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كيف تدير و تؤثر في 
فريقك عن بعد

HOW TO MANAGE 
& INFLUENCE 

VIRTUAL TEAMS 

6 HOURS

VIRTUAL TRAINING



Knowing how to effectively manage remote teams has become 
an essential management skill if you want access to the best 
talent available worldwide and to keep up with a more and more 
competitive work environment. This course, managing remote 
teams, comes as a solution to that problem, tackling it from multiple 
perspectives.

First you will discover the core components of remote team 
management: Communication, performance and culture. Next you 
will explore the principles of management and types of management 
systems. Finally, you will learn the fundamentals of implementation 
and some tools to help you along the way.

When you are finished with this course, you will have a solid 
understanding of the theory of remote team management, as well 
as practical experience from completing all the quick exercises found 
through out the course .

PROGRAM 
OVERVIEW 6 HOURS



TOPIC TOOL OBJECTIVE

7 min. Ice Breaker Energizing and Engaging the participants 

7 min. WIFM Getting the expectations of the participants 

7 min. Virtual Vs Traditional Eliciting and defining 

7 min. Change Experience adapting to new circumstances and changes 

14 min. Why Change Identify the opportunities coming with Change 

14 min. Getting out of the comfort Zone Identifying the Pros of getting out of the comfort Zone 

28 min. Challenges of Change 
Practicing Changed environment, Facing the challenges and getting 
the best out of it 

28 min. Virtual Manager Persona 
Identifying the Skills and traits needed for the aspired manager 
Persona 

15 min. Break Break 

28 min. Action Plan Planning how to fill the Gap between past and aspired persona 

7 min. Paradigm Shift Defining the Paradigm shift 

7 min. Learning Continuum Eliciting the Agility in Learning 

7 min. Journey to Change Identifying steps needed for change 

14 min. SL Model Eliciting Situational Leadership 

7 min. Wrap Up Reviewing the learning of the day 
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• Identify the Difference Between virtual and traditional 
teams.

• Learn and Practice tools to overcome the Challenges 
of managing virtual teams.

• Evaluate change gaps (current vs. future) and plan 
closure actions.

• View Change as an opportunity.

• Deploy tools in communicating and coping with 
change.

• Raise awareness on change stages & responses.

• Discover your preferred leadership style using SL 
Model.

MODULE 1
LEARNING OUTCOMES



MODULE 2
AGENDA

3 HOURS

TOPIC TOOL OBJECTIVE

7 min. Ice Breaker Energizing and Engaging the participants 

14 min. Virtual Coaching Defining Virtual Coaching 

21 min. Virtual Coaching Tools Practicing virtual Coaching 

14 min. Virtual Feedback  Defining Virtual Feedback 

21 min. Virtual Feedback Process Practicing virtual Feedback 

14 min. Break Break 

21 min. Wheel of Life Eliciting and practicing the wheel of Life 

7 min. Action Plan Managing your new Opportunities 

7 min. Motivating Your employees 
through tough times 

Eliciting Motivation 

7 min. Engaging and Rewarding your 
Employees 

Eliciting Types of Rewards 

7 min. Taking Initiatives Learn How you overcome fears and encouraging initiatives 

21 min. Idea Generation Coming up with ideas to generate tools for engagement 

21 min. Building Innovative Cultures 
Experiential Activity to set an action plan to engage your Employees 
Virtually 

7 min. Wrap Up Reviewing the learning of the day 
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• Practice Coaching and feedback tools virtually.

• Communicate change effectively to your team.

• Enhancing team collaboration.

• Managing own stress, and help others. 

• Inter-functional relationship improvement.

• Promoting a healthy work environment.

MODULE 2
LEARNING OUTCOMES



نظرة عامة

أصبحــت معرفــة كيفيــة اإلدارة الفعالــة للفــرق البعيــدة مهــارة إداريــة 
أساســية إذا كنــت ترغــب فــي الوصــول إلــى أفضــل المواهــب المتاحــة 
ــي  ــية. تأت ــر تنافس ــل أكث ــة عم ــة بيئ ــم ومواكب ــاء العال ــع أنح ــي جمي ف
هــذه الــدورة ، إدارة الفــرق البعيــدة ، كحــل لهذه المشــكلة ، ومعالجتها 

مــن وجهــات نظــر متعــددة.
ــال  ــد: االتص ــن ُبع ــق ع ــية إلدارة الفري ــات األساس ــف أواًل المكون ستكتش
ــواع  ــادئ اإلدارة وأن ــف مب ــوف تستكش ــك س ــد ذل ــة. بع واألداء والثقاف
األدوات  وبعــض  التنفيــذ  أساســيات  ســتتعلم   ، أخيــًرا  اإلدارة.  أنظمــة 

ــق. ــول الطري ــى ط ــاعدتك عل لمس
ــة  ــوي لنظري ــم ق ــك فه ــيكون لدي ــدورة ، س ــذه ال ــن ه ــاء م ــد االنته عن
إدارة الفريــق عــن بعــد ، باإلضافــة إلــى الخبــرة العمليــة مــن إكمــال 

جميــع التماريــن الســريعة الموجــودة طــوال الــدورة.

6 ساعات



الهدفاألدواتالموضوع

تنشيط وإشراك المشاركينالتعارف7 دقائق

الحصول على توقعات المشاركينWIFM 7 دقائق

االستنباط والتعريفاإلدارة التقليدية مقابل اإلدارة عن بعد7 دقائق

التكيف مع الظروف والتغيرات الجديدةخبرة التغيير7 دقائق

حدد الفرص القادمة مع التغييرلماذا التغيير  14 دقيقة

تحديد إيجابيات الخروج من منطقة الراحةالخروج من منطقه الراحه 14 دقيقة

ممارسة البيئة المتغيرة ومواجهة التحديات واالستفادة المثلى منهاتحديات التغيير28 دقيقة

تحديد المهارات والصفات المطلوبة لشخصية المدير المرجوشخصية المدير عن بعد28 دقيقة

إستراحةإستراحة15 دقيقة

التخطيط لكيفية سد الفجوة بين الماضي والشخصية الطموحةخطه عمل  28 دقيقة

تعريف تغيير المنظورتغيير المنظور7 دقائق

انتزاع خفة الحركة في التعلمالتعلم المستمر 7 دقائق

تحديد الخطوات الالزمة للتغييررحله التغيير  7 دقائق

انتزاع القيادة الموقفية نموذج SL 14 دقيقة

مراجعة اليوم نهايه اليوم األول7 دقائق

٣ ساعات
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نتائج التعلم
للمحتوى التدريبي األول

تحديد أهم كفاءات المدربين .  •
•  سمات وفوائد التعلم اإللكتروني.

التفريق بين التدريب المباشر )وجها لوجه( والتدريب عبر   •
اإلنترنت.

تأثير التواصل الفعال على المتعلمين .  •
التعرف على نظريات تعلم الكبار.  •

.)ADDIE تطبيق نموذج دورة التدريب )نموذج  •
 Blooms( استخدام تصنيف بلوم لتصميم أهداف التدريب  •

.(Taxonomy

مناقشة نظرية نموذج التعلم.  •
تقديم تدريب مصغر.  •



٣ ساعات

المحتوى التدريبي 
للوحدة الثانية  

الهدفاألدواتالموضوع

تنشيط وإشراك المشاركينالتعارف7 دقائق

تعريف التدريب عن بعدالتدريب عن بعد14 دقيقة

ممارسة التدريب عن بعدأدوات التدريب عن بعد21 دقيقة

تعريف التغذية العكسية عن بعدالتغذية العكسية عن بعد14 دقيقة

ممارسة عملية التغذية العكسية عن بعدعملية التغذية العكسية عن بعد21 دقيقة

إستراحةإستراحة14 دقيقة

ممارسة عجلة الحياةعجله الحياه21 دقيقة

إدارة فرصك الجديدةخطه عمل 7 دقائق

ممارسة التحفيزتحفيز موظفيك في األوقات الصعبة7 دقائق

استخدام أنواع المكافآت المختلفةإشراك ومكافأة موظفيك7 دقائق

تعرف على كيفية التغلب على المخاوف وتشجيع المبادراتأخذ المبادرات7 دقائق

توليد أفكار لعمل أدوات للتفاعل توليد الفكرة21 دقيقة

نشاط تجريبي للقدوم بخطة عمل لزيادة تفاعل الموظفين عن بعدبناء ثقافة اإلبتكار21 دقيقة

مراجعة ما تم تعلمه انتهاء التدريب7 دقائق

فرق عمل 
منفصلة

مجموعات 
مناقشة

نشاط 
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نتائج التعلم
للمحتوى التدريبي الثاني

التعرف على أساليب التدريب  •
التمييز بين أنواع التعلم المختلفة  •

تحديد التعلم المتزامن وغير المتزامن وتحديد وقت   •
استخدام كل واحد منهم.

استخدم أدوات بسيطة وألعاب لتوصيل المعلومة  •
تحضير و تقديم خطة الدرس أونالين  •

ممارسة أنشطة التهيئة وأنشطة التعلم المختلفة التي   •
نبدأ بها وننهى بها التدريب 
إدارة التدريب بشكل فعال  •

تحديد أنماط المتعلمين وأساليب التدريب  •
تقديم تدريب عبر اإلنترنت  •
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