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مقدمة :
ُتعد إعادة هندسة عمليات األعمال Business Process Reengineering BPR  نموذجاً ضرورياً للتغيير التنظيمي من أجل تحقيق الميزة التنافسية، والمرونة للمنظمات، 

حيث تشير بعض الدراسات إلى أن أكثر منظمات اليوم تنفذ برامج إعادة هندسة لعمليات أعمالها، وُينظر إلى إستراتيجية إعادة هندسة عمليات األعمال باعتبارها مبادرة تنظيمية 

إلعادة اختبار عمليات األعمال وإعادة تصميمها، وذلك بهدف تحقيق ميزة تنافسية في الجودة، واالستجابة، والتكلفة، ورضاء العمالء .

 تركز هذه الدورة على تعريف الحاجة إلى استخدام أدوات الجودة لتطوير وتحسين العمل وكيفية إنجاز ذلك بإستخدام منظومة من المهارات، هذه دورة تدريبيــة تفاعليــة 

تشــمل العديــد مــن المحــاور وحلقــات النقــاش التــي تشــرح قيمــة إدارة العمليات االدارية، رسم خرائط التدفق للعمليات والتحسين المستدام )BPMI( كأداة لتمييز أعمال 

المنظمات في ظل المنافسة العالية. و.خالل هذا البرنامج التفاعلي المكون من 5 أيام تدريبية سوف يكتسب المشاركون المعرفة والمهارات الالزمة لتطبيق أدوات وتقنيات 

تبسيط العمل واستراتيجيات تحسين اإلنتاجية.

تهدف الهندرة إلى تحقيق قفزات نوعية وكمية في نتائج اإلجراءات المختلفة في جوانب تقليل التكلفة والوقت ورفع الجودة ودرجة رضاء العميل من خالل إعادة التصميم 

الجذري لهذه اإلجراءات بصورة تبسطها وتستفيد من أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات. وقد حققت الهندرة منذ انطالقها العديد من النجاحات جعلت منه أفضل أسلوب 

لمواجهة المنافسة الشرسة والتطور التكنولوجي المتالحق.

الهدف العام:
تعريف المشاركين بالجوانب المختلفة في إعادة هندسة العمليات وتزويدهم بالمهارات الالزمة لتطبيقها في مجاالت عملهم. وستغطي الدورة العديد من منهجيات إعادة الهندسة  

من خالل األمثلة المختلفة ودراسات الحالة.

أهم فوائد حضور الدورة:
فهــم قيمــة إدارة و وتحسين العمليات والمفاهيـم الرئيسية لتحليـل العمليات، ورسم خرائط التدفق النموذجية وقيمتها لعملك وللمتعاملين.	 

تبسيط وتنظيم العمليات من خالل تنظيم المهام والمسؤوليات وتحديدها في الوحدات التنظيمية المعنية، باإلضافة إلى منع االزدواجية والتداخل في تنفيذ األعمال.	 

إنتــاج نمـاذج عمليات األعمال علــى المسـتوى الصحيـح مــن التفاصيل للمساعدة فــي التحليل والقراءة والفهم على جميع مستويات المنظمة	 

تعلــم أفضـل أســاليب التحسـين المسـتمر و المسـتدام ، والقيــاس بدقــة و التحليــل الشامل للعمليات وأنشطة العمل في جميع أنحاء المنظمة	 

إقتـراح تحسـينات عمليـة إلدارة المنظمـة بفعاليـة وإعــادة تصميـم العمليات المحسـنة وتقديم الوثائق المناسبة للعملية والمهمة	 

النتائج المتوقعة:
سيحقق الماشركون يف هذه الدورة:

فهم المبادئ في  إعادة الهندسة للعمليات ومنهاجياتها	 

معرفة أدوات الهندرة	 

القدرة على نمذجة النظم واإلجراءات	 

القدرة على اقتراح التعديالت المناسبة لإلجراءات	 

القدرة على إعداد خطط تطبيق إعادة الهندسة	 
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جدول وبرنامج الدورة:
نظرة شاملة عن الهندرة ة االدارية:

الهندرة اإلدارية وخصائصها	 

العمليات االستراتيجية	 

النظم والسياسات	 

منهجية الهندرة االدارية:

دوافع مشاريع الهندرة ومنهج الهندرة	 

الهندرة السريعة	 

مراحل ومهام الهندرة	 

التحسين المستمر	 

عوامل فشل ونجاح الهندرة	 

أساليب وصف العمليات:

تحليل اإلجراءات.	 

خرائط تدفق العمليات.	 

تطبيقات الحاسب في تحليل العمليات	 

إعادة هندسة األعمال:

تعريف هندسة العمليات	 

المنظمات التي تحتاج إلعادة هندسة العمليات اإلدارية	 

المبادئ الرئيسية إلعادة هندسة العمليات	 

األهداف الرئيسية إلعادة هندسة العمليات	 

تحليل العمليات وقياسها:

مفهوم العملية	 

المصطلحات المرتبطة بالعمليات وترميزها وتحليها	 

أنواع عمليات المنظمة	 

تدفق العمليات في الصناعة في اليابان.	 

كندا 	   – المتحدة  الواليات  الشمالية:  امريكا  في  الصناعة  في  العمليات  تدفق 

– المكسيك

انواع العمليات: عمليات اساسية، عمليات مساندة وعمليات ادارية  جودة	 

أدوات قياس أداء العمليات اإلدارية:

اإلنتاجية	 

المنفعة	 

الكفاءة	 

نشاط تدريبي تطبيقي على تصميم العمليات	 
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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

التــاريــخ :........................)تقنيات وأساليب إعادة هندسة عمليات األعمال ®(

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.


