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مقدمة :
العمل بروح الفريق ســر من أســرار جناح
املؤسسات وثقافة يجب أن تنتشر بني أروقة
املؤسسات .وإذا ما أرادت املؤسسات النجاح
والتميز أن تتحول من ثقافة العمل الفردي
إلى ثقافة العمل اجلماعــي .ومنه فيجب
على املؤسســات أن حتول هذه الثقافة إلى
ممارسة يومية وتؤكد على زرع ثقافة العمل
بــروح اجلماعــة .ولقد أصبــح العمل من
خالل الفريق من أهم أسس االدارة احلديثة
وعنصــر يضمــن جناحهــا االداري ويحقق
الرضى الوظيفي للعاملــن .ومن هنا تبرز
أهمية تطوير قدرا ت املشاركني في مجال
العمــل اجلماعي وتزويدهم بــاألدوات التي
تأهلهم لالنتقال من فكر العمل الفرد إلى
روح العمل اجلماعي.
الهدف العام :
يهدف البرنامج إلــى تنمية وتطوير قدرات
املشــاركني في مجــال بناء و قيــادة فريق
العمل.
األهداف التفصيلية :
أن يتمكن املشــاركون عند انتهاء احللقة
التطبيقية مما يلي:
7 7التعــرف علــى مفهوم فريــق العمل
وأهمية العمل اجلماعي.
 7 7التعــرف على األســس التي يبنى بها
فريق العمل الفعال.
 7 7ممارسة األدوات اإلدارية املستخدمة في
بناء فريق العمل.

7 7اكتساب املهارات الالزمة لقيادة فريق
العمل.
موضوعات الحلقة :
7 7مفهوم فريــق العمل وأهمية العمل
اجلماعي.
7 7أسس بناء فريق العمل الفعال.
الفئة المستهدفة :
جميع العاملني في املؤسســات و الدوائر
احلكومية واخلاصة.
مدة الحلقة التطبيقية :
(  ) 12ســاعة تدريبيــة موزعة على ( ) 3
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
التكلفة المالية :
« « ٢٠٠ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح
 3مشــاركني ســيتم منح مقعد
مجاني).
« «تشــتمل التكلفة أدبيــات احللقة
( كملف املتــدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
« «يحصل املشــارك بعد نهاية احللقة
على شــهادة معتمــدة من معهد
اإلدارة العامة.

ملخص السيرة الذاتية:
الدكتور  /محمد العريمي

املؤهالت العلمية:

7 7الوظيفة احلالية محاضر أول وباحث
في مجال تطوير القدرات االبتكارية
مبعهد االدارة العامة.
 7 7رئيس قسم التعاون الدولي.
املؤهالت العلمية:
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 7بكالوريــوس فــي ادارة االعمال من
جامعة السلطان قابوس1998 ،م.
 7ماجســتير فــي إدارة االعمــال من
جامعة كوينرالند(استراليا)2005 ،م.
 7دكتوراه في اإلدارة وسياسة التطوير
( موضوع البحث :القيادة التحويلية
وعالقتها بإبــداع املوظفني ) ،جامعة
مانشيستر ( بريطانيا )2012 ،م
 7دبلوم في البرمجة اللغوية العصبية
من جمعية مدربي البرمجة اللغوية
العصبيــة ،ومــن املعهــد الدولي
للتدريب واالستشارات2008 ،م.
 7مــدرب معتمــد من مركــز القيادة
واالدارة ببريطانيا2009 ،م.
 7ممــارس معتمد فــي برنامج الكورت
( )CoRTللتفكيــر مــن مركز ديبونو
بالشــرق االوسط وشــمال افريقيا،
2013م.

 7 7كوتــش ممــارس مــن MEDEX
 ،Internationalمسقط  6-2نوفمبر
2014م.
 7 7مشــارك فــي برنامــج الكفاءات
احلكوميــة ،معهــد االدارة العامة
وشــركة كفــاءة لتنميــة املوارد
البشرية ،سلطنة عمان  ،مسقط ،
 11اكتوبر 2015م  2 -مارس 2016م.
7 7مدرب معتمــد في ريــادة االعمال
واملشروعات الصغيرة و املتوسطة،
املعهد العربي للتخطيط بالكويت،
 6نوفمبر 1-ديسمبر 2016م.
اخلبرات العملية:

 7 7محاضر أول مبعهد االدارة العامة من
عام 2012م ،و رئيس قسم التعاون
الدولي من عام 2014م حتى االن.
 7 7محاضر مبعهــد االدارة العامة من
عام 2006م وحتى 2012م.
 7 7مســاعد محاضــر مبعهــد االدارة
العامة من عام 1998م 2006 -م.

