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Call Center Technology 
Management 

 ( ساعة تدرٌبٌة. 23مدة البرنامج: )

 .27/4/3122 ،25،26 –األثنٌن، الثالثاء، األربعاء 

 ظهراً.13:11صباحاً إلى  21:11أوقات البرنامج: من:
 دينار أردني. 53الرسوم المقررة: 

 األهداف

 انًعرفي انفردي نهًفبهيى األسبسيت في ئدارة عالقبث انعًالء. اإلثراء 

 انقذراث انشخصيت وانسهىكيت وانفكريت. تعزيز 

 أهًيت انذور انتأثيري نهعًم في حيبة األفراد وانًإسسبث في تشكيم انصىرة األخالقيت وانسًعت انجيذة. معرفة 

 أهًيت تىازٌ حيبة انعًم وئدارة انعالقبث يع انعًالء بكفبءة وتًيس. دراكئ 

 ت سهىك نهعبيهيٍ. ثقبفت ئداريت تكُىنىجيت يًيسة  نًراكس االتصبل يٍ حيث انقيى واإلتجبهبث وانًًبرسبث ويذوَ تناء 

 يهبراث االتصبل وانتىاصم وفٍ ئدارة عالقبث انعًالء اكتساب. 

 أسبنيب انتفكير انتأثيري واستراتيجيبث انتعبيم يع انعًالء. معرفة 

  أثر انًًبرسبث اإليجببيت واإلرادة انقىيت في انتأثير وانتىجيه انجيذيٍ.إدراك 

  ئدارة تكُىنىجيب يراكس االتصبل وانًىاقف في بيئت انعًم.االتجبهبث انًختهفت بكفبءة نهتًيس في إدارة 

 المحتويات

 تعلم كيف تمنح اآلخرين انطباًعا جيًدا عنك؟! " المحور األول: فن إدارة العالقات والتواصل الفعال  " 

 عملٌة االتصال والتواصل الفعال: المفهوم واألهمٌة، العناصر واألهداف. 

  ًوالجانب السلوكً فً إدارة العالقات مع العمالء.مهارات التعامل االنسان 
 معّوقات التواصل الفّعال مع اآلخرٌن وفً بٌئة العمل وسبل الّتغلب علٌها. 

 

 " !المحور الثاني: التكنولوجيا في مراكز االتصال "تعلم كيف تعمل بذكاء لتتميز باالنتاجية وكفاءة اآلداء؟ 

 

  ،المهام والمسؤولٌات،والمجاالت.مراكز االتصال: المفهوم، التطبٌقات 

 مزاٌا االتصاالت التكنولوجٌة الفعالة فً مجاالت األعمال 

 .إدارة تكنولوجٌا االتصاالت فً بٌئة األعمال 

 .أثر تكنولوجٌا االتصاالت على رفاه العاملٌن وكفاءة اآلداء 

  .تكنولوجٌا خدمة العمالء وتحسٌن األعمال وقنوات االتصال 

 إدارة العمالء / مراكز االتصال  المحور الثالث: فنCall Centers  تعلم  كيف تكن  لبق التصرف والسلوك وتحافظ على"
 ابتسامتك؟!"

 
 .إدارة العالقات وخدمة العمالء: المفهوم، األهمٌة، االحتٌاجات والتوقعات 
 "أبعاد الجودة فً خدمة العمالء باستخدام Model  RATER" 

 .أسس التمٌز فً خدمة العمالء 

  استراتٌجٌات قنوات االتصال فً إدارة عالقات العمالء. 

 المشاركون

 ٍاإلدارييٍ.ت ووانىحذاث اإلداري ورؤسبء األقسبو يذراء اإلداراث وانًشرفي 

 انعالقبث انعبيت.و انتسىيق وانًبيعبث انعبيهىٌ في 

 يىظفى االستقببل وانخذيبث وانشكبوي. 

  االتصبل وعالقبث انعًالءانعبيهىٌ في يكبتب خذيت انجًهىر ويراكس. 

 .انجلٌزي –عربً   لغة التدرية

 


