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إدارة وقيادة فرق العمل عن بعد 
في عالم ما بعد "كوفيد-19"

المهارات واألدوات اإلدارية والتكنولوجية

https://ar.glomacs.com/التدريب-الإفتراضي/إدارة-وقيادة-فرق-العمل-عن-بعد
http://glomacs.com/online-training-solutions


GLOMACS Training & Consultancy

فكرة الدورة التدريبية
هل مــازال أحــدًا يعتقد أن فرق العمل عن بعد هو اختيار 
اجباري قد تضطر اليه بعض المؤسسات دون أخرى؟ وأنه 
قد يناسب فئة بسيطة من المؤسسات ذات طبيعة محددة 

وبمجاالت محددة؟

تداعيات  بسبب  الحالي  الوضع  عكس  لقد  )ال(،  بالتأكيد 
انتشار فيروس كورونا، أن إدارة وقيادة فرق العمل عن بعد 
هو خيار استراتيجي استباقي لجأت اليه مبكرًا العديد من 
الشركات والمؤسسات العالمية الناجحة بمختلف المجاالت 
واألحجام. وذلك لما لمسته من مزايا حقيقية لتلك الفرق 

بشكلها وخصائصها الجديدة مثل:

وتحقيق 	  الكفاءة  ورفــع  المؤسسية  النفقات  ترشيد 
األهداف

زيادة رضا الموظفين وتمكينهم من تحقيق توازن فعال 	 
بين متطلبات العمل واحتياجاتهم الشخصية واألسرية

القدرة على االستعانة بأعضاء فريق لم يكن من المتاح 	 
انضمامهم للفريق بشكله التقليدي

أوقــات 	  في  اجتماعات  وعقد  التواصل  على  الــقــدرة 
وظروف مختلفة ومتنوعة

وغيرها من المزايا األخرى التي أعطت ميزة تنافسية لكل 
قائد أو مدير لديه الجدارات واألدوات التي تمكنه من اإلدارة 

والقيادة الفعالة لفرق العمل عن بعد.

وذلك هو السبب الرئيسي الذي يجعلك من الضروري أن 
تلتحق معنا في هذه الدورة التدريبية من جلوماكس، فاذا 
أجل  من  الــجــدارات  تلك  تمتلك  أن  الهام سابقًا  من  كان 
التحسين والتطوير، فاآلن أصبح امتالكك لتلك الجدارات 
ضرورة لمساهمتك اإليجابية لبقاء مؤسستك واستمراريتها 

في تقديم خدماتها ومنتجاتها وتحقيق رؤيتها ورسالتها.

أهداف الدورة التدريبية
بنهاية هذه الــدورة التدريبية سوف يكون المشارك قادر 

على:

استيعاب أهم القواعد األساسية والممارسات العالمية 	 
لقيادة فرق العمل عن بعد

اختيار واستخدام البرامج واألدوات الالزمة للتواصل مع 	 
فريقك عن بعد وقيادته

إدارة وقيادة وتحسين أداء فريقك عن بعد بما يحقق 	 
أهداف الفريق والمؤسسة

تطبيق األدوات والجدارات التي تضمن أعلى مستويات 	 
تحفيز فريق العمل عن بعد

التواصل االلكتروني الفعال مع أعضاء الفريق بشكل 	 
فردي وعبر االجتماعات االفتراضية

المنهجية
منهجية  تستخدم  جلوماكس،  من  التدريبية  ــدورة  ال هذه 
 Participatory Virtual التفاعلي  االلكتروني  التدريب 
Training ، التي تدمج ما بين أساليب التدريب االلكتروني 
الذي  التشاركي  والتدريب   ،Virtual Training االنترنت  عبر 
المدرب  بين  الخبرات  وتبادل  الحقيقة  االستفادة  يضمن 
والمشاركين . يتم تقديم هذه الدورة التدريبية عبر اإلنترنت 
باستخدام منصة تعليمية إفتراضية متقدمة حيث يمكنك 

المشاركة بها من حيث تريد أو اي مكان مناسب لَك.

الفئات المستهدفة
من  جــدا  كبيرة  شريحة  تناسب  التدريبية  ــدورة  ــ ال هــذه 

المتخصصين واالداريين بكافة المؤسسات وخاصة:

جميع المديرين بمختلف المستويات اإلدارية التنفيذية 	 
والوسطى والعليا

المرشحين لشغل المناصب اإلدارية	 
كل من يجد في نفسه الرغبة في تطوير قدراته ومهاراته 	 

في مجال إدارة وقيادة فرق العمل عند بعد

إدارة وقيادة فرق العمل عن بعد 
في عالم ما بعد "كوفيد-19"

المهارات واألدوات اإلدارية والتكنولوجية

https://ar.glomacs.com/التدريب-الإفتراضي/إدارة-وقيادة-فرق-العمل-عن-بعد


إدارة وقيادة فرق العمل عن بعد في عالم ما بعد "كوفيد-19"

محاور و محتوى الدورة التدريبية
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اليوم التدريبي األول

اساسيات قيادة فرق العمل عن بعد

ما هو فريق العمل عن بعد	 
واقع فرق العمل عن بعد في الشركات العالمية	 
حتمية وأهمية احتراف مهارات إدارة وقيادة العمل 	 

عن بعد
فوائد قيادة العمل عن بعد في ظل الظروف 	 

العادية والطارئة
خصائص فرق العمل عن بعد	 
التغلب على تحديات وقيادة فرق العمل عن بعد	 

اليوم التدريبي الثاني

جدارات قائد فرق العمل عن بعد

عوامل النجاح الرئيسية لفرق العمل عن بعد	 
مراحل تطور فرق العمل عن بعد	 
نموذج جدارات قائد فريق العمل عن بعد	 
احتراف التفويض والتمكين عن بعد	 
أسرار وأدوات تحفيز فرق العمل عن بعد	 
أساليب رفع كفاءة وفاعلية فرق العمل عن بعد	 

اليوم التدريبي الثالث

أدوات ومهارات التواصل االلكتروني

قواعد التواصل االلكتروني للقادة	 
أدوات وبرامج ال غني عنها لقيادة فريق العمل عن 	 

بعد
اختيار واحتراف استخدام برامج للعمل عن بعد	 
أدوات أدارة أداء فريق العمل عن بعد	 
التعامل مع مختلف أنماط أعضاء الفريق	 
قيادة االجتماعات عن بعد	 

https://ar.glomacs.com/التدريب-الإفتراضي/إدارة-وقيادة-فرق-العمل-عن-بعد


TERMS AND CONDITIONS
• Fees – Each fee is inclusive of Documentation, Lunch and refreshments served during the entire seminar.
• Mode of Payment – The delegate has the option to pay the course fee directly or request to send an invoice to his/her company/sponsor. 

Credit card and cheque payments are both acceptable.
• Cancellation / Substitution – Request for seminar cancellation must be made in writing & received three (3) weeks prior to the seminar date.  A US$ 250.00 processing fee will be charged per delegate for each 

cancellation. Thereafter, we regret that we are unable to refund any fees due, although in such cases we would be happy to welcome a colleague who would substitute for you.
• Hotel Accommodation – is not included in the course fee. A reduced corporate rate and a limited number of rooms may be available for attendees wishing to stay at the hotel venue. Requests for hotel reservations 

should be made at least three (3) weeks prior to the commencement of the programme. All hotel accommodation is strictly subject to availability and terms and conditions imposed by the hotel will apply.
• Attendance Certificate – a certificate of attendance will only be awarded to those delegates who successfully completed/attended the entire programme including the awarding of applicable Continuing Professional 

Education Units/Hours.
• Force Majeure – any circumstances beyond the control of the Company may necessitate postponement, change of seminar venue or substitution of assigned Instructor. The Company reserves the right to exercise 

this clause and implement such amendments.
• Fair Access / Equal Opportunities – In the provision of its services as a world-class Training Provider, the Company is committed to provide fair access / equal opportunities throughout the delivery of its courses and 

assessment leading to the completion of training programmes, or 3rd party qualifications/certifications.

طرق الدفع 
Glomacsشيك باسم                    الرجاء ارسال الفاتورة لي             الرجاء ارسال الفاتورة الي الشركة  

الشهادات
لدى إتمام الدورة التدريبية اإلفتراضية بنجاح، يتم منح شهادة جلوماكس اإللكترونية للمتدرب

اربع طرق للتسجيل
À +971 (04) 425 0700 @ +971 (04) 425 0701 Á info@glomacs.com < www.glomacs.com

اسـتمارة الـحجز 
إسـم المشـــــارك : ...................................................................................................................................
المؤسسة: ................................ ........الوظيفة: .......................................... اإلدارة :.................................
العنوان: ........................................... ص ب : ............................................ المدينة / البلد : .....................
رقم الهاتف: ...................................... الفاكس : .......................................... البريد اإللكتروني: .....................

المخول بالتسجل
إسـم الشخص المخول بالتسجل:.................................................................................................................
المؤسسة: ................................ ........الوظيفة: .......................................... اإلدارة :.................................
العنوان: ........................................... ص ب : ............................................ المدينة / البلد : ....................
رقم الهاتف: ...................................... الفاكس : .......................................... البريد اإللكتروني: .....................

P.O. Box 74653 Dubai, U.A.E.
T: +971 (04) 425 0700    |    F: +971 (04) 425 0701
E: info@glomacs.com     |    W: www.glomacs.com

Connect with
Us On LinkedIn

Scan the QR Code* to visit and
connect to our LinkedIn profile.

*Requires QR code reader/scanner application
to be installed on your smartphone.
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