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:)BPMI( احلاجة إىل إدارة وحتسني العمليات يف المنظمة

ما هي إدارة العمليات؟�	

ما هي فوائد إدارة العمليات : للعمالء، للموظفين، للمنظمة�	

وجهة النظر التنظيمية واإلرتباط باإلستراتيجية و الرؤية للمنظمة�	

لماذا نحتاج إنشاء منظمة محورها إدارة العمليات؟�	

مسؤولية اإلدارة�	

منوذج العملية:

ما هي العملية؟�	

فوائد إستخدام نموذج العملية�	

تحديد وتحليل متطلبات العمالء�	

	�KANO Modelsss 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 ختطيط 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 وحتسني مستوى خرائط التدفق للعمليات:

مشاكل رسم الخرائط وكيفية تصحيحها�	

مستوى التفصيل∫ كم يكفي ؟�	

تفاصيل العمليات�	

حتسني العمليات بشكل مستمر و مستدام:

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

الهدر و
معالجتها�	
تمرين عملي�	
	�5S منهجية
تمرين عملي�	

حتسني 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 أو المساهمة في تحقيق األثر�	

مهنجية السته سيجما )Six Sigma( كأداة لتحسني العمليات:

	� )Six Sigma( ما هي الفائدة من إستخدام منهجية السته سيجما
لتحسين العمليات؟

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

:)BPMI( ثقافة إدارة وحتسني 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�	
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مقدمة:
التعامل مع المتغيرات التي تحدث على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي يتطلب ضرورة إحداث تغييرات جذرية في أسلوب اإلدارة في الشركات وكيفية تقديمها للخدمات، وهذا 
يستلزم تبنى أساليب إدارية حديثة تتالءم مع المتغيرات الجديدة، وتعتبر إعادة هندسة العمليات اإلدارية أحد أبرز الظواهر اإلدارية الحديثة التي ظهرت في بداية التسعينيات، ولذلك 
تركز هذه الندوة على المتطلبات األساسية التي يجب توافرها، والتى يمكن تسميتها بالعناصر الحاسمة للنجاح، مع تقديم تطبيقات عملية. تقدم الدورة اإلطار العملي لفهم وإستعمال 

نموذج العمليات وتصف كيفية التطوير والتحسين المستمر ألنواع العمليات المختلفة .

يتم نقل المفاهيم خالل الدورة من خالل العرض المفصل، مع التركيز على ورش تفاعلية و عملية مع استخدام المدخالت الضرورية من المتدربين لتحفيز استخدام حلول من واقع 
أعمال المتدربين. في هذة الدورات يتم تطبيق المعرفة المكتسبة على أمثلة واقعية ودراسات حالة.

أهم فوائد حضور الدورة:
تعلم إدارة وتحسين العمليات ورسم خرائط التدفق النموذجية وفهم قيمتها لعملك وللمتعاملين�	
تعلم رسم خرائط التدفق النموذجية واختيار افضل نموذج لمجال عملك يمكنك من تعريف نقاط التحسين المستمر�	
إنتاج نماذج عمليات األعمال على المستوى الصحيح من التفاصيل للمساعدة في التحليل والقراءة والفهم على جميع مستويات المنظمة�	
تعلم أفضل أساليب التحسين المستمر والمستدام، والقياس بدقة والتحليل الشامل للعمليات وأنشطة العمل في جميع أنحاء المنظمة�	
إقتراح تحسينات عملية إلدارة المنظمة بفعالية وإعادة تصميم العمليات المحسنة وتقديم الوثائق المناسبة للعملية والمهمة�	
إختيار مؤشرات األداء المناسبة لفهم مدى تحقيق الهدف المنشود من المخرجات والنتيجة المرجوة من العملية لتحقيق األثر المطلوب�	
تقييم رد الفعل المحتمل للتغيرات في العمليات وإدارة التغيير داخل المنظمة�	

الفئة المستفيدة:
جميع العاملين بإدارات المنظمة�	
رؤساء أقسام ومديرى اإلدارات�	
مسؤولى التخطيط والتطوير�	
من لديه اهتمام بتلك الموضوعات الهامة�	



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

)احدث ممارسات إعادة هندسة العمليات اإلدارية ( 
إدارة عمليات األعمال، ورسم خرائط التدفق للعمليات والتحسين المستدام كاداة لتميز أعمال المنظمات 

في ظل المنافسة العالية

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.


