مركز انفيتا للتدريب
محترف خدمة العمالء
أنا مخترف اعمال معتمد ™ CBP
إذ ًا...أنا مخترف في ذدمة العمالء
برنامح شوادة ذدمة العمالء يستودف المونيين الذين يرغبون في تعلم
األساسيات والموارات الضرورية في مجال ذدمة العمالء.خيث تم تطوير هذا
البرنامح من ذالل مستشارين ذوي ذبرة وثيقة في هذا المجال.هذا البرنامح
المعتمد يقدم شرح مفص ّل لمعنى وأهمية ذدمة العمالء .يخدد موارات
االتصال األساسية المطلوبة ،و مدى فاعلية استذدام اللوجة في التخدث مع
العمالء .هذا البرنامح يوفر األسس المثالية لجودة ذدمة العمالء ويركز على
بناء العالقات مع العمالء مدى الخياة من ذالل تطوير استراتيجيات رعاية
العمالء الفعالة .يقدم هذا البرنامح سيناريوهات متعددة في التدريب العملي
والتفاعلي لتنمية موارات رعاية العمالء الالزمة لتوفير التميز في الذدمة
خسب المعايير الدولية.

وصف البرنامج:

برنامج خدمة العمالء ™ CBPيػطي المواضيع التالية:
 مقدمة في ذدمة العمالء
 ذدمة العمالء :موارات االتصال
 تخليل العمالء :معرفة عميلك
 تودئة اضطراب العمالء
 ذدمة العمالء من ذالل الواتف
 موارات ذدمة العمالء على اإلنترنت
 استراتيجيات إدارة الوقت
 استراتيجيات إدارة اإلجواد

اهداف البرنامج:
في نواية دراسة هذا البرنامج بنجاح سوف تكون قادرا على:
 تطوير موارات التواصل الفعال
 تطوير مفاهيم تتموخر خول العميل
 تخليل العمالء و التعرف على العميل المناسب
 تودئة العمالء من ذالل ذمس ذطوات اساسية لتودئة العمالء
 التعامل مع العميل من ذالل الواتف باخترافية
 تطوير موارات التعامل مع العميل من ذالل األنترنت
 تطوير موارات ادارة الوقت
 تطوير موارات العروض التقديمية الفعالة
 بناء استراتيجيات ناجخة للتعامل مع الضػط النفسي

الجموور المستودف:

تستودف هذه الدورة كل العاملين في مجال خدمة العمالء وموظفي
االستقبال والمديرين والمشرفين ومحترفي األعمال.

Follow us on:

المتطلبات:

يتطلب هذا البرنامج استيفاء المتطلبات التالية:
 يجب أن يكون المرشد ملتزم بالسعي لتخقيق التميز.
 أن يكون المرشد قد أتم أو قد يكون في طور االنتواء من مدرسة ثانوية
أو دبلوم الثانوية أوالمعايير التعليمية المماثلة.

االختبار الدولي:

يساعدك هذا البرنامج على االستعداد لالختبار الدولي للحصول على
الشوادة التالية CBP C20-507 :
عليك االعداد الجراء اختبار الشوادة لوذه الدورة في غضون ستة
أسابيع من الحصول على المواد المستخدمة في الدورة ،كما يتم
تحديث االمتحانات بانتظام وفقا لإلصدارات الحالية.
يتعين عليك أيضا اتمام الدورات التالية للحصول على شوادة تنفيذي
™ :CBP
 المبيعات
 اتصاالت األعمال
 سلوكيات األعمال
 القيادة

مدة البرنامج:

مدة هذه الدورة  61ساعة .لكنوا قد تختلف استنادا" الى متطلباتكم.

الجوات المعتمدة:



وزارة العمل – مملكة البخرين
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