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مقدمة :

من أجل تحسين و تطوير العمل المنجز في المنظمات، وزيادة اإلنتاجية، من الضروري فهم كيفية إدارة عملياتها . تركز هذه الدورة على تعريف الحاجة إلى إستعمال نموذج 

العمليات ، وكيفية إنجاز ذلك بإستخدام منظومة من المهارات، مع التركيز على رسم خرائط التدفق كتمثيل بياني يعتمد على الرسم لتوضيح ترتيب العمليات والتحليل كجزء من 

إطار أكبر لتحقيق أعلى جودة من خالل إدارة األعمال وتحسينها، كما تشرح الخطوات األساسية لمعالجة رسم الخرائط، وعوامل النجاح الحاسمة لجعله جهد ناجح من خالل 

التحسين المستدام لعملياتك. تقدم الدورة اإلطار العملي لفهم و إستعمال نموذج العمليات وتصف كيفية التطوير و التحسين المستمر ألنواع العمليات المختلفة .

هذه دورة تدريبيــة تفاعليــة تشــمل العديــد مــن المحــاور وحلقــات النقــاش التــي تشــرح قيمــة إدارة عمليــات األعمال، رسم خرائط التدفق للعمليات والتحسين المستدام 

)BPMI( كأداة لتمييز أعمال المنظمات في ظل المنافسة العالية. حيث توضح جميع مكونات العملية ومراحلها المتعددة وسير خطوات العمل من البداية إلى النهاية، وتساعد 

كذلك في تحديد الطريق الفعلي للعملية  وتحديد العمليات المتكررة ومراحل التفتيش من أجل رفع درجة كفاءة العمليات المختلفة.خالل هذا البرنامج التفاعلي المكون من 5 أيام 

للتدريب سوف يكتسب المشاركون المعرفة والمهارات الالزمة إلستخدام نموذج العمليات بدقة على مستوى المنظمة، كما يقدم البرنامج نهجا مفصال خطوة بخطوة لرسم خرائط 

تدفق العمليات وتحليل العمليات بشكل فعال لضمان عكس نماذج عملية األعمال بدقة على الواقع وتشمل جميع متطلبات و توقعات أصحاب المصلحة .

الفئات المستهدفة:

هذة الدورة مصممة ألي شخص يرغب في  تعلم كيفية إدارة و تحسين أداء منظمته من خالل أدوات وتقنيات إدارة عمليات األعمال ، رسم خرائط التدفق وليس لها أي شروط 

مسبقة، ويمكن االستفادة منها من قبل أي شخص مهتم على جميع المستويات اإلدارية للمؤسسة.

أهم فوائد حضور الدورة:

فهــم قيمــة إدارة و تحســين العمليــاتBPMI والمفاهيــم الرئيســية لتحليــل العمليــات، ورسم خرائط التدفق النموذجية وقيمتها لعملك وللمتعاملين.	 

تعلــم رســم خرائــط التدفــق النموذجيــة و اختيــار افضــل نمــوذج مناســب لمجــال عملــك يمكنك من تعريف نقاط التحسين المستمر	 

إنتــاج نمــاذج عمليــات األعمــال علــى المســتوى الصحيــح مــن التفاصيــل للمســاعدة فــي التحليل والقراءة والفهم على جميع مستويات المنظمة	 

تعلــم أفضــل أســاليب التحســين المســتمر و المســتدام ، والقيــاس بدقــة و التحليــل الشامل للعمليات وأنشطة العمل في جميع أنحاء المنظمة	 

إقتــراح تحســينات عمليــة إلدارة المنظمــة بفعاليــة وإعــادة تصميــم العمليــات المحســنة وتقديم الوثائق المناسبة للعملية والمهمة	 

إختيــار مؤشــرات األداء المناســبة لفهــم مــدى تحقيــق الهــدف المنشــود مــن المخرجــات والنتيجة المرجوة من العملية لتحقيق األثر المطلوب	 

تقييم رد الفعل المحتمل للتغيرات في العمليات وإدارة التغيير داخل المنظمة	 
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)BPMI( الحاجة إلى إدارة وتحسين العمليات في المنظمة

ما هي إدارة العمليات؟	 
ما هي فوائد إدارة العمليات ∫ للعمالء، للموظفين، للمنظمة	 
وجهة النظر التنظيمية واإلرتباط باإلستراتيجية والرؤية للمنظمة	 
لماذا نحتاج إنشاء منظمة محورها إدارة العمليات؟ 	 
مسؤولية اإلدارة	 

نموذج العملية

ما هي العملية؟	 
فوائد إستخدام نموذج العملية	 
تحديد وتحليل متطلبات العمالء	 
 	KANO Model نموذج كانو
تمرين عملي	 
 	SIPOC نموذج العملية – سايبوك
تمرين عملي	 
الفرق بين المخرجات والنتائج	 
كيفية إدارة العمليات التجارية والتفاعالت بينها	 
متطلبات تصميم العملية الفعالة	 

تقنيات تخطيط العمليات

ما هو رسم الخرائط العملية وما هي أهميته	 
أنواع خرائط التدفقات للعمليات	 
 	"AS IS" إنشاء نموذج العمليات كما هو
إنشاء خرائط التدفقات للعمليات على المستوى الصحيح من التفاصيل والوضوح	 
إنشاء مخططات النشاطات اإلنسيابية	 
تمرين عملي	 
 	)Swim Lane Process Flow( إنتاج خريطة التدفق اإلنتشارية
تمرين عملي	 

تنقيح وتحسين مستوى خرائط التدفق للعمليات

مشاكل رسم الخرائط وكيفية تصحيحها	 
مستوى التفصيل∫ كم يكفي ؟	 
تفاصيل العمليات	 

تحسين العمليات بشكل مستمر و مستدام

دورة ديمينغ PDCA التحسين المستمر والمستدام	 
تمرين عملي	 
 	Learning by Doing التعلم عبر التطبيق
 	Benchmarking المقارنة المعيارية
الهدر 	  مواطن  على  التعرف  في  الفعال  والتفكير   KAIZEN كايزن  منهجية 

و معالجتها
تمرين عملي	 
 	5S منهجية
تمرين عملي	 

تحسين العمليات بشكل فعال

التقنيات واألسئلة العملية التي تتحدى قواعد األعمال القديمة	 
إنشاء نموذج "أن يكون" "To Be" للعملية بعد التحسينات المرحلية	 
تحليل أداء العمليات	 
تحديد وتطبيق المقاييس ومؤشرات األداء الرئيسية ، تابعة وموجهة	 
قياس المخرجات مقابل قياس النتائج و توقع أوالمساهمة في تحقيق األثر	 

السته  منهجية   "Six Sigma" العمليات  لتحسين  كأداة 
سيجما

ما هي الفائدة من إستخدام منهجية السته سيجما )Six Sigma( لتحسين العمليات؟	 
 	Six Sigma ما هي منهجية السته سيجما
ما هو التباين Variation ؟ أهمية تقليل التباين 	 
نظرة عامة على طريقه دمايك 	 
نظرة عامة على طريقه دمايك DMIAC للتحسين	 
 	Cause and Effect Diagram نموذج السبب والنتيجة
 	Pareto Chart مخطط باريتو
 	Control Chart مخططات السيطرة
تمرين عملي	 

ثقافة إدارة وتحسين العمليات

وضع المبادئ موضع التنفيذ	 
القيادة و اإللتزام على جميع المستويات في المنظمة والمشاركة الفعالة	 
نصائح لتطوير و تدريب القادة والموظفين مع تطبيق منهجية التغيير لألفضل	 
تنفيذ إستراتيجية األعمال التي تعتمد على متطلبات وتوقعات المتعاملين والزبائن	 
التركيز على التحسين المستدام ≠ دور التدقيق والمراجعة	 



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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

 )®  )BPMI( رسم خرائط العمليات و التحسين المستدام(

Business Process Management - Mapping & Improvement

التــاريــخ :........................

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

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

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

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

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

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

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

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

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.


