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المقدمة :
سستتناول الدورة التدريبية  أهم األساليب العلمية المتخذه لتبسيط اإلجراءات داخل أي 
منظمة، طبقا لمراحل تحسين وتطوير نظم العمل وتبسيط اإلجراءات فيها، فهناك العديد 
من المداخل والمناهج اإلدارية الحديثة لتطوير إجراءات العمل التي تمكننا من تطوير 
نظم  أهم  الى  هنا سنتتطرق  . ومن  واإلبداع  العمل من منظوراالبتكار  وأساليب  نظم 
وإجراءات العمل في تحسين معدالت األداء، وكيفية إمكانية تحديد مؤشرات ومعايير 
الحاجة إلى تطوير نظم العمل وتبسيط اإلجراءات داخل المنظمات، وتطبيق خطوات 
اإلبداع  فضاء  في  لالنطالق  والروتين  العمل  بيروقراطية  من  للتخلص  التميز  فائقة 

والتميز المستمر وذلك لضمان استمرارية ديناميكية وتطوير األعمال للتميز .

تم تصميم هذه الدورة التدريبية تطوير إجراءات وأساليب العمل وفقا لمعاييراإلبتكار 
واإلبداع من قبل شركة يوروماتيك لتزويد المشاركين بأفضل الممارسات المتقدمة  في 
أليات العمل وتحسين األداء وسيغطي  هذا المجال الحيوي إلحداث تحول جذري في 
البرنامج أيضا آثار تكنولوجيا االتصال الحديثة على المنظمات وعلى المطالب المتغيرة 
سيكون  التدريبية  الدورة  نهاية  ومع   الحديثة  العمل  وأساليب   وآليات  وإجراءات 
المشاركون على دراية كاملة بفهم قيمة التطوير المستم رألساليب وآليات العمل وتبسيط 
اإلجراءات لتطبيق افضل المهارات والمعارف المكتسبة في بيئة أعمالهم وفق معايير 

االبتكار واالبداع الحديثة.

الهدف العام للبرنامج:
تنمية المهارات والمعارف األساسية في تخطيط وتنظيم العمليات والسياسات وتبسيط 
تزويد  العمل.وإلى  أساليب  وتطوير  العمل   إنجاز  في  أهميتها  ومدى  اإلجراءات 
العمل. سيتم  المشاركين بفهم كامل ومعلومات عملية ألفضل طرق وأسإلىب تبسيط 
الموضوعية،  والدراسات  العملية،  التمارين  على  التدريبي  البرنامج  في  التركيز 
والمناقشات الجماعية، وورش العمل النقابية لحل أمثلة نموذجية عن تعقيدات إجراءات 
الضرورية.  غير  الكتابية  األعمال  من  والحد  ،وتبسيط،  تصميم  إعادة  وكيفية  العمل 
مقاومة  المشاركين على  تغلب  وكيفية  اإلنسانية  العوامل  كذلك  الدورة  تغطي  وسوف 

التغيير.

األهداف الرئيسية:
wwتحديد أولويات العمل لدعم النتائج الرئيسية
wwصقل مهارات التفكير االبتكاري لتبسيط إجراءات العمل
wwتحديد االتجاهات والمداخل الحديثة في تبسيط اإلجراءات
wwاستخدام األدوات اإلبداعية في تطوير أساليب العمل وتحسين اإلنتاجية
ww،تطبيق الخرائط والنماذج العملية في تبسيط اإلجراءات
wwعداد األدلة التنظيمية، وهندسة أساليب العمل وتبسيط اإلجراءات
wwبناء مناخ العمل المساعد في إحداث التغيير التنظيمي لتطوير وتحديث آليات العمل
wwتحليل المفاهيم والخطوات األساسية في تعزيز كفاءة آليات العمل
wwكيفية تبسيط إجراءات العمل لزيادة اإلنتاجية الفردية والتنظيمية
wwتحسين كفاءة وفعالية الموظفين وتقليل الهدرفي الجهد البشري
wwالتميز في بناء  بناء مبادرات التغييراالستراتيجي
ww ( األداء  في  للتميز  وتطويراإلجراءات   تصميم  و  العمل  خرائط  إعداد  كفاءة 

)®TaskMap
wwاستخدام خرائط التدفق وتحليل الرسوم البيانية في تبسيط اإلجراءات
wwاعداد نماذج التميز في  آليات تطوير العمل اإلداري  وتسريع اإلجراءات
wwتحسين النظم اإلدارية والمعلوماتية
ww تطبيق أفضل ممارسات التميز في المنهجيات التنظيمية االبتكارية لتحسين أساليب

العمل

الفئات المستهدفة:
المدراء والمشرفون والموظفون الذين يشاركون في تصميم وتبسيط إجراءات العمل أو 

المستخدمون النهائيون لهذه اإلجراءات

محاور البرنامج :
wwمفهوم تبسيط االجراءات
wwأهداف وفوائد تبسيط اإلجراءات
wwالعالقة بين تبسيط اإلجراءات وتطوير أداء العمل
wwكيف يمكننا تحديد مؤشرات الحاجة لتطوير العمل ؟
wwكيف يمكننا تطوير أساليب العمل من منظور تبسيط اإلجراءات؟
ww.مراحل تبسيط اإلجراءات واألدوات الحديثة لها
ww. تخطيط برنامج تحديث اإلجراءات
ww.التحديات البيئية وحتمية التطوير والتغيير
wwالمدخل النظامي
wwالنظام ـ اللوائح ـ القواعد
wwالسياسات : مفهومها وأهميتها
wwأنواع السياسات
wwخطوات وضع السياسات اإلدارية
wwمقومات نجاح السياسات اإلدارية
wwالتنظيم اإلداري
wwمفهوم التنظيم وموقعه من العملية اإلدارية
wwأهداف التنظيم
wwأنواع التنظيم
wwمبادئ التنظيم
wwخصائص التنظيم الفعال
wwالهياكل التنظيمية
wwالدليل التنظيمي
wwاإلجراءات
wwمفهوم اإلجراءات وعالقاتها بالتنظيم
wwفوائد اإلجراءات
wwمشكالت اإلجراءات
wwدوافع دراسة اإلجراءات وتبسيطها
ww:مراحل تبسيط اإلجراءات
ww.اختبار اإلجراءات المراد دراستها
wwتحليل وتقييم المعلومات
ww تصنيف وترتيب المعلومات ورصد خطوات سير اإلجراءات في خرائط سير(·

اإلجراءات(
ww وضع المقترحات والتوصيات لتحسين اإلجراءات وعرضها على المسئولين في

الجهة
wwدليل اإلجراءات والتنفيذ والمتابعة
wwحاالت عملية وتطبيقات مختلفة
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الوحدة األولى :
مفهوم تبسيط العمل وأهميته

wwإعداد وتحليل مخطط توزيع العمل
wwإعادة تقسيم عبء العمل وإعادة توزيع الوظائف
wwتبسيط اإلجراءات لتحسين اإلنتاجية
ww.تحسين وتبسيط وإختصار النماذج والخطوات
ww.تحسين التخطيط الداخلي لمكان العمل
ww.زيادة تمكين العاملين وزيادة األداء البشري
wwتطوير بيئة عمل أفضل وتخفيض الهدر وضياع الوقت والعمل المعتاد
wwتحسين كفاءة وفعالية الموظفين
wwتحسين كفاءة النماذج
wwورشة عمل وحاالت عملية

الوحدة الثانية :
أعراض وتشخيص تعقيدات إجراءات العمل

wwتراكم العمل
wwالخطوات متعددة المراحل
wwالقوة العاملة غير المنتجة
wwالرجوع إلى أعداد كبيرة من الملفات
wwالتنقالت الكثيرة للموظفين
wwالمراحل المتعددة للرقابة والمراجعة
wwالتوقيعات والموافقات/النسخ غير الضرورية أو التي ال معني لها
wwحالة نموذجية للشكليات، وإجراءات العمل، والنماذج المعقدة
wwورشة عمل وحاالت عملية

الوحدة الثالثة :
مراحل تطبيق تطوير نظم العمل وتبسيط اإلجراءات

wwالهيكلة التنظيمية وأساليب تحليلها وتحديد مجاالت القوة والضعف
ww) التنظيم واألساليب )األهمية ، األهداف ، المهام
wwالجوانب اإلنسانية في التنظيم واألساليب
ww. طرق تحديد اإلجراءات الجديدة بالمنظمة
ww.طرق توثيق اإلجراءات الجديدة وإعداد دليل اإلجراءات
ww.مخططات العمليات وخرائط التدفق
ww.طريقة شبكات األعمال فى تصميم العمليات وتطويرها
ww.إعداد الخطوات التفصيلية لتنفيذ العمليات
wwورشة عمل وحاالت عملية

الوحدة الرابعة :
استخدام خرائط سير العمل لتبسيط اإلجراءات

wwالخرائط التفصيلية لمعالجة المعلومات
wwالخرائط التفصيلية لسير العمل المبسط
wwخرائط إجراءات متعددة االعمدة
wwإعداد وتحليل خرائط سير العمل
wwتبسيط اإلجراءات واقتراح التغييرات
wwلتبسيط اآلليات )Lean( مبادئ
ww.إعداد الخرائط الموجزة للعملية
ww.تحديد السجالت والنماذج المطلوبة فى كل خريطة 
ww.تحليل العمل واكتشاف اإلجراءات المضافة والزائدة وتغييرها 
ww إعداد الدورة المستندية الجديدة لإلجراء وتوثيقها ، وتصميم النماذج والسجالت 

المطلوبة لها.
wwورشة عمل وحاالت عملية

الوجدة الخامسة :
العوامل اإلنسانية في تبسيط العمل

wwمقاومة النقد
wwمقاومة التغيير
wwاستراتيجيات التغيير
wwالمشاركة في إدارة المسؤولية
wwالمشاركة في اتخاذ القرارات
wwورشة عمل وحاالت عملية



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

ww.لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

ww00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

wwيوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)التقنيات اإلدارية في تحليل وتبسيط العمليات وإجراءات العمل ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


