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العيوبمميزات

خدامالمشاكل التقنية في االتصال واالستإمكانية الشرح و العطاء لمدة أكبر

صعوبة متابعة وتركيز المتدربين طلب عالي من المدربين الشباب

نسيان االستراحةإمكانية تسجيل الدروس

صعوبة حماية الحقوق الفكريةسهولة تنظيم األسئلة واالجابات

أدوات التدريب قد ال تناسب المتدربينتواصل منظم

اهمال المتدربين وعدم إعطاء المتدربين الوصول لكثير من المتدربين والمناطق
الجدية الالزمة

مميزات وعيوب التدريب عن بعد ❖



لةأسئلة المتابعة غير المم•

د ثالثة مهارات أساسية للتدريب عن بع❖

التواصل المستمر . 1

التواصل المستمر1.

تسجيل الدروس2.

األدوات التقنية3.

oحاول أن تكون اإلجابة نعم

oهل انت فعال ترغب في النجاح؟

oهل أنت مهتم بهذا االمر؟

oهل الكالم هذا منطقي

o3,2,1أعط خيارات .. ال تجعل األسئلة كتابية

oوال تحبط اإلجابات الخاطئة, شجع اإلجابات الصحيحة

oينهناك تواصل مع المتدربين وهناك أسئلة مع المتدرب

oنال تسمح بالمداخالت الصوتية اال للضرورة والتماري



الكاميرا•

o ينصح باستخدام الكاميرا في الدروس ألهمية لغة الجسد
oوحتى ال يشعر المتدرب بالملل من الشرائح
oعحافظ على مظهر رسمي حتى ال تفقد احترام المتدربين بتواض

رالتواصل المستم. 1

قروب التلغرام •

ثالثة مهارات أساسية للتدريب عن بعد ❖

o (م ال يظهر رقم الهاتف وال االس) خصوصية بين االفراد
o األسئلة بهد الدروس تطرح والتمارين يتم حلها

التواصل المستمر1.

تسجيل الدروس2.

األدوات التقنية3.



تسجيل الدروس. 2 رالتواصل المستم1.

تسجيل الدروس2.

األدوات التقنية3.

ثالث مهارات أساسية للتدريب عن بعد ❖

أو ممكن تطلب من أحد , مهارة التسجيل ممكن تعلمها•
يقوم بعملية مونتاج الدروس لك

يحد منها , مشكلة انقطاع االنترنت عن البعض والبطء•
وجود نسخة مسجلة تساعد المتدربين على إعادة 

مشاهدة الدروس
قوقلإستخدامقد تحتاج الى موقع الكتروني أو يمكن •

دروب بوكس
حق تأكد من التنبيه على حماية حقوقك الفكرية وأنه ال ي•

ألحد استخدام الدروس المسجلة لنفس المتدرب فقط



األدوات التقنية. 3

ثالث مهارات أساسية للتدريب عن بعد ❖

التواصل المستمر1.

تسجيل الدروس2.

األدوات التقنية3.

استخدام أدوات الغرفة االفتراضية الخاصة للرسم•
بشكل صحيح Q&Aاستخدام خاصية •

البد من عمل الرسومات اثناء الشرح حتى ال تفقد•
المتدرب 

Lightshotو Zoomltهناك أدوات أخرى مثل •

االدوات التقنية. 3



الغرفة االفتراضية. 1

أدوات التدريب عن بعد❖

يةالغرفة االفتراض1.

التلغرام2.

أدوات الرسم3.

شرائح العرض4.

•Zoom

•Webex

•GoToWebinar

•TeamViewer

مهم ان تكون الغرفة تدريب وليس اجتماعات•

ةاالفتراضيالغرفة . 1



التلغرام . 2

أدوات التدريب عن بعد❖

ة الغرفة االفتراضي1.

التلغرام 2.

أدوات الرسم 3.

شرئح العرض4.

أهمية التواصل قبل واثناء وبعد الدروس•

الخصوصية للمتدربين و المتدربات •

مشاركة الصور والمستندات اسهل•

التلغرام. 2



•Zoomlt

ةالغرفة االفتراضي1.

التلغرام2.

أدوات الرسم3.

شرائح العرض4.

أدوات التدريب عن بعد ❖

أدوات الرسم. 3

•Lightshot

ابطالمتدرب يستطيع تصوير شاشته وارساله كر•
رب حل المشاكل التقنية اسهل عندما يصور المتد•

شاشتة

عرض شاشة االستراحة•
عرض شاشة بيضاء والرسم عليها •
تتطلب مهارة وتعود على االستخدام •

•Zoomlt



أدوات التدريب عن بعد ❖

شرائح العرض. 4
ية الغرفة االفتراض1.

التلغرام2.

أدوات الرسم3.

شرائح العرض4.

ان ال تكون سرد كالم فقط•
ان تحتوي على صور متعددة•
استخدام دروس فيديو ومقاطع صوت •
اجذب المتدرب طوال الوقت •
كثرة األلوان تضر العرض •
عمل حساب الوقت دائما •



الدعم الفني والمساعدة❖

نيا تخصيص موظف لمتابعة المتدربين تق1.
س وتقديم المساعدة قبل واثناء وبعد الدرو

التحضير والتعليمات والتسجيل 2.

تحميل البرامج الالزمة 3.

يل و نسخ وتوزيع المادة التدريبية و التسج4.
..الخالمنتاج

تركيز المدرب يجب ان يكون في تقديم5.
المادة التدريبية بكل كفاءة 


