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تنظيم وتخطيط وقيادة العمليات التشغيلية

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

في كل منظمة ، هناك عمليات تحتاج إلى التصميم والتنفيذ والقياس والتحسين بغض النظر عن الصناعة والبيئة.  في هذا البرنامج ، سيتعلم المشاركون كيف أن عملية رسم الخرائط 

وهي أداة قوية للمؤسسة وسوف يمارسون عمليات رسم الخرائط باستخدام األمثلة ذات الصلة.  وباستخدام أدوات ومبادئ Lean و Six Sigma ، سوف يفهم المشاركون كيف 

يمكن لعملية رسم الخرائط أن توضح الحالة الحالية والحالة المستقبلية المرجوة للمؤسسة.  وكيفية تطبيق أدوات تحليل وإعداد وتطبيق آليات التخطيط والتصميم اإلستراتيجي 

وتحسين جودة العمليات.

يتضمن ذلك تحليل العمليات للعثور على مشكالت العملية، والمشكالت الهيكلية ، وضعف الضوابط ، وقضايا األشخاص أثناء استخدام التقنيات العملية والعمليات الواقعية.  يساعد 

الوصول إلى جذر السبب في قضايا الجودة وحسن التوقيت حيث يمكن للمشاركين تنفيذ ما تعلموه على الفور في عمليات العمل الخاصة بهم.

ال يركز هذا البرنامج فقط على مجموعة المهارات ولكن على العقلية. سيعطي تخطيط العمليات المشاركين المهارات الالزمة لسن عملية تحسين حقيقية داخل مؤسستهم. وهذا 

يشمل تسهيل العقلية المطلوبة للمؤسسات لتمكين عملية  الالزمة للحفاظ على مكاسب تحسين العملية.  سيتعلم المشاركون أيًضا استراتيجيات فعالة الختيار وتنظيم وتسهيل الجهود 

من خالل التغلب على العوائق التي تحول دون تحسين العملية.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	w. تحديد انواع اآلليات وأهميتها بالنسبة لسير العمل في المنظمة بنجاح

	w.معرفة كيف تدفع إدارة العمليات االستراتيجية الميزة التنافسية

	w .  تحسين تدفق المعلومات والعمل  وتقليل األخطاء والتناقضات وعدم الكفاءة والهدر 

	w.  استكشاف مؤشرات ومقاييس األداء   وتقليل أوقات اإلنتاج أو تحسينها أو إعادة استثمارها 

	w.  تعلم مهارات القيادة والتواصل ورسم خرائط العمليات

	w. فحص منهجيات التقييم وإعادة الهندسة المختلفة

	w المراقبة والتحسين لمواصلة تحسين العمليات التجارية 

	wوالمفاهيم الرئيسية لتحليل العملياتBPMI  فهم قيمة إدارة و تحسين العمليات

	wإنتاج نماذج عمليات األعمال على المستوى الصحيح من التفاصيل للمساعدة في التحليل والقراءة والفهم على جميع مستويات المنظمة

	wالتعرف على المعايير الدولية للمنهجيات واآلليات في إدارة وتطوير العمليات ورسم خرائط التدفق النموذجية

	wتعلم أفضل أساليب التحسين المستمر و المستدام ، والقياس بدقة و التحليل الشامل للعمليات وأنشطة العمل في جميع أنحاء المنظمة

الفئات المستهدفة:

المدراء والقادة والمشرفين ومديري العمليات واألفراد المشاركون في تحسين المشاريع وعمليات المبادرة وتصميم العمل وتحسين اإلنتاجية.
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المحتويات األساسية:

تنظيم وتخطيط وقيادة العمليات التشغيلية

تعاريف وعنارص إدارة العمليات:

	wتعريف العملية
	wنهج عملية التحسين
	wمزايا عملية رسم المخططات
	wعناصر العملية
	wفوائد رسم المخططات
	wسمات عملية رسم المخططات
	wكفاءة العملية مقارنة مع فعاليتها
	wتحليل أصحاب المصلحة

فهم هنج العمليات والقيمة المضافة:

	wفهم نهج العملية
	wخصائص العملية
	wالفرص المتاحة من حيث تقليل زمن الدورة والعيوب
	wشرح القيمة المضافة
	wللحد من هدر العمليات  Lean مبادئ
	wأنواع الهدر الثمانية في العمليات

مهنجية إعادة الهندسة:

	wالحاجة إلعادة الهندسة
	wتحديد ماهية إعادة الهندسة وحدودها
	wأنماط إعادة التصميم
	wإعادة الهندسة
	wالتبسيط
	wتحليل القيمة المضافة
	wالفجوات واالنقطاعات
	wأفضل الممارسات في إعادة هندسة العمليات

حتسني العمليات وقياهسا:

	wالمصطلحات الرئيسية

	wأنواع أدوات رسم الخرائط

	wالمخطط االنسيابي البسيط

	wمخططات سير العمل

	wتوظيف التخطيط االنسيابي

	wقيمة خرائط اتجاه التيار

	wعملية التسلسل الهرمي

	w عملية التخطيط

	wتحليل الفشل وتحليالت التأثير

حتسني العملية والقياس:

	wتشخيص العملية

	wتحليل وتحسين العملية

	wمخطط السلحفة

	wاستخدام الخرائط العملية لتحديد األسباب الجذرية

	wالركائز االثني عشر لتبسيط العملية

	wتقنيات حل المشاكل

	wالحاجة إلى القياس

	w)KPIs( مؤشرات األداء الرئيسية

	wالمفاضلة وبطاقة األداء المتوازن

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER



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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)تنظيم وتخطيط وقيادة العمليات التشغيلية(
أدوات تحليل وإعداد وتطبيق آليات التخطيط والتصميم اإلستراتيجي وتحسين جودة العمليات

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................


