح، أنواع األفراد داخل الفريق، كيفية الوصول ألقصى استفادة ممكنة؟ وما األخطاء التي يجب تجنبها عند التعامل مع الفريق.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

فهم وتوصيل مهمة الفريق والغرض واألهداف�	

كيفية بناء فرق مبتكرة وتعاونية تشترك في القيم األساسية�	

تعرف على كيفية تقديم بناء الفريق والعمل الجماعي وروح الفريق�	

خلق جو من العمل الجماعي المتبادل والمسؤوليات المحددة بوضوح�	

تعزيز أهداف الفريق بما يتماشى مع االهتمامات الفردية�	

بناء الثقة والتعاون مع الزمالء وأعضاء الفريق�	

تعرف على خصائص الفرق الفعالة�	

اتقان  أساسيات التفكير اإلبداعي والتصميمي�	

إنشاء ثقافة تفاعلية لتعزيز االبتكار وتطبيق الممارسات الجديدة �	

المنهجية:

تعتمد هذه الدورة  العروض التقديمية واألبحاث العالمية وعلى استخدام األنشطة الفردية والجماعية التي تهدف إلى مساعدة المشاركين على تطوير مهارات وكفاءات  بناء الفريق 

والعمل الجماعي. تتميز الدورة باستخدام عدد من دراسات الحالة والعروض التقديمية التي يقدمها المشاركون تليها مناقشات عامة. باإلضافة إلى ذلك، يتم عرض بعض مقاطع 

فيديو والقيام بالتمارين العملية وانشطة المحاكاة.

الفئات المستهدفة:

 تم تصميم دورة بناء الفريق والعمل الجماعي التدريبية للمديرين المباشرين وقادة الفرق جميع القادة والمدراء ورؤساء األقسام والمشرفين والمهنيين الذين يجب أن يحققوا النجاح من 

خالل إدارتهم لألشخاص والذين يرغبون في تطوير الكفاءات أو المهارات ذات الصلة بإنشاء وتحفيز الفرق. والموظفون الذين يتطلب عملهم بناء فرق العمل والعمل ضمن فرق.
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بناء الفريق والعمل الجماعي - مستوى متقدم

المحتويات األساسية:

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

تعريفات العمل اجلماعي وأمناط الشخصية:

مفاهيم حول العمل الجماعي�	

تعريفات العمل الجماعي في القرن الحالي�	

مفهوم التآزر�	

خصائص الفرق ذات األداء العالي�	

	�DiSC نظرة عامة على أداة السلوك

	�DiSC السمات السلوكية األربعة في نموذج

ملف التطوير الشخصي�	

األنماط الشخصية للفريق�	

عملية بناء فريق عايل األداء:

الخطوات الخمسة لعملية بناء الفريق�	

تحديد األهداف�	

االتفاق على االستراتيجيات�	

تحديد أدوار الفريق�	

تحفيز أعضاء الفريق�	

تقييم أداء الفريق�	

مؤشر بيلبين ألدوار الفريق�	

األدوار التسعة لفريق العمل وفق نظرية بيلبين�	

ديناميكيات الفريق:

مراحل بناء الفريق�	

مرحلة التشكيل�	

مرحلة العصف�	

مرحلة االستقرار�	

مرحلة اإلنتاجية�	

مرحلة النهاية�	

حل المشاكل ضمن الفريق�	

العوامل التي تشكل أداء الفريق�	

مراحل حل المشاكل ضمن الفريق�	

اتخاذ القرارات ضمن الفريق�	

بناء توافق في اآلراء�	

متطلبات توافق اآلراء�	

حتديد سلوكيات وطرق تواصل الفريق الفعال:

قنوات التواصل�	

طرق التواصل�	

بناء العالقات�	

إدارة النزاع�	

تطبيق أساليب إدارة النزاع �	

مفاهيم قيادة الفريق:

تعريف القيادة�	

القيادة مقابل اإلدارة�	

أنماط القيادة�	

اآلثار المترتبة على المواقف والشخصية�	

عشر طرق لتمكين المرؤوسين�	

القيادة الظرفية�	

مستويات التطوير�	

أساليب التحفيز المختلفة�	



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

)بناء الفريق والعمل الجماعي - مستوى متقدم(
المبادئ األساسية للعمل الجماعي المبتكر والتحول المؤسسي 

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.


