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CUBES 
 

     حلول    التدريب       الافتراض ي  

 
 
 
 
 
 

الركيزة ألاساسية لتنمية ألافرادــ ولكن في ألاوقات الحالية، البد أن تكون هناك بعض البدائل الجيدة دعنا نواجه هذا ألامر، ال يزال التدريب الشخص ي هو 

إليك بعض ألاسباب الجيدة التي تجعل من حلول  وألاساليب املبتكرة التي ال يزال بإمكانها تحقيق النتائج والحفاظ على استمرار مبادرات التعلم والتطوير.

 .خياًرا رائًعا لفريقكالتدريب الافتراض ي 
 

 دورات تحت إشراف مدربين 
عادة ما يتم تقديم التدريب الافتراض ي الخاص بنا علي يد مدربين أصحاب خبرة بشكل فريد وفي الوقت املناسب لفريقك. تواجد مدرب على 

 ما يتلقون الدعم الالزم في حالة اتصال مباشر يضمن للمشاركين إمكانية طرح ألاسئلة حول املعلومات املقدمة لهم على مدار 
ً
التدريب، ودائما

 ويظهر التدريب املباشر لقاعة التدريب عن قرب.
ً
 غير مفهومة، مما يجعل التدريب يبدو حقيقيا

ً
 وجود أفكارا

 

 تدريب املكعبات
زائد من املعلومات، وبنهاية التدريب يمكنهم دقيقة، مما يعني عدم تلقي املشاركين كم  90إلى 60ُيقدم التدريب على هيئة "مكعبات " أي فترات من 

 بناء هذه املكعبات الافتراضية فوق بعضها مما يجعل عملية التعلم
ً
، مثل املكعبات الحقيقية يمكن أيضا

ً
وسع أ استكمال بقية يوم عملهم. تماما

 وأعمق.

 

 التعليم التفاعلي
أفضل، ليس فقط بتلقي حديث شخص ما عن املواد التي تم تدريسها، بل ال يوجد اختالف عن غرفة التدريب، يتدرب املشاركون بشكل 

يديو، فويمكنهم التفاعل والتطبيق العملي على املعلومات املقدمة. في التدريب الافتراض ي لدينا يتفاعل مع املشاركين من خالل أسئلة، مقاطع ال

 ة، وأي وسيلة أخرى للمتدربين يمكنهم املشاركة من خاللها.الاختبارات، الاستطالعات، الواجبات، الانطباعات، ألاسئلة وألاجوب
 

 في متناول الجميع
 الالتحاق بمكعب التعلم الافتراض ي، سواًء كانت الفرق البعيدة، أو الفرق املنزلية، أو الفرق املتبا

ً
 ذكيا

ً
دة. يتجاوز عيمكن ألي شخص يمتلك هاتفا

 فرص بعض الناس في التعلم والنمو.التعليم عن بعد الحواجز الفعلية التي قد تعيق 

 

 التواصل بين ألاشخاص
، حيث يتيح للزمالء رؤية وسماع بعضهم البعض من مكاتبهم، أ

ً
 و رغم التباعد الفعلي للناس إال أنه بإمكان التعليم عن بعد أن يجمعهم سويا

 حتى وإن كان بشكل افتراض ي.املناطق املحيطة، أو من أي مكان حول العالم. وهكذا يستمر الناس في املناقشة 
ً
 والتفاعل والاستمتاع معا

 

 الفاعلية من حيث الوقت والتكلفة
 بدون نفقات السفر، الرحلة، وتكاليف الفندق. لن توفر الوقت فحسب بل ستوفر نفقات أماكن التدريب املعتادة.

 

 الجمع والدمج
إلى أقص ى حد من التدريب عن بعد من خالل دمجه مع جلسات املشاركة في  احصل على أفضل ما في عوالم التعلم، وتحدث معنا عن الاستفادة

غرفة التدريب، وتقلد ألادوار، ودمج املهارات بأفضل شكل يناسب إعداد الشخصية. أضف الواجبات ودورات التعليم إلالكتروني والتدريب 

 الفردي لضمان التعليم الفعال.

 

 نحن نجعل ألامور أسهل
 اإن لم تجرب التعلم عن بعد من قبل، فال تقلق، فمن السهل تنفيذه، كما يمكننا إرسال الدعوات والروابط الخاصة بك والشهادات. انضم إلين

توالحق بعصر جديد من تقديم التدريب الافتراض ي عن بعد وعبر إلانترن



 

 

التالحم )نظرة عامة( 1 ولغة   النشاط 

لعملحزم لا 2 ا  في 

التجارية 3  الكتابة 

لتعامل  4 لنزاعاتا ا  في 

في  5 ر  ي لتغي  ألاوقات الصعبةا

)ا 6 املنتجات/القيم/السياسات  ب  دقيقة( 30ختبار رقمي مخصص حول املعرفة 

التفويض 7  مهارات 

لعمل )مقدمة  8 ا ء  نا ث أ العاطفي   (عنالذكاء 

9 ( ية  املال ثقافة  ل ا ية أساسيات  املال بالشؤون  ين   (وغيرهماملعني

الذي يحصل عليه آلاخرون )ألانماط الاجتماعية(املستوى الحصول على  10  نفسه 

النمو 11  عقلية 

تقييمات 12 ل ا  إعطاء 

تدريب عنمقدمة  13  ال

بعيد افتراض يقيادة فريق  14 و   أ

ءة 15 بكفا  قيادة الاجتماعات 

ل 16  الذهبيتفاوض ا

ء 17  التحضير ملراجعة ألادا

تقديمية الجزء ألاول  18 ل ا العروض   مهارات 

الجزء  19 العرض  ثانيمهارات  ل  ا

العرض  20 لثالثمهارات  ا  (الفردي)التدريب  الجزء 

لتقييماتتلقي  21  ا

لعمل 22 ا في    املرونة 

الفائزين 23 ية   املبيعات: عقل

 املبيعات: طرح تساؤالت فعالة 24

لبيع   ا مام  إت  املبيعات: 

ء أو عشاء مع آلاداب الصحيحة  26  املبيعات: استضافة غدا

تغلب على الاعتراضات  27 ال  املبيعات: 

28 ( متبادلة  لبيع بمصالح  ا  (fabاملبيعات: 

 املبيعات: الحصول على موعد  29

تفكير عن الخدمة  30 ال  الخدمة: تطوير طريقة 

املحبطين 31 لعمالء  تعامل مع الشكاوى وا ل ا  الخدمة: 

لهاتف  32 ا آداب استخدام   الخدمة: 

لقياس 34 ل لة  لقاب املحددة وا  وضع ألاهداف 

لعمل تحت ضغط  35 ا رة   إدا

لنشط  36 ا لفريق  ا  عقلية 

تاجية الشخصية 37 الوقت وإلان  نصائح إلدارة 

املنزل  38 لعمل من  ل  نصائح 
 

 بعد

ر -  تقرير من الميسِّ

 )اختياري( 1*1تدريب  -

  إضافة بها دورات تعليمية -


