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مقدمة:

 تصف هذه الدورة المهارات والمعرفة المطلوبة لتطوير اإلجراءات ونظم العمل وتنفيذ سياسات االستدامة في مكان العمل وتعديل السياسة لتناسب الظروف المتغيرة.  تم تصميم 

هذه الدورة المكثفة والعملية لتمكين المشاركين من  تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات مكان العمل لالستدامة،  تنفيذ سياسة وإجراءات االستدامة في السياسات واإلجراءات التنظيمية 

األوسع   والتشاور، مصادر المعلومات الداخلية والخارجية واستخدامها في تخطيط وتطوير سياسات وإجراءات االستدامة المؤسسية، التعامل بكفاءة مع العوائق التي تحول دون 

تنفيذ السياسات واإلجراءات في المنظمة واالستراتيجيات الممكنة لمعالجتها، اعداد وتنفيذ ومراجعة سياسات االستدامة في مكان العمل  والتواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين 

لتوليد المشاركة في تطوير وهيكلة اإلجراءات وسياسة االستدامة وتنفيذها والتحسين المستمر .

سوف يستكشف المشاركين في هذه الدورة تقنيات لضمان الترحيب بالسياسات واإلجراءات وفهمها وقبولها وتنفيذها بالكامل من قبل جميع أولئك الذين يحتاجون إلى استخدامها. 

توفر الدورة التدريبية دليال  إلنشاء وثائق سياسات وإجراءات هادفة ، وترجمة السياسة إلى عمل من خالل تطوير اإلجراءات ذات الصلة. 

اهداف الدورة:

عنداالنهتاءمنهذهالدورةالمكثفةسيتمكنالماشركونمن:

	wتطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات مكان العمل لالستدامة 

	wتنفيذ سياسة وإجراءات االستدامة في السياسات واإلجراءات التنظيمية األوسع 

	wالتقنيات واألساليب المستخدمة في صياغة السياسات واإلجراءات الفعالة 

	w. تطوير خطط العمل لألنشطة والمهمات الرئيسية

	wتطبيق آليات فعالة لزيادة كفاءة سير العمل

	w. تعزيز الدراسات التحليلية لتحسين كفاءة وفعالية العمل والنتائج المرجوة

	wمعرفة مصادر المعلومات الداخلية والخارجية واستخدامها في تخطيط وتطوير سياسات وإجراءات االستدامة المؤسسية 

	wمعرفة العناصر المطلوبة لتطوير سياسات وعمليات االستدامة التنظيمية 

	wقضايا االستدامة الشائعة مع األنظمة واإلجراءات التنظيمية 

	wالتعامل العوائق  التي تحول دون تنفيذ السياسات واإلجراءات في المنظمة واالستراتيجيات الممكنة لمعالجتها 

	wالتشاور والتواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين لتوليد المشاركة في تطوير سياسة االستدامة وتنفيذها والتحسين المستمر 

المنهجية:

العروض والمناقشات  الفرص من خالل  تبادل األفكار ومناقشة  المشاركون من  العملية. وسيتمكن  الحاالت  العملي وتحليل دراسة  التدريب  الدورة بشكل كبير على  تعتمد هذه 

الجماعية. هذا باإلضافة إلى استخدام األنشطة المتنوعة والمحاكاة لتعزيز تجربة التعلم وتبادل األفكار.

الفئات المستهدفة:

المدراء والقادة ورؤساء األقسام  والمشرفون والموظفون المهتمين في تطوير إجراءات العمل.



المحتويات األساسية:
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العملياتواإلجراءات...نظرةعامة:

	wمفهوم وسياسة اإلجراءات والعمليات

	wأهداف تحليل وتوثيق إجراءات العمل

	wمظاهر الحاجة إلى تحليل وتوثيق إجراءات العمل

	wمنهجية تبسيط اإلجراءات

	wالدورة الكاملة لإلجراءات والعمليات

السيااستواإلجراءات:

	wاألهداف المرجوة من اإلجراءات

	wاالعراض التي تشير إلى وجود إجراءات معقدة

	wتعريف تطوير وتبسيط اإلجراءات

	wأهداف استدامة العمل

	wأسلوب تطوير اإلجراءات الفعالة

	wتعريف اإلنتاجية

	wاسباب اإلنتاجية الضعيفة

	wكيفية تحسين اإلنتاجية

دليلسيااستوإجراءاتالعمل:

	wمفهوم وأنواع وتقسيمات السياسات

	wالمجالت التي تغطيها السياسات

	wأهم خصائص السياسات الجيدة

	wتقييم مدى فاعلية السياسات في تحقيق التنفيذ السليم

توثيقالسيااستواإلجراءات:

	w.مفهوم وأهمية التوثيق

	w.وضع دليل سياسات وإجراءات العمل

	wالتوثيق وفقا لمفاهيم نظم الجودة الشاملة

	wأساليب وطرق التوثيق

	w إعداد دليل اإلجراءات وكتيبات السياسات

تطويرنظمالسيااستواإلجراءات:

	wتحديد احتياجات السياسات واإلجراءات

	wتحديد الرؤية وتقييم الوضع الراهن

	w تلخيص دليل السياسات واإلجراءات

	wتحديد فريق السياسات واإلجراءات

مهنجياتوأدواتحتليلوحتسنياإلجراءاتوالعمليات:

	wمنهجية تطوير تحسين اإلجراءات

	wخطوات اختيار اإلجراءات

	wتحليل البيانات وتقييمها

	wطرح االقتراحات بهدف التحسين

	wالمتابعة والتقييم

	wأنواع مخططات اإلجراءات والعمليات

	wفوائد خرائط العمليات

	wالخرائط المبسطة التفصيلية لسير العمل

	wالتفكير الرشيق

	wمصادر الهدر الثمانية

	wادوات التفكير الرشيق

	wلتحسين التنظيم المؤسسي S5 منهج

	wمخططات الرسم البياني للوظائف

	wمخططات تدفق القيمة

	w)تدقيق العملية )رسم السلحفاة البياني

	wمخطط الرسم البياني إلجراءات العمليات

	wالرسم البياني للعمليات متعدد األعمدة

	wعوامل إنجاح وتطوير السياسات واإلجراءات

حتقيقاالستدامةالمؤسسية-ورشةعمل:

	wالشمولية

	wالنزاهة

	wاإلشراف

	wالشفافية



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

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: 

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

) تطوير سياسات وإجراءات العمل لتحقيق االستدامة (

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

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.


