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مقدمة:
ميتلــك املراجعني قدرا ً كبيــرا ً من القوة،
وذلك ألنهم الوحيدون الذين ميلكون احلق
في اتخاذ القرار بالتعامل مع املؤسســة
ونطاق وتوقيت ذلك التعامــل .إن كثيرا ً
من املنظمات تفشــل في االستمرار في
مزاولة نشــاطها أو تتدهور مســتويات
أدائها ليس بسبب القصور في التصميم
الداخلــي أوعــدم مالءمــة املوقع ولكن
لعــدم ارتقائها لتوقعــات املراجعني .إن
مســؤول اخلدمة الناجح يجب أن يتمتع
باجتاه إيجابي نحو املؤسســة والوظيفة
واملراجعــن طوال الوقت حتى يتحقق له
االســتمتاع والنمو الوظيفــي ويتحقق
للعميل اإلشباع والرضا .إن أعظم فرصة
إلرضاء املراجعني و احلفاظ عليهم تكمن
في إيجاد الوســائل لتحقيق توقعاتهم
للخدمة أو جتاوز تلك التوقعات.
الهدف العام:
يهدف البرنامــج إلى إثراء مفهوم خدمة
املراجعني والتعرف علــى عناصر اخلدمة
وحتديــد املســؤوليات حولهــا ،وفهــم
محددات اخلدمة اجليدة ،واإلحاطة باآلثار
املترتبــة عن اخلدمــة الرديئــة والوقوف
على الســمات الواجب توفرها في مقدم
اخلدمة الناجح.

األهداف التفصيلية:
أن يتمكن املشــاركون عند انتهاء احللقة
التطبيقية مما يلي:

7 7إدراك معنى خدمة املراجعني.
7 7التعــرف علــى عناصــر خدمة
املراجعني
7 7حتديــد املســئولية عــن خدمة
املراجعني
7 7فهم محــددات اخلدمــة اجليدة
للمراجعني.
7 7اإلملام باآلثــار املترتبة على اخلدمة
اجليدة واخلدمة الرديئة.
7 7الوقــوف على الســمات الواجب
توافرها في مقدم اخلدمة الناجح .
موضوعات الحلقة:
遏 遏طبيعة خدمة املراجعني.
遏 遏االجتاهات االيجابية ملقدم اخلدمة.
遏 遏إدارة توقعات املراجعني.
遏 遏التعامل مع شكاوي املراجعني.
遏 遏التعامل مــع األمنــاط الصعبة من
املراجعني.

الفئة المستهدفة:
القائمــن على تقدمي اخلدمــات بوحدات
اجلهاز اإلداري للدولة والقطاع اخلاص من
اإلدارة الوسطى واإلدارة التنفيذية.
مدة الحلقة التطبيقية:
(  ) 20ســاعة تدريبية موزعة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
التكلفة المالية:
« « 200ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح
 3مشــاركني ســيتم منح مقعد
مجاني)
« «تشــتمل التكلفة أدبيــات احللقة
( كملف املتــدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
« «يحصل املشــارك بعد نهاية احللقة
على شــهادة معتمــدة من معهد
اإلدارة العامة.

ملخص السيرة الذاتية:

شاكر آل حمودة
المؤهالت العلمية:
遏 遏ماجســتير إدارة أعمال ( إدارة املوارد
البشــرية) تاريــخ احلصــول عليه :
 201/10/23مــن جامعــة :كارديف
ميتروبوليتان – اململكة املتحدة.
遏 遏ومســمى البحث :تطويــر كفايات
التدريب في سلطنة عمان.
遏 遏بكالوريــس تربية وعلوم :)Major( 95
رياضيات– (: )Minorفيزياء1995/9/20 :
من جامعة السلطان قابوس.
الخبرات العملية:
« «مدرس رياضيات من 1995/9/1م إلى
1997/8/31م.
« «رئيس قسم اإلحصاء واملعلومات من
1997/9/1م إلى 2005/2/17م.
« «تخصصي إحصاء ومعلومات بديوان
البالط الســلطاني من 2005/2/18
إلى 2006/5/20م.

« «نائب مدير دائــرة التأهيل والتدريب
بديــوان البــاط الســلطاني من
 2006/5/21إلى 2011/1/23م.
« «مدير دائرة التدريــب بديوان البالط
الســلطاني من  2011/1/24وحتى
اآلن.

