
التوجیه الفعال  البرنامج 
التدريبي

اللغة العربیة لغة البرنامج 

ساعة15 مدة البرنامج

.التعرف على ماھیة التوجیه الفعال وكیف يتم -1
أسرار التواصل الفعال وكیف تحفز موظفیك على -2

التحسن وعالج مشكالتھم ، بل وتساعد   نفسك ايضا 
.وكل من تود توجیھه بشكل فعال 

أسالیب تساعدك على تخفیف اعباء العمل ومواجھة -3
.الضغوط بنجاح 

.اختالفات البشر وكیف تتعامل معھم -4
لتحقیق ) وكل من تھتم به ( –كیف تحفز موظفیك -5

انجازات افضل ؟

اھداف 
البرنامج          

: تتضمن المواضیع الرئیسیة للبرنامج ما يلي
؟) الكوتشنج( ھو تعريف التوجیه الفعال ما-1
ماھي أھم مدارس التوجیه ؟ -2
ماھي اسرار التواصل الفعال الذي يجعلك تحقق -3

؟.... ) أحد افراد اسرتك ، –موظفیك ( نتائج رائعة مع 
.أسالیب تخفف علیك من وطأة الضغوط -5
كیف تحل مشكالت العمل ؟ -6
معرفة بعض االنماط الشخصیة وكیف يساعدك ذلك -7

) .وغیرھم ( على التعامل بفعالیة مع موظفیك ،    
كیف تساعد نفسك وموظفیك على تقبل عملیات -8

التغییر نحو األفضل ؟
بشكل ناجح ؟" كوتشنج: توجیه " كیف تدير عملیة -9

كیف تزيد من انتاج موظفیك وتحسن من ادائھم -10
باستخدام التوجیه الفعال ؟

محتويات 
البرنامج



في ختام ھذه الدورة سیكون المشارك قادر 
-:بمشیئة هللا تعالى على ما يلي 

معرفة أھمیة التوجیه الفعال في مجال -1
العمل بشكل خاص ومجاالت الحیاة بشكل 

.عام 
معرفة أھم أسالیب التواصل الفعال مع -2

مع ) وأي طرف اخر –أفراد اسرته ( موظفیه 
القدرة على تطبیقھا وممارستھا في الحیاة 

.الیومیة 
التخفیف من حدة ضغوط العمل واعباء -3

.الحیاة بشكل عملي 
التعرف على األنماط الشائعة لشخصیات -4

.موظفیه وكیفیة توجیھھم بنجاح 
كوتشنجالطريقة الصحیحة إلدارة جلسة -5

.ناجحة 
التوجیه الفعال ( الكوتشنجاستخدام -6

( –في زيادة انتاج موظفیك ورفع كفاءتھم 
اب ، ام : وكذلك كل من ترغب في توجیھه 

.... ) صديق –اخ –تلمیذ –

مخرجات التعلم

.المديرين والموظفین بشكل خاص -
كل من لديه شخص يود مساعدته على -

.التغلب على نقاط ضعفه وتطوير نفسه 
الفئة المستھدفة 

.تمارين منوعة –مناقشات –شرح * 
.أسلوب لعب الدور –بوربوينت * 
.أحدث انواع التكنولوجیا النفسیة * 

/ المادة التدريبیة 
التكنولوجیا 
المستخدمة
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