
® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or reproduction 

of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against the user.

إدارة التميز في جودة الخدمة
ومهارات التعامل مع العمالء ®

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

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



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

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

مقدمة:

تقديم خدمة العمالء المتميزة وفق معايير جودة التميز غالبا ما تحدث فرقا بين كسب والحفاظ على العميل أو فقدان واحد. هذه الدورة التدريبية لخدمة العمالء سوف تعلمك كيفية 

تحقيق التميز في خدمة العمالء وتقدم األدوات والتقنيات لضمان بناء والحفاظ على عالقات مفيدة للطرفين مع عمالئك. ونتيجة لذلك، يصبحون مناصرين مخلصين لك ولمنظمتك.

 هذه الدورة سوف تقدم قضية قيمة التميز في  جودة خدمة العمالء داخل مؤسستك وتقدم أدوات عملية لرفع معايير التميز في الخدمة، وقياس الخدمة باستخدام أداة تشخيص تجربة 

العمالء في  مما يتيح لك تحديد وتحديد أولويات مجاالت العمل الفردية الخاصة بك. 

التميز في الخدمة يعني أكثر بكثير من فريق مواجهة أمامي مفيد وإيجابي. تؤثر مقاييس األداء ومعايير الخدمة ومقاييس العمالء على منظور العمالء لمؤسستك. كما يحقق التميز 

في جودة الخدمة كقيمة ثقافية فوائد داخلية، ويحسن  أداء الفريق، والحد من الشكاوى، وتوفير بيئة عمل أكثر ديناميكية ووفاء. تساعد هذه الدورة المديرين على تطوير مجموعة 

األدوات لجعل  التميز في الخدمة جزءا من فريقهم.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 تقديم خدمة عمالء استثنائية تحقق النتائج وتلحظ  	

تبني المهارات والتقنيات التي تقدم بشكل روتيني تجارب إيجابية للعمالء  	

يادة فريق التميز في الخدمة المحفزة استخدام إعداد األهداف وإدارة األداء لزيادة التزام الفريق بالتميز في الخدمة  	

إنشاء معايير الخدمة الداخلية  والمساهمة بفعالية في استراتيجيات التميز  	

 التعامل بفعالية مع العمالء الصعبين وتحويل الشكاوى إلى فرص   	

المساهمة في ثقافة تركز على العمالء وتحقيق نمو شخصي أكبر ورضا العمالء  	

أبعاد جودة الخدمات المتميزة للعمالء 	

اإللمام بمنهجيات علم البرمجة اللغوية العصبية واستخداماته 	

تحليل األنماط السلوكية األساسية للشخصيات المختلفة من العمالء وأفضل الطرق للتعامل معها 	

ممارسة االستراتيجيات التي تهدف إلى استعادة والء العمالء 	

دراسة وممارسة تقنيات مهارات التواصل الفعال مع العمالء 	

الجدارة في متابعة شكاوى العمالء وآليات وإقتراحات حلها 	

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار تليها األسئلة الشفوية والكتابية ودراسات الحالة وتمارين لعب األدوار 

وعرض بعض مقاطع فيديو وغيرها.

الفئات المستهدفة:

المدراء والمشرفون وموظفو خدمة العمالء الداخليين والخارجيين.
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المحتويات األساسية:

مفهوم وأبعاد جودة اخلدمات المتمزية 
للعمالء:

مفهوم الجودة وأهميتها ومداخل دراستها. 	
أبعاد جودة الخدمة المتميزة للعمالء. 	
إدارة الخدمة المتميزة للعمالء. 	
تأثير التميز فى خدمة العمالء على أداء  	

المؤسسات.
لماذا تختلف مع عمالء المؤسسة وتخفق فى  	

تقديم خدمة متميزة؟
أكسير الخدمة المتميزة للعمالء بالمؤسسات. 	
حاالت وتطبيقات عملية 	

 اجلوانب العاطفية لتجربة العمالء :
 إجراء االتصال األولي مع العميل  	
 تقديم انطباع أول إيجابي  	
 التأثير على تصورات العمالء  	
 تجاوز توقعات العمالء 	
حاالت وتطبيقات عملية 	

 حتديد متايز التمزي :
 تحمل مسؤولية إثبات رعاية العمالء  	
 التنقل بين العميل خالل العملية  	
 غرس الثقة مع نهج شخصي  	

 تعزيز العالقات طويلة األمد :
 تبني موقف عقلي إيجابي   	
 اإلجراءات الصغيرة التي تضمن االهتمام  	

بالتفاصيل 

 التواصل بفعالية مع العميل :
إقامة عالقة مع عميلك  	
إضفاء الطابع الشخصي على الرسالة   	
مطابقة الكلمات واإلشارات غير اللفظية   	
ما تقوله وكيف تقولها   	
التقنيات اللفظية والصوتية التي تعمل   	
تجنب المراوغات والمشتتات   	
نفي المصطلحات لخلق الوضوح 	
حاالت وتطبيقات عملية 	

 اعتماد هنج حلل الماشكل :
 تحويل االستماع النشط إلى حل للمشاكل  	
 استخدام تقنيات االستجواب التي تركز على  	

النتائج 
 تشجيع روح التحقيق بدال من الخصم  	
 االنتقال إلى نهج الفريق مع العميل 	
حاالت وتطبيقات عملية 	

 حتقيق النتاجئ للعميل البعيد :

 اختيار واستخدام الوسائط المناسبة  	
 تطبيق أفضل الممارسات في آداب مركز  	

االتصال 
 أهم النصائح لرعاية العمالء اإللكترونيين  	

 التعامل البناء مع المواقف الصعبة :

 تهدئة العمالء الغاضبين مع االستماع النشط  	
 إظهار الذكاء العاطفي  	
 إظهار التعاطف وإظهار الدعم المحايد  	
 إقامة عالقة ونزع فتيل الغضب  	
 ما يجب أن ال تقوله لعميل مستاء  	
 تقنيات التعامل مع األشخاص الصعبين  	
 الهدف المتبقي في المواقف الصعبة  	
 تخصيص الرسائل وإزالة الطابع الشخصي  	
 تأكيد موقفك من خالل التكرار المهذب  	
 التعامل مع العميل العنيد 	
حاالت وتطبيقات عملية 	

 حتويل الشكاوى إىل فرص :

 توليد مالحظات مفيدة وتعلم  	
 تحويل موقف سلبي إلى عميل مخلص  	
 االستفادة من المحامي المحتمل داخل عميلك  	

 الماسهمة يف ثقافة خدمة العمالء :

 إظهار الريادة في فرق خدمة العمالء  	
 تعيين شبكة العمالء الداخلية  	
 تعزيز الروابط الضعيفة في السلسلة  	
 التأثير على ثقافة الشركات التي تركز على  	

العمالء
حاالت وتطبيقات عملية 	

 قياس رضا العمالء :

 وضع معايير األداء ومراقبتها  	
 تتبع التقدم المحرز باستخدام المؤشرات  	

الداخلية 
 تمكين العمالء من التعبير عن رضاهم  	
 بناء ميثاق خدمة العمالء 	
حاالت وتطبيقات عملية 	

 خصائص ومماراست التمزي :

 إبراز صورة احترافية مع العمالء الداخليين  	
والخارجيين 

 عشر قواعد تجسد النجاح  	
 قياس النمو الشخصي واإلنجازات  	

 إدارة الجودة الشاملة كأساس للتميز فى خدمة  	
وعناية العمالء ) ورشة عمل (:

التعريف بإدارة الجودة الشاملة وفلسفتها  	
كأساس للتميز فى خدمة العمالء 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 المؤسسة
حاالت وتطبيقات عملية 	

فن التعامل مع العمالء باستخدام الربجمة 
اللغوية العصبية ) ورشة عمل (:

األنماط الخمسة لمقدمى خدمة العمالء  	
بالمؤسسة

النمط المتميز لمقدمى خدمة العمالء بالمؤسسة 	
كيفية النعامل من مقدمى خدمة العمالء  	

بالمؤسسة مع األنماط المختلفة للعمالء
العبارات الممنوعة من مقدمى خدمة العمالء  	

بالمؤسسة عند التعامل مع األنماط المختلفة 
للعمالء

حاالت وتطبيقات عملية 	

إدارة التميز في جودة الخدمة
ومهارات التعامل مع العمالء ®

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

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)إدارة التميز في جودة الخدمة ومهارات التعامل مع العمالء ®( 

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

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

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

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

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
c 1800 دوالر أمريكي للشخص الواحد ) اون الين (

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.


