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مقدمة:
تقدم يوروماتيك، دورة تدريبية " تطوير جودة الخدمات وتحقيق رضا وسعادة المتعاملين" والتي من خاللها سيتم التركيز على المنهجيات الحديثة والمبتكرة التي تستخدم إليجاد 
قيمة مضافة تلبي احتياجات العميل وتناسب تطلعاته.  والقاء الضوء على الدور الهام الذي يلعبه االبتكار في بيئة العمل. وعرض أحدث األدوات الالزمة لتطبيق منهجيات خدمة 

العمالء المبتكرة في جميع اإلدارات ذات العالقة في القطاعين الحكومي والخاص .

هذه الدورة التدريبية، ستطرح نقاشات تتناول أفضل األليات، الممارسات واالستراتيجات التى تساهم في تطوير التنافسية المؤسسية القائمة على إدارة نهج سعادة وإيجابية التميز 
المؤسسي في العناية بخدمة وسعادة المتعاملين وفق أفضل الحلول العالمية. وتقدم الدورة التدريبية كذلك عرضاً لنموذج القيمة وكيفية توظيف االبتكار في سبيل تلبية احتياجات 
العمالء وتجاوز توقعاتهم بما يتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة. كما ستركز الدورة على كيفية تطوير أساليب توصيل مفهوم القيمة، واختبار كفاءته وتأثيره على رضا العمالء.

االهداف:
فئاتهم  باختالف  المتعاملين  مع شخصيات  التعامل  في طرق  المتدربين  كفاءة  رفع  الحكوميةوالخاصة عن  طريق  المؤسسات  أداء  فعالية  تطوير  التدريبي إلى  البرنامج  يهدف 
وتصنيفاتهم، وتمكينهم من تحقيق سعادة المتعاملين وفقاً لكافة طرق وأدوات القياس وتحديد االحتياجات وكيفية تحقيقها واالستجابة لها عبر إلمامهم العميق بالعديد من األدوات 

الحديثة اإلبداعية والمبتكرة على مستوى العالم.

الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة :

الوحدة األولى :
مفهوم وأبعاد جودة اخلدمة المتمزية للمتعاملني بالمؤساست

مفهوم الجودة وأهميتها ومداخل دراستها�	
أبعاد جودة الخدمة بالمؤسسات�	
إدارة الخدمة بالمؤسسات�	
تأثير التميز فى خدمة المتعاملين على أداء المؤسسات�	
لماذا تختلف مع متعاملين المؤسسة وتخفق فى تقديم خدمة متميزة؟�	
أكسير الخدمة المتميزة للمتعاملين بالمؤسسات�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الثانية :
خدمة  لمقدمى  التقارير  وإعداد  واحلوار  واإلتصال  اإلنصات  مهارات 

المتعاملني بالمؤساست
مهارة اإلنصات واإلستقبال لمقدمى خدمة المتعاملين بالمؤسسات�	
مهارة اإلتصال لمقدمى خدمة المتعاملين بالمؤسسات�	
مهارة إدارة الحوار والنقاش لمقدمى خدمة المتعاملين بالمؤسسات�	
مهارة إدارة المقابالت والحديث الفعال لمقدمى خدمة المتعاملين بالمؤسسات�	
مهارة إعداد وكتابة التقارير لمقدمى خدمة المتعاملين بالمؤسسات�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الثالثة :
التمزي لمقدمى خدمة المتعاملني بالمؤساست ىف متابعة شكاوى المتعاملني 

أوالعمالء وآليات وإقرتاحات حلها
التميز فى إدراك حاجات المتعاملين بالمؤسسة من مقدمى خدمة العمالء أوالمتعاملين�	
أبعاد الخدمة المتميزة بالمؤسسة من مقدمى خدمة العمالء أوالمتعاملين.�	
سلوكيات مقدمى خدمة العمالء أوالمتعاملين المتميزين.�	
دليل الريادة فى خدمة المتعاملين بالمؤسسة.�	
شكاوى أو إعتراضات المتعاملين كرد فعل إيجابى للعمالء المرتقبين بالمؤسسة.�	
أهمية الشكاوى أواإلعتراضات من المتعاملين بالمؤسسة لمقدمى خدمة العمالء.�	
أومتعاملك �	 عميلك  يثيرها  أن  يمكن  التى  اإلعتراضات  أو  الشكاوى  أنواع  أهم 

بالمؤسسة.
دور مقدمى خدمة المتعاملين بالمؤسسة نحو شكاوى أوإعتراضات العمالء.�	
أهم النصائح الموجهة لمقدمى خدمة المتعاملين بالمؤسسة عند الرد على شكاوى �	

أوإعتراضات العمالء.

الوسائل والخطوات التى يجب أن يتبعها مقدمى خدمة المتعاملين بالمؤسسة فى الرد �	
على شكاوى أوإعتراضات العمالء.

أهم اآلليات التى يمكن أن تتبعها المؤسسة لتحديد أسباب شكاوى العمالء أوالمتعاملين �	
والمقترحات المبدعة والمبتكرة من مقدمى خدمة المتعاملين أوالعمالء لحلها.

دليل مقدمى خدمة االمتعاملين بالمؤسسة فى التعامل مع العمالء�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الرابعة :
العمالء  وعناية  خدمة  ىف  للتمزي  كأاسس  الاشملة  اجلودة  إدارة  مدخل 

أوالمتعاملني بالمؤساست
المتعاملين �	 خدمة  فى  للتميز  كأساس  وفلسفتها  الشاملة  الجودة  بإدارة  التعريف 

بالمؤسسة
مقارنة بين المدخل التقليدى إلدارة الجودة ومدخل إدارة الجودة الشاملة�	
هل يعنى حصول المؤسسة على المواصفات القياسية للجودة)األيزو( أنها تطبق �	

إدارة الجودة الشاملة؟
أهم النتائج التى يمكن أن يحققها تطبيق إدارة الجودة الشاملة على خدمة عمالء �	

أومتعاملين المؤسسة
حاالت وتطبيقات عملية�	

الوحدة الخامسة :
وفن  بالمؤساست  أوالمتعاملني  والعمالء  اخلدمة  مقدمى  من  كل  أمناط 

التعامل معهم
األنماط الخمسة لمقدمى خدمة العمالء أوالمتعاملين بالمؤسسة�	
النمط المتميز لمقدمى خدمة المتعاملين بالمؤسسة�	
كيفية النعامل من مقدمى خدمة العمالء أوالمتعاملين بالمؤسسة مع األنماط المختلفة �	

للعمالء
العبارات الممنوعة من مقدمى خدمة العمالء أوالمتعاملين بالمؤسسة عند التعامل �	

مع األنماط المختلفة للعمالء أوالمتعاملين
حاالت وتطبيقات عملية�	



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

Mount Pleasant 109
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)ممارسات الخدمة المتميزة للمتعاملين والجمهور ® (

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


