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 قياس ومراقبة وتحسين تجربة العمالء 

عواملتحقيقالتميزفيخدمةالعمالءمنخاللقياسجودةالخدمةومفهومها:

الذكاء العاطفي ومراحل اكتساب المهارات االجتماعية�	
ما معنى خدمة العمالء وواقعية مفهوم العمالء دائما على حق�	
خدمة العمالء بالمفهوم اإلداري الحديث ومدى أثر ذلك على إتقان الخدمة�	
أهمية األفعال الرمزية في تنفيذ الخطة االستراتيجية لجودة العمالء ومدى تقدير �	

المؤسسة للقائمين على التنفيذ
التأثير النفسي لألوان ومدى رمزية عمليات التسويق على نوعية الخدمة المقدمة�	
تضارب وتضافر عمليات التسويق مع خدمة العمالء وأثر ذلك على نجاح المؤسسات�	
استقرار المؤسسات وأثر عمليات خدمة العمالء على إدارة الجودة�	
مميزات اإلدارة االستراتيجية لخدمة العمالء كوسيلة لدعم التنافسي�	

معاييرالنظامواإلجراءاتإلدارةومعالجةالشكاوى:

خلفية عن معايير إدارة الشكاوى�	
نموذج آيزو �9001	
آيزو 9001 ومتطلبات إدارة الشكاوى�	
العناصر األساسية لنظام إدارة الشكاوى�	
آيزو 10002:2018 المبادئ التوجيهية لعملية معالجة الشكاوى�	

الكفاءةواإلبداعفيعمليةإدارةنظمشكاويالعمالء:

ما المقصود بـ "شكوى العميل"؟�	
المظاهر المبدئية لشكاوى العمالء �	
الكفاءة واإلبداع في عملية إدارة نظم شكاوي العمالء�	
تصميم نظام مالحظات العمالء لتعزيز اآلداء التنظيمي�	
تحسين النظام شكاوي العمالء والجمهور وفق معايير عالمية�	

التميز في تحويل شكاوي العمالء إلى فرص حقيقية�	
تحويل شكاوى العمالء إلى سالح استراتيجي�	
الفروق الجوهرية بين الشكاوي الحقيقية والكاذبة�	
مشكالت خدمة العمالء وإستراتيجيات التغلب عليها�	
اإلحتراف في إدارة نظم الشكاوي األلكترونية والرد على الشكاوي�	

فنالتواصلالفعالوالتعاملمعالعمالءوالتأثيرفيهم:

نقاط أساسية في مفهوم االتصال�	
هل مهارة اإلتصال لها تأثير إيجابي مع شكاوى العكالء؟�	
فن التحدث عند التعامل مع العميل واإلصغاء لشكواه بكل دقة�	
تطبيق أفضل الممارسات و القواعد السلوكية للتعامل مع شكاوي العمالء�	
قراءة أفكار اآلخرين من خالل علم البرمجة اللغوية العصبية�	
معرفة ما يجول بخاطر اآلخرين من حركة أجسادهم�	
األنماط السلوكية المختلفة من العمالء وكيفية التأثير فيهم؟�	
آليات التعامل مع األنماط الصعبة و طرق التعامل معهم�	

التعاملاإلبداعيمعشكاوىالعمالءوتحليلاالعتراضاتوكيفيةالردعليها:

على عمليات رعاية خدمة العمالء وإيجابا العمليات الفنية اإلدارية ومدى أثرها سلبا�	
مهارات التطوير النفسي والخدمي لفريق رعاية العمالء وأثرها على جودة الخدمة�	
عمليات الرقابة والمتابعة وأثرها على تحقيق رضاء العمالء�	
هل يحتاج العمالء حقا لحل مشاكلهم؟�	
أهمية تقديم الرعاية الخدمية للعمالء وأثرها نفسيا على مدى قبول العمالء�	
حقيقة العمليات التسويقية وأثرها من حيث الربح والخسارة تتعلق بخدمة عمالء �	

الشركة

محتوى البرنامج:

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

مقدمة:
ما  كّل  تفعل  الشركات  فإن  المنافسة،  وزيادة  األخيرة،  االقتصادية  التطورات  إزاء 
بذلتها قبل سنوات لتحسين  التي  الجهود  بيئة معادية، وأصبحت  بإمكانها للصمود في 
خدمة العمالء لديها أمراً مبتذاًل، حيث استثمرت مبالغ طائلة في إدارة العالقة مع العميل 
CRM؛ لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن العمالء، والتواصل معهم في شكل 
أفضل. ولكن حالياً بلغت الجهود المطلوبة لتلبية تطلّعات المستهلك مرحلة أكثر ارتقاء، 

حيث يولّد مفهوم تجربة العميل ضغوطاً تنافسية جديدة.

أهداف الدورة:
سيتمكنالمشاركونفينهايةالدورةمن:

توضيح أهمية إدارة نظام شكاوى العمالء لتحسين أداء المؤسسة�	
 شرح كيفية تطوير ثقافة تتمحور حول العمالء بناء على فهم شامل لتوقعات العمالء�	
 وصف توقعات العمالء �	
 إظهار القدرة على تحليل الفجوة بين توقعات العمالء وتجربة العمالء�	
 وضع استراتيجية لسد الفجوات بين توقعات العمالء وتجربة العمالء �	

 شرح كيفية تحفيز الموظفين على تقديم خدمة عمالء فائقة �	
ت حديد استراتيجية للحصول على مالحظات العمالء المنتظمة �	
تطوير مؤشرات األداء الرئيسية ذات الصلة لتقييم ومراجعة أنظمة الشكاوى�	
تقييم األنظمة الموجودة ومطابقتها مع أفضل المعايير العالمية للتعامل مع الشكاوى�	

المنهجية:
 تتضمن هذه الدورة مناقشات ودراسات حالة وتمارين لتحسين فهم المندوبين لتجربة 
أخرى  وأدوات  فعالة  استبيانات  وتصميم  العمالء،  توقعات  ومراقبة  وقياس  العمالء، 

لمساعدتهم على البقاء في صدارة منافسيهم. 

الفئات المستهدفة:
وجودة  والمبيعات،  والتسويق،  العمالء،  وعالقات  العمالء،  خدمات  في  العاملين 
وموظفو  الشكاوى،  ومعالجة  والعمليات،  والتحصيل،  العمالء،  وعالقات  الخدمة، 
األقسام المساندة مثل الموارد البشرية  والتي تقدم خدمات إلى األقسام األخرى )العمالء 

الداخليين( في المؤسسة.



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

يرجىإرسالاالستمارةعلىالعنوانالتالي:
U.K.Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالكثالثةطرقسهلةللتسجيل:

لتحجزمكانابشكلمؤقت.�	 اتصلبإدارةالتدريبعلىالرقم4571800  4  00971

إدارةالتدريب:4571801  4  �00971	  أرسلقسيمةالتسجيلبعدملئهاعلىالفاكسالتالي:

يوروماتيكللتدريبواإلستشاراتاإلدارية،ص.ب:74693دبي،اإلماراتالعربيةالمتحدة�	 أكملقسيمةالحجزوأعدهامرفقةبشيكإلىالعنوانالتالي:

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

) قياس ومراقبة وتحسين تجربة العمالء (

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.


