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 مهارات القيادة االفتراضية
وإدارة القوى العاملة الرقمية 

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

 لقد غير مكان العمل الرقمي اليوم الطريقة التي يحتاج بها القادة والمديرون إلى قيادة وإدارة القوى العاملة المشتتة. لم تعد الفرق في موقع مشترك في نفس المكتب أو المبنى. إن 

االضطرار إلى قيادة وإدارة هذه القوى العاملة المشتتة يتطلب منا القيام بذلك عبر المسافة والمناطق الزمنية والثقافات واستخدام مختلف التقنيات الرقمية واالفتراضية لتحقيق 

النتائج. 

 بصفتك قائدا ومديرا لألعمال، تحتاج إلى تطوير الطالقة االفتراضية - القدرة على االتصال والتواصل والتعاون افتراضيا مع الفرق االفتراضية والموظفين عن بعد. لم يعد بإمكانك 

االعتماد على المهارات األساسية التي تتطلبها الفرق المشتركة - تتطلب الفرق االفتراضية والموظفون عن بعد نهجا مختلفا ووضوحا ومشاركة إذا أرادوا األداء بشكل جيد. 

اهداف الدورة:

بهنايةهذهالدورةالتدريبية،سيتمكنالماشركونمن:

فهم األساليب المختلفة للقيادة مع فرق افتراضية أو بعيدة أو مشتتة�	

تطوير الطالقة االفتراضية لقيادة الفرق االفتراضية وإدارة العاملين عن بعد�	

تعلم كيفية االتصال الفعال والتواصل والتعاون في مكان العمل الرقمي�	

إنشاء وإشراك فرق افتراضية عالية األداء�	

تحديد األدوار واالتفاقيات والمنصات لدعم الفرق االفتراضية والموظفين عن بعد�	

التغلب على تحديات القيادة واإلدارة افتراضيا�	

التأثير وبناء عالقات العمل للمشاركة وبناء عالقة عن بعد�	

تطبيق تقنيات لقيادة التغيير وإدارة المشاكل بفعالية�	

إظهار تقنيات تحسين األداء في البيئات االفتراضية�	

تطبيق التدريب والتوجيه لتطوير اآلخرين عن بعد�	

المنهجية:

 ستستخدم هذه الدورة التدريبية  مجموعة متنوعة من تقنيات تعلم الكبار التي أثبتت جدواها لضمان أقصى قدر من الفهم والفهم واالحتفاظ بالمعلومات المقدمة، من خالل العروض 

التقديمية ودراسات الحالة والتمارين العملة والمحاكاة. 

الفئات المستهدفة:

 هذه الدورة التدريبية، مناسبة لمجموعة واسعة من المهنيين ولكنها ستفيد بشكل كبير أولئك الذين يقودون أو يديرون الفرق االفتراضية أو البعيدة أو المشتتة مثل :  كبار المديرين، 

 المديرين، القادة، المشرفين، رؤساء األقسام  ، مدراء المشاريع ، قادة الفرق ، القادة أو المدراء الذين يقومون بتطوير وتوظيف فريق افتراضي جديد  ورؤساء جميع وظائف األعمال  

المديرون أو المديرون أو قادة الفرق المسؤولون عن تحقيق أداء المؤسسة ،  رؤساء التعلم والتطوير ، قادة المستقبل  ورؤساء الموارد البشرية. 

المحتويات األساسية:
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المحتويات األساسية:

مفهومبيئةالعملاإلفرتاضيةوعيوهبا:

أسباب فشل بيئات العمل اإلفتراضية�	
إنشاء وتنظيم وإدارة بيئات عمل إفتراضية�	
آليات خلق بيئات العمل اإلفتراضية�	
األدوات األساسية في بيئات العمل االفتراضية�	

الطالقةاالفرتاضية-الكفاءاتاالفرتاضيةللنجاحيفقيادةفرق
افرتاضيةوبعيدة:

تطوير قدرتك على االتصال والتواصل والتعاون عمليا �	
 تقييم المهارات والسمات الرقمية الالزمة لقيادة الناس�	
 تطوير الكفاءات لقيادة وإدارة عمليا�	

قيادةبيئاتالعملاإلفرتاضية:

مفهوم قيادة بيئات العمل اإلفتراضية�	
البناء الوظيفي للقيادة اإلفتراضية�	
مهارات قيادة بيئات العمل اإلفتراضية�	
إستراتيجيات آداء فرق العمل اإلفتراضية في األزمات�	
القيادة االفتراضية في االزمات�	
قياس وتقييم أداء فرق العمل في االزمات�	

التحدياتاليتجيبعىلالفرقوقادهتامواجهةالتغلبعلهيا:

االعتراف بالتحديات األربعة للمسافة والمنطقة الزمنية والثقافة والتكنولوجيا �	
 تحديد كيفية تأثير التحديات على القيادة االفتراضية وأداء الفريق �	
 التغلب على هذه التحديات لتحقيق فرق افتراضية عالية األداء�	
ماهية الثقافة وتأثيرها على الطريقة التي نرى بها أنفسنا واآلخرين �	
 التعامل مع الثقافات وأساليب العمل المختلفة �	
 فهم كيف يمكن لالختالفات أن تؤثر على أداء الفريق )سواء بشكل إيجابي أو �	

سلبي( 
 العمل عن بعد والتواصل بشكل فعال�	
 إدارة أداء الفريق من خالل التدريب عن بعد وإعطاء ردود فعل فعالة في �	

المواقف الصعبة مع الفرق العالمية 
 كيفية بناء روح الفريق �	
 تقنيات لخلق الثقة والحفاظ على ثقتها  �	
 سلوكيات الفرق الفعالة المتعددة الثقافات  �	

بناءالثقةاالفرتاضيةعربالماسفةوالمناطقالزمنيةوالثقافات:

التعرف على كيفية تأثير المسافة على طريقة تطور الثقة فعليا �	

 تطبيق أفضل الممارسات لبناء الثقة االفتراضية �	

 التحقيق في كيفية تأثير الثقافة على الثقة وما يمكن للقادة القيام به لحل القضايا �	

االتصالوالتواصلوالتعاونمعفريقكاالفرتايض:

اختيار المنصات واألدوات التي يحتاجها فريقك االفتراضي للتواصل بفعالية �	

 وضع خطط وتقنيات االتصال الخاصة بالفريق �	

 تحقيق التواصل الرقمي الناجح �	

إدارةاألداءعنبعد:

الدافع والفرد �	

 تحديد إدارة األداء �	

 أربعة حاصرات مفتاح لألداء �	

 إدارة األداء عن بعد �	

 التخطيط والتنظيم والتحكم في البيئة االفتراضية �	

 تفويض ومراقبة المهام في البيئة االفتراضية �	

 وضع معايير تشغيلية لتحقيق األداء عمليا �	

 إدارة وإبالغ توقعات الموظفين عن بعد �	

 ضمان توفير الموظفين عن بعد مستويات األداء الصحيحة �	

إعدادفريقكللنجاح:

تجهيز الفريق االفتراضي للتواصل والتواصل والتعاون �	

 تحديد األفراد/األدوار المحتملة التي قد تحتاج إلى مزيد من الدعم �	

 التعرف على المهارات التي يحتاجها أعضاء الفريق والعاملين عن بعد �	

احلفاظعىلفريقكاالفرتايضوالموظفنيللماشركةعنبعد:

قيادة اجتماعات افتراضية مؤثرة للغاية مع فريقك �	

 التواصل وتحفيز فريقك باستخدام تقنيات مختلفة �	

 ضمان بقاء فريقك متصال بالمهمة والغرض �	

 تفويض فعال تحت الضغط وترتيب األولويات وإنجاز المهام�	



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

) مهارات القيادة االفتراضية وإدارة القوى العاملة الرقمية (

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


