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مقدمة :
 distributed( الموزع  العمل  فريق  أو   ،)remote team( بعد  عن  العمل  فريق 
team(، أو فريق العمل االفتراضي )virtual team(، هو مجموعة من الموظفين أو 
المستقلين الذين ينتمون إلى مناطق جغرافية وزمنية مختلفة، ويملكون مهارات متنوعة، 
وَينحدرون من ثقافات مختلفة، ويعملون مًعا على مشروع واحد، وتحت إدارة واحدة. 
كل عضو في الفريق يعمل من موقع منفصل، وقد يعيش في مدينة أو دولة مختلفة، 
ويعمل في أوقات مختلفة. تقدم يوروماتيك برنامج "القيادة الفعالة لفرق العمل عن بعد" 
والذي يقدم مجموعة من الحلول في التعامل بمهارة فائقة مع التحديات والمشكالت التي 
قد تنشأ من التعامل مع فرق العمل عن بعد، وكذلك نقدم مجموعة المهارات الضرورية 

التي يجب أن تتوافر في القائد الفعال لفرق العمل عن بعد.

أهداف البرنامج:
بعد اإلنهتاء من هذه الدورة، جيب أن تكون قادًرا عىل:

	w تحديد استراتيجية تأثير فعالة عن بعد بغض النظر عن المنصب أو السلطة
الرسمية

	w التعرف على ديناميكيات الفريق وتحديد استراتيجيات االستفادة الكاملة من
طاقات كل عضو

	wتحديد التحديات والمشاكل المرتبطة بالعمل عن بعد وآليات التعامل معها بفعالية
	wبناء خطة محددة لمواصلة توسيع القدرة على التكيف في كل األحوال كقائد ناجح
	wالتعرف على آليات تطبيق مفاهيم اإلدارة اإلبداعية في بيئة العمل عن بعد
	w تمكين المشاركين من امتالك مجموعة من مهارات اإلدارة اإلبداعية التي

تساعدهم على أداء األعمال بكفاءة وفعالية
	w معاونة المشاركين على تبني أساليب تشكيل المستقبل الالزم لمنظماتهم بما يحقق

التميز والجودة
	w تدعيم التفكير والتعرف بفكر حديث إبتكاري إبداعي غير تقليدي المحتويات األساسية:

الوحدة األولى:
مهارات القيادة األصيلة السبيل لإلبداع

	wالقدرات الالزمة لتأثير القيادة األصيلة
	w.آليات القيادة األصيلة
	w.التقنيات الحديثة لقيادة التغير الجذري للتميز اإلداري
	wمهام القائد في خلق البيئة التحفيزية
	wالقيادة و مهارات الذكاء العاطفي و اإلجتماعي
	wمهارات إتخاذ القرارات و التعامل مع الضغوط و الشخصيات الصعبة

الوحدة الثالثة:
إسرتاتيجيات القيادة ومتزي اآلداء

	w.مفهوم القيادة وأهميتها
	w ،القيادة والتنسيق بين الموارد المعرفية الفردية، الذكاءات، القدرات الذهنية

المهارات الشخصية
	w.مهارات القيادة األصيلة والقدرة على فهم وتحليل المتغيرات
	w.تطبيق القيادة األصيلة في رفع األداء وتعزيز الفعالية وخلق المزايا التنافسية
	w.إستراتيجيات القيادة األصيلة ومعايير التميز الفعال
	w.القيادة في البيئة التنافسية المعاصرة

الوحدة الثالثة:
التحديات يف أن تصبح قائدًا حتفزييًا

	wمسئوليات القائد
	wالقيم األساسية للقيادة الفعالة
	wالصورة الذاتية اإليجابية تقود إلى النجاح
	wصناعة الذات للقائد الفعال
	wاختيار المواقف الشجاعة
	wالثقة بالنفس و القيادة الفعالة

الوحدة الرابعة:

القيادة الفعالة و متزي العمل اجلماعي عن بعد

	wمهارات القيادي الفعال في فرق العمل
	wقيادة المواقف الصعبة بفرق العمل
	wدور القيادة الفاعلة في تحقيق التمكين النفسي لألفراد الفريق عن بعد
	wالقيادة الفاعلة في حل النزاعات وتفعيل نتائج الفريق عن بعد
	wالخصائص الخمسة لفريق العمل الناجح من خالل فكر القيادة الفاعلة

الوحدة الخامسة:

الدافعية و التحفزي لفرق العمل عن بعد

	wتحليل السلوك البشري ألفراد الفريق
	wالدافعية والتحفيز ألداء األعمال عن بعد
	w مهارات تحقيق األهداف من خالل العمل الجماعي والدافع المشترك إلنجاز

المهام واألدوار عن بعد
	wالطبيعة البشرية في التعامل عن بعد مع اآلخرين وأطراف التعامل
	wالدافعية واإلدراك وأثرهما في تحقيق فعالية الفرق المستدامة عن بعد
	w التعامل الفعال مع اإلختالفات اإلدراكية بين افراد الفرق الناجحة والمستدامة عن

بعد
	wمشاكل قيادة فرق العمل عن بعد وآليات التعامل معها بكفاءة وفعالية



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

التــاريــخ :........................)بناء وإدارة وقيادة الفرق االفتراضية الفعالة ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


