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مقدمة:
هذه الدورة التفاعلية  تهدف لمساعدة المشاركين على تبسيط العمليات وتحسين أساليب العمل واإلجراءات المؤسسية. تقدم هذه الدورة للمشاركين أفضل الممارسات العالمية 

التي من شأنها مساعدتهم على فهم أسباب التعقيد وتحديد مجاالت التحسين من خالل التركيز على إزالة مسببات الهدر وتبسيط اإلجراءات وتوحيدها وأتمتة الفرص. 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.

أهداف البرنامج:
عقب إكمال فعاليات الربناجم سيكون الماشركون قادرين عىل:

تفهم الدور الحيوي وأهمية تبسيط أنظمة وإجراءات العمل.	 

تعلم طرق جديدة لتبسيط اإلجراءات	 

معرفة كيفية استخدام الخرائط والنماذج في تبسيط العمل	 

تحديد األنشطة التي تضيف قيمة	 

ترسيخ ثقافة التحسين المستمر	 

الوعي باألساليب الحديثة في تطوير نظم وأساليب العمل	 

تطبيق المفاهيم الحديثة للمداخل اإلدارية المتطورة واالبتكارية التي تستهدف تطوير نظم واساليب العمل وتبسيط اإلجراءات ودورها فى تدعيم القدرة التنافسية وتحقيق 	 

رضاء العمالء والتعاملين.

التحليل للوضع الحالي والمقدرة على اكتشاف مظاهر الحاجة إلى تطوير نظم واساليب العمل وتبسيط اإلجراءات.	 

اتقان مهارة التقييم لالجراءات الحالية والوقوف منها على العيوب التي تعتريها وفقا للمؤشرات والمعايير الموضوعة.	 

تطبيق مراحل تطوير نظم واجراءات العمل وصوال إلى الوضع األفضل مع تطبيق ذلك عمليا على أمثلة من واقع عمل كل مشارك.	 

استخدام األساليب العلمية لتبسيط اإلجراءات من حيث إعداد خرائط التدفق وأسلوب الفحص لالجراءات الحالية.	 

مخرجات البرنامج:
تطبيق أدوات التحسين المستمر	 

تحسين اإلجراءات والعمليات لزيادة األداء واإلنتاجية	 

استخدام خرائط التدفق لتبسيط اإلجراءات	 

تطبيق أسلوب الوقت والحركة لتحسين العمليات	 

الفئات المستهدفة:
المدراء والمشرفون والموظفون الذين يشاركون في تصميم وتبسيط إجراءات العمل أو المستخدمون النهائيون لهذه اإلجراءات.



المحور األول:

مفاهيم وأهداف وحمددات تبسيط نظم وإجراءات العمل

دور نظم واجراءات العمل فى تحسين معدالت األداء	 
وتخفيض شكاوى 	  المتعاملين  العمل على رضاء  اجراءات  تبسيط وتطوير  أهمية 

الجمهور
مظاهر الحاجة إلى تطوير نظم واجراءات العمل	 
محددات أداء العمل داخل المنظمة	 

المحور الثاني:

أهداف تطوير نظم وإجراءات العمل

تحسين وتبسيط وإختصار النماذج والخطوات	 
تحسين التخطيط الداخلي لمكان العمل	 
زيادة تمكين العاملين وزيادة األداء البشري	 
تطوير بيئة عمل أفضل وتخفيض الهدر وضياع الوقت والعمل المعاد	 

المحور الثالث:

مراحل تطبيق تطوير نظم العمل وتبسيط اإلجراءات

اختيار العملية التي سيتم تطويرها وتبسيط إجراءاتها	 
دراسة طريقة العمل من خالل نموذج الفحص	 
طرق تحديد اإلجراءات الجديدة بالمنظمة	 
طرق توثيق اإلجراءات الجديدة وإعداد دليل اإلجراءات	 
مخططات العمليات وخرائط التدفق	 
طريقة شبكات األعمال فى تصميم العمليات وتطويرها	 
إعداد الخطوات التفصيلية لتنفيذ العمليات	 

المحور الرابع:

األاسليب العلمية واخلطوات التطبيقية لنظم العمل

كيفية إعداد خرائط التدفق للمواد وللبشر ولألجهزة والمعدات	 
إعداد الخرائط الموجزة للعملية	 
تحديد السجالت والنماذج المطلوبة فى كل خريطة	 
تحليل العمل واكتشاف اإلجراءات المضافة والزائدة وتغييرها	 
والسجالت 	  النماذج  وتصميم   ، وتوثيقها  لإلجراء  الجديدة  المستندية  الدورة  إعداد 

المطلوبة لها

المحورالخامس:

تطبيق إعادة هندسة العمليات لتطوير نظم واجراءات العمل

المدخل التقليدي لتبسيط اإلجراءات	 
المفهوم العلمي إلعادة هندسة العمليات	 
محاور إعادة الهندسة	 
لتحقيق تحسينات 	  العمليات واإلجراءات بشكل جذري  التفكير األساسي فى  إعادة 

فائقة
معايير اختيار اإلجراءات المطلوب إعادة هندستها	 
ورشة عمل تطبيقية لتطوير وتبسيط بعض أمثلة ألجراءات العمل التي يشكو منه 	 

المتعاملين

المحور السادس:

جتارب عدد من الرشكات ىف تطبيق إعادة هندسة نظم العمل

حاالت عملية على مؤسسات رائدة استخدمت إعادة الهندسة لتبسيط اإلجراءات	 
األخطاء األكثر شيوعا فى تطبيق إعادة الهندسة	 
معايير اختيار اإلجراءات المطلوب إعادة هندستها	 
مجاالت إعادة الهندسة	 

المحور السابع:

متطلبات جناح مرشوع تطبيق إعادة هندسة نظم العمل

دعم اإلدارة العليا	 
تحديد األهداف	 
توفير القدرات المؤسسية	 
التمكين	 
المعلومات والتكنولوجيا	 
تخطيط برنامج تحديث اإلجراءات	 
خطة العمل والبرنامج الزمني	 
جمع المعلومات: المصادر واألساليب	 
تحليل الوثائق ذات العالقة )االستقصاءات، المقابالت، المالحظة(	 
تبسيط اإلجراءات	 
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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 :........................)مفاهيم التميز في المنهجيات التنظيمية اإلبتكارية لتحسين أساليب العمل  ®(

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.


