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مقدمة:
العمالء هم محور كل عمل ويجب إعطاؤهم األسبقية دائًما. تقديم أفضل تجربة للعمالء 
في جميع األوقات هو أمر في غاية األهمية للحفاظ على رضا العميل عن الخدمة. تهدف 
التي  المشاركين وتزويدهم باالستراتيجيات والتقنيات  إلى تطوير مهارات  الدورة  هذه 
تمكنهم من تحسين معايير خدمة العمالء. في هذه الدورة  " أفضل استراتيجيات إدارة 
التميز في خدمة العمالء " وسنستعرض نماذج عن االستراتيجيات والتقنيات المستخدمة 
من قبل أكثر المؤسسات نجاًحا. عالوة على ذلك، ستسلط هذه الدورة الضوء على بعض 
هذه  وتمثل  شركة،  او  مؤسسة  كل  عليها  تركز  أن  يجب  التي  العمالء  خدمة  تجارب 

التجارب النتائج النهائية لهذه الدورة الفريدة. 

اهداف الدورة:
سيكون كل ماشرك بعد هناية الدورة قادرًا عىل:

التعرف على أسرار التميز الحقيقية في خدمة العمالء�	
بناء القدرة على تقييم مستوى الخدمة المتميزة في أي قطاع �	
ممارسة مهارات تقديم الخدمة وفق نظرية التقديم المسرحي للخدمة�	
تنمية مهارات مقدمي الخدمة في التواصل مع العمالء�	
فن امتصاص غضب العميل وتحويل المشاكل الى فرص للوالء�	
تطبيق مهارات خدمة العميل عبر الهاتف وأسرارها�	
فهم طبيعة شكاوى العمالء وتقليل العوائق التي تمنع العميل من الشكوى�	
فن صناعة عمالء مدى الحياة�	

العائد من المشاركة على هذا البرنامج:
وافضل  احدث  التخصصي"  البرنامج  بهذا  االلتحاق  خالل  من  المشاركون  سيتمكن 
أساليب التميّز في خدمة العمالء" : من تطوير وتأصيل معارفهم بخدمة العمالء وقيمتها 
الفعلية للمؤسسة والعمالء. والمناقشة العملية لعدد مختلف من أنواع العمالء واحتياجاتهم 
الداخليين والخارجيين. وأهمية وضوح أسلوب  العمالء  تقييم  وتوقعاتهم وماهي أهمية 

التواصل مع العمالء ودورعمل الفريق في تقديم جودة الخدمة المتميزة للعميل.

المحاور التدريبية:
مقدمة تعريفية باإلبداع في خدمة العمالء ، وفن التعامل مع الجمهور وأهمية ذلك.�	
العلمي �	 التقدم  اثر  و  بينهما  الفرق  و  الحديثة  النظرة  و  للعمالء  التقليدية  النظرة 

والتكنولوجي في ذلك.
استراتيجيات التميز في خدمة العمالء و طرق تطبيقها.�	
تعريف المشاركين باالنماط السلوكية للعمالء و طريقة التعامل مع كل نمط منها.�	
طرق التعامل مع الناس الصعبين.�	
طرق االستشعار عن بعد لمعرفة احتياجات و متطلبات العمالء من بعد.�	
العمالء �	 مع  التعامل  عن  الناتجة  واآلالم  والتوتر،   ، الضغوط  تحمل  اساليب 

والجمهور.
عناصر ومفاتيح الحوار والنقاش الفعال و المثمر.�	
طرق تحويل الحورات العقيمة الي حورات مثمرة.�	
طرق التعامل مع شكاوي العمالء.�	
لغة الجسم و اثرها في عملية االتصال ، و زيادة فاعليته.و تمكين المشاركين من �	

التعرف عما يجول بخاطر العمالء من خالل حركة كل عضو في جسم العمالء.
علم �	 من خالل  معهم  األلفة  خلق  و  العمالء  فهم  في  الحديثة  االساليب  و  الطرق 

البرمجة اللغوية العصبية.
طريقة التعامل مع كل من االشخاص البصريين و السمعيين و الحسيين و اسلوب �	

اقناع كل منهم بتحديد الكلمات المناسبة
تمارين و حاالت عملية.�	

فوائد البرنامج التدريبي:

تقديم أفضل وأسرع الخدمات وزيادة رضا العمالء والتركيزعلى تميز الخدمات.�	

تطبيق أفضل الممارسات في  تطوير السلوكيات التي تركز على العمالء.�	

وتحديد �	 سلوكياتهم  وتفهم  المراجعين  أو  للعمالء  المختلفة  األنماط  على  التعرف 

مفاتيح كسبهم والتعامل معهم.

تطبيق نظم تحفيز األفراد والفرق على فهم وتجاوز توقعات العمالء.�	

تزويد المشاركين بأفضل الممارسات المتقدمة للعناية بالعمالء.�	

تزويد المشاركين بالمهارات السلوكية الالزمة للتعامل الفعال مع العمالء.�	

إدارة توقعات العمالء من خالل األنماط الشخصية والسلوكيات.�	

التعرف على مفهوم وخصائص وأنواع الخدمات  وتزويد المشاركين ببعض نظم �	

بيع الخدمات

التواصل بدبلوماسية وكياسة مع العمالء�	

التدريب على أساليب ومهارات إدارة الخدمة المتميزة�	

إدارة المواقف العصيبة بفعالية وكفاءة إبداعية .�	

تعميق المصداقية مع العمالء والقيمة المؤسسيه.�	

كفاءة االستجابة بفعالية للسلوكيات المختلفة من العمالء.�	

في �	 التميز  خالل  من  شاملة  تنافسية  ميزة  وضمان  العمالء  مع  العالقات  تعزيز 

خدمة العمالء.

يستهدف هذا البرنامج كالً من:

المهنيين الذين يطمحون الى أقصى معايير التميز في مجال خدمة العمالء.�	

موظفي مراكز االتصال ، وموظفي خدمة العمالء ، واالستقبال ، ومشرفي مراكز �	

االتصال والمدراء.
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المحتويات األساسية:

مفاهيم أاسسية يف خدمة العمالء:

مفهوم الخدمة وكيف تختلف عن السلعة�	
تزايد أهمية خدمة العميل�	
توقعات العميل�	
مداخل إدارة الخدمة�	
أسباب تدني خدمة العمالء�	
إحصاءات تتعلق بفقدان العمالء�	
من هو العميل وما هي توقعاته؟ �	

أنواع العمالء:

العمالء الداخليين ) الموظفين (�	
العمالء الخارجيين ) الذين يشترون السلع والخدمات (�	
توقعات العمالء�	
مستويات الخدمة�	

مستوى )1( : النيكل أو الضعيف�	
مستوى )2( : البرونز أو المتوسط�	
مستوى )3( : الفضة أو الجيّد�	
مستوى )4( : الذهب أو الممتاز �	
مؤسسات الخدمة المتميزة�	
خصائص المؤسسات المتميزة في خدمة العمالء�	
عناصر تقييم جودة األداء�	
شبكة جودة الخدمة�	
عناصر الخدمة المتميزة �	

ضبط تقديم اخلدمة:

أهمية ضبط جودة الخدمة�	
أخطاء شائعة في خدمة العمالء�	
معالجة أخطاء الخدمة �	

العناية بالعمالء:

الحاجات األساسية للعمالء�	
أهداف المؤسسة في التعامل مع العمالء�	
خطوات جودة خدمة العميل�	
االهتمام بالعميل�	
إسعاد العمالء�	
مهارات االتصال مع العمالء�	
مهارات االتصال الشفهي )محادثة, إصغاء, إقناع(�	
مهارات االتصال الكتابي)رسائل خارجية , ومذكرات داخلية , وبريد الكتروني �	

, وفاكس(
مهارات االتصال غير اللفظي ) لغة الجسم (. �	

المهارات السلوكية يف التعامل مع العمالء:

نظريات الشخصية�	

فصي الدماغ�	

الذكاء العاطفي�	

مهارات موظف االستقبال المتميز. �	

مهارات التعامل اإلناسين:

حاالت الذات أو األنا )الوالدية والبالغة والطفولية(�	

صفات أو خصائص حاالت الذات الثالثة�	

أنواع التبادالت اإلنسانية )المتكاملة والمتقاطعة والخفية( �	

التعامل مع األمناط المختلفة من العمالء:

قواعد عامة في التعامل مع العمالء�	

معالجة شكاوى العمالء�	

التعامل مع األنماط الصعبة من العمالء �	

مبادئ اخلدمة المتمزية:

اإلصغاء والفهم واالستجابة للعمالء�	

تحديد الخدمة المتميزة وتطوير إستراتيجيتها�	

وضع معايير الخدمة وقياس األداء�	

اختيار وتدريب وتمكين الموظفين�	

االعتراف باإلنجازات ومكافأتها �	

ورشة عمل تطبيقية:

استخدام تطبيقات NLP في خدمة العمالء�	

تطبيقات قاعدة 20/80 في خدمة العمالء�	

استخدام تطبيقات علم الCoRT في خدمة العمالء�	

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



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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

)التميز في خدمة العمالء )المستوى المتقدم( (
األداء اإلبداعي في التعامل الممّیز وخدمة العمالء واسعاد المتعاملين

التــاريــخ :........................

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

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

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

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

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: 

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.


