THE VIRTUAL
COMMUNICATION
التواصل عن بعد

VIRTUAL TRAINING

التدريب اإلفتراضي
6 HOURS

PROGRAM
OVERVIEW

6 HOURS

Communication plays an important and vital role in human nature. As
time passes, humans have developed different communication tools
and channels to cope with the current nature and circumstances.
Virtual communication is the kind of communication that relies
mainly on the use of technology, and nowadays, due to Covid19circumstances, virtual communication is becoming very vital and
efficient due to the escalating importance of social distancing and
also capitalizing on its advantages, in terms of cost, speed and
security.

MODULE 1
AGENDA
3 HOURS

TOPIC

TOOL

OBJECTIVE

10 min.

Ice Breaker

Getting to know each other and setting expectations

10 min.

Pros and Cons of virtual
communication

Understanding the importance and urgency of virtual aspect
nowadays

10 min.

Open discussion about findings

Understanding the importance and urgency of virtual aspect
nowadays

15 min.

Mehrabian law of communication

Getting to know the vital part of voice tonality and body language

15 min.

Mehrabian Law activities on body
language and voice tonality

Applying different techniques to enhance body language and tonality

15 min.

Conducting the Communication
Skills Assessment

Assessing and developing guests communication skills

15 min.

Tackle the assessment
competencies

Debriefing on the communication skills assessment

15 min.

Different virtual communication
platform

Realizing the pros and cons of virtual platforms

15 min.

Challenges facing virtual teams
while communicating

Brainstorming the challenges of the virtual teams and ways to
overcome them

15 min.

Planning a virtual meeting

Understand all necessary logistics to run a virtual meeting effectively

15 min.

Applying the meeting

Applying all necessary logistics to run a virtual meeting effectively

15 min.

Body Language

Realize the indirect messages that body language elicits

15 min.

How to speak so people would
want to listen

Develop persuasion skills

Breakout
Rooms
Group
Discussion

Video
Digital
Activity

Case
study
Pair
& Share

PPT

Assessment

MODULE 1
LEARNING OUTCOMES
•

Understanding the importance and urgency of virtual
aspect nowadays .

•

Applying different techniques to enhance body
language and tonality.

•

Assessing and developing your communication
skills to increase communication effectiveness and
efficiency.

•

Brainstorming challenges of virtual teams while
communicating and ways to overcome them.

•

Understanding all necessary logistics to run a virtual
meeting effectively.

MODULE 2
AGENDA
3 HOURS

TOPIC

TOOL

OBJECTIVE

15 min.

Conducting People Driver’s
assessment

Setting expectations on stakeholders’ differences and how to deal
with each in an effective and efficient way

15 min.

Debriefing the assessment

Debriefing the outcomes of the assessment and understanding the
different drivers

20 min.

Introduction to The GFPAC
Conversation Cycle

Enhancing awareness about the conversation cycles between virtual
team members

20 min.

Greetings as the initial part of any
conversation

Getting Familiar with the mindset that is established based on
meetings first impression

20 min.

Questioning and listening skills

Realizing the importance of developing questioning and listening
skills to establish the objectives of the communication

20 min.

Presenting and proposing skills
while communicating

Understanding the qualities of the efficient communicator while
presenting and proposing ideas

20 min.

Flexibility in communication and
ability to adjust solutions to meet
objectives

Developing the agility and flexibility during communication to reach
mutual team consent and meet objectives

20 min.

Concluding and summarizing the
meeting points and agreeing on
way forward milestones

Understanding the importance of summarizing the agreed upon
points and assigning the move forward steps

15 min.

Activity
Planning a complete virtual
meeting using the GFPAC Model

Applying all the skills acquired for the team communication to run as
effective and efficient as possible

15 min.

Activity
Running a complete virtual
meeting using the GFPAC Model

Applying all the skills acquired for the team communication to run as
effective and efficient as possible

Breakout
Rooms
Group
Discussion

Video
Digital
Activity

Case
study
Pair
& Share

PPT

Assessment

MODULE 2
LEARNING OUTCOMES
•

Setting expectations on stakeholders’ differences and
how to deal with each in an effective and efficient way.

•

Enhancing awareness about the conversation cycles
between virtual team members.

•

Realizing the importance of developing questioning
and listening skills to establish the objectives of
communication.

•

Understanding the qualities of the efficient
communicator while presenting and proposing ideas.

•

Applying all the skills acquired for the team
communication to run as effective and efficient as
possible.

نظرة عامة

 ٦ساعات

مهمــا وحيو ًيــا فــي الطبيعــة البشــرية  ،ومــع مــرور
يلعــب التواصــل دو ًرا
ً
الوقــت  ،طــور البشــر أدوات وقنــوات تواصــل مختلفــة للتعامــل مــع
الطبيعــة والظــروف الحاليــة.
التواصــل عــن بعــد هــو نــوع التواصــل الــذي يعتمــد علــي اســتخدام
التكنولوجيــا أساســا ،وقــد أصبــح وســيلة حيويــة وفعالــة للغايــة
للتواصــل فــي الوقــت الحاضــر بســبب األهميــة المتزايــدة للمســافات
االجتماعيــة المطلوبــة  ،ومــن ناحيــة أخــرى  ،االســتفادة مــن مزايــاه مــن
حيــث قلــة التكلفــة وزيــادة الســرعة واألمــان.

المحتوى التدريبي
للوحدة األولى

 ٣ساعات

الموضوع

الهدف

األدوات

 10دقيقة

أنشطة تهيئة

التعرف على المجموعة والتهيئة للتدريب

 10دقيقة

مقدمة عن الفريق االفتراضي
والتواصل االفتراضي  ،من حيث
اإليجابيات والسلبيات

فهم األهمية الملحة للتواصل عن بعد في الوقت الحاضر

 10دقيقة

مناقشة مفتوحة حول النتائج

فهم األهمية الملحة للتواصل عن بعد في الوقت الحاضر

 15دقيقة

قانون ماهرابيان للتواصل

التعرف على الجزء الحيوي من نغمة الصوت ولغة الجسد

 15دقيقة

أنشطة قانون ماهرابيان المتعلق بلغة
الجسد ونبرة الصوت

تطبيق تقنيات مختلفة لتحسين لغة الجسد ودرجات الصوت

 15دقيقة

توزيع وعمل تقييم مهارات التواصل

تقييم وتطوير مهارات التواصل لزيادة فعالية وكفاءة التواصل مع
األخرين

 15دقيقة

شرح نتاج التقييم

تقييم وتطوير مهارات التواصل لزيادة فعالية وكفاءة التواصل مع
األخرين

 15دقيقة

منصات التواصل عن بعد المختلفة
والبحث والعصف الذهني إليجابيات
وسلبيات كل منهما

تحقيق إيجابيات وسلبيات كل منصة تواصل عن بعد من خالل بحث
مكثف

 15دقيقة

التحديات التي تواجه الفرق االفتراضية
أثناء التواصل

العصف الذهني لتحديات الفرق االفتراضية أثناء التواصل وطرق التغلب
عليها

 15دقيقة

التخطيط الجتماع افتراضي

فهم جميع الخدمات اللوجستية الالزمة إلدارة اجتماع افتراضي بشكل
فعال

 15دقيقة

تنفيذ اإلجتماع

تطبيق جميع الخدمات اللوجستية الالزمة إلدارة اجتماع افتراضي بشكل
فعال

 15دقيقة

لغة الجسد ،ماذا يقول جسدك!

إدراك الرسائل غير المباشرة التي تثيرها لغة الجسد

 15دقيقة

كيفية التحدث حتى يرغب الناس في
االستماع (جوليان تريجر)

تطوير مهارات اإللقاء واإلقناع

فرق عمل
منفصلة
مجموعات
مناقشة

فيديو

دراسة
حالة

نشاط
رقمي

مشاركة
ثنائية

باوربوينت

استبيان

نتائج التعلم
للمحتوى التدريبي األول
•

فهم األهمية والجانب الملح للعالم االفتراضي في الوقت
الحاضر.

•

تطبيق تقنيات مختلفة لتحسين لغة الجسد ودرجات
الصوت.

•

تقييم وتطوير مهارات التواصل لزيادة فعالية وكفاءة
التواصل مع األخرين.

•

العصف الذهني لتحديات الفرق االفتراضية أثناء التواصل
وطرق التغلب عليها.

•

فهم جميع الخدمات اللوجستية الالزمة إلدارة اجتماع
افتراضي بشكل فعال.

المحتوى التدريبي
للوحدة الثانية

 ٣ساعات

الموضوع

الهدف

األدوات

 15دقيقة

توزيع وعمل تقييم الدوافع اإلنسانية
الخمسة

تحديد التوقعات بشأن االختالفات بين أصحاب المصلحة وكيفية التعامل
مع كل منهم بطريقة فعالة

 15دقيقة

شرح نتائج التقييم

شرح نتائج التقييم وفهم الدوافع الخمسة

 20دقيقة

مقدمة عن دورة المحادثة
GFPAC

تعزيز الوعي حول دورات المحادثة بين أعضاء الفريق االفتراضي

 20دقيقة

نشاط حول مرحلة الترحيب باعتبارها
الجزء األول من المحادثة

بناء على االنطباع األول في
التعرف على العقلية التي تم تأسيسها ً
اإلجتماع

 20دقيقة

مهارات المسائلة واالستماع لتحديد
أهداف التواصل
أنشطة االستجواب واالستماع

إدراك أهمية تطوير مهارات المسائلة واالستماع لتحديد أهداف التواصل

 20دقيقة

مهارات اإللقاء أثناء التواصل

فهم صفات التواصل الفعال أثناء تقديم واقتراح األفكار

 20دقيقة

المرونة في التواصل والقدرة على
تعديل الحلول واألفكار لتحقيق
األهداف

تطوير المرونة أثناء التواصل للوصول إلى إتفاق كامل للفريق على األفكار
وتحقيق األهداف

 20دقيقة

الختام وتلخيص نقاط االجتماع
واالتفاق على معالم الطريق إلى
األمام

فهم أهمية تلخيص النقاط المتفق عليها وتعيين خطوات المضي قدما

 15دقيقة

نشاط
تخطيط اجتماع افتراضي كامل
باستخدام نموذج
GFPAC

تطبيق جميع المهارات المكتسبة لمهارات التواصل للعمل بكفاءة
وفعالية

 15دقيقة

نشاط
تنفيذ اجتماع افتراضي كامل
باستخدام نموذج

تطبيق جميع المهارات المكتسبة لمهارات التواصل للعمل بكفاءة
وفعالية

فرق عمل
منفصلة
مجموعات
مناقشة

فيديو

دراسة
حالة

نشاط
رقمي

مشاركة
ثنائية

باوربوينت

استبيان

نتائج التعلم
للمحتوى التدريبي الثاني
•

تحديد التوقعات بشأن االختالفات بين أصحاب المصلحة
وكيفية التعامل مع كل منهم بطريقة فعالة.

•

تعزيز الوعي حول دورات المحادثة بين أعضاء الفريق
االفتراضي.

•

إدراك أهمية تطوير مهارات المسائلة واالستماع لتحديد
أهداف التواصل.

•

فهم صفات التواصل الفعال أثناء تقديم واقتراح األفكار.

•

تطبيق جميع المهارات المكتسبة لمهارات التواصل للعمل
بكفاءة وفعالية.
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