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 ديناميكية خدمة العمالء المتميزة وإدارة الشكاوى 

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

مقدمة:

 ستساعد هذه الدورة  ديناميكية خدمة العمالء المتميزة وإدارة الشكاوى ، المشاركين على أن يصبحوا أكثر مسؤولية ومهنية واستباقية عندما يتعلق األمر بإدارة العمالء، تقدم هذه 

الدورة توصيات وتقنيات عملية في  فهم طريقة تفكير العمالء ،   معايير خدمة العمالء،  تواصل دقيق وواضح وسلس  و تحويل الشكاوى إلى رضا .

تهدف إ الدورة لى زيادة الثقة بالنفس عند التواصل مع العمالء. تهدف بعض التقنيات التي تم تسليط الضوء عليها في هذه الدورة إلى تغيير موقف الموظفين نحو مستوى أعلى من 

االحتراف تجاه خدمة العمالء.   كما سيتم إرشاد المشاركين بطرق توفير معلومات دقيقة وسريعة للعمالء. كما سيخضعون لتغيير رأيهم لتحمل المزيد من المسؤوليات والمسؤوليات 

االستباقية باإلضافة إلى مساعدة المنظمة على تحقيق أهدافها ورؤيتها. 

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركني مع هناية الدورة من:

التعرف على أبعاد جودة الخدمة المتميزة للمتعاملين بالمؤسسات 	

 تعلم كيفية إبراز صورة احترافية عند التعامل مع العمالء 	

 معرفة كيفية التواصل والتواصل االحترافي 	

 فهم نوايا وإرادة العمالء بشكل مناسب 	

 القضاء على التصور السلبي في قلوب العمالء 	

 السيطرة على عواطف المرء عند التعامل مع العمالء 	

 تعميق تقنيات إقناع قلب العميل 	

 زيادة رضا العمالء عن المنتجات والخدمات المقدمة 	

تنمية مهارات اإلنصات واإلتصال والحوار وإعداد التقارير لمقدمى خدمة المتعاملين بالمؤسسات  	

فهم المتطلبات والتطبيق العملى لنظام شكاوى وقياس رضا المتعاملين بناء على المعايير الدولية أيزو 10002 وأيزو 10004 	

اإللمام بمدخل إدارة الجودة الشاملة كأساس للتميز فى خدمة وعناية المتعاملين بالمؤسسات 	

المنهجية:

 التقييم - قبل وبعد الدورة ،  مناقشات جماعية ،  مشاهدات الفيديو ، حاالت دراسية مختلفة، عرض ونقاش و  االنشطه ، استراتيجية المحاكاة وتمثيل األدوار.

الفئات المستهدفة:

هذه الدورة مناسبة لجميع مستويات الموظفين الذين يتعاملون مع خدمة العميل ومشاكل العمالء في المؤسسة ويستمتعون بها ويحلونها. على وجه الخصوص الموظفين الذين 

يديرون خدمات الكاونتر، وإدارة الشكاوى، والتعامل مع العمالء دون مواعيد )العمالء بدون موعد مسبق( والموظفين من مراكز االتصال .
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 ديناميكية خدمة العمالء المتميزة وإدارة الشكاوى 

المحتويات األساسية:

فهم طريقة تفكري العمالء :

 ما الذي يبحث عنه العمالء؟  	
 النظرة األولى وتصور العمالء تجاهك  	
 تحليل تصورك للعمالء  	
 تمزيق حساسية العمالء: مزاج جيد يصبح سيئا  	
حاالت وتطبيقات عملية 	

األخطاء اليت ارتكبهتا دون أن يالحظها أحد :

 تحليل المواقف التي يجب تجنبها مع العمالء  	
 إدارة المهام والبيئة المحيطة عند مواجهة العمالء  	
 إدارة اآلخرين عند خدمة العمالء  	
 الكلمات السلبية التي تتداخل مع مشاعر العمالء  	
حاالت وتطبيقات عملية 	

معايري خدمة العمالء :

 3 فئات من الكفاءات الرائعة  	
 تقدير إجراءات التشغيل الموحدة )معايير العمل( إدارة المهام   	
 تقنيات التحكم العاطفي  	
حاالت وتطبيقات عملية 	

ملخص شخصية العميل :

 أربع فئات من شخصية العميل  	
 تحديد تشوهات الطبيعة البشرية والرغبات  	
 التعاون مع شخصيات مختلفة  	
 الموازنة بين اإلرادة المتنوعة   	
حاالت وتطبيقات عملية 	

 تواصل دقيق وواضح وسلس :

 أمثلة ونماذج على  التواصل الواضح  واإليجابي  	
 استخدام نغمة واثقة  	
 لغة اإلشارة اإليجابية عند رعاية العمالء  	
حاالت وتطبيقات عملية 	

 إدارة العمالء العاطفيني :

 تقنيات لتخفيف غضب العمالء  	
 كيفية التعامل مع االستفسارات بشكل احترافي  	
 رعاية العمالء  ذوى المراس الصعب 	
حاالت وتطبيقات عملية 	

القواعد السلوكية الواجب اتباعها عند التعامل مع شكاوي اجلمهور 

و العمالء:

كيف نتعامل مع الشكاوي المباشرة من العمالء؟ 	

التعامل مع الشكاوي من خالل الهاتف، االيميل 	

ماذا تفعل المنظمات حتى تدير شكاوى العمالء بفاعلية؟ 	

اهمية التأكد من رضى العمالء حتى و لو لم يكن هناك شكاوي 	

الوصايا الذهبية في التعامل مع شكاوي العمالء 	

 فهم المتطلبات والتطبيق العمىل لنظام شكاوى وقياس رضا 

المتعاملني بناء عىل أيزو 10002 وأيزو 10004:

المعيار الدولىة لمعالجة شكاوى وقياس رضا المتعاملين 	

الطرق الشائعة لقياس رضا المتعاملين عن جودة الخدمات  	

مقاييس عدد الشكاوى 	

مقاييس الرضا للمتعاملين  	

نموذج جودة الخدمة وفجوات الخدمة  	

 حاالت وتطبيقات عملية 	

إدارة اجلودة الاشملة كأاسس للتمزي ىف خدمة وعناية العمالء 

أوالمتعاملني 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 عمالء  	

أومتعاملين المؤسسة.

حاالت وتطبيقات عملية 	

حتويل الشكاوى إىل رضا :

 تقنية تلقي الشكاوى الصحيحة  	

 تقنية في اسرع وقت ممكن  	

 تقنية تحويل الشكاوى إلى رضا  	

حاالت وتطبيقات عملية 	

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

) ديناميكية خدمة العمالء المتميزة وإدارة الشكاوى (

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.


