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مقدمة:
تعد إستراتيجية أعادة هندسة عمليات األعمال من بين االستراتيجيات المهمة في مجال التغير فضال عن إنها تمثل أحدى المعالجات األساس المعتمدة في زيادة فاعلية المنظمة 
والتي تحمل في ثناياها عملية التغير الشامل أو الجزئي.  أن أعادة هندسة عمليات األعمال هي واحدة من التوجهات اإلدارية المهمة التي تقود عملية التغير في المنظمة بحيث تجعل 
المنظمة متميزة في تلبية حاجات  ورغبات  عمالئها وبمستوى جودة عال. إذ تسهم أعادة هندسة عمليات األعمال في تحفيز المنظمات على مواكبة التغيرات الحاصلة وتحقيق 

التميز واالبداع في اعمالها .

يهـدف البرنامـج إلى تزويـد المشاركيـن بالتعـاريف األساسية لعمليـة إعـادة هندسـة العمليات  ومنها إعادة التفكيـر األساسـي ، وإعادة التصميـم الـجذري للعمليات اإلداريـة لتحقـيـق 
تحسينـات جوهــرية في معايير قياس األداء مثل : التكلفـة ، والجــودة ، والخدمـة   والسرعـة ، وهـو منهـج لتحقيق تطوير جذري للتحـول نحو الخدمـات اإللكترونيـة والذكية ، 

كما يهدف البرنامـج إلى تأهيل المشاركيـن للتعرف على معايير تصنيف الخدمة الذكية ومراحل تطويرها وذلك لزيادة القدرة المؤسسية نحو الريادة والتنافسية.

المحـاور التدريبيـة:
	wالتعرف على مفهوم و معيار العمليات التنظيمية
	wالتعرف على اهمية إدارة العمليات المؤسسية
	wشرح األسس المنهجية إلعادة هندسة العمليات
	wالتعرف على مراحل إدارة العمليات وهندسة نظم العمل
	wالتعرف على كيفية تحليل العمليات وقياسها بإستخدام أدوات الجودة
	wالتعرف على أدوات قياس أداء العمليات اإلدارية
	wشرح كيفية تبسيط وتحسين أساليب إجراءات العمل نحو التحول الذكي
	wًالتعرف على كيفية توثيق العمليات اإلدارية وإدارة الوثائق إلكترونيا
	wالتدريب على هندسة نظم العمل وتعزيز القيم المؤسسية بها
	wإدارة وتحسين العمليات نحو القيم والريادة

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

	w.تفهم الدور الحيوي وأهمية تبسيط أنظمة وإجراءات العمل
	w. تعلم طرق جديدة لتبسيط اإلجراءات
	w. كيفية استخدام الخرائط والنماذج في تبسيط العمل
	wاالطالع وفهم الكيفية التي من خاللها يمكن تبسيط اجراءات العمل ورسم خرائط التدفق بسهولة ويسر
	wاتباع أحدث المنهجيات االدارية والمراجع العلمية في تبسيط اجراءات العمل ورسم خرائط التدفق
	wالمنهجية المتبعة في تبسيط اجراءات العمل ورسم خرائط التدفق سهلة ومرتبة خطوة بخطوة
	wالقيام بتحليل أهم المبادئ والخطوات في تبسيط اإلجراءات
	w. تحديد األنشطة التي تضيف قيمة
	w.ترسيخ ثقافة التحسين المستمر
	w.الوعي باألساليب الحديثة في تطوير نظم وأساليب العمل

مخرجات البرنامج:
	wتطبيق أدوات التحسين المستمر
	wتحسين اإلجراءات والعمليات لزيادة األداء واإلنتاجية
	wاستخدام خرائط التدفق لتبسيط اإلجراءات
	wتطبيق أسلوب الوقت والحركة لتحسين العمليات

الفئات المستهدفة:
المدراء والمشرفون وشاغلي الوظائف االشرافية ومن في حكمهم.
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المحتويات األساسية:

نظرة اشملة عن الهندرة:
	wتعريف الهندرة
	wالعمليات االستراتيجية
	wالنظم والسياسات
	wتعظيم تدفق العمل واإلنتاجية
	wخصائص الهندرة

مهنجية الهندرة:
	wدوافع مشاريع الهندرة
	wمنهج الهندرة
	wالهندرة السريعة
	wمراحل ومهام الهندرة
	wالتحسين المستمر
	wعوامل فشل ونجاح الهندرة
	wالوصايا العشرة

إعادة هندســة عمليات األعمال:
	wتعريف هندسة عمليات األعمال
	wالمبادئ الرئيسية إلعادة هندسة عمليات األعمال
	wاألهداف الرئيسية إلعادة هندسة عمليات األعمال
	wأهمية وفوائد إعادة هندسة عمليات األعمال
	wعناصر إعادة هندسة العمليات اإلدارية
	wالمنهجية المتبعة في إعادة هندسة العمليات اإلدارية

إعادة هندسة العمليات:
	wأنواع عمليات المنظمة
	wتعريف هندسة العمليات
	wركائز تعريف إعادة الهندسة
	wالمنظمات التي تحتاج إلعادة هندسة العمليات اإلدارية
	wالمبادئ الرئيسية إلعادة هندسة العمليات
	wاألهداف الرئيسية إلعادة هندسة العمليات

تقنيات هندسة االعمال:
	wالعوامل الحاسمة لنجاح إعادة هندسة العمليات
	wأهمية وفوائد إعادة هندسة العمليات
	wعناصر إعادة هندسة العمليات اإلدارية
	wاألدوات والتقنيات المستخدمة
	wالمنهجية
	wالتغييرات الثقافية
	wدور تكنولوجيا المعلومات في عمليات إعادة الهندسة
	wمقارنة بين التحسينات البسيطة المستمرة وإعادة هندسة العمليات

ماهية التغيري التنظيمي:

	wمفهوم التغيير التنظيمي
	wالمنظمات والتغيير
	wأهمية التغيير التنظيمي
	wلماذا التغيير التنظيمي؟
	wمؤشرات التغيير
	wمستلزمات التغيير التنظيمي

جماالت التغيري التنظيمي:

	wمجاالت التغيير التنظيمي
	wمستويات التغيير التنظيمي
	wأهداف التغيير في المنظمات
	wمبادئ عملية التغيير في الشركات والهيئات
	wأنواع التغيير في المنظمات
	wخصائص التغيير في المنظمات

هندسة ختطيط وتوزيع اجراءات العمل:

	wأسباب تعقيد اإلجراءات
	wاالسباب التنظيمية ،والشخصية
	wاإلبداع 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 :........................)استراتيجيات إعادة هندسة وتحسين عمليات االعمال (

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.


