
نموذج بيانات برنامج تدريبي
العمل الجماعي التدريبيالبرنامج 

العربیة لغة البرنامج 

ساعة15 مدة البرنامج

المعارفالمشاركيناكسابعلىللدورةالرئيسيالهدفيتركز
الكفاءةمعاييرضوءفيالجماعيالعملإلدارةالالزمةوالمهارات

اتوالمنظمبالمؤسساتاالداءفعاليةوكفاءةتحكمالتيوالفعالية
اجهتوالتيالمشكالتحلاساليبالتركيزعلىإلىباالضافة,الرائدة
تدعيمواآلخرين،معالفعالالتواصلمهاراتوتطويرالجماعيالعمل

.معهموالعملالفريقاعضاءبينالجيدةالعالقات

اهداف البرنامج          

:  تتضمن المواضيع الرئيسية للبرنامج ما يلي

 وأهداف العمل الجماعى ديناميكياتو أساسيات
المفهوم الحديث للعمل الجماعي −
فريق العمل الفعالمواصفات−
مواصفات و مهارات قائد الفريق الفعال−

تشكيل و بناء فريق العمل
االنواع المختلفة لفرق العمل الفعالة−
المراحل الخمسة لتطور فريق العمل−
.) Cyber Team(استراتيجيات تكوين فرق العمل عن بعد −

 قيادة و تحفيز الفريق لتحقيق النتائج
وضع الخطط و تحديد االدوار داخل الفريق −
كين بمستويات االرتباط و التاثير و التمادارة االداء و االرتقاء−

داخل الفريق 
اساليب التحفيز −
التفويض الفعال لتنمية اعضاء الفريق−

 مهارات التواصل الفعال بين اعضاء الفريق
االتصال و التواصل بين اعضاء الفريق−
الذكاء العاطفي و عالقات العمل داخل الفريق −
اساليب توافق الحاجات و االدوار المختلفة العضاء الفريق −
تطوير شبكة العالقات داخل فريق العمل−

البرنامجمحتويات 



إدارة التغيير ودور قائد الفريق
العوامل الرئيسية في نجاح التغيير−
ادارة التغيير والحد من مقاومة التغيير−
العمل قيفرداخل التحل المشكاساليب −
أدوات التخاذ القرارات الفعالة في الفريق−
مكونات اتخاذ القرار الفعال−

محتويات البرنامج

: البرنامج، يكون المشاركين قادرين على نهاية
بمفهوم العمل الجماعي و كيفية تعريف المشاركين•

.فعالأهمية العمل ضمن فريق وادارته
و ادارةالخصائص األساسية للعمل الجماعيعلى التعرف•

.الناجحةمات ظالمنفرق العمل ب
منواالستفادةلفرق العملالمختلفةنواععلى األالتعرف•

.كل نوع
)Cyber Team(استراتيجيات تكوين فرق العمل عن بعد •

.
لبناء فريق الخاصة واستخدام المراحل التعرف على •

Tuckman(العمل الفعال  Model(
.اساليب تشكيل فرق العمل داخل المؤسسة او عن بعد•
 & IQ(تطوير مهارات التواصل الفعال بين اعضاء الفريق •

EQ(
وضع خطط العمل و توحيد اتجاهات و استراتيجيات•

عالقات الفريق
.اساليب تحفيز فريق العمل و التفويض الفعال•
االبتكار و التجديد في اداء العمل •
.استراتيجيات حل مشكالت و اتخاذ القرارات الجماعية•

مخرجات التعلم 

رؤساء االقسام المشرفون وقادة الفرق المسؤولون المدراء و•

.المختلفةو االقسامفي االدارات عن بناء وقيادة الفرق الفعالة

قيادية المهام اصحاب الالشخاص االمشروعات ومدراء •

.المختلفة بالمؤسسة داخل االقسامشرفون المو

ق كافة الموظفين المهتمين باستراتيجيات تكوين و ادارة فر•

العمل 

الفئة المستهدفة 
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.عروض باوربوينت•
.مطبوعات تتضمن مواضيع الدورة •

األمثلة والمناقشات خالل الجلسات•

حاالت و تطبيقات عملية•

.األنشطة الجماعية•

/ المادة التدريبية 
التكنولوجيا 
المستخدمة
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http://www.illaftrain.co.uk/

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3



