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بناء فرق العمل وإدارتها
مقدمة الدورة
إن التغيرات البيئة فرضت على المؤسسات االستعانة وتشكيل فرق العمل والتي سادت في منظمات األعمال فعليها بناء عناصرها
البشرية واالنتفاع من مهاراتهم وتقوية المكانة االقتصادية التنموية  ،فإن وجود فرق عمل متميزة وعالية األداء لها تأثير على
العمل ،وتعتبر فرق العمل كالتروس التي تحرك المؤسسة وكلما كانت قوية ومنسجمة سوف تحرك المؤسسة بسرعة وكفاءة عالية.

محاور الدورة
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اليوم األول :







تعريف فرق العمل ودورها في نجاح المنظمات
أهمية بناء فرق العمل وفوائدة
أنواع فرق العمل
كيف تتعرف على أعضاء ومهارات فريق العمل
متى تستدعي الحاجة لبناء فرق العمل
أدوات العمل الجماعي والعمل بروح فريق
اليوم الثاني :






القيادة الفعالة لفرق العمل
صفات قائد الفريق
دور وأساليب القيادة الفعالة إلدارة الفريق
أدوات لقيادة الفريق
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اليوم الثالث :
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 تعرف على قدرات فريق العمل المشكل
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التمارين

 ( تمرين عملي " أنت مهم " مدته  11دقيقة )
 عرض فيديو تدريبي
 ( تمرين عملي " مهاراتي " مدته ) 11
 ( تمرين "أكثر من طاقتي " مدته  1دقائق لكل مجموعة)
 ( تمرين عملي "النهر القاتل" مدته  11دقيقة)
التمارين
 ( تمرين عملي "أين القائد" مدته  11دقائق )
 تمرين عملي " التركيبات " مدته  21دقيقة )
 عرض فيديو تدريبي
 استمارة تشكيل فرق العمل  ،استمارة الئحة معطيات لتقييم أهداف
فريقك استمارة توضيح األدوار
التمارين
 تمرين خارجي

اليوم الربع :






مهارات االتصال الفعال لفرق العمل
بث روح التعاون باالتصال
مهارات سلوكية االتصال المطلوبة العضاء الفريق
العوامل المؤثرة وأسباب فشل فرق العمل
ضمان استمرارية فرق العمل ونبد الخالف

التمارين






( تمرين عملي " عبرني " مدته  21دقيقة )
( تمرين عملي " البالون " مدته  11دقائق )
استمارة معلومات لالتصال بالفريق
( تمرين عملي " قناة المعامالت " مدته  11دقيقة )
استمارة محاولة حل الخالف

اهداف الدورة
تعريف المشاركين المفاهيم االساسية لبناء الفرق وإدارتها والطرق الرئيسية لفرق العملل والتعلرف عللى مهلام وأدوار أعضلاء فلرق
العمل وتطبيق السلوكيات اإلدارية التي تؤدي إلى فاعلية التميز والنجاح لفريق العمل.

لمن هذه الدورة
رؤساء ومديرو المؤسسات والمنظمات ووكالؤهم ومساعدوهم ورؤساء األقسام وطلبة الدراسات العليا في كليات االقتصاد واإلدارة,
وجميع المهتمين برفع مستوى أدائهم القيادي في إدارة فرق العمل.
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