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املدة

البرهامج التأهيلي للعاملين في شركات العمرة
 الخعسيف بىـام العمسة ومخؼلباث الدشغيل (اللىاةذ وألاهـمت)  3 .أًام  15 /طاعت الخعسيف بخدماث زخلت املعخمس والصاةس مىر وصىله وختىمغادزجه .
 املىـىمت إلالكتروهيت للعمسة وآلياث عملها وألاػساف ذاثالعالكت .
املهارات الحديثة إلدارة شركات العمرة
ًىمين 10 /
 إلاملام بمفهىم إلادازة ومبادئها وأهميتها وزبؽ ذلك بادازةطاعاث
شسكاث العمسة .
 الخعسف على وؿاةف إلادازة املخخلفت بما ًمكىه مً جؼبيلها فيشسكاث العمسة .
 الخعسف على أهىاع الهياكل الخىـيميت وأهميتها والعىامل املإزسةعلى جصميمها .
 الخعسف على اطتراجيجياث جدليل الىؿاةف وئعداد الىصفوالخىصيف الىؿيفي .
 آلياث ئعداد الظياطاث واللىاةذ الداخليت لشسكت العمسة . الخعسف على ئدازة العملياث املخخلفت الخاصت بشسكاث العمسةمثل الحجىشاث والدظكين وئدخال البياهاث وخسكت هلل
املعخمسيً والصواز .

اللؼاع املظتهدف
-

-

كؼاع العمسة

كؼاع العمسة

الفئت املظتهدفت
-

-

حميع فئاث العاملين في
مإطظاث وشسكاث العمسة
.

مدزاء العمىم وهىابهم .
املدزاء الخىفيرًين وهىابهم .
مدزاء إلادازاث وهىابهم .
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مهارات التواصل مع الحاج واملعتمر والسائر
 3أًام  15 /طاعت
 أطاطياث خدمت املعخمسيً والصاةسيً أهميت العمالء للمىـماث مفاهيم خدمت املعخمسيً والصاةسيً وأزازها على املىـماث طماث ومىاصفاث ملدم الخدمت للمعخمسيً والصاةسيً الخفاعل إلاًجابي مع املعخمسيً والصاةسيً مفهىم الاجصال وعىاةله ئدازة الخالفاث وكيفيت الخغلب عليها ئدازة جىكعاث املعخمسيً والصاةسيً ئدازة شكاوي املعخمسيً والصاةسيً كيفيت الخعامل مع الشكاوي الخعامل مع ألاهماغ الصعبت مً املعخمسيً والصاةسيًالسالمة والصحة املهنية
 3أًام  15 /طاعت
 أهـمت وكىاهين الظالمت والصحت املهىيت املدليت والدوليت أهـمت وشازة الحج للظالمت والصحت املهىيت عالكت الظالمت والصحت املهىيت بأعمال العمسة والفىاةد املترجبت علىذلك اكخصادًا وجىـيما
 الخصخصت وجؼبيلاث الظالمت والصحت املهىيت وأهـمت وشازة لعمل أهـمت الظالمت والصحت املهىيت في مظاكً املعخمسيً أطاليب جؼبيم زلافت الظالمت والصحت املهىيت للعاملين -الاًصو 45001

اللؼاع املظتهدف
 -كافت اللؼاعاث

 -كافت اللؼاعاث

الفئت املظتهدفت
 -حميع فئاث العاملين

 -حميع فئاث العاملين
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أخالقيات املهنة في الحج والعمرة
ًىمين 10 /
 حعسيف ألاخالق ومنزلتها في إلاطالمطاعاث
 حعسيف العمل ومنزلخه في إلاطالم أخالكياث العمل في إلاطالم اخالكياث العمل ومدـىزاتها امليثاق ألاخالقي للعاملين في الحج والعمسة وأهدافه . املبادب ألاخالكيت للميثاق ألاخالقي . الخؼبيلاث ألاخالكيت في املجاالث املهىيت . الثىابذ ألاخالكيت .إدارة الجودة الشاملة في خدمة الحاج واملعتمر والسائر
 3أًام  15 /طاعت
 مفهىم وأبعاد الجىدة ومعاًيرها . أبعاد حىدة الخدمت ومهام مساكبت ومخابعت الجىدة والخدكم بها . أهميت عمالء املىـماث وجصييفاتهم . مصاًا جصييف العمالء . كاعدة ( )20/00وجلظيم العمالء . جؼبيلاث الجىدة في الخدماث ألاطاطيت للمعخمسيً والصواز . جدظين الجىدة للخدماث واطاليب خفع الخكاليف . الخفاعل إلاًجابي مع املعخمسيً والصواز . ئدازة جىكعاث املعخمسيً والصواز . ئدازة الخالفاث وػسق الخغلب على املشكالث . -الخعامل مع ألاهماغ الصعبت مً العمالء .

اللؼاع املظتهدف
 -كافت اللؼاعاث

 -كافت اللؼاعاث

الفئت املظتهدفت
 -حميع فئاث العاملين

 -حميع فئاث العاملين
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عمليات وخطط الطوارئ
 3أًام  15 /طاعت
 عملياث جلييم وجددًد املخاػس وهماذج كىاةم الخدلم . عملياث ئدازة الؼىازب (الىماذج الدوليت واملدليت) . خؼؽ الؼىازب الىػىيت للملكت العسبيت الظعىدًت . خؼؽ الؼىازب لىشازة الحج والعمسة . طالمت الازواح واهـمت جىشيع املظإولياث . هيكلياث ومصفىفاث املهام في خاالث الؼىازب . الياث وػسق جؼبيم خؼؽ الؼىازب . طبل ئعادة ألاوطاع وئحساءاتها بعد الاهتهاء مً خاالث الؼىازب .ثصميم برامج العمرة
 3أًام  15 /طاعت
 الخعسيف بأطع جصميم بسامج العمسة ومكىهاتها . الخعسف على مىاصفاث وعىاصس السخلت الشاملت وكيفيتجىـيمها ومميزاتها وطلبياتها .
 الخعسيف باطتراجيجياث حظعير البرامج وخظاب جكلفتها الفعليت . جدليل بسامج املىافظين وعمل بدث لظىق العمسة املظتهدف . الخعسف على ممازطاث حىدة الخدمت امللدمت بما ًدلم مؼالباملعخمسيً وكيفيت الخميز في جلدًم الخدمت .
 الخعسيف بأطاليب جلييم البرامج وشيادة مبيعاتها واطخكشافمساخل الاخخفاؾ بالعمالء وأطاليب معالجت اعتراطاث العمالء .

اللؼاع املظتهدف
 -كافت اللؼاعاث

-

كؼاع العمسة

الفئت املظتهدفت
-

-

مدزاء العمىم وهىابهم .
املدزاء الخىفيرًين وهىابهم .
مدزاء إلادازاث وهىابهم .
زؤطاء املكاجب وهىابهم .
مشسفي الظالمت والؼىازب .
أعظاء الظالمت والؼىازب .

مدزاء العمىم وهىابهم .
املدزاء الخىفيرًين وهىابهم .
مدزاء الدظىيم وهىابهم .
مىؿفي كظم الخصميم
والدظىيم .
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التخطيط الاستراثيجي والتشغيلي
 3أًام  15 /طاعت
 حعسيف الاطتراجيجيت وزؤيت اململكت . 2030 جددًد أولىياث العمل بىاء على الخؼت الاطتراجيجيت لشسكاثالعمسة .
 البدث عً املعلىماث وجددًثها باطخمساز لخدليل البيئتالخازحيت والداخليت لشسكاث العمسة .
 الخفكير بشكل ابداعي لخلدًم خؼت اطتراجيجيت هاجحت لشسكتالعمسة .
 اكدظاب املعازف واملهازاث ألاطاطيت إلعداد وجؼىيس الخؼؽالدشغيليت بكفاءة واخترافيت مهىيت عاليت.
 الخعسف على مفهىم الخخؼيؽ وأهىاعه وأهميخه باليظبتللمىـمت.
 الخعسف على مهام ئدازة الخخؼيؽ والفسق بين الخخؼيؽالاطتراجيجي والدشغيلي .
 اكدظاب مهازاث اطخخدام جدليل ( )SWOTواطخخدامها إلعدادالخؼت الدشغيليت .
 أن ًكدظب مهازاث جؼىيس الخؼت الدشغيليت باطخخداممإشساث ألاداء (. )KPI's
 اكدظاب مهازاث كخابت الخؼؽ الدشغيليت . -وطع آلياث لللياض والخؼىيس املظخمس .

اللؼاع املظتهدف
-

كافت اللؼاعاث

الفئت املظتهدفت
-

مدزاء العمىم وهىابهم .
املدزاء الخىفيرًين وهىابهم .
مدزاء إلادازاث وهىابهم .
زؤطاء املكاجب وهىابهم .
معدي الخؼؽ الدشغيليت .
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املهارات ألاساسية ملوظفي مركس الاثصال الهاثفي Call Center
 الاجصال الفعال . مفهىم الاجصال وأهميخه . أطاليب الاجصال الفعال . عىاصس الاجصال الفعال وأهىاعه . كيفيت السد على الهاجف لخدمت املعخمس والصاةسيً مهازة إلاهصاث . خؼىاث السد عل املكاملاث الهاجفيت . أهىاع املكاملاث الهاجفيت . اللىاعد ألاطاطيت في السد على املكاملاث الهاجفيت . الخلىياث الفعالت والغير فعالت للخعامل مع املكاملاث الهاجفيت . ػسق وكيفيت الخعامل مع العميل ( املعخمس ) الغاطب . مىاصفاث ملدم الخدمت الهاجفيت للمعخمس والصاةس . -هصاةذ هامت في مجال الاجصال الهاجفي .

املدة
ًىمين 10 /
طاعاث

اللؼاع املظتهدف
 -كافت اللؼاعاث

الفئت املظتهدفت
 العاملين في مساكص الاجصالالهاجفي .
 العاملين في مساكص الشكاوي.

9112
1441
الصفحة  6من 11

1441
م
11

12

املدخىي

املدة

إدارة التغيير وممارساتها
ًىمين 10 /
 الخعسف على مفهىم وأهىاع وأهماغ الخغيير .طاعاث
 الخعسف على مصادز واطتراجيجياث الخغيير . عمليت الخغيير للخؼىيس وهماذج الخؼىيس . هماذج وأهىاع وأهماغ الاطدشازاث  ،وأشكال العالكت بينالخىـيم واملظدشاز .
 جدليل ملاومت الخغيير ومصادزه وكيفيت الخعامل معه . شيادة الىعي عً الخغيير وجأزيرها على املىـماث في جدليماطتراجيجياتها وأهدافها ومهامها .
 اطخكشاف أدواث الدشخيص واطتراجيجياث الخدخل إلخدارالخغيير .
إدارة الحشود البشرية
 اكدظاب مهازة اللدزة على املدافـت على أزواح العاملين بالحج  3أًام  15 /طاعتوطيىف السخمً مً مخاػس الحشىد وجؼبيم خؼؽ إلاخالء .
 اجلان مهازة مالخـت جىامي الحشىد الخؼسة . اجلً مهازة الخفاعل في خاالث الخؼس مً الحشىد . اجلان مهازة مالخـت عالماث الخؼس في مظاز الحشىد أو مىؼلتججمعهم .
 اجلان مهازة كساءة وجؼبيم خؼؽ الؼىازب وإلاخالء باملخيماثواملباوي .

اللؼاع املظتهدف
 -كافت اللؼاعاث

 -كافت اللؼاعاث

الفئت املظتهدفت
-

-

مدزاء العمىم وهىابهم .
املدزاء الخىفيرًين وهىابهم .
مدزاء إلادازاث وهىابهم .
زؤطاء املكاجب وهىابهم .

مدزاء العمىم وهىابهم .
املدزاء الخىفيرًين وهىابهم .
مدزاء إلادازاث وهىابهم .
زؤطاء املكاجب وهىابهم .
مشسفي الظالمت والؼىازب .
أعظاء الظالمت والؼىازب .
مشسفي وأعظاء الخفىيج .
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إدارة الكوارث وألازمات
 الخعسيف بعلم الكىازر وألاشماث وعالكخه بخؼؽ الحج والعمسة  3أًام  15 /طاعت الخعسيف بالفسق بين الكىازر وألاشماث واملخاػس و ئكظاباملشازكين مهازاث الخعامل مع ألاشمت في حميع مساخلها .
 جىميت مهازاث ئدازة ألاشماث لدي املشازكين . الكىازر وألاشماث في مىاطم الحج والعمسة وزبؽ البرهامج باملهامامليداهيت .
 اطخعساض هماذج لخؼؽ الؼىازب الخاصت بىشازة الحج والعمسة خؼؽ الاجصاالث أزىاء ألاشماث . العالكت بين خؼت الؼىازب وخؼت إلاخالء . هخاةج الخىعيت بأخؼاز الكىازر وػسكها ودوز الخيبإ الىكاتي .خدمات الاستقبال واملغادرة
ًىمين 10 /
 الخعسف على مفهىم إلابداع وأهميخه والحاحاث ئليه .طاعاث
 اكدظاب مهازاث كيف حظخعيد ابداعك . الخعسف على همىذج كسياجيف لإلبداع . اكدظاب املهازاث الالشمت لخلدًم خدماث الاطخلبال . الخعسف على مهام عظى الاطخلبال وإلاحساءاث الخاصت . الخعسف على عمليت الخفىيج واملغادزة . الخعسف على الخفىيج إلالكترووي للمدًىت . الخعسف على املشكالث التي جىاحه عمليتي الاطخلبال واملغادزة ،ومىاكشت الحلىل .

اللؼاع املظتهدف
 -كافت اللؼاعاث

 -كؼاع الحج

الفئت املظتهدفت
-

مدزاء العمىم وهىابهم .
املدزاء الخىفيرًين وهىابهم .
مدزاء إلادازاث وهىابهم .
زؤطاء املكاجب وهىابهم .
مشسفي الظالمت والؼىازب .
أعظاء الظالمت والؼىازب .
مشسفي وأعظاء الخفىيج .

 زؤطاء املكاجب وهىابهم . مشسفي الاطخلبال واملغادزة -أعظاء الاطخلبال واملغادزة
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خدمات إسكان مكة املكرمة
 اكدظاب املهازاث والخبراث الالشمت إلحساءاث الظكً لظيىفالسخمً .
 الخعسف على جصازيذ ئطكان الحجاج وآليت عمل اللجان . الخعسف على مهام عظى إلاطكان . الخعسف على املشاكل التي جىاحه عمليت إلاطكان ومىاكشت طبلخلها .
 الخعسف على املخالفاث املسجكبت في طكً الحجاج وآليت الخعاملمعها .
 الخعسيف بأطاليب ئعداد املداطس الخاصت بالىكىف علىالظكً وئزباث وجبليغ عً اللصىز في خدماث الظكً .
خدمات النقل
 اكدظاب املهازاث والخبراث الالشمت لخلدًم خدماث هلل الحجاجخالل زخلت الحج وإلاحساءاث املخعللت بها .
 الخعسف على مساخل وصىل الحاج والصاةس . الخعسف على آليت جفىيج الحجاج مً مكت املكسمت ئلى املدًىتاملىىزة وبالعكع .
 الخعسف على مهام عظى الىلل والجهاث ذاث العالكت . الخعسف على أهـمت هلل الحجاج في زخلت املشاعس امللدطت . الخعسف على املشاكل التي جىاحه عمليت هلل الحجاج ومىاكشتطبل خلها .

16

املدة
ًىمين 10 /
طاعاث

ًىمين 10 /
طاعاث

اللؼاع املظتهدف
 -كؼاع الحج

 -كؼاع الحج

الفئت املظتهدفت
 زؤطاء املكاجب وهىابهم . مشسفي إلاطكان -أعظاء إلاطكان

 زؤطاء املكاجب وهىابهم . مشسفي الىلل -أعظاء الىلل
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خدمات املشاعر املقدسة
 معسفت مفهىم الخدمت. معسفت خصم الخدماث امللدمت للحجاج في املشاعس امللدطتوأطاليب جؼىيسها.
 الازجباػاث امليداهيت وإلادازيت مع الجهاث ذاث العالكت فياملشاعس امللدطت.
 إلاملام باملبادب ألاطاطيت للخؼىيس. الخعسف على ئًجابياث وطلبياث هـام الخعهيد. معسفت معاًير ومىاصفاث خدماث ئطكان املشاعس. معسفت معاًير ومىاصفاث خدماث حغرًت املشاعس. الخعسف على معاًير ومىاصفاث خدماث الىلل. الخعسف على معاًير ومىاصفاث خدماث الخفىيج للجمساث. إلاملام بأطع السكابت الراجيت وطبؽ الجىدة.خدمات الشؤون العامة
 الخعسف على هؼاق عمل مظإول الشإون العامت . الخعسف على مهام العمل وئحساءاجه . الخعسيف بالجهاث ذاث العالكت والصلت بأعمال الشإون العامت جؼبيم أدواث إلادازة على مهام العمل وألادواث الالشمت لخؼىيسالعاملين باملجال .
 آلياث وأطاليب إلابداع في جلدم الخدماث العامت للحجاج . -الخؼبيلاث العمليت مً واكع العمل .

18

املدة
ًىمين 10 /
طاعاث

ًىمين 10 /
طاعاث

اللؼاع املظتهدف
 -كؼاع الحج

 -كؼاع الحج

الفئت املظتهدفت
 زؤطاء املكاجب وهىابهم . مشسفي املشاعس -أعظاء املشاعس

 زؤطاء املكاجب وهىابهم . مشسفي الشإون العامت -أعظاء الشإون العامت
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