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فهم وتنفيذ استراتيجية المؤسسة

نظرة شاملة على استراتيجية الشركة �
أدوات وأساليب التحليل االستراتيجي �
تقييم واختيار الخيارات االستراتيجية �
استراتيجية التنفيذ �
إدارة التغيير �

زيادة القدرة على إدارة العمليات

نظرة شاملة على إدارة العمليات �
تأثير اإلدارة المرنة �
تحقيق اإلنتاجية الشاملة �
فهم الجودة �

تنفيذ ثقافة قائمة على التحسين المستمر

التعلم بالتجربة �
وضع المعايير �
فلسفة كايزن �
� )Five S( منهجية السينات الخمسة

تبني التوجهات الحديثة في القيادة

مقومات القائد الماهر �
القيادة في مقابل اإلدارة �
سمات القائد الناجح �
فهم أنماط القيادة �

اإلدارة الفعالة الصحاب المصلحة

أهمية إدارة أصحاب المصلحة �
تخطيط التواصل �

بناء فرق عمل متميزة األداء

مبادئ العمل الجماعي �
تكوين فرق عمل من الكفاءات �
ميثاق عمل الفريق والحوكمة �
استخراج أفضل طاقات فريق العمل �

اإلدارة الفعالة للمشروعات

تحديد نطاق المشروع بدقة �
التخطيط الفعال �
أدوات التخطيط �
إدارة المخاطر �
الوقت / التكلفة / الجودة �

تطوير سالسل توريد ناجحة وفعالة

إدارة سلسلة التوريد �
تخطيط سلسلة التوريد �
فهم مبادئ سالسل القيمة �
دور المشتريات في العمليات �

إدارة الموارد

تحديد الموارد الرئيسية �
الموارد البشرية �
التدريب والتطوير �
التحفيز في بيئة العمل �

مقدمة:
وضع  حول  يتمركز  شمولي  إداري  أسلوب  هي   BPM األعمال  عمليات  إدارة 
أسلوب  وهو  العمالء.  احتياجات  و  رغبات  مع  متوائم  بشكل  المؤسسة  نواحي  جميع 
الربط  و  المرونة  و  االبتكار  نحو  يسعى  الوقت  ذات  في  و  الفعالية  و  للكفاءة  يروج 
مع التكنولوجيا. إدارة عمليات األعمال تحاول باستمرار تحسين العمليات. لذا، يمكن 
وصفها على أنها عملية "تحسين العمليات". لذا إدارة عمليات األعمال تمكن المؤسسات 
من العمل بشكل أكثر كفاءة و فعالية و تجعلها أكثر قدرة على تقبل التغيير مقارنة مع 
المؤسسات التي تتبع أسلوب اإلدارة الهيكلية التقليدي ، و قد تبنت المنظمات التقدمية 
اليوم قدرات إدارية إلدارة األعمال وتحسينها. وتناقش هذه الدورة التدريبية المقدمة من 
يوروماتيك هذه الموضوعات والى مدى الحاجة إلى تبني مناخ األعمال الحديث وفهم 

كيف يمكن إحداث تأثير.

اهداف البرنامج :
في نهاية هذا البرنامج التدريبي سيتمكن المشاركين من:

فهم مدى الحاجة لتطبيق مفهوم تحسين عمليات األعمال. �
فهم معادلة تحسين عمليات األعمال. �

فهم عوامل النجاح األساسية لتحسين عمليات األعمال. �
�  Business Process Management تطبيق إطار عمل إدارة عمليات األعمال

))BPM
األعمال  � عمليات  إدارة  مع   )BPI( األعمال  عمليات  تحسين  مفهوم  ودمج  فهم 

.)BPI(
التعرف على مفاهيم القياس والتحليل. �
تطبيق تصميم عمليات األعمال. �
فهم عملية التحول المطلوبة لنجاح تطبيق مفهوم تحسين عمليات األعمال. �

الفئات المستهدفة:
المدراء العامون �
مدراء اإلدارات �
مدراء العمليات ومن في حكمهم �
رؤساء األقسام �
سؤولي التخطيط  �
المشرفين �



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:

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: 

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

)مهارات صناعة القرار االستراتيجي والسلوك القيادي المتميز ®( 
التــاريــخ :........................

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.


