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أ: وصف الدورة

في ضوء ما يشير إليه الواقع من أن سوق العمل الحالية عبارة عن سوق موجهة لخدمة العمالء بصفة مستمرة فيزداد اعتماد 
العديد من املؤسسات في الوقت الحالي على القوة العاملة بمجال خدمة العمالء من أجل تحقيق نمو العمال فضاًل عن ذلك 

قطاع الخدمات الذي يحقق نموًا مستمرًا. كما أن أصحاب العمل يبحثون بصفة فتعتبر خدمة العمالء الفعالة هي أساس 
برنامج  قد انتهز وبالتالي ف، الفاعلية بالكفاءة وأ متزايدة على الفراد املتمتعين باملهارات املتخصصة لخدمة العمالء بصورة تتميز 

زايدة وقام بتقديم برنامج جديد لدعم عملية إنشاء اكتساب املهارات الساسية في مجال العمل فرصة هذه االحتياجات املت
 كادر جديد من املتخصصين في خدمة العمالء واملتمتعين بمهارات وقدرات مختلفة. 

 .هدف الدورة :

يعد الهدف من هذا البرنامج اإلعداد املالئم للمشاركين الراغبين في الحصول على وظيفة في مجال خدمة العمالء واملتمتعين 
أساسية في هذا املجال. ومن خالل هذه الدورة يستطيع الخريجون الجدد التعرف على مفاهيم ومبادئ خدمة العمالء بمهارات 

وف . وفي نهاية هذه الدورة س مخاطبة احتياجات العمالء املختلفة وبيئات العمالء والفئات املختلفة للعمالء وحل املشكالت وأ
 أالتالية:املهارات الساسية  أيكتسب املشاركونأ

  تعريف املشاركين بالصول واالتجاهات العلمية ملفهوم خدمة العمالء وأهمية التميز فيها 

 صقل وتطوير مهارات املشاركين الخاصة بالتعامل مع االنماط املختلفة للعمالء 

  معرفة دورة االتصاالت في تحقيق الداء املتميز 

 تميزة تأهيل وإعداد الكوادر القادرة على تقديم خدمة م 

  أوتنميتها.متميزة التعرف على طرق وأساليب تطوير وتنويع الخدمة وتقديم خدمات
 أاملفاهيم الخاصة بخدمة العمالء
 أأإدارة عالقات العمالء
 أاإلدارة وحل املنازعات
 صنع القرارات االستراتيجية 

 أالتفاوض وكسب العمالء
 أإرضاء العمالء
 التعرف على نظم إلدارة عالقات العمالء 

 :لفئة املستهدفة ا

 .أكافة املوظفين  وخاصة من لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الخدمة للزبائن على اختالف أنواعها

 :محتوى الدورة 

أاليوم االول :

  مراحلها ( –خصائصها  –خدمة العمالء ) مفهومها 

 أمفاهيم ومعايير التميز في خدمة العمالء
 أصفات رجل خدمة العمالء املتميز
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 مهارات االتصال الفعال بالعمالء 

 .عناصر االتصال الفعال و كيفية تفعيلها لتقديم خدمة متميزة 

أاليوم الثاني :

 أعناصر العناية بالعمالء وأساليبها
 أالسباب والعوامل املؤثرة في تدني مستوى الخدمة
 .أفهم أهمية خدمة العمالء في بيئة تنافسية
  نقاط قوة في التعامل مع العمالءتحويل نقاط ضعف موظف الخدمة إلى 

 .أما الذي يجب ان يتجنبه مسؤول خدمة العمالء لتقديم خدمة متميزة

أاليوم الثالث :

 أالوصايا العشر لخدمة العمالء واملحافظة عليها
 أالحقائق الرئيسية التي تحكم انتماء العميل للمؤسسة
 أالتعامل الفعال مع العمالء بمختلف انماطهم وفئاتهم
  أالتحدث واالتصال واملالحظة وارجاع الثرمهارات
 .أعناصر ومفاتيح الحوار والنقاش الفعال و املثمر

أاليوم الرابع :

 .أانماط السلوكية للعمالء و طريقة التعامل مع كل نمط منها
 أسلوك وأنماط واعتراضات العمالء وطرق التعامل معهم
 .أاساليب تحمل الضغوط و التوتر و االالم و ادارتها
 .أممارسة أساليب و تقنيات إدارة توقعات العمالء
 .أالتعرف على استراتيجيات التعافي من نكسات كبيرة في التعامل مع العمالء ، واستعادة رضاهم

أاليوم الخامس :

 أاالتفاق االقناع وأ وأ اإلبداع وأ  مهارات التفكيرأ
  أبداعية.إطرق تحليل مشكالت و شكاوي العمالء بطريقة
 أل باالخرين .الذكاء االقناعياالقناع و التصا
 أورشة عمل تطبيقية
 

 :رسوم الدورة 

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

 

 :منهجية التدريب 

 .حلقات النقاش 
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 . أالعصف الذهني
 . أمجموعات عمل
 . أتبادل ادوار
 . أحاالت عملية و تطبيقية
 العرض. 

 

 الدورة :جدول توقيت 

أاملحاضرة االولى  10:00 –أ08:00
أأاستراحة  10:15 –أ10:00
أاملحاضرة الثانية  12:15 –أ10:15
أاستراحة + صالة  12:50 –أ12:15
 املحاضرة االخيرة + مناقشة عامة 14:10 –أ12:50


