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 : وصف الدورة

خدمة او منتج و " تقديم الخدمة املتميزة " .. تلك الجملة هي كلمة السر لالرتقاء بأي منظمة سواء كانت هذه املنظمة تقدم 

يعود باالثر املباشر علي سمعة املنظمة و من ثم املكسب املعنوي و املادي علي املنظمة و العاملين خصوصًا في ظل وسائل 

 االتصاالت املتعددة و خصوصًا الخدمات الهاتفية.

 

 

 .هدف الدورة :

 تزويد املشاركين بمفهوم استخدام التنكولوجيا في مراكز االتصال 

  املشاركين مهارات استخدام ادارة الجودة في مراكز االتصالاكساب  

 تزويد املشاركين بمفهوم استخدام مؤشرات وقياس االداء في مراكز االتصال 

 اكساب املشاركين بمهارات االتصال وفنون استخدام الهاتف               

 اكساب املشاركين بمهارات االستماع وتكنيك طرح االسئلة 

  املهارات األساسية للمشرفالتعرف على. 

 إكتساب مهارات اإلتصال مع اآلخرين. 

 تعلم مباديء العمليات اإلدارية الرئيسية. 

 اإلملام بمهارات حل املشكالت وإتخاذ الالقرارات. 

 الوسائل العلمية الحديثة في مفاتيح القيادة اإلدارية 

 وكيفية القدرة على التفكير واالبتكار و التأثير في اآلخرين 

 

 :لفئة املستهدفة ا

 كافة املوظفين وخاصة من لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الخدمة للعمالء على اختالف أنواعها 

  جميع املوظفين العاملين في مجال املبيعات والتسويق الهاتفي وخدمة العمالء في مراكز االتصالCall Center. 

 

 :محتوى الدورة 

 

 اليوم األول:

 استخدام التنكولوجيا في مراكز االتصال مفهوم 

 اكساب املشاركين مهارات استخدام ادارة الجودة في مراكز االتصال  

 تزويد املشاركين بمفهوم استخدام مؤشرات وقياس االداء في مراكز االتصال 

 نظمة.دور مراكز االتصال في بناء سمعة امل 

 .كسب ثقة العمالء 
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 اليوم الثاني:

 االتصال وفنون استخدام الهاتف مهارات              

 اكساب املشاركين بمهارات االستماع وتكنيك طرح االسئلة 

 .أنواع االسئلة و طريقة القاء السؤال و التوقيت املناسب 

  ملسؤول خدمة العمالءالتعرف على املهارات األساسية. 

 

 اليوم الثالث:

 إكتساب مهارات اإلتصال مع اآلخرين. 
  االتصال مع العمالءمهارات 

 )مهارات االستماع الفعال. مهارات االتصال الشفهي )محادثة, إصغاء, إقناع  

 .الفرق بين االستماع و االنصات 
 )مهارات االتصال الكتابي)رسائل خارجية , ومذكرات داخلية , وبريد الكتروني , وفاكس 
  الجسد (مهارات االتصال غير اللفظي )لغة 

 اليوم الرابع:

  مباديء العمليات اإلدارية الرئيسيةتعلم. 

 .دور موظفي مراكز االتصال و خدمة العمالء في العملية االدارية 

 .وضع االهداف باملشاركة 

 كيف تكون مبادرًا ؟ 

 .أنت صانع قرار أيضًا 

  كيف تدير وقتك ؟ 

  و كثرة املكاملات.كيف تواجه ضغوط العمل 

 اليوم الخامس:

  وإتخاذ الالقراراتاإلملام بمهارات حل املشكالت. 

 الوسائل العلمية الحديثة في مفاتيح القيادة اإلدارية 

 وكيفية القدرة على التفكير واالبتكار و التأثير في اآلخرين 

 .أثر التفكير االبداعي في حل املشكالت 

  نماذج عملية و دراسة حالة علي التفكير االبداعي 

 

 :رسوم الدورة 

 

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

 .حلقات النقاش 

 . العصف الذهني 

 . مجموعات عمل 

 . تبادل ادوار 

 . حاالت عملية و تطبيقية 

 العرض. 

 

 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


