
 مرحبًا بك في أبوظبي

حّيـــاك



يشــتمل البرنامــج على 
سلســلة من الورشات 

التدريبيــة االفتراضيــة ليوم 
واحــد توفر الدعــم لموظفي 

قطاعــي الضيافة والســياحة. 
وتهــدف الورشــات التدريبية 

إلــى تعزيــز تجارب زوار 
أبوظبــي عبــر تقديم خدمات 

عاليــة الجودة تتماشــى مع 
الثقافــة اإلماراتيــة، وتوفير 
المعلومــات عــن المنتجات 

والخدمــات الســياحية التي 
تقدمهــا اإلمارة.

حول 
البرنامج:

وباســتكمال الورشــات التدريبيــة، ســيصبح الموظفــون بمثابــة ســفراء 
للوجهــة قادريــن علــى إبــراز قيــم الضيافــة العربيــة األصيلــة، وتقديــم تجــارب 

رائعــة ال ُتنســى للــزوار.

ويشــتمل البرنامــج علــى ثالث مســتويات:

البرونزي المستوى   •
الفضي المستوى   •

الذهبي المستوى   •

ويتضمــن كل مســتوى مجموعــة فريــدة مــن الورشــات التدريبيــة التي تســتهدف 
كفــاءات محــددة تالئــم متطلبات المشــاركين.

التدريبية: الورشات 
نحــث المتقدميــن علــى اســتهالل رحلتهــم بالمســتوى البرونــزي والتقدم 

تدريجيــً نحــو المســتوى الذهبي.



البرونزي المستوى 

      ورشة خدمة العمالء الممتازة

تمثل خدمة العمالء جوهر قطاع الضيافة، وفي بيئة األعمال التنافسية اليوم ــ 
تكتسب »المهارات البشرية« أهمية حاسمة لبلوغ النجاح المؤسسي. إذ ال يقتصر 
تأثير أسلوب تعاملكم مع العميل على أهدافكم الشخصية وحسب، وإنما يؤثر 
أيضً على أداء فريق العمل والمؤسسة ككّل. ويعّد استكشاف المهارات الالزمة 

للتواصل المهني، وتعزيز تجارب العمالء، واكتساب االحترام، وتعزيز القدرات 
التنافسية من خالل التميز في خدمة العمالء من العناصر الضرورية لبلوغ النجاح.

تزود هذه الورشة التدريبية المشاركين باألدوات الالزمة لتعزيز تواصلهم وسط 
بيئة متعددة الثقافات.

      ورشة المواقع ومعالم الجذب السياحية في أبوظبي

استكشفوا المهارات الرئيسية الالزمة لتطوير إمارة أبوظبي والترويج لها 
كوجهة عالمية مميزة غنية بأصالتها الثقافية، والمعالم الطبيعية المتنوعة، 

وأنشطة االستجمام والترفيه العائلي التي ال ُتضاهى، بهدف تحفيز وتيرة تطور 
اإلمارة وتأكيد مكانتها العالمية باعتبارها وجهة سياحية وثقافية ُمستدامة 

ومتميزة.

      ورشة ثقافة وتراث أبوظبي

تخيل السيناريو التالي:
أنت أحد موظفي مكتب االستقبال، ويدنو منك أحد العمالء لالستفسار عن 

سبب ارتداء السيدات لألسود والرجال لألبيض؟ بينما تسألك أخرى عن األطباق 
اإلماراتية التقليدية... في حين يستفسر زوجها بلهفة عن سبل زيارة أحد 

المساجد.
هل يمكنكم اإلجابة على هذه األسئلة بكل ثقة وسهولة؟ تقدم ورشة العمل 

إجابات على هذه األسئلة وغيرها، وتوفر معلومات غنية وواسعة حول ثقافة 
اإلمارات وتراثها العريق، مع التركيز على أبوظبي. انضموا إلينا في يوم زاخٍر 

بالحقائق والمعلومات واألنشطة، باإلضافة إلى فرصة تذوق بعض األطباق 
اإلماراتية التقليدية



الفضي المستوى 

       ورشة إدارة التغيير

تعمل المؤسسات تبعً لظروف عمل متغيرة على المستويين الداخلي 
والخارجي. وفي حين أضحى من الشائع أن نقبل التغيير على أنه أمٌر ثابت، إال 
أن األفراد يستجيبون له ويتكيفون معه بطرق مختلفة. وتعّد تجربة التأقلم 

مع التغيير شخصيًة جدًا وقد تكون مرهقة ومقلقة في بعض األحيان، ولكننا 
نبشركم بتوفر خطوات عملية تحفز تأقلمكم مع التغيرات المستمرة.

ومن خالل التركيز واالستفادة من القدرة الفردية على التكيف، توفر هذه الورشة 
التدريبية أدوات وتقنيات ُمجربة تحفز األداء العالي والمتواصل في األوضاع 

القاسية والمتغيرة. كما تغطي الورشة االستجابات الحتمية وغير المتوقعة 
للتغيير، وتقدم طيفً متنوعً من األساليب التي تساعدكم وزمالءكم على تبني 

التغيير بالكامل.

      ورشة الذكاء االجتماعي والعاطفي

شــهدنا تطــور معاييــر ضمــان الجــودة، مــا يعنــي عــدم اعتمــاد العمــالء علــى 
جــودة العوامــل الملموســة لرضــا العمــالء فحســب، بــل أيضــً علــى أثرهــا 

االجتماعــي والعاطفــي وكيــف جعلتهــم التجربــة يشــعرون. ولهــذا يكتســب 
الــذكاء االجتماعــي والعاطفــي أهميــة خاصــة بالنســبة لقطاعــي الضيافــة 

والســياحة نظــرًا لطبيعــة العمــل المرتكــزة علــى التفاعــل البشــري.

ُتعنــى هــذه الورشــة باختبــار مهاراتكــم االجتماعيــة والعاطفيــة. وتتنــوع بيــن 
مجموعــة مــن أنشــطة التوعيــة الذاتيــة، وتوفيــر رؤى معمقــة حــول بعــض 

المســّلمات، إلــى جانــب تقديــم بعــض النصائــح والحيــل التــي تســاعدكم فــي 
رحلتكــم.



الذهبي المستوى 

       ورشة التفكير النقدي واتخاذ القرارات

يتمثل االختبار الحقيقي للشركات في مدى كفاءتها في التعامل مع المشكالت 
التي تعترض العمالء؛ وذلك بالنظر إلى تلك المشكالت على أنها فرصة رائعة 

وليست عبئً عليها تحّمله. تكتشفون في هذه الورشة التدريبية مجموعة 
متنوعة من أساليب حل المشكالت باعتماد التفكير النقدي وكيفية اتخاذ 

القرارات الصائبة.

كما يتعلم المشاركون في الورشة كيفية التعامل مع المشكالت على نحو 
شامل وذلك بتحديد الحالة بدايًة، واختبار مهارات التفكير النقدي لديهم، ثم 

تحليل الحالة قبل االنتقال إلى مرحلة تطوير الحلول. وتناقش الورشة أيضً 
كيفية التأثير الفعال وإقناع اآلخرين باستخدام التحليالت المرتكزة على األدلة 

لضمان اتخاذ المؤسسة للقرار الصائب.

       ورشة أسلوب التفكير المرن

إن امتــالك أســلوب تفكيــر مــرن يعنــي تبنــي عقليــة أو نهجــً يــرى فــي التكيــف 
مــع التغييــر، والتعلــم مــن الفشــل، وتشــجيع التغذيــة الراجعــة فــي ســبيل 

تحقيــق التقــدم المســتمر.

وتشــّكل ورشــة العمــل هــذه مقدمــة موجــزة حــول ماهيــة العقليــة المرنــة، 
وقيمهــا، وكيــف يمكــن اســتخدام الممارســات المرنــة فــي العمــل. وســيتعلم 

المشــاركون فــي هــذه الورشــة ســبل غــرس ثقافــة المرونــة فــي المؤسســة 
وإرســاء عمليــة متواصلــة ومســتمرة لقيــادة التغييــر فــي المعاييــر الســلوكية 

مــن أجــل تطويــر عقليــة تؤمــن بالمرونــة والتكيــف.

الحضــور: العامليــن فــي مجالــي الضيافــة والســياحة.
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