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 امتييز في خدىة امعيالء
 ىحة عاىةل

 ىع يتعاىه ىّظف أي ِيطبقَا يعرفَا أن يجب امتي اميَية امعيالء خدىة عناصر جييع امدِرة ٍذٌ تغطي

 إمى باإلضافة ، امصحيح اميّقف اتخاذ إمى امالزىة امتّاصه ِىَارات امسنّكية اميَارات ىن . ىباشرة امعيالء

 ميساعدة ِفعامة ىباشرة بطريقة ذمك كه تغطية يتً حيث ، اميقدىة امخدىة ِتحسين متحنيه اميحددة األساميب

 .صعّبة األكثر امحاالت في امعيالء رضا ضيان عنى اميشاركين

 امينَجية

 امحامة ِدراسات اميستشارِن يقدىَا امتي امتقدييية امعرِض إمى باإلضافة . ىنَجيات عدة امدِرة ٍذٌ تستخدو

 .األدِار معب ِتيارين فيديّ ىقاطع ِعرض امذاتي امّعي ِتيارين

 أٍداف امدِرة

 سيتيكن اميشاركّن في نَاية امدِرة ىن

 امتنافسية امبيئة ظه في امعيالء خدىة أٍيية فًَ

 ىؤسسة أي منجاح امداخنيين امعيالء رضا ينعبُ امذي امحيّي امدِر عنى امحفاظ

 ِإرضائًَ امعيالء تّقعات ِادارة امفعامة امتقنيات ىيارسة

 امعيالء رضا مزيادة ِأسرع أفضه خدىة تقديً

 مَا عينية حنّل ِإيجاد امعيالء ميشاكه بفعامية ِاالستجابة امعيالء رضا عدو عالىات تحديد

 امفئات اميستَدفة

 حسابات عن ِاميسؤِمّن امييدانية امعيالء خدىة ِىيثنّ امدعً ِىّظفّ امتقنيّن ِاميّظفّن امعيالء خدىة ىيثنّ

 متعزيز امعيالء خدىة في تدريب عنى امحصّل يريدِن امذين اميدراء ِكذمك اميختصين اإلئتيان ِىّظفّ امعيالء

 .ىّظفيًَ ِتدريب ىَاراتًَ
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 امكفاءات اميستَدفة

 امعيالء خدىة نحّ امتّجُ

 بامنفس امثقة

 امشخصية اميساءمة

 اآلخرين إقناع

 امعيالء ىع امتعاطف

 امعّاطف ضبط

 خدىة امعيالء

 امعيالء خدىة حّل االقتباسات

 امعيالء خدىة ِىفاٍيً تعريفات

 امخدىة جّدة ىتطنبات

 مالٍتياو اميثيرة األرقاو بعض

 امسيئة امعيالء خدىة تكنفة

 امعيالء خدىة أسس

 األفضه ىن امتعنً

 خدىة امعييه امداخني

 ِامخارجيين امداخنييين امعيالء تحديد

 امييتازة امعيالء خدىة أساس - امعييه ىتطنبات

 ِامربح امخدىة سنسنة
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 إدارة تّقعات امعيالء

 تقّمُ أن يجب ال امذي ِىا تقّمُ أن يجب امذي ىا

 امغاضبين امعيالء تَدئة

 تتجنبَا أن يجب تعنيقات

 امعيالء تّقعات إدارة

  ِنيّذج امخدىة جّدة عناصر

 امعيالء تّقعات تجاِز

 اميختنفة امشخصية األنياط ىع ِامتعاىه األدِار معب تيارين

 ىَارات امتّاصه امفعامة منتعاىه ىع امعيالء

 امفعال االستياع

 امفعال االستياع ىَارات

 امَاتف استعيال آداب

 امسنّك امالئق ىع امعيالء

 امسنّك قّة

 امفعال امسنّك ىبادئ

 امعيالء ىع باحترافية تتعاىه كيف

 امتّاصه تاريخ

 مالٍتياو ىثيرة دراسة

 امنفظي غير امسنّك تفسير

 امعييه ىع اميناسب امسنّك
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 امعييه ىع امخاطئ امسنّك

 امحازو امسنّك

 ِامعدِاني امسنبي امسنّك

 امنفظية ِغير امنفظية امتّاصه أساميب ىكّنات

 امتعاىه ىع امعيالء امصعبين

 امصعبة امشخصيات أنّاع ىع امتعاىه

 امخدىة استعادة

 


