
التوجيه الفعال التدريبيالبرنامج 

العربيةلغةال لغة البرنامج 

ساعة 15 مدة البرنامج

ير وفق معاي,يركز هذا البرنامج على كيفية توجيه اعضاء فريق العمل نحو اداء افضل 
ة فالتوجيه هو عملية بناء العالقات المهنية وتحديد االهداف سوي. االداء المطلوبة

ويتحدد مدى ارتباط توجيهك بالواقع المهني مباشرة بمدى . مع اعضاء فريقك
قدرتك على تعزيز عالقة عمل ناجحة مع موظفيك من خالل فهمهم وتحديد االهداف 

ك سوف نعمل في هذه البرنامج على نموذج عملي يعزز مهارات. االستراتيجية ألدائهم
يات و معرفتك في توجيه الموظفين على المدى القصير والمدى البعيد ورفع مستو

.اداء فريق عملك وفق معايير االداء  المتوقعة

:األهداف
تحديد عملية التوجيه المهني
ه تحديد االهداف المرتبطة بتوجيه اعضاء فريقك والتي على اساسها يتم توجي

.SMARTالموظف باستخدام  نموذج 
 تنفيذ الخطوات الالزمة لتقييم الوضع الحالي للموظف.
 اتخاذ االجراءات الالزمة لتوجيه الموظف وتحويل ذلك الى خطة عمل للتحسين

.والتطوير
م بها وضع الخطة النهائية  للنمو والتطوير والعمل على تحفيز الموظفين لاللتزا

.وانجاحها
بناء وتعزيز الثقة عند الموظفين.

االجابة على اسئلة واستفسارات الموظفين مع الحفاظ على الثقة.
تحدي العقبات وطرق التغلب عليها لتنفي الخطة التطويرية
ة تحديد الفترة الزمنية  الالزمة النتقال الموظف الى المرحلة المتقدمة من خط

.النمو والتطوير
تمكين تحديد الفرق ما بين التدريب والتوجيه والمقدرة على استخدام الوسيلتين ل

نجاح عملية النمو والتطوير الطويلة المدى

البرنامج اهداف 

مقدمة :الجلسة األولى

تحديد التدريب والتوجيه  :الثانيةالجلسة 

األهدافتحديد  :الثالثةالجلسة 

التطويروفهم الحقائق المتعلقة بالنمو  :الرابعةالجلسة 

.والتطويرتطوير الخيارات المتاحة نحو التحسين والنمو  :الخامسةالجلسة 

البرنامج    محتويات 



.وضع الخطة النهائية باشراك فريق العمل :الجلسة السادسة

.بناء الثقة المستمرة :الجلسة السابعة

.تقديم االجابات والحلول لفريق العمل والمحافظة على الثقة :الجلسة الثامنة

.قبليالوصول إلى النهاية وربط التطور الحالي بالنمو المست:تاسعةالجلسة ال

.التوجيه و التدريب المستمر :عاشرةالجلسة ال

اختتام البرنامج :عشرةحاديةالجلسة ال

:من البرنامج يتمكن المشارك من القيام باالتياالنتهاء عند 
العملالتوجيه المطلوب لكل عضو في فريق تحديد •

وتطويرهمتطبيق نموذج التوجيه لتحسين اداء الموظفين •

الصحيحةاالهداف المناسبة والتي تساعد في تنفيذ خطة التوجيه تحديد •

ريق الخطوات الالزمة لتحديد الحالة او الواقع الحالي لموقف كل عضو في فتطبيق •

العمل

لهاتحويتحديد احتياجات التحسين والتطوير الالزمة لفريق العمل والعمل على .•

والتطويرخطة عملية مبدئية لغرض التحسين الى 

.للتنفيذتطوير االحتياجات الى خطة تطوير متكاملة نهائية جاهزة .•

.فريق العمل على االلتزام بالخطط التطويريةتحفيز •

ظة على االسئلة واالستفسارات الموجه من قبل اعضاء الفريق مع المحافاالجابة •

الثقةعلى عنصر 

.يهاتحديد العقبات التي تعترض طريق النمو والتطوير والعمل على التغلب عل.•

.من مرحلة الى اخرى في خطة النمو والتطوير المستمرالتحول •

مخرجات التعلم 

والمشرفينفي كافة المستويات االدارية المدراء  ةالفئة المستهدف

والمناقشاتالشرح 

الحاالت الدراسية

التمارين 

العصف الذهني

أخرى

/ المادة التدريبية 
التكنولوجيا 
المستخدمة
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