الرقـم  :ب م 18 / 20520 /

التاريخ 0218/ 20 / 15 :

تحية وبعد ،

السـادة  …………………..المحترمين

في اطار السعي المتواصل لرفع مستويات الخدمـات المقدمة الى العمـال ء االمتترين خخدمات مسسستمم

ال ارئـدة  ،ازيادة يفـا ءة االدا ء لدى القائمن على خدمات الجمهور االمتعاملن  ،ابهدف تمكننها التمـنز في تقديم
الخدمات  ،ارفع اسم مسسستمم عالنـاً بن الجهات المماثلة  ،يسرنا ان نعل ع عقد البرنامج التدريبي اارشة

العمل المتخصصه خعنوان :

" مهـــارات التعامل مع الجمهـور والتمــيز في خـدمــة العمـــالء "

اضم الوصف التالـي -:

موعـد البرنامج  :يومي االربعا ء  +الخمنس الموافقـان . 0218/20/28+ 20

مكـان االنعقـاد  :فنـدق جننفــا – عمـان .

زمن المحاضرات  :م الساعة (  ) 28.02صبـاحاً – (  ) 11.22مسا ءاً .
اهم الموضوعـات التي سيتم تناولها خالل هـذا البرنامـج:
 .1تثبنت مفهوم الخدمـة لدى المتارين  ،اتحديد عناصر نجاح تقديم الخدمات للعمـال ء.

 .2بنـان مدى أهمنة رضـى العمـال ء في الفمر المعاصر  ،االذي يضع العمنل في قمة الهرم .
 .3تحديد خطوات تلقـي التكااي االمالحظات  ،اآلنـة تمريرها خاسرع اقت ابدقة متناهنة .

 .4تحـديد عناصر القوة االضعف افرص امعنقات التحسن في عمل ظـراف المنتأة  ،االتي يمك أن
تسثر في خدمة العمـال ء  ،اذلك خاستخدام نموذج ( . ) SWOT

 .5استعراض أنمـاط الموظفن

اأنـواع العمـال ء  ،ااستخدام نموذج ( اللمسة اإلنساننة

 )Touchفي التعامـل مع أنـواع الجمهور المختلفـة.

 .6مناقتة موضـوع اإلتصال الفعـال  ،يأفضل اسنلـة للتمنز في خدمة العمـال ء .

 .7استخدام التقننـات الحديثه في االتصـال  ،مثل االنترنت اال ( . ) Call Centers

 .8مهارات العالقات التبادلنة (  )Transactional Analysisخاستخدام نموذج ( اطـ ) .

 .9تحديـد عناصر قناس مستوى جـودة الخدمة المقدمـة  ،اعناصر الحكم علنهـا .

 .11عرض لحاالت ااقعنة م المتاكل االمواقف المحرجة التي تعرض لها خعض الموظفون .

Human

المستفيـــــدون

 :مـ ـ ــدرا ء م اركـ ــز خـ ــدمات العم ـ ــال ء  ،مـ ــدرا ء العالقـ ــات العامـ ــة امسـ ــاعديهم  ،أمنـ ــا ء الصـ ــنادي

امساعديهم  ،رؤسا ء مكاتب شكااي الجمهـور امسـاعديهم  ،مـدرا ء مكاتـب االشـتراكات امسـاعديهم  ،مسـسالي فـرق

العمـل المنداننـة  ،خاالضافة الى جمنع العاملن في جمنع هذه االقسـام االداائـر .

رســـــــــو الم ـــــــــار ة  )052 ( :دينـ ـ ـ ـ ــار للمت ـ ـ ـ ــار الواح ـ ـ ـ ـ ـد  ،شام ـ ـ ـ ـ ـالً الحقنب ـ ـ ـ ــة التدريبن ـ ـ ـ ــة االمـ ـ ـ ـ ـواد العلمنـ ـ ـ ـ ــة ،
ااصـدار شهادة المتارية في الـدارة  ،اقـرص مـدمج يحتـوي علـى نسـخة المتراننـة مـ المـادة العلمنـة  ،امصـاري

است ارحــات القهــوة االتــاي  ،خاالضــافة الــى تنــاال اجبــات ال ــدا ء ( بوفنــه مفتــوح ) داخــل الفنــدق علــى م ـدار أيــام
البرنامج.
ارجـن

ان ينـال عرضنا هذا قبولـمم  ،مقدري

حرصكم على تطويـر ادا ء العاملن

مسسستمم ال ارئـدة  .آمـلن ان تصلنـا ترشنحاتمم قبل اقت يـاف م موعـد إنعقـاد البرنامـج

لديكم لخنر اتقـدم

اتفضـلوا خقبــول فائ التقدير ااالحـترام ،،،،
مالحظـــة هامـة  :يل جهة تقوم خارسال ( )0متارين  ،تمون رسوم المتار الخامس مجانـ ـاً.

افي حال ترشنح ( )10متار  ،سنتم منحكم متارية برسوم تسجنل مجاننــة لـ ( )8متارين اضافنن .

