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الخلفية

أدت أزمة كوفيد الى تغيير عدة أصعدة من حياتنا اليومية وخصوصا" 
طرق التواصل حيث استبدلت الطرق التقليدية بالتواصل االلكتروني.

بدأ عدد كبير من الموظفين العمل عن بعد لتجنب التدهور االقتصادي 
والبقاء األعمال على مسارها وهكذا أصبح التحول الرقمي ضرورة 

في روتيننا اليومي.

جميع أنواع التواصل تمثل تحديات وباألخص التواصل االلكتروني 
الذي يضع تحديات تقنية وثقافية. فكيف يمكن تحديد هذه التحديلت 

والتغلب عليها؟

اليوم األول

كيفية تأثير كوفيد على طرق التواصل وكيف تغيرت من    •
التقليدية الى االلكترونية  

الفرق بين التواصل التقليدي وااللكتروني  •
أنواع التواصل االلكتروني:  •

النواصل الفعال عبر الفيديو  -  
التواصل الصوتي الفعال  -  

التواصل الفعال عبر البريد االلكتروني  -  
التواصل المباشر الفعال  -  

التواصل الفعال عبر وسائل التواصل االجتماعي  - األهداف 

التعرف على مختلف أنواع االتصاالت االلكترونية  •
تحديد التحديات التقنية  •
تحديد التحديات الثقافية  •

كيفية حل هذه التحديات وتجاوزها  •

المواضيع والبرنامج:

المشاركون المستهدفون:

من  كل  يمكن  ولذلك  التواصل  مهارات  الى صقل  الجميع  يحتاج 
المدراء التنفيذيين، موظفي االدارة العليا، مدراء الموارد البشرية 

وموظفين خدمة الزبائن حضور هذا النشاط التدريبي.

اليوم الثاني

تحديات التواصل االلكتروني:  •
التحديات التقنية  -  
التحديات الثقافية  -  

كيفية التغلب على هذه التحديات وازالة حواجز التواصل   •

اليوم الثالث

الفرق بين نغمة التواصل بالرسائل النصية و الصوتية    •
ولغة الجسد  

كيفية انشاء تواصل الكتروني أمن  •

الفّعال االلكتروني  اإلتصال  مهارات 



BACKGROUND

With the need to adapt after the Covid-19 pandemic, 
many daily lifestyles drifted into being remotely 
executed.

One of the significant impacts was on communication, 
where we shifted to e-communication instead of 
traditional ways. Covid 19 created what we call 
“Low Touch Economy,” where many populations 
started working remotely to keep businesses on 
track and running; hence, digital transformation 
became necessary in our everyday routine.

Traditional communication is challenging already, 
and e-communication places even more technical 
and cultural challenges. So how to identify and 
overcome these challenges?  

Who should attend?

Everyone needs to communicate effectively; hence 
everyone can attend, from CEOs, Top management 
employees, HR managers, to Customer Service 
agents…

OBJECTIVES

• Learn about the different types of   
 e-communication
• Identify technical challenges
• Identify cultural challenges
• Learn how to solve and by-pass these  
 challenges

MAIN TOPICS

DAY 1
• How the Covid-19 pandemic affected  
 traditional  communication and how it  
 shifted
• Understand the difference between 
 traditional  and e-communication
• Different types of e-communication
 - Effective Video Call Communication
 - Effective Audio Call Communication
 - Effective Email Communication
 - Effective Live Chat
 - Effective Social Media   
  Communication

 DAY 2

• Challenges of e-communication
 - Technical challenges
 - Cultural challenges
• How to overcome these challenges and 
   remove any barriers to communication

 DAY 3

• Understanding Texting Tone Vs. Voice  
 Tone Vs. Body Language 
• How to Establish a Secure   
 E-Communication
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MEANS OF PAYMENT 
Please find below our account in USD at Arab Bank- Jordan

Arab Bank , Amman , Jordan - Shmeisani Branch
Account no: 0118/010272-5/510

Iban no:  JO76 ARAB 1180 0000 0011 8010 2725 10
Swift code: ARABJOAX118

Beneficiary name: Union of Arab Banks

For more information and registration kindly send an email to:training@uabonline.org

PARTICIPATION FEES:  400$

Roland Abi Najem is a Cyber Security & Digital Transformation 
Consultant & Expert. He is the Founder and CEO of Revotips – Expert 
Tech Consultants and Solutions in G.C.C. and Arab Countries. He was 
the I.T. & Cyber Security Consultant at the Ministry of Information – 
Kuwait and the Personal Consultant for the Minister of Information 
From 2014 till 2016.
Roland is a University Instructor at the American University of Science 
& Technology (AUST) - Lebanon 
He is Also a Part-Time Instructor at Lebanese American University 
(LAU) - Lebanon
Certified Trainer & Content Developer by ISTD (International Society 
for Trainers & Developers)
He holds a Master’s in Business Administration (M.B.A.), Focus on 
M.I.S) Management Information Systems.
Roland is the Chairman at several seminars and conferences in the 
region and a Keynote speaker & Panelist.

SPEAKER
ROLAND Y. ABI NAJEM 

روالند ابي نجم مستشار وخبير في األمن السيبراني والتحول الرقمي. هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Revotips لالستشارات 
التقنية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

أستاذ جامعي في الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST) لتالميذ الماجيستير - لبنان
المستشار الشخصي لوزير اإلعالم  الكويت وكان  المعلومات في وزارة اإلعالم -  السيبراني وتقنية   تبوأ منصب مستشار األمن 

الكويتي من 2014 حتى 2016.
مدرب معتمد ومطِور محتوى من ISTD (الجمعية الدولية للمدربين والمطورين)

وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال (M.B.A) تخصص نظم المعلومات اإلدارية من الجامعة األميركية للعلوم 
والتكنولوجيا (AUST) - لبنان.

الجرائم  في  ومتخصص  القانونية  واالستشارات  للمحاماة  الجاسم  محمد  مجموعة  مع  المعلومات  أمن  في  وخبير  تقني  مستشار 
اإللكترونية.

ترأس روالند العديد من الندوات والمؤتمرات في المنطقة وشارك أيضا كمتحدث رئيسي.

خاص عرض 
بإمكان املصارف الراغبة ترشيح عدد غير محدود من املشاركني حلضور هذه الدورة لقاء رسم مشاركة خاص

 وقدره 3000 دوالر أميركي فقط.
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