
 

 مليون دوالر  1.2ب متكاملة للتعليم والتطوير باللغة العربيةعربية منصة  أكبرتطلق  "زدني"

 

 ، مصر،القاهرة

 2020يونيو  15

 ، وأصبحت مليون دوالر 1.2بإستثمار أولي بقيمة  اليوم zedny.comم والتطوير باللغة العربية زدني يتم إطالق منصة التعل

والمهارات   ،والشخصيةالعملية    المهاراتعن تطوير  الذين يبحثون    العربي  والوطناآلن متاحة لألفراد والشركات في مصر    زدني

نصائح وإرشادات كل من يبحثون عن ل الدعم المنصة تقديموالمعرفة العامة، إلى جانب في عالم األعمال والرقمية األساسية 

 . مجاالتهمفي  الترقيو التقدمو توظيفتساعدهم على ال

 األكثر رسوم متحركة تلخص الكتب جرافيكويفيد ٤٠٠و إلكترونية تدريبيةدورة  ٢٠٠بأكثر من  zedny.comينطلق موقع 

تعلم مصممة تجربة    تضمن  التي، وذلك عبر توظيف تكنولوجيا الذكاء االصطناعي   المختلفةاألعمال    مجاالتفي  حول العالم  مبيعاً  

 خصيصاً لكل مستخدم.

 

ي تبية التقليدية اليالدورات التدر عند مقارنتها بتكاليفللتعليم والتطوير على مدار العام بتكلفة ال تذكر  تدريبيةزدني دورات  تقدم

الذكاء االصطناعي. تقوم المنصة   خصائص  بفضلكمقيم خارجي ألداء الموظفين    تعملكما يمكن للمنصة أن  كل موظف،    يتلقاها

تحقيق أقصى قدراتهم    رحلتهم نحو  فيفي دورة تطوير الموارد البشرية لتدعم األفراد    (Gamificationباستخدام عالم األلعاب )

 . والشخصية سوق العمل ومواصلة تطوير مهاراتهم وخبراتهم العمليةب
 

نمواً  تحقق بشكل نشط د يوسف الباز: "أظهرت الدراسات أن العمالة المتفاعلةممؤسس ورئيس مجلس إدارة زدني مح وصرح

إلى زيادة العائد  تؤديالمتكاملة  ةالتدريبيبرامج الغير المتفاعلين، كما أن  نظرائهم يحققهاأكثر مما مرات  ٢.٦في ربحية السهم 

للتعليم  الحديثة الحلول باستكشاف والمؤسسات الشركاتوبالتالي من الضروري أن تقوم  ،٪٢١٨من وراء كل موظف بنسبة 

 "هاإلى جانب تطوير القوة العاملةمن تفاعل  تزيدوالتطوير كي 

 

المهارات   هيكلةإلى االستعداد لثورة تحديث وإعادة    حول العالم   التنفيذيونوبينما يتحرك العالم قدماً نحو الميكنة، يحتاج المديرون  

 .  قادمة سنوات ٥و ٣ما بين  حدوثها المتوقع

 

ات رهذه المسا تخاطبأن ينطلقوا في مسارات تعلم وتطوير خاصة بهم. المديرين، واألفراد عبر المنصة وويمكن للموظفين، 

. المستخدمين قآفالتوسعة في عالم األعمال والرقمية المهارات األساسية إلى جانب االجتماعية، والعملية، والمعرفة السلوكية، 

لمعلومة ل المتدربين استيعاب يحسنحيث أن التعليم اإللكتروني  موظفيها،إنتاجية هذه المؤسسات ويتحسن أداء  ترتفعوبالتالي، 

 اعة تدريبية، وذلك وفقاً لألبحاث. خمس مرات أفضل لكل سب

 

نها اللغة التي أل  وذلكزدني باللغة العربية،    محتوىلشركة زدني باسل خطاب: "  ورئيس الشئون التجاريةويقول الشريك المؤسس  

تقدم محتوى متعدد   متكاملة للتعليم والتطوير  منصةال توجد  يتحدثها ويفكر بها معظم الموظفين في مصر. وحالياً، باستثناء زدني،  

 ". باللغة العربية المهارات



 

 

 سداألساسية سوف تتغير خالل السنوات الخمس القادمة. إذا لم يتم  العمل يتوقع المنتدى االقتصادي العالمي أن ثلث مهاراتو

، تجربة ورضاء العميل، جودة الخدمات اتو الشركالقادمة، فإن هذا سيؤثر على مستقبل نم  ٥و  ٣السنوات الـخالل  فجوة المهارات  

رأس المال   دعم مثمرة هدفهافي رحلة لذلك فإن زدني تصطحب الشركات ، على االبتكار اتوالمنتجات واألداء، وقدرة الشرك 

 . على حدةشركة لتحسن من أداء كل البشري، 

 

 عن زدني

وتهدف  (Gamification) اآللي و استخدام عالم األلعاب في التعلمتعلم الزدني هي منصة عربية للتطوير والتعليم عبر توظيف 

الدورات هذه المنصة المدعومة بالذكاء االصطناعي  توظففي سوق العمل.  هحقق أقصى قدراتيإلى دعم رأس المال البشري ل

بالرسوم المتحركة ألكثر الكتب مبيعاً حول العالم في مجاالت األعمال المختلفة،  جرافيكيواإللكترونية وملخصات الفيد التدريبية

مناسب. وتخاطب هذه المسارات المعرفة السلوكية،  المهني  والتعليمي  المسار  الوذلك كي تضع الموظفين، المديرين، واألفراد في  

. وكنتيجة لكل هذا، ترتفع المستخدم لتوسعة أفقفي عالم األعمال والرقمية المهارات األساسية االجتماعية، والعملية، إلى جانب 

 ٥عاب المعلومات أسرع إنتاجية الفرد داخل المؤسسة، ويتحسن أداء الموظفين، حيث يتيح التعليم اإللكتروني القدرة على استي

مرات لكل ساعة تدريبية مقارنةً بوسائل التعليم التقليدي وفقاً لألبحاث. تقدم زدني تعليم وتطوير إلكتروني على مدار العام بتكلفة 

 موظف. التي يتلقاها كلال تذكر مقارنةً بمثيالتها من الدورات التدريبية التقليدية 
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