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مقدمة:

أن سعى المؤسسة لتحقيق الكمال والتميز فى خدمة عمالءها، يجب أن يبدأ بتشجيع متعاملين المؤسسة على إبداء شكاواهم وآرائهم وخلق آليات لتقديم شكاواهم لمقدمى خدمة العمالء 

والعمل على حلها، وأن يكون إلدارة المؤسسة الشجاعة أن تعترف بالمشاكل واألخطاء وتعمل على إصالحها،وذلك هو أفضل السبل التى يمكن أن تحافظ بها المؤسسة على تميزها 

فى خدمة متعاملينها. إن التعامل و معالجة شكاوى الجمهور والعمالء بالمؤسسة بفاعلية سيحول سخطهم إلى رضا وسيسمح للمؤسسة بالوصول إلى درجة توقعاتهم وخصوصاً إذا 

تعاملت مع هذه الشكاوي على إنها فرصة لتحسين وقياس رضا المتعاملين.

تم تصميم هذه هذه الدورة التدريبية، للمساعدة على تطوير وإدارة نظام فعال لشكاوى الجمهور والعمالء يضمن تعزيز رضا الجمهور والعمالء وزيادة معدالت تسوية الشكاوي. 

وطريقة معالجتها والتخلص منها تدريجياً، باإلضافة إلى تحديد األماكن التي تحتاج إلى تحسين مما يساعد على القضاء على أسباب الشكاوى من جذورها، من خالل تحديد الضوابط 

والعمليات التي تسمح للمؤسسة بالتعامل مع شكاوى المتعاملين بحرفية وفاعلية وتضمن رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة. تتناول الدورة أيضا الخطوات االستراتيجية والعمليات 

واإلجراءات الداخلية التي يجب على أي مؤسسة اتخاذها للبدء في االستفادة من الشكاوى واسترداد العمالء الشاكين. كما ستطور الدورة مهارات التواصل والتعامل مع الشكاوى 

مما سيؤدي إلى اكتساب ثقة ورضا وامتنان الجمهور والمتعاملين.

أهداف البرنامج:

التعرف على أبعاد جودة الخدمة المتميزة للمتعاملين بالمؤسسات   	

تنمية مهارات اإلنصات واإلتصال والحوار وإعداد التقارير لمقدمى خدمة المتعاملين بالمؤسسات  	

تنمية مهارات التميز لمقدمى خدمة المتعاملين بالمؤسسات فى متابعة شكاوى المتعاملين وآليات وإقتراحات حلها  	

فهم المتطلبات والتطبيق العملى لنظام شكاوى وقياس رضا المتعاملين بناء على المعايير الدولية أيزو 10002 وأيزو 10004 	

اإللمام بمدخل إدارة الجودة الشاملة كأساس للتميز فى خدمة وعناية المتعاملين بالمؤسسات   	

اإللمام بأنماط كل من مقدمى الخدمة أوالمتعاملين بالمؤسسات وفن التعامل معهم  	

منهجية التدريب:

العصف الذهني و توليد األفكار 	

عرض ونقاش 	

العمل ضمن فرق العمل 	

	  CEFE Methodology التطبيق العملي و تمارين وحاالت عملية  بطريقة سيفي

	 ) Situational Simulation ( استراتيجية المحاكاة وتمثيل األدوار -  محاكاة وضعية

تعبئة استمارات وإجابة أسئلة ذات العالقة بالموضوع 	

حاالت دراسية مختلفة، عرض ونقاش 	

	 PowerPoint عرض شرائح

الفئات المستهدفة:

موظفي ورؤساء اقسام خدمات الجمهور و Front Desk ودوائر التطوير والتسويق، والمهتمين.
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المحتويات األساسية:

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 	

مهارات اإلنصات واإلتصال واحلوار وإعداد التقارير لمقدمى خدمة 
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 	

تعريف الشكوى:
على ماذا يشكوا العمالء 	
لماذا ال يشتكي العمالء؟ 	
العميل المتذمر افضل، الشكوى كفرصة للتطوير 	
الفرق بين االعتراض والشكوى 	
اسباب شكاوي العمالء 	
كيف نقلل الشكاوي الى الحد األدنى 	

القواعد السلوكية الواجب اتباعها عند التعامل مع شكاوي اجلمهور 
و العمالء:

كيف نتعامل مع الشكاوي المباشرة من العمالء؟ 	
التعامل مع الشكاوي من خالل الهاتف، االيميل 	
ماذا تفعل المنظمات حتى تدير شكاوى العمالء بفاعلية؟ 	
اهمية التأكد من رضى العمالء حتى و لو لم يكن هناك شكاوي 	
الوصايا الذهبية في التعامل مع شكاوي العمالء 	

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. 	
أهم أنواع الشكاوى أو اإلعتراضات التى يمكن أن يثيرها عميلك أومتعاملك  	

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 	

فهم المتطلبات والتطبيق العمىل لنظام شكاوى وقياس رضا 
المتعاملني بناء عىل أيزو 10002 وأيزو 10004:

المعيار الدولى أيزو 10002 لمعالجة شكاوى وقياس رضا المتعاملين 	
المعيار الدولى أيزو 10004 لمعالجة شكاوى وقياس رضا المتعاملين 	
الطرق الشائعة لقياس رضا المتعاملين عن جودة الخدمات  	
مقاييس عدد الشكاوى 	
مقاييس الرضا للمتعاملين  	
نموذج جودة الخدمة وفجوات الخدمة  	
مقياس األداء الفعلى 	
مقاييس العميل الموجه بالقيمة 	
طرق أخرى للحصول على تغذية مرتدة من المتعاملين 	
إدارة توقعات المتعاملين 	
رضا المتعاملين ووالئهم 	
حاالت وتطبيقات عملية 	

مدخل إدارة اجلودة الاشملة كأاسس للتمزي ىف خدمة وعناية العمالء 
أوالمتعاملني بالمؤساست:

التعريف بإدارة الجودة الشاملة وفلسفتها كأساس للتميز فى خدمة المتعاملين  	
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 	

أمناط كل من مقدمى اخلدمة والعمالء أوالمتعاملني بالمؤساست 
وفن 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 	

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER



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

109 Mount Pleasant
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: :...................................................................
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رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)مهارات التعامل مع شكاوى الجمهور والعمالء ®(

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.


