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 : وصف الدورة

فيزداد في ضوء ما يشير إليه الواقع من أن سوق العمل الحالية عبارة عن سوق موجهة لخدمة العمالء بصفة مستمرة، 
اعتماد العديد من املؤسسات في الوقت الحالي على القوة العاملة بمجال خدمة العمالء من أجل تحقيق نمو األعمال. فضاًل 
عن ذلك، فتعتبر خدمة العمالء الفعالة هي أساس قطاع الخدمات الذي يحقق نموًا مستمرًا. كما أن أصحاب العمل يبحثون 

 تعين باملهارات املتخصصة لخدمة العمالء بصورة تتميز بالكفاءة والفاعلية.بصفة متزايدة على األفراد املتم

 .هدف الدورة :

 خدمة العمالء و التعامل معهم و تنمية مهارات 

 ر امهارات اتصال واستقبال و نقاش و حو  اكساب املشاركين جميع املهارات الالزمة لذلك من . 

 الغاية  العمالء والجمهور من خالل تدريبهم على منهجية حديثة لهذهلفة مع األ تمكين املشاركين من خلق جو من. 

 و الجمهور و تدريبهم على طريقة التعامل مع كل نمط تمكين املشاركين من التعرف على االنماط السلوكية للعمالء . 

 االخرين من خالل علم البرمجة اللغوية العصبية تمكين املشاركين من قراءة افكار . 

 بخاطر االخرين من حركة اجسادهم اركين من معرفة ما يجول تمكين املش. 

 :لفئة املستهدفة ا

 والسكرتارية و مدراء املكاتب وموظفي الدائرة االدارية والتسويق و جميع العاملين املوظفين االداريين وموظفي العالقات 

 الداخلي و الخارجي. االجمهور الذين لهم اتصال او احتكاك بالعمالء و الذين يتطلب عملهم التعامل مع 

 :محتوى الدورة 

 

 اليوم االول:

 االتصال الفعال 

 .تعريف االتصال 

 دور االتصال في تطوير و تحسين االداء 

 .معوقات االتصال 

 .االتصال في اتجاه أو في اتجاهين 

 .نصائح االتصال الفعال 

 

 اليوم الثاني:

 .أهمية لغة الجسد في االتصال 

  العمالء وأساليب معالجتها.اعتراضات وشكاوي 

 .فن اإلصغاء عند التعامل مع العميل واإلصغاء لشكواه بكل دقة 

 .االحتراف في استخدام الهاتف في الرد على الشكاوي 
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 اليوم الثالث:

 .اإلرشادات العشرة للمحافظة على العميل على املدى الطويل 

 .سلوك العمالء وأنماطهم وطرق التعامل معهم 
  ذلك بخدمة العمالء والتعامل مع الجمهور وأهميةمقدمة تعريفية. 

  بينهما و اثر التقدم العلمي والتكنولوجي في ذلك النظرة التقليدية للعمالء و النظرة الحديثة و الفرق. 

 و طرق تطبيقها استراتيجيات التميز في خدمة العمالء. 

 نمط منها التعامل مع كل تعريف املشاركين باالنماط السلوكية للعمالء و طريقة. 

 

 اليوم الرابع:

 الصعبين طرق التعامل مع الناس. 

 من بعد طرق االستشعار عن بعد ملعرفة احتياجات و متطلبات العمالء. 

 الجمهور  التعامل مع العمالء و  الم الناتجة عناساليب تحمل الضغوط و التوتر و اآل. 

  املثمر النقاش الفعال و و   مفاتيح الحوار  و  عناصر. 

 مثمرة حورات ىالحورات العقيمة ال طرق تحويل. 

 

 اليوم الخامس:

  العمالء طرق التعامل مع شكاوي. 

 تمكين املشاركين من التعرف عما يجول بخاطر و لغة الجسم و اثرها في عملية االتصال و زيادة فاعليته 

 العمالء. العمالء من خالل حركة كل عضو في جسم 

 معهم من خالل علم البرمجة اللغوية العصبية الذي احدث تغيير  و خلق االلفة الطرق و االساليب الحديثة في فهم العمالء
 .املجال جذري في هذا

 

 :رسوم الدورة 

  + بوفيه غداء استراحة 2السعر أعاله شامل عقد الدورة في قاعة فندق خمس نجوم + 

 

 :منهجية التدريب 

 .حلقات النقاش 

 . العصف الذهني 
 . مجموعات عمل 
 . تبادل ادوار 
 . حاالت عملية و تطبيقية 
 العرض. 
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 جدول توقيت الدورة :

 املحاضرة االولى  10:00 – 08:00
  استراحة  10:15 – 10:00
 املحاضرة الثانية  12:15 – 10:15
 استراحة + صالة  12:50 – 12:15
 املحاضرة االخيرة + مناقشة عامة 14:10 – 12:50


