حلول التعليم اإللكتروني (التعليم عن بعد)
توفر لك خيارات التعلم اإللكتروني الكثير من املرونة عندما تفكر في كيفية تلبية احتياجات فريقك لتطوير املهارات .يمكن دمج هذه املوضوعات
مع التدريب في فصل واحد ،أو استكمالها في وحدات منفصلة حسب املطلوب.
اختر من بين ما يزيد عن  80وحدة تعلم معتمدة من قبل مركز التطوير املنهي املستمر  CPDباململكة املتحدة .تشمل هذه املوضوعات مهارات
العمل ،ومراقبة االمتثال ،والسالمة والصحة املهنية .وسوف يتم منح املتدربين شهادة معتمدة من قبل مركز التطوير املنهي املستمر  CPDباململكة
املتحدة ،بعد اجتيازهم أسئلة اختبار املعلومات.
تشمل حلولنا ثالثة قطاعات وهم :إدارة األعمال ،ومراقبة االمتثال ،والسالمة والصحة املهنية .كل وحدة يتم شراءها توفر للمستخدم تسجيل
دخول شخص ي ساري ملدة عام من بداية الدورة التدريبية ،تعمل وحدات التعلم اإللكترونية هذه بكفاءة عالية على أجهزة الكمبيوتر والهواتف
املحمولة وبشكل متساوي ،مما يعطي املتعلمين مطلق الحرية في االختيار.

الدورات التدريبية
مواد قسم مراقبة االمتثال
مكافحة غسيل األموال

مواد قسم الصحة والسالمة املهنية
التوعية ضد مخاطر األسبستوس

أساسيات التدريب

اإلساءة واملضايقات

آالت التقطيع والكشط

مهارات التواصل

الرشوة والفساد

مراقبة املواد الخطرة على الصحة

تميز العمالء

مخاطر السلوك

اتخاذ القرار

تضارب املصالح
قانون املنافسة

عرض معدات الشاشة
التوعية بمخاطر الكحول واملخدرات
الكهرباء في العمل

تنمية املرونة

تقييم تأثير حماية البيانات

الوقاية من الحرائق في العمل

الذكاء العاطفي

املساواة والتنوع

اإلسعافات األولية في العمل

الحضور املتميز

الالئحة العامة لحماية البيانات

سالمة السائق

تقديم تقييمات

الالئحة العامة لحماية البيانات للمديرين

سالمة األغذية والنظافة املستوى 2

GROWنموذج
ً
عقلية التطور (قريبا)

الوقاية من االحتيال

نظافة املطاعم الغذائية املستوى 2
النظافة الغذائية اللوجستية املستوى 2

مهارات التأثير
قيادة الفرق االفتراضية

أمن املعلومات للمدراء
هندسة تكنولوجيا املعلومات االجتماعية

نظافة التصنيع الغذائي املستوى 2
نظافة البيع الغذائي املستوى 2

إدارة فريق

إساءة استخدام السوق

نظافة غذاء املعلم املستوى 2

إدارة الوقت

العبودية الحديثة

الصحة الذهنية في العمل

أمان كلمة السر
 (PCIمعيار أمن بيانات معلومات بطاقة الدفع
)DSS
رسائل االحتيال البريد اإللكتروني

الصحة والسالمة
قانون الصحة والسالمة

مراجعة األداء

الحماية من البرمجيات الضارة

التخطيط والتنظيم

معدات الحماية الشخصية

االضطرابات الهيكلية العضلية

مهارات العرض

) (SMCRكبار املديرين ونظام الشهادات

الضوضاء في العمل

حل املشكالت

شبكات التواصل االجتماعي

تقييم املخاطر

مهارات التوظيف

تصفح اإلنترنت

االنزالقات في العمل

األهداف الذكية

التعامل املنصف للعمالء

ضغط العمل

فحص صحة الفريق

استخدام األجهزة املحمولة

سالمة النقل

املبيعات عبر الهاتف

كشف املخالفات

استخدام معدات العمل

إدارة الوقت

اإلبالغ عن املخالفات

العنف في العمل

مواد قسم إدارة األعمال
التدريب من أجل النجاح

التفويض

التوجيه
إدارة األداء*

الجرائم املالية

أمان السلم
التعامل اليدوي –أصحاب الحكمة
التعامل اليدوي في العمل

العافية

التحيز الال واعي
كتابة السيرة الذاتية
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marketing@protraining.net

