
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

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

® 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.

CPD كفاءة جودة الخدمة ورضا العمالء - معتمد من 



CPD كفاءة جودة الخدمة ورضا العمالء - معتمد من 

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

Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

مقدمة:

 ربما تكون الخدمة عالية الجودة هي السبب الرئيسي في نجاح األعمال. أن يكون لدينا معايير جودة خدمة العمالء يعني تلبية احتياجات العمالء ومتطلباتهم والحفاظ على عودتهم. 

وهذا يؤدي إلى استمرار النجاح والتميز المؤسسي،  نظام ومعايير إدارة جودة الخدمة أمر ال بد منه ألي مؤسسة او شركة. 

 الهدف الرئيسي ألي منظمة هو على النحو التالي معرفة مستوى الخدمة التي يريدها عمالؤها والقدرة على تلبية هذه الرغبات. الكفاءة في جودة الخدمة تجعل عمالء شركة أو كيان 

غير تجاري سعداء ومخلصين حقا. تقدم دورة يوروماتيك هذه العناصر األساسية لرضا العمالء، وكيفية تحديد احتياجات العمالء وتحديد أولوياتها، وكيفية تحقيق رضا العمالء. 

واسنكشاف أهمية وضع توقعات المستهلكين والوفاء بها لحماية صورة الكيان وأدائه ومبيعاته وخدمته عالية الجودة. تعد هذه الدورة متخصصين معتمدين في خدمة العمالء ، 

يعرفون كيف يجب تقديم خدمة عالية الجودة وكيفية جعل العمالء راضين. الذين أصبحوا واحدا من أكثر المهنيين رواجا في المنظمات الحديثة. 

أهداف الدورة:

تقدمالدورةمعرفةومهاراتقيمةللغايةحولجوانبخمتلفةمنرضاالعمالء،وعنداكتمالهاستتمكنمن:

 التعرف على العالقة بين جودة الخدمة ورضا العمالء 	

 تطوير فهم توقعات العمالء الداخلية والخارجية 	

 فهم أهمية رضا العمالء لمؤسستك 	

 بناء عالقات قوية مع العمالء تزيد من مكانة مؤسستك 	

 تنفيذ هيكل ونظام فعال إلدارة رضا العمالء 	

 فهم الطرق والوسائل الحديثة لتحسين رضا العمالء 	

 وضع معايير عالية لخدمة العمالء 	

 بناء ثقافة نميز تتمحور حول العميل 	

 تحسين رضا العمالء وجودة الخدمة من خالل خطة مفصلة 	

بناء فهم حقيقي لمفاهيم والء العمالء وفقاً للقواعد الحديثة 	

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية مثل دراسات الحالة وتمارين التقييم الذاتي وتطبيق أدوات جودة الخدمة وعرض بعض مقاطع فيديو والمناقشات واألسئلة 

الشفوية والكتابية الناتجة عن المناقشات، باإلضافة إلى العروض التقديمية الموجزة التي يقدمها المستشار والمشاركين.

الفئات المستهدفة:

المدراء التنفيذيون وصناع القرار والموظفون الذين يرغبون بتحسين أدائهم للحصول على أعلى مستويات رضا العمالء، ومدراء خدمة العمالء والمشرفون المهتمون بالوسائل 

التي تمكنهم من تقديم خدمة عمالء بطرق حديثة ومتطورة. واإلدارة التي ترغب في بناء ثقافة عالية الجودة تركز على العمالء  وجميع المتخصصين المسؤولين عن بناء واستدامة 

جودة الخدمة في مؤسساتهم. 



الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة :

مفهوموأبعادجودةاخلدمةالمتمزيةللمتعاملنيبالمؤساست:

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 	

يــرلمقدمــىخدمــة مهــاراتاإلنصــاتواإلتصــالواحلــواروإعــدادالتقار
المتعاملنيبالمؤساست:

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 	

بالمؤســاستىفمتابعــةشــكاوى المتعاملــني التمــزيلمقدمــىخدمــة
المتعاملنيأوالعمالءوآلياتوإقرتاحاتحلها:

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. 	
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.
حاالت وتطبيقات عملية 	

المقاييسالرئيسيةلوالءالعمالء:

	 )CRR( ومعدل االحتفاظ بالعمالء )CSI( مؤشر رضا العمالء
	 CRR تأثير الربح المتعلق بمعدل االحتفاظ بالعمالء
المدة المتوقعة لوالء العميل 	
مؤشر والء العمالء 	

استبياناترضاالعمالء:

مسوحات رضا العمالء 	
المبادئ التوجيهية الستبيانات العمالء 	
مقاييس االستبيانت المختلفة 	
أنواع استبيانات رضا العمالء: االستبيانات المبنية على أساس التعامل مقابل  	

االستبيانات المبنية على الصورة
من وماذا نقيس 	
كيف تطلب 	
مكونات الوالء 	
أهمية التركيبة السكانية 	

رشاحئالعمالء:

األبعاد المتعلقة بالمواقف والسلوك 	
المتغيرات الديموغرافية واالستهالكية والتجارية 	
ملف معلومات العميل 	
نمذجة العمالء 	
	 )B2B( أنواع العمالء في قطاع األعمال

مفتاحوالءالعمالء:القيمةالمقرتحةللعمالء:

قيمة المقترحة: التعاريف 	
لماذا القيمة المقترحة 	
بناء القيمة المقترحة 	
صياغة القيمة المقترحة 	
القيمة المقترحة الفعالة: النتيجة 	

بناءوالءالعمالء:

كيفية تعزيز والء العمالء 	
المنهجية ذات المستويين 	
قوانين والء العمالء 	
برامج والء العمالء: الخلفية والمبررات 	
برامج والء العمالء: ما الذي يجب تجنبه 	
أنواع برامج والء العمالء 	
أسباب تدعو لالنضمام إلى برامج والء العمالء 	
برامج والء العمالء المختلفة 	
المكافآت والقيمة المتصورة 	
توسيع النتائج 	
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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

Mount Pleasant 109
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

)CPD كفاءة جودة الخدمة ورضا العمالء - معتمد من (

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


