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مقدمة:

للتميز في بيئة اليوم المعقدة والمتغيرة بسرعة ، يجب أن تكون مجموعات العمل قادرة على العمل كفرق تحت قيادة  حقيقية. ويسهم هؤالء القادة في تطوير فرق عمل مرنة و 

رشيقة وعالية االداء .  في هذه الدورة المكثفة والعملية " بناء وقيادة وتيسير الفرق المرنة والرشيقة "، ستكتسب المعرفة والمهارات الالزمة لبناء وقيادة الفرق الرشيقة عالية االداء 

ولرفع أداء فرقك من خالل تحسين التعاون والكفاءة والتكيف مع التغيير. 

أهداف البرنامج: 

تهدف هذه الدورة الى تزويد المشاركين  باهم المعارف والممارسات والمنهجيات الحديثة في : مفهوم فريق العمل، وأنواع فرق العمل، وأسباب ودافع بناء فرق العمل الرشيقة، 

والمقومات األساسية لبناء فرق العمل، الرشيقة الذكية وفوائد فريق العمل، وشروط بناء فريق العمل، ومتطلبات تشكيل فرق العمل الفاعلة، ودورة حياة فريق العمل، وأركان فريق 

العمل، وتقويم أداء فريق العمل، والتحديات التي تواجه فريق العمل، والتغيرات التي تحملها الثورة الصناعية الرابعة.

الفئات المستهدفة:

	wالمدراء والمشرفون والموظفون الذين يتطلب عملهم بناء فرق العمل والعمل ضمن فرق

المحتويات األساسية:

مفهوم فرق العمل:

	wنشأة وتطور منهجية فرق العمل

	wمفهوم فريق العمل

	wمفهوم بناء فريق العمل

	wالفرق بين فريق العمل والعمل الجماعي

	wالفرق بين فريق العمل واللجنة

	wمقارنة بين مفهومي التعلم والتعليم

	wأهداف بناء فرق العمل

	wمؤشرات الحاجة إلى بناء فرق العمل

	wفوائد إدارة وبناء فرق العمل

	wخصائص فرق العمل الفعالة
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أنواع فرق العمل:

	wفرق عمل اإلدارة العليا

	wفرق العمل الوظيفية

	wفرق العمل المتعددة الوظائف

	wًفرق العمل الموجهة ذاتيا

	wًفرق العمل المدارة ذاتيا

	w فرق العمل االفتراضية

	wحاالت وتطبيقات عملية 

مهنجية بناء فريق مرن وعايل األداء:

	wالخطوات الخمسة لعملية بناء الفريق

	wتحديد األهداف

	wاالتفاق على االستراتيجيات

	wتحديد أدوار الفريق

	wتحفيز أعضاء الفريق

	wتقييم أداء الفريق

	wمؤشر بيلبين ألدوار الفريق

	wاألدوار التسعة لفريق العمل وفق نظرية بيلبين

	wحاالت وتطبيقات عملية

االدارة والقيادة لفرق العمل الرشيقة:

	wاألنماط القيادية وتأثيرها في فرق العمل

	wمدى تحرك المدير مع مرؤوسين في جماعات العمل

	wمهارات التوجيه داخل فريق العمل

	wإدارة االتصال داخل فريق العمل

	wآليات التحفيز داخل فريق العمل

	w اإلجراءات االنضباطية و أثرها على فاعلية جماعات وفرق العمل

	wمهارات اإلقناع والتأثير على أعضاء فريق العمل

	wحاالت وتطبيقات عملية 

أدوار اعضاء فريق العمل الرشيق:

	wمفهوم المهمة

	wمهارات التفويض داخل فريق العمل

	wاألدوار التي يلعبها األفراد داخل فرق العمل

	wتأثير حاالت الذات على اداء أعضاء فريق العمل لمهامهم

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

الفريق 

	wحاالت وتطبيقات عملية

حتديد سلوكيات وطرق تواصل الفريق الفعال:

	wقنوات التواصل

	wطرق التواصل

	wبناء العالقات

	wإدارة النزاع

	wتطبيق أساليب إدارة النزاع

	wحاالت وتطبيقات عملية

التواصل مع الفريق باستخدام الذكاء العاطفي:

	wMultiple Intelligence نظرية الذكاء المتعدد

	wلماذا الذكاء العاطفي؟

	wالذكاء العاطفي في العمل

	wComponents of EI عناصر الذكاء العاطفي

	wالمهارات االجتماعية

	wStrong Personality صفات الشخصية القوية

	wPositive Personality الشخصية اإليجابية

	wفسيولوجية و أنواع االستجابات



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

)بناء وقيادة وتيسير الفرق المرنة والرشيقة(

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.


