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مقدمة:
تجمع اإلدارة والقيادة االفتراضية بين اإلدارة عن بعد من ناحية واإلدارة عن قرب من ناحية أخرى ، فهى تعتمد على األرقام والنتائج بسبب غياب العالقات اإلنسانية المباشرة . 

إال انها أيضا تعتمد على التفاهم والثقة التى يضعها المدير فى الموظفين الذين يقودهم دون أن يعرفهم وربما دون أن يراهم .

عندما يتعلق األمر بنجاح فريق افتراضي ، يتوقف ذلك مع قائد الفريق. إذا تمت إدارة الفرق االفتراضية بشكل فعال، يمكنها زيادة اإلنتاجية، والمساعدة في تحقيق األهداف التنظيمية 
وتحسين جودة العمل. ولكن هناك مجموعة من التحديات الفريدة التي يمكن أن تضر بنجاحهم . في هذه الدورة المقدمة من يوروماتيك،  الكتشاف عملية وإطار عمل مجّربة لتطوير 
كفاءات القائد االفتراضي، وتعزيز وتحسين إنتاجية فريقك االفتراضي. تعلم كيفية االستفادة من مزايا الفريق االفتراضي مع بناء الثقة وإجراء اتصاالت حقيقية مع أعضاء الفريق. 

ثم ستقوم بتطبيق وتعزيز التعلم من خالل دراسات الحالة، ومناقشات الفريق وغيرها من األنشطة التي يقودها قائد الدورة والمستشار المختص. 

تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الالزمة لتطوير الكفاءات المطلوبة للقائد اإلفتراضي وكيفية إدارته العقبات والتحديات التي تؤثر سلباً على التواصل وإدارة 
مشاكل عدم التفاهم بين أعضاء الفريق اإلفتراضي، حيث تقع مسؤولية نجاح مهمة الفريق اإلفتراضي على عاتق قائد الفريق، و في حال تمكنه من إدارة الفريق بفاعلية سيساهم 
في تحقيق األهداف المنشودة للجهة و تحسين جودة العمل. تتناول الدورة عدة محاور منها : أساليب تفعيل فرق العمل و مهارات إدارة فرق العمل افتراضياً و ماهي المهارات 

والقدرات الضرورية للمدير في إدارة فريق العمل و أهمية توعية المشاركين بالطبيعة الخاصة إلدارة الفرق.

أهداف البرنامج:

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

التعرف على آليات تطبيق مفاهيم القيادة اإلبداعية في بيئة العمل عن بعد�	
 تحديد تحديات األداء االفتراضي�	
 استكشاف أفضل الممارسات إلدارة   األداء في الفرق االفتراضية  �	
 تحديد أدوار أعضاء الفريق االفتراضي ومسؤولياتهم�	
اتقان تقنيات االتصاالت المختلفة لبناء عالقات الفريق المؤثرة والنتائج االستراتيجية  �	
 تحليل وإدارة المشكالت التي تؤثر على االتصال والصراع في فريق افتراضي�	
 تخطيط وتيسير اجتماع افتراضي ناجح �	
للحفاظ على تركيز الفريق على األهداف والغايات والمهام  �	
 تعلم عملية تحديد أنشطة التدريب  والتطوير للموظفين  �	
تدعيم التفكير والتعرف بفكر حديث ابتكاري إبداعي غير تقليدي �	

محاور البرنامج:
تحديد التحديات في القيادة االفتراضية  �	
 زيادة الوعي بأسلوب شخصيتك وتأثيره على القيادة االفتراضية  �	
 تقييم نقاط القوة ومجاالت التحسين ألعضاء فريقك  �	
 إدراك االختالفات الفريدة بين بناء فرق افتراضية وبعيدة و متعددة األماكن  �	
 إنشاء الثقة في فريق افتراضي والحفاظ عليها  �	
 االعتراف بمستويات المشاركة وزيادتها  �	
 فهم كيفية دعم التقنيات المختلفة للعمل االفتراضي  �	
 تقييم اتصاالت أعضاء الفريق في غياب اإلشارات البصرية  �	
 إدارة التعارض بين أعضاء الفريق  �	
 تحديد االختالفات الثقافية األساسية في التواصل  �	
 تقييم كيفية إجراء جميع مراحل قيادة اجتماعاتك االفتراضية مقابل أفضل الممارسات�	

الفئات المستهدفة:
المديرون والقادة، ومديرو المشاريع والمشرفين والذين يقودون حاليا فرق عمل ويسعون إلى تعزيز أدائها العام كقادة افتراضيين، وكذلك أولئك الذين سينتقلون إلى دور قيادي 

افتراضي في المستقبل.
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اإلبداع والتميز في اإلدارة والقيادة االفتراضية  ®

المحتويات األساسية:

اسرتاتيجيات القيادة ومتزي اآلداء يف بيئة افرتاضية:

 تحديد الكفاءات المطلوبة من قائد افتراضي �	

 تحليل كيفية تأثير أنماط الشخصية لكل من القادة وأعضاء الفريق على فريق �	
افتراضي 

 تقييم ومعالجة نقاط القوة والضعف ألعضاء الفريق االفتراضي �	

 التعرف على المراحل الفريدة لبناء الفرق االفتراضية �	

 تعزيز شبكات الفريق لتحسين األداء �	

 إنشاء الثقة والمشاركة في بيئة ظاهرية �	

تحديد تقنية مناسبة ألنواع معينة من المهام �	

 مدرب فعال في بيئة افتراضية �	

 تعريف دورك كقائد افرتايض :

 تحديد التحديات في القيادة تقريبا �	

 تحديد كفاءات القيادة االفتراضية �	

 زيادة الوعي بأسلوب شخصيتك وتأثيره على القيادة االفتراضية �	

 تقييم نقاط القوة والضعف ألعضاء الفريق الذين تعمل معهم في البيئة االفتراضية �	

 بناء فريق صلب :

 التعرف على االختالفات بين مراحل بناء الفرق االفتراضية والمشتركة �	

 إنشاء الثقة والحفاظ عليها بين أعضاء الفريق االفتراضي�	

 تعزيز شبكات الفريق لتحسين األداء �	

 التعرف على مستويات المشاركة �	

 زيادة المشاركة في فريق العمل االفتراضي�	

 االتصاالت الرائدة :

 التعرف على كيفية دعم التقنيات المختلفة للعمل االفتراضي�	

 تقييم اتصال أعضاء الفريق في غياب اإلشارات المرئية )أي لغة الجسد وتعبيرات �	
الوجه( 

 إدارة التعارض بين أعضاء الفريق �	

 تحديد االختالفات الثقافية األساسية في التواصل �	

ورشة عمل : بناء مهارات أعضاء الفريق من خالل التدريب 

 استخدام األدوات والتقنيات بشكل فعال لتدريب أعضاء الفريق في بيئة افتراضية �	

التحديات يف أن تصبح قائدًا حتفزييًا:

مسئوليات القائد�	

القيم األساسية للقيادة الفعالة�	

الصورة الذاتية اإليجابية تقود إلى النجاح�	

صناعة الذات للقائد الفعال�	

اختيار المواقف الشجاعة�	

الثقة بالنفس و القيادة الفعالة�	

القيادة الفعالة و متزي العمل اجلماعي عن بعد:

مهارات القيادي الفعال في فرق العمل�	

قيادة المواقف الصعبة بفرق العمل�	

دور القيادة الفاعلة في تحقيق التمكين النفسي لألفراد الفريق عن بعد�	

القيادة الفاعلة في حل النزاعات وتفعيل نتائج الفريق عن بعد�	

الخصائص الخمسة لفريق العمل الناجح من خالل فكر القيادة الفاعلة�	

 تهسيل االجتماعات االفرتاضية :

 تقييم اجتماعاتك مقابل أفضل الممارسات وتحديد طرق تحسينها �	

 التعرف على المشكالت والمشاكل المحددة في اجتماعات الفريق الظاهرية وإيجاد �	
حلول لها 

الدافعية و التحفزي لفرق العمل عن بعد:

تحليل السلوك البشري ألفراد الفريق�	

الدافعية والتحفيز ألداء األعمال عن بعد�	

مهارات تحقيق األهداف من خالل العمل الجماعي والدافع المشترك إلنجاز المهام �	
واألدوار عن بعد

الطبيعة البشرية في التعامل عن بعد مع اآلخرين وأطراف التعامل�	

الدافعية واإلدراك وأثرهما في تحقيق فعالية الفرق المستدامة عن بعد�	

التعامل الفعال مع اإلختالفات اإلدراكية بين افراد الفرق الناجحة والمستدامة عن �	
بعد

مشاكل قيادة فرق العمل عن بعد وآليات التعامل معها بكفاءة وفعالية�	
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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:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك 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 :........................)اإلبداع والتميز في اإلدارة والقيادة االفتراضية  ®(

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

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

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

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

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
c 1800 دوالر أمريكي للشخص الواحد ) اون الين (

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.


