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أساسيات الجودة واألداء المتميز في خدمة المتعاملين
التركيز على كفاءة الخدمة وحوكمة الخدمة واالبداع في خدمة المتعاملين

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام
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أساسيات الجودة
واألداء المتميز في خدمة المتعاملين

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

مقدمة:

سنوضح هذه الدورة ما هي أساسيات الجودة ومؤشرات قياس األداء في خدمة المتعاملين، وما هي معايير الجودة، وايًضا كيف نقيس األداء في قسم خدمة المتعاملين، ونوضح 

لك طريقة تحليل الشكاوى وكيفية التعامل معها، ومعرفة ما هو معدل رضا المتعاملين واقتراحات المتعاملين. وأيًضا معرفة كيفية تطوير الجودة واألداء في خدمة المتعاملين بما 

تتضمنه من تدريب الموظفين وقياس جودة األداء ومعرفة توقعات المستفيدين والبحث عن فرص لتطوير األداء، وستتناول ورشة العمل الملحقة بهذه الدورة المبادئ الرئيسية 

الخمسة لرضا المتعاملين، وهي اللباقة واالهتمام من خالل السلوك اإليجابي في التعامل وتوفر المعلومات المطلوبة واالستجابة الفورية لطلبات المتعامل والجودة واالعتمادية في 

إنجاز المهمة وسهولة التواصل.

اهداف الدورة:

أن تعرف ماهية الجودة في خدمة المتعاملين 	

أن تعرف معايير الجودة العشرة 	

أن تدرك كيف نطور الجودة واألداء في خدمة المتعاملين؟ 	

أن تبحث عن الفرص لتطوير األداء 	

أن تتعرف على عناصر جودة الخدمة ونموذج RATER: أن تعرف أمثلة لخدمة متعاملين جيدة 	

 أن تدرب الموظفين بطريقة صحيحة وتعرف أهمية هذا التدريب 	

 أن تتوقع احتياجات المستفيدين 	

 تستخدم رؤية المؤسسة في خدمة المتعاملين 	

محاور البرنامج:

جودة خدمة المتعاملين 	

معايير خدمة المتعاملين 	

تابع معايير خدمة المتعاملين 	

كيف تقييس األداء في قسم خدمة المتعاملين 	

الشكوى وأهميتها 	

طرق قياس خدمة المتعاملين 	

اقتراحات خدمة المتعاملين 	

كيف تتطور جودة وأداء خدمة المتعاملين 	

قياس جودة األداء 	

مناقشة إحصائيات المؤسسة 	
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المحتويات األساسية:

مفهوم وأبعاد جودة اخلدمة المتمزية للمتعاملني بالمؤساست:

مفهوم جودة خدمة المتعاملين وأهميتها ومداخل دراستها. 	

أبعاد جودة خدمة المتعاملين بالمؤسسات. 	

إدارة الخدمة المتعاملين 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 	

التمزي لمقدمى خدمة المتعاملني بالمؤساست ىف متابعة شكاوى 
المتعاملني وآليات وإقرتاحات حلها:

التميز فى إدراك حاجات المتعاملين بالمؤسسة من مقدمى خدمة المتعاملين. 	

أبعاد الخدمة المتميزة بالمؤسسة من مقدمى خدمة المتعاملين. 	

سلوكيات مقدمى خدمة المتعاملين المتميزين. 	

دليل الريادة فى خدمة المتعاملين بالمؤسسة. 	

شكاوى أو إعتراضات المتعاملين كرد فعل إيجابى للمتعاملين المرتقبين  	

بالمؤسسة.

أهمية الشكاوى أواإلعتراضات من المتعاملين بالمؤسسة لمقدمى خدمة  	

المتعاملين.

أهم أنواع الشكاوى أو اإلعتراضات التى يمكن أن يثيرها متعاملك بالمؤسسة. 	

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

أوإعتراضات المتعاملين.
الوسائل والخطوات التى يجب أن يتبعها مقدمى خدمة المتعاملين بالمؤسسة فى  	

الرد على شكاوى أوإعتراضات المتعاملين.
أهم اآلليات التى يمكن أن تتبعها المؤسسة لتحديد أسباب شكاوى المتعاملين  	

والمقترحات المبدعة والمبتكرة من مقدمى خدمة المتعاملين لحلها.
دليل مقدمى خدمة االمتعاملين بالمؤسسة فى التعامل مع المتعاملين. 	
حاالت وتطبيقات عملية 	

مدخل إدارة اجلودة الاشملة كأاسس للتمزي ىف خدمة وعناية 
المتعاملني 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  	

متعاملين المؤسسة.
حاالت وتطبيقات عملية 	

أمناط كل من مقدمى اخلدمة والمتعاملني بالمؤساست وفن التعامل 
معهم:

األنماط الخمسة لمقدمى خدمة المتعاملين بالمؤسسة. 	
النمط المتميز لمقدمى خدمة المتعاملين بالمؤسسة. 	
كيفية التعامل من مقدمى خدمة المتعاملين بالمؤسسة مع األنماط المختلفة  	

للمتعاملين.
العبارات الممنوعة من مقدمى خدمة المتعاملين بالمؤسسة عند التعامل مع  	

األنماط المختلفة للمتعاملين.
حاالت وتطبيقات عملية. 	

أساسيات الجودة
واألداء المتميز في خدمة المتعاملين
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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

)أساسيات الجودة واألداء المتميز في خدمة المتعاملين ®( 
الرتكيز عىل كفاءة الخدمة وحوكمة الخدمة واالبداع يف خدمة املتعاملني

التــاريــخ :........................

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.


