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مقدمة:
وتعقد  صعوبة  نتيجة  وتقنية  إدارية  مشاكل  وجود  من  المؤسسات  من  العديد  تعاني 
إجراءات العمل بها، وذلك يرجع فى البداية الى إتباع نظم غير صالحة او غير مناسبة، 
مما ينتج عنه صعوبة إجراءات العمل وصعوبة االلتزام بها او اتباعها، وفى تلك الحالة 
تكثر األخطاء، ولذلك فيجب ان تسعى المنظمة الى تبسيط إجراءاتها، وتساعد خرائط 
نقطة  من  المعامالت  فيها  تمر  التي  والمراحل  الخطوات  تتبع  على  اإلجراءات  سير 
البداية إلى مرحلة النهاية فيها. والخرائط ما هي إال صور تستعمل فيها الرموز لتوضيح 

الخطوات التي تمر فيها المعامالت.

يهدف هذا البرنامج بشكل عام إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمعلومات الخاصة 
بآلية وضع األهداف والنتائج والشروط الالزمة لتطبيق أسلوب اإلدارة بالنتائج لتنمية 
إيجابا"  سينعكس  مما  علمية  بطريقة   ونتائج   أهداف  على وضع  وقدراتهم  مهاراتهم 
أفضل  للمشاركين  الدورة  هذه  تقدم  في مؤسساتهم.  االستراتيجية  الفعالية  تحقيق  على 
الممارسات الدولية في  تحليل وتبسيط إجراءات العمل التحسين من خالل التركيز على 
إزالة مسببات هدر الجهود البشرية وتبسيط اإلجراءات وتوحيدها . وسيتعلم المشاركون 
في هذه الدورة أيضاً أدوات رسم مخطط العمليات واإلجراءات والكشف عن المشاكل 
وفرص التحسين. كما تقدم أدوات التدريب العملي المختلفة للمشاركين فرصة لنقل هذه 

المعرفة لمؤسستهم والحصول على نتائج فورية.

اهداف الدورة :
	w ورسم العمل  اجراءات  تبسيط  يمكن  خاللها  من  التي  الكيفية  وفهم  االطالع 

خرائط التدفق بسهولة ويسر
	w اجراءات تبسيط  في  العلمية  والمراجع  االدارية  المنهجيات  أحدث  اتباع 

العمل ورسم خرائط التدفق
	w سهلة التدفق  خرائط  ورسم  العمل  اجراءات  تبسيط  في  المتبعة  المنهجية 

ومرتبة خطوة بخطوة
	wالقيام بتحليل أهم المبادئ والخطوات في تبسيط اإلجراءات
	w وخرائط المكاتب  تصميم  وخرائط  العمل  سير  خرائط  استخدام  ممارسة 

توزيع العمل
	wالقيام بتبسيط إجراءات معقدة كجزء من دراسة عملية
	wإنجاز تحليل وتوزيع العمل على الموظفين في وحدة تنظيمية

الفئة المستهدفة:
المدراء والمشرفون وشاغلي الوظائف االشرافية ومن في حكمهم.

المحتويات األساسية:

تصميم السيااست واالجراءات االدارية:

	wلماذا نحتاج  مؤسسات األعمال الى إجراءات عمل مكتوبة؟
	w  الفرق بين السياسات واإلجراءات
	wأنواع اإلجراءات وأهدافها ومشاكلها
	wإرشادات عامة بخصوص اإلجراءات
	wنشاط تدريبي تطبيقي على تصميم االجراءات
	wنشاط تدريبي تطبيقي على تصميم السياسات

تصميم تعليمات العمل:

	wمفهوم تعليمات العمل
	wتعليمات العمل مقابل اإلجراءات
	wكيفية كتابة تعليمات العمل
	wخطوات أساسية لكتابة تعليمات العمل
	wنشاط تدريبي تطبيقي على تصميم السياسات

:Work Flowchart رسم خرائط تدفق األعمال

	w:إرشادات رسم خرائط التدفق
	wخطوات تصميم خريطة التدفق
	w.أنواع خرائط التدفق - حسب الغرض الوظيفي
	wخريطة التدفق الخطية
	w خريطة التدفق اإلنتشارية
	w خريطة تدفق الفرص
	w) خريطة سير اإلجراءات  العادية ) ذات العامود الواحد
	w) خريطة سير اإلجراءات  العادية ) ذات العامودين
	wمثال تطبيقي على رسم خرائط التدفق

تبسيط اإلجراءات:

	w مؤشرات الحاجة إلى تبسيط اإلجراءات
	w أهداف تبسيط إجراءات العمل
	wتعقيد اإلجراءات
	wجوانب تطوير االجراءات
	wعوائق ومشاكل اإلجراءات
	wمنهجية تبسيط االجراءات االدارية
	wنتيجة تطوير االجراء
	wدليل اإلجراءات

هندسة ختطيط وتوزيع اجراءات العمل:

	wأسباب تعقيد اإلجراءات
	wاالسباب التنظيمية ،والشخصية
	w اإلبداع في تجديد وتصميم وتبسيط اإلجراءات والعمليات وتحسين

اإلنتاجية
	wالمرونة والالمركزية
	wالتفويض الواسع للصالحيات
	wأهمية إدارة الوقت وتحديد االولويات
	wجدول توزيع العمل
	wمفهوم خريطة توزيع العمل
	wالقوائم المطلوبة إلعداد خريطة توزيع العمل
	wأسس إعداد خريطة سير العمل
	wنموذج لجدول التسلسل التشغيلي



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:

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

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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 :........................)تبسيط إجراءات العمل ورسم خرائط التدفق - مستوى متقدم ( 

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.


