
الدليل التعليمي الخاص بـ 2100

ي أي وقت لتصفح الأسئلة الشائعة أو التواصل مع مدربك من خالل بوابة الدعم الخاصة بنا:    
يمكنك زيارة موقعنا �ف

http://gamelearn.zendesk.com/



01. هل تقبل التحدي؟

ي خدمة ومساعدة العمالء. يُع�ف بها كل عامل له احتكاك مبا�ش بالعميل 
2100 هي عبارة عن دورة تدريبية كاملة تساعدك عىل تعزيز مهاراتك �ف

كة. ي حاجة إىل أن يدركوا قيمة خدمة العميل بال�ش
دارة والذين هم �ف وكذلك الأشخاص المسئولون عن الإ

ي الوقت ذاته. يؤكد الطرح النظري للعبة 2100 
 ستتمكن من خالل هذا المحاكي أن تمارس وتتعلم فنيات خدمة العميل ومواردها ومهاراتها �ف

ي مساعدة الآخرين عىل حل مشكالتهم أو تقديم الإجابة لهم.
ي والقدرة عىل الستماع والرغبة �ف يجا�ب عىل اتخاذ الموقف الإ

فك من خالل بوابة الدعم الخاصة بنا:     ي أي وقت لتصفح الأسئلة الشائعة أو التواصل مع م�ش
يمكنك زيارة موقعنا �ف
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02. الوظائف الأساسية لهذه اللعبة
قم بقراءة هذه النصائح بعناية شديدة لتدرك وظيفة هذه اللعبة بشكل جيد.

نامج. ح لك عمل ال�ب تبدأ 2100 بعدة برامج إرشادية ت�ش

كة الخاصة بك. يمكنك أن تختار من خالل هذه اللعبة، أولً اسم ال�ش

ي المتياز وأن يتم تقييمها بشكل جيد من قبل
كة تطمح �ف ستبدأ بالتعمق بداخل العميل لتتعرف عىل أهمية أن تكون مبادًرا. هدفك هو بناء �ش

العمالء, الأمر الذي سيسمح بنمو نسبة أعمالها وتوسعها.

اتيجيات لبناء الثقة والستماع وإبداء الحلول والسيطرة عىل ضغوط السوق ح�ت تتحول إىل خب�ي إداري  ستتعلم التعامل مع العمالء ووضع الس�ت

يعرف منتجاته جيًدا.

ي هذا الأمر عىل عدة مهارات وسلسلة 
كتك. وستعتمد �ف  سيتغ�ي دورك من موظف ومدير ح�ت تصل إىل أن تكون وكيالً ثم بعد ذلك رئيًسا ل�ش

ي جميع الأوقات.
ي ستساعدك �ف

من الدروس ال�ت

ف أنك  ي ح�ي
ي القارات الخمس �ف

قدام عىل فتح أسواق جديدة �ف ف معك أو الإ  يجب عليك أن تطلق حمالت الدعاية واستثمار تأهيل العامل�ي

. كة أو عىل المستوى الشخصي تحاول الحفاظ عىل الثقة المالية لل�ش

 ستتنافس مع بقية زمالئك ح�ت تكون تجارتك أك�ش نجاًحا من 2100. يمكنك التحقق من نقاطك ومن نقاط زمالئك من خالل الطالع 

اضية لكل فرد عىل حدة. ي الوقت الفعىلي وكذلك الأرباح و“المنازل” الف�ت
عىل التصنيف �ف

ي أي وقت لتصفح الأسئلة الشائعة أو التواصل مع مدربك من خالل بوابة الدعم الخاصة بنا:    
 يمكنك زيارة موقعنا �ف
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03. أزرار رئيسية

وري أن تتعرف عىل وظائف جميع الأيقونات الموجودة لديك بالشاشة. ومن ال�ف

الجزء العلوي من الشاشة

. 01. الأرباح: تش�ي إىل المكاسب القتصادية عىل المستوى الجماعي وكذلك عىل المستوى الشخصي

عدادات والمشاركة وتسجيل الخروج.   02. القائمة: الخطوط الثالثة عىل يسار الشاشة. تسمح لك بعرض القائمة الرئيسية للوصول إىل الإ
شعارات أو إيقاف الموسيقى من خالل الضبط. ي الإ

يمكنك تغي�ي اللغة والتحكم �ف

الجزء السفىلي من الشاشة

 03. المساعدة ]?[: يوجد عىل اليسار زر التصال المبا�ش لطلب المساعدة الرئيسية، وكذلك FAQS )الأسئلة الشائعة والإجابة عليها( والتواصل 
مع المدير وفريق الدعم.

ل أو المتجر. ف 04. رمز الموقع: يقوم بعرض قائمة ثانوية يمكنك من خاللها الوصول إىل مواقع المكتب، والم�ف

 05. رمز الهاتف المحمول: يقوم بعرض قائمة ثانوية يمكنك من خاللها الوصول إىل الدروس، والتصنيف وشبكات التواصل الجتماعي الخاصة 
رشادات الالزمة لىك تقوم بتصحيح  بـ2100 وكذلك الدور التاىلي بمجرد النتهاء من الدور يمكنك الحصول عىل تقييم الأداء الخاص بك والإ

مفاهيم التطوير لديك.
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04. محاكي خدمة العمالء

لك ومتجرك. ف ي ثالث مواقع رئيسية: مكتبك، م�ف
يمكنك القيام بمهام �ف

ل ف ي الم�ف
�ف

ل، والحديقة وغرفة النوم والمطبخ والصالون والجراج.  ف ي الم�ف
المدخل: قم بعرض القائمة للوصول إىل المواقع المختلفة �ف

ي المكتب
�ف

ي التأهيل ومشاهدة تطور استثماراتك.
تأهيل فريق العمل: قم بفتح قائمة استثمار التأهيل مرة واحدة بداخل مكتبك والبدء �ف

ي بعض المواقف: عندما يكون هناك موقف ما معلق أو عميل ما ينتظر أن تقوم عىل خدمته، يمكنك النقر عىل شاشة "موقف" 
 الحل �ف

للقيام بحله.

TipAdvisor: يمكنك مشاهدة تعليقات العمالء من خالل شاشة "T" لتخاذ الإجراءات.

ي عملية توسعاتك الدولية.
دارة مكاتبك حول العالم والتحكم �ف خريطة العالم: انقر عىل الخريطة لإ

ي الدعاية أو إطالق حمالت جديدة.
ي عملية الستثمار �ف

معلومات مالية: استخدم شاشة المعلومات المالية للتحكم �ف

ي المتجر
�ف

لك أو تقديم الهدايا إىل رفقائك. تش�ي القيمة العددية الموجودة  ف اء أغراض لم�ف ي ل�ش
ا�ف  المحفظة: قم بالدخول عىل المتجر الف�ت

ي الجانب العلوي إىل النقود المتاحة لديك.
�ف



05. 14 موقًفا من "الواقع" للتدريب

ي 14 موقًفا من الواقع للتدريب.
ح عليك �ف ي 2100 نق�ت

�ف

تنقسم الدورة التدريبية إىل 8 وحدات.

الوحدة الأوىل. أنا العميل. مفاتيح لفهم العميل. أهمية أن تكون مبادًرا.

اتيجيات لتطوير دور العميل وبناء الثقة. الوحدة الثانية. كن لطيًفا معي. مواقف خدمة غ�ي مالئمة للعميل. اس�ت

. كيف تتعلم الستماع للعميل. تقنيات لتحقيق استماع نشط. الوحدة الثالثة. أنصت ىلي

اح الحلول. تطوير مهارات التواصل. الوحدة الرابعة. ل تقل ىلي "ل". التكيف مع العميل واق�ت

. مفاتيح للقيام عىل خدمة العميل، وحل مشكالته ومساعدته.  ي
 الوحدة الخامسة. لقد فاق توقعا�ت

. ف أهمية البحث عن التم�ي

اع. تقنيات الحفاظ عىل الهدوء ونقل الأمان. ف الوحدة السادسة. عندما أتضايق... مهارة فعالة لحل مواقف ال�ف

ًا بمنتجاتك. الوحدة السابعة. اعرف منتجك. مفهوم التجارة: مفهوم التجارة. مفاتيح لتجعلك خب�ي

الوحدة الثامنة. كن إيجابًيا. كيف تتجنب السلبية.




