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 قيادة التميز في ثقافة خدمة المتعاملين ®

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

مقدمة:

تم تصميم هذه الدورة  قيادة التميز في ثقافة الخدمة ،  لمساعدتك على رفع مستوى التميز 

احتياجات  تقييم  ستتعلم  الفريق.  أو  القسم  أو  األعمال  وحدة  أو  لمؤسستك  الخدمة  في 

ثقافة  لخلق  الالزمة  القيادية  الكفاءات  وتطوير  مؤسستك  تقدمها  التي  للخدمة  السوق 

مرة  كل  في   ، االستثنائية  الخدمة  سيلهم  الذي  المستمر  والتحسين  التمكين  من  متسقة 

وفي كل مكان.

وفي هذه الدورة التدريبية، سوف تميز بين المكونات المختلفة لثقافة الخدمة وتقيم بيئة 

تطوير  أهمية  الدورة  هذه  الحالة، ستوضح  قائم على  نهج  وباستخدام  الحالية.  الخدمة 

للعمالء  واضحة  رؤية  توصيل  أهمية  على  جديد  من  تؤكد  سوف  قوية.  خدمة  ثقافة 

الداخليين والخارجيين على حد سواء، كما ستشارك بيانات الرؤية لثقافة الخدمة المثالية 

القيم الرئيسية لمؤسستك. وأخيرا، سوف تحدد التحديات في مكان العمل  التي تعكس 

وتضع خطة عمل لسد الفجوات بين مكونات محددة من ثقافات الخدمة الحالية والمثالية. 

وسوف تمارس الكفاءات المطلوبة إلشراك زمالئك في خلق ثقافة خدمة قوية.  

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

فهم أهمية خدمة العمالء في ظل البيئة التنافسية�	
الحفاظ على الدور الحيوي الذي يلعبه رضا العمالء الداخليين لنجاح أي مؤسسة�	
ممارسة التقنيات الفعالة وادارة توقعات العمالء وإرضائهم�	
تقديم خدمة أفضل وأسرع لزيادة رضا العمالء�	
تحديد عالمات عدم رضا العمالء واالستجابة بفعالية لمشاكل العمالء وإيجاد حلول �	

عملية لها
مفاتيح إلدارة فريق اإلبداع فى تقديم وتطوير الخدمات�	
أبعاد تطوير جودة الخدمات�	
سلوكيات مقدم الخدمة المتميز�	

الفئات المستهدفة:

ممثلو خدمة العمالء والموظفون التقنيون وموظفو الدعم وممثلو خدمة العمالء الميدانية 
والمسؤولون عن حسابات العمالء وموظفو اإلئتمان المختصين وكذلك المدراء الذين 

يريدون الحصول على تدريب في خدمة العمالء لتعزيز مهاراتهم وتدريب موظفيهم.

الريادة والتمزي ىف تطوير اخلدمات:

ماذا يعنى االمتياز فى الخدمات�	
دليل الريادة فى تطوير الخدمات�	
التميز فى العناية بالعمالء والسرعة فى األداء�	
أجندة الريادة والتميز فى تطوير الخدمات�	
مفاتيح إلدارة فريق اإلبداع فى تقديم وتطوير الخدمات�	
مظاهر االهتمام فى تطوير الخدمات�	

مفهوم وأبعاد تطوير جودة اخلدمات:

النموذج المتكامل لمفهوم جودة الخدمة�	
أبعاد تطوير جودة الخدمات�	
الدروس العشرة للخدمة المتميزة�	
لماذا نخفق فى تقديم وتطوير الخدمات�	
أكسير اإلبداع فى تطوير الخدمات�	
سلوكيات مقدم الخدمة المتميز�	

تصميم وإعادة هندسة الوظائف واإلجراءات:

مفهوم إعادة هندسة الوظائف�	
مفهوم إعادة هندسة اإلجراءات�	
أهداف إعادة هندسة اإلجراءات�	
خصائص إعادة هندسة اإلجراءات�	
الفوائد األساسية من تطبيق إعادة هندسة الوظائفواإلجراءات�	
العوامل الحاسمة والمؤدية لنجاح مفهوم إعادة هندسة اإلجراءات�	

األبعاد المؤثرة ىف تصميم وإعادة هندسة اإلجراءات:

تحليل اإلجراءات�	
تبسيط اإلجراءات�	
تقويم األداء الوظيفى�	
االهتمام بالعمالء�	
مهارات االتصال الفعال�	
اختيار وتنمية الموارد البشرية�	

منوذج إعادة هندسة اإلجراءات:

مرحلة الوضع الحالى�	
مرحلة الوضع المستقبلى�	
تجميع هندسة اإلجراءات بين االستعراض العملى وتطبيق تقنية المعلومات�	
نظام إدارة المعايير والجودة وهندسة اإلجراءات�	

أسس التغيري الالزم لتحسني وتطوير اخلدمات:

مفهوم التغيير ومتطلباته�	
أسباب ومصفوفة التغيير�	
كايزن والتغيير�	
أنواع ومراحل وكيفية التعامل مع مقاومة التغيير�	
الخطوات الفعالة للقيادة عند إدارة التغيير بنجاح�	
كيف يؤدى التغيير إلى تحسين وتطوير الخدمات�	
متى علينا أن نسعى لتطوير الخدمات وإعادة هندسة اإلجراءات�	

          المحتويات الرئيسية:



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: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

) قيادة التميز في ثقافة خدمة المتعاملين ®(
التميز في تطوير الخدمات وإعادة هندسة اإلجراءات

التــاريــخ :........................

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.


