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مقدمة
ميتل��ك املراجعني ق��درا كبيرا م��ن القوة،
وذلك ألنهم الوحيدون الذين ميلكون احلق
في اتخاذ القرار بالتعامل مع املؤسس��ة
أم ال ونط��اق وتوقي��ت ذل��ك التعام��ل .إن
كثيرا من املنظمات تفشل في االستمرار
في مزاولة نشاطها أو تتدهور مستويات
أدائها ليس بسبب القصور في التصميم
الداخل��ي أوع��دم مالئم��ة املوق��ع ولكن
لع��دم ارتقائه��ا لتوقع��ات املراجعني .إن
مس��ؤول اخلدمة الناجح يج��ب أن يتمتع
باجت��اه إيجابي نحو املؤسس��ة والوظيفة
واملراجع�ين ط��وال الوقت حت��ى حتقق له
االس��تمتاع والنم��و الوظيف��ي يتحق��ق
للعميل اإلشباع والرضا .إن أعظم فرصة
إلرضاء املراجعني و احلفاظ عليهم تكمن
في إيجاد الوس��ائل لتحقي��ق توقعاتهم
للخدمة أو جتاوز تلك التوقعات.
هدف العام
يهدف البرنامج إل��ى إثراء مفهوم خدمة
املراجع�ين والتعرف عل��ى عناصر اخلدمة
وحتدي��د املس��ؤوليات حوله��ا ،وفه��م
محددات اخلدمة اجلي��دة ،واإلحاطة باآلثار
املترتبة عليها واخلدم��ة الرديئة والوقوف
على الس��مات الواجب توفرها في مقدم
اخلدمة الناجح.

الأهداف التف�صيلية
أن يتمكن املش��اركون عند انتهاء احللقة
التطبيقية مما يلي:
9 9إدراك معنى خدمة املراجعني.
9 9التعرف على عناصر خدمة املراجعني
9 9حتديد املسئولية عن خدمة املراجعني
9 9فه��م مح��ددات اخلدم��ة اجلي��دة
للمراجعني.
9 9اإلمل��ام باآلث��ار املترتبة عل��ى اخلدمة
اجليدة واخلدمة الرديئة.
9 9الوق��وف عل��ى الس��مات الواج��ب
توافرها في مقدم اخلدمة الناجح .
مو�ضوعات احللقة
-1طبيعة خدمة املراجعني
-2االجتاهات االيجابية ملقدم اخلدمة
-3إدارة توقعات املراجعني
-4التعامل مع شكاوي املراجعني
-5التعام��ل م��ع األمن��اط الصعب��ة م��ن
املراجعني
الفئة امل�ستهدفة
القائمني على تقدمي اخلدمات باملؤسسات
من اإلدارة الوسطى واإلدارة التنفيذية.

مدة احللقة التطبيقية
(  ) 20س��اعة تدريبي��ة موزعة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
التكلفة املالية
 2009 9ري��ال للف��رد ( .عن��د ترش��يح
 3مش��اركني س��يتم من��ح مقع��د
مجاني)
9 9تش��تمل التكلف��ة أدبي��ات احللق��ة
( كمل��ف املت��درب وامل��ادة العلمي��ة
والشهادة ) واإلفطار.
9 9يحصل املش��ارك بع��د نهاية احللقة
عل��ى ش��هادة معتمدة م��ن معهد
اإلدارة العامة.

ملخ�ص ال�سرية الذاتية:

أ.شاكر آل حمودة
SHAPE \* MERGEFORMAT
امل�ؤهالت العلمية:
•ماجس��تير إدارة أعم��ال ( إدارة املوارد
البشرية)
•تاريخ احلصول عليه 2012/10/23 :
•اجلامع��ة :كاردي��ف ميتروبوليت��ان –
اململكة املتحدة

•مس��مى البح��ث :تطوي��ر كفايات
التدريب في سلطنة عمان
•املؤه��ل  :بكالوريس تربية وعلوم 95
( : )Majorرياضيات – (: )Minorفيزياء
•تاريخ احلصول عليه1995/9/20 :
•اجلامعة  :جامعة السلطان قابوس
 فت��رة الدراس��ة (4( )1994-1991املعدل التراكمي ()+C
سنوات)
اخلربات العملية:
•مدرس رياضيات من 1995/9/1م إلى
1997/8/31م.
•رئيس قس��م اإلحص��اء واملعلومات
من 1997/9/1م إلى 2005/2/17م.
•تخصص��ي إحص��اء ومعلوم��ات
بدي��وان الب�لاط الس��لطاني م��ن
 2005/2/18إلى 2006/5/20م.
•نائب مدير دائ��رة التأهيل والتدريب
بدي��وان الب�لاط الس��لطاني م��ن
 2006/5/21إلى 2011/1/23م.
•مدي��ر دائرة التدريب بدي��وان البالط
الس��لطاني م��ن  2011/1/24وحتى
اآلن.

