
 



المحتويات فهرس  

 
 العمالء خدمة الى مدخل: 1 الفصل .1

a. الفصل أهداف  
b. العمالء؟ خدمة هي ما 

i.  االهتمام محور هم العمالء بأن توجهخلق 
c. الفصل محتويات  
d. عمالؤك؟ هم من 

i. الداخليون العمالء 
ii. الخارجيون العمالء 

e. ؟االمارات دولةمتعاملوحكومة  هم من  
i. المتعاملون 
ii. المعنيِّون األطراف 
iii. فئات المتعاملون؟ من فئة كل خصائص هي ما 

f. للعمالء؟ خدمة تقديم يمكن وأين متى 
g. العمالء خدمة أهمية 

i. المكافآت 
ii. الجزاءات 
iii. العمالء بخدمة التزامنا 

h. العمالء؟ خدمة لك تعنيه الذي ما 
i. نفسها على تركز التي الجهه 
ii. العمالء على تركز التي الجهه 
iii. المرضية غير التجارب 
iv. المرضية التجارب 

i. المتعامل؟ محورها التي  الحكومية الجهة هي ما  
i. الريادية الممارسة 

j. المتحدة العربية اإلمارات دولة لدينا؟حكومة الخدمة التزام هو ما: 
k. الخدمة قيم 

i. المتعامل على التركيز – 1 # الخدمة قيمة 
ii. والتمكين المسؤولية – 2# الخدمة قيمة 
iii. الفريق وروح التعاون – 3# الخدمة قيمة 
iv. المستمر التطوير – 4# الخدمة قيمة 

l. سال في المتعامل على التركيز درجة قياس  ةمؤسَّ
 

 الخدمة جودة معايير –2 الفصل .2
a. الفصل أهداف  
b. الفصل محتويات  
c. ؟ينالمتعامل ميثاق هو ما 
d. المتحدة العربية اإلمارات دولة حكومة 
e. المتعامل خدمة ميثاق 
f. الخدمة؟ جودة معايير هي ما 
g. اإلمارات؟ حكومة لدى الخدمة جودة معايير هي ما 

i. واإلهتمام اقةبالل 
ii. المعلومات توفر 
iii. االستجابة 
iv. واإلعتمادية الجودة 

h. ؟ةالنموذجي" المتعامل رحلة” يه ما 
i. الخدمة عن معلومات على الحصول –األولى المرحلة 
ii. الخدمة طلب تقديم – الثانية المرحلة 
iii. اإلجراءات سير فترة خالل التواصل - الثالثة المرحلة 
iv. الخدمة إنجاز – الرابعة المرحلة 



v. المتعامل؟ مسار في" الحقيقة لحظات" هي ما 
vi. العالمية الممارسات ألفضل مثال 
vii. المتعامل؟ تجربة هي ما 

i. العمالء مع التعامل في ودي سلوك خلق  
j. المتعاملين؟ رضا تعزز التي الرئيسية المبادىء هي ما 

i. اإلمارات دولة حكومة في المتعاملين لدى الرئيسية الرضا مبادىء 
ii. ة نقاط هي ما  المتعاملين؟ خدمة حيث من االتحادية الجهات في الثالثة الرئيسية القوَّ
iii. المتعاملين؟ خدمة حيث من االتحادية الجهات في الثالثة الرئيسية التحسين مجاالت هي ما 

k. العميل إلى ينتقل وحماسك اهتمامك  
l. المضافة والقيمة الخدمة إلى والوصول التواصل سهولة 

m. الخدمة؟ جودة معايير ُتحقَّق كيف 
n. ة  االرشادات العامَّ
o. المتعاملين خدمات مراكز  

 

 ( عميلك اعرف: )العمالء تحليل: 3 الفصل .3
a. عميلك اعرف  

i. العميل توقعات 
ii. النتائج على يعتمد – جازم 
iii. بالتفاصيل مهتمة – التحليلية الشخصية 
iv. اآلخرين مع للتعامل محب – الودي العميل 
v. المسيطر السلوكي النمط 
vi. بك الخاص المسيطر العمل ونمط السلوكي النمط على التعرف 

 

 االتصال مهارات: 4الفصل .4
a. االتصال  ارشادات 
b. الفعالة االتصال مهارات تنمية 
c. الشفهي غير االتصال مهارات 

i. الجسد لغة 
ii. الجسد للغة األساسية العناصر 
iii. البصري التواصل  
iv. الوجه تعبيرات 
v. الجسم وضع 
vi. اليدين حركه 
vii. اللمس 
viii. الفاصلة المسافة 

d. الشفهي االتصال مهارات 
i. الشفهي التواصل 
ii. التواصل رسائل  
iii. الكلمات اختيار 
iv. الصوت نبرة 
v. الكلمات اختيار 
vi. ؟...أن الممكن من هل 
vii. سمحت لو 
viii.   لك شكرا 
ix. المحادثة إنهاء كيفيه 
x. إيجابيا   كن  

e. الصوت نبرة 
i. الصوت طبقة  
ii. المرح وقت حان 
iii. الصوت قوة 
iv. الصوت حجم 
v. الكالم سرعه  

f. الئق مهني بمظهر الظهور 



i. المظهر 
ii. الملبس 
iii. الهندام 
iv. الثقافات مختلف مع التواصل 
v. ة؟ المتعاملين شخصيات مع تتعاملون كيف  الخاصَّ
vi. ة؟ االحتياجات ذوي من لمتعاملينل الخدمة تقديم يتم كيف  الخاصَّ
vii. ؟المختلفة االحتياجات ذوي من المتعاملين خدمة يمكن كيف 

 
 المنزعجين العمالء تهدئة :5 الفصل .5

a. المنزعجين العمالء تهدئة 
i. يزعج العمالء؟ يجعل الذي ما 

b. االنزعاج حاالت تجنب 
i. االنزعاج؟ حاالت لتجنب تفعله أن يمكنك الذي ما 
ii. للعميل السلوكي النمط على بدقة تعرف. 
iii. لعميلك األساسية االحتياجات تنتهك ال. 

c. المنزعجين العمالء لتهدئة الرئيسية الخمس الخطوات 
i. مشكلته عن للتعبير له الفرصة وإتاحة العميل إلى اإلنصات: األولى الخطوة 
ii. السلبية وليست اإليجابية االستجابة: الثانية الخطوة  
iii. بالعميل الشعور: الثالثة الخطوة 
iv. العميل قبول تلقى التي الحلول تحديد: الرابعة الخطوة 
v. جدا   الهامة األمور من فهي – المتابعة تنسى ال: الخامسة الخطوة! 

d. لهدوئك استعادتك  
i. منزعجا ؟ تكون عندما تفعله أن يمكن الذي ما 

 
e. الخدمة في التصحيحي اإلجراء  
f. الفصل أهداف 
g. الفصل محتويات 
h. (المتعامل ثقة تعزيز) الخدمة؟ في التصحيحي اإلجراء هو ما 

i. البطل دور مبدأ على المرتكزة الخدمة خالل من التصحيح إجراء 
ii. (التفهم حالة) خطيرة ليست المشكلةو المخطىء، هو المتعامل: 1 الحالة 
iii. (البسيط التعويض حالة)  خطيرة ليست المشكلة ،ئةالمخط هي الجهة: 2 الحالة 
iv. (خاصة معاملة) خطيرة المشكلة و ،ئةالمخط هي الجهة: 3 الحالة 
v. (البطل) خطيرة المشكلة و المخطىء، هو المتعامل: 4 الحالة 
vi. المتعامل؟ مشكلة حل باإلمكان يكن لم لو ماذا 
vii. للمتعامل" ال" نقول كيف 
viii. اإلرضاء؟ صعب المتعامل أصبح لو ماذا 
ix. إرضاؤهم يصعب متعاملين مع التعامل 
x. شي؟ أي ينفع لم لو ماذا 
xi. الراجعة التغذية مع التعامل  

 

 الهاتف عبر العمالء خدمة: 6 الفصل .6

a. االتصال قنوات ارشادات  
b. الهاتف عبر العمالء خدمة 
c. التكنولوجيا إتقان 
d. الهاتفية المكالمات  على الرد 

i. االنطباع االول يدوم - إعطاء انطباع أولي إيجابي 
ii. احترافية بطريقة التحية إلقاء 

e. الفعال اإلصغاء 
f. االنتظار قيد المتصلين وضع 

i. االنتظار قيد المكالمة وضع في العميل من استأذن  
ii. االنتظار قيد وضعهم سيتم أنه العمالء أبلغ 
iii. االنتظار قيد لوضعهم المتوقع بالوقت العمالء أبلغ 
iv. للخط عودتك عند انتظاره، على العميل اشكر 



g. الهاتفية المكالمة تحويل 
i. المطلوب القسم أو الشخص إلى الهاتفية المكالمة تحويل 
ii. الهاتفية المكالمة تحويل سبب توضيح 

h. رسالة تسجيل 
i. الوقت هذا في العمل في زميلك تواجد عدم سبب اشرح 
ii. العمل إلى زميلك فيه يعود أن المقرر من الذي قدرالموعد 
iii. العميل احتياجات لتلبية األخرى الخيارات بعض قدم 
iv. الرسالة تسجيل 

i. الصوتي البريد 
j. الهاتفية المكالمة إنهاء 

 

  اإلنترنت عبر العمالء خدمة: 7 الفصل .7
a. اإلنترنت عبر العمالء خدمة 

i. اإلنترنت عميل 
b. اإللكتروني البريد 
c. اإللكتروني البريد عبر االتصال إرشادات 

i. المناسب الشخص إلى اإللكتروني البريد إرسال من التأكد 
ii. إلكتروني بريد على الرد 
iii. إلكتروني بريد توجيه 

d. الشات  -اإلنترنت عبر الدردشة 
i. اإلنترنت عبر الدردشة إرشادات 
ii. مسبقا   المعدة الردود – الفورية الدردشة 

e. العمالء لخدمة اإلضافية القنوات 
i. الويب مواقع 
ii. المعرفة قاعدة 
iii. الشائعة األسئلة (FAQs) 
iv. التلقائيه الردود 
v. اإلنترنت عبر العمالء دعم 

 

   الوقت إدارة استراتيجيات: 8 الفصل .8
a. الوقت إدارة استراتيجيات 

i. الوقت إدارة 
b. وقتك في تحكم 

i. المهام تحديد: الوقت تحليل 
c. المهام تحليل 

i. الحاجة 
ii. الشخصية المالءمة 
iii. الكفاءة 
iv. المهمة تحليل 

d. امالمه أولوية تحديد 
i. النسبية األهمية 
ii. الزمني اإلطار 

e. الوقت ضياع تسبب التي العوامل  
 

 الضغط إدارة استراتيجيات: 9 الفصل .9
a. الضغط إدارة 

i. بالضغط؟ المقصود ما 
b. الضغط؟ أسباب هي ما 
c. طالضغ أعراض 
d. منه؟ التخلص أو الضغط إلدارة فعله يمكن الذي ما 

i. تحبه شيئا   افعل 
ii. معضلة كل بحل كاهلك ترهق ال 
iii. هواية مارس 



iv. الراحة من قسطا   خذ    
v. الرياضية التدريبات ممارسة 
vi. منظما   كن  
vii. للخطأ معرضون جميعا   نحن 
viii. باإليجابية التحلي 

e. الخالصة 
 

 المستمر التطوير –10  الفصل .11
a. الفصل أهداف  
b. الفصل محتويات  
c. المستمر؟ التطوير هو ما 

i. الراجعة للتغذية انواع 
ii. الراجعة؟ التغذية ُتجَمع كيف 
iii. الراجعة؟ التغذية معلومات من االستفادة يتم كيف 

d. تقديمها اتآلي وتطوير الحكومية الخدمات تحسين 
 

e. الحكومية الخدمات في واإلبداع االبتكار 
i. للموظفين المستمر التطوير 

f. المتعاملين خدمة موظف 
i. الرئيسية المسؤوليات 
ii. المطلوبة المهارات 
iii. الذاتي التطوير 

 
 ملحق .11

 

  


