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االستراتيجيات الحديثة في
إدارة العمليات وتخطيط سير العمل

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

مقدمة:
ُتعنى بها المؤسسات  العمليات من المواضيع الهامة التي  التكامل بين األقسام المختلفة للمؤسسة، وُتَعد إدارة  العمليات وتخطيط سير العمل، في تحقيق  تكمن أهمية إدارة 

والشركات الكبرى. تقوم ادارة العمليات بتنظيم بيئة العمل جيدا، وتقليل الفواقد في العملية اإلنتاجية من وقت وجهد و خامات وموارد.

  تم تصميم هذه الدورة لتعزيز مهارات وكفاءات المشاركين في االستراتيجيات الحديثة في إدارة العمليات وتخطيط سير العمل، تبسيط العمل وتحليل العمليات واإلجراءات، تصميم 

سير العمل، رسم خرائط العمليات، وكيفية تقييم العمليات الحالية وتحسينها. وسيتعلم المشاركون في هذه الدورة أيضاً أدوات رسم مخطط العمليات واإلجراءات والكشف عن 

المشاكل وفرص التحسين.

 كما توفر هذه الدورة للمشاركين فهما شامال للعناصر الرئيسية لإلدارة الفعالة للعمليات، بما في ذلك: الحوكمة، وتقارير األداء الفعال من منظور استراتيجي وجودة على حد 

سواء، وتختتم بتطوير االستدامة واإلبالغ عنها لتعزيز وحماية السمعة التنظيمية وذلك من خالل التدريب العملي المكثف، بهدف تطبيق المعرفة والمهارات المكتسبة من هذه 

الدورة  فور عودتهم إلى العمل.   

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

مهام إدارة العمليات ومسؤوليات مدير العمليات	 

تصميم العمليات وتحسينها وتصميم سالسل القيمة وسالسل القيمة التشغيلية	 

كيفية تصميم وتطوير المنتجات والخدمات في المؤسسة	 

تطوير طرق إدارة العمليات وتصميم مساقات العمل	 

طرق تطبيق التحسينات بشكل مستمر )كايزن(	 

تنفيذ اإلجراءات والعمليات المعقدة  بطرق أكثر منهجية 	 

تحليل مخططات تدفق العمليات ورسم خرائط التحسين	 

الوعي باألساليب الحديثة في تطوير نظم وأساليب العمل	 

معرفة كيفية  بناء منظمة مستدامة: التحديات والفرص واالستراتيجيات 	 

كيفية تقييم العمليات الحالية وتحسينها ، ومواءمة العمليات مع نتائج األداء المطلوب	 

تقنيات وأدوات لتحديد / التقاط سير العمل بكفاءة وفعالية،وتقييم سير العمل الحالي وتحسينه	 

تنظيم الموارد المحدودة إلستخدامات أكثر إنتاجية بهدف تحقيق أقصى استفادة ألصحاب المصلحة في الشركة	 

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

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

الفئات المستهدفة:
المدراء والقادة   وكبار المديرين والمدراء التنفيذيين،  ومدراء العمليات ،  ومشرفو العمليات  ومديري الجودة ورؤساء االقسام والمشرفون والموظفون الموكل اليهم تخطيط 

سير العمل وادارة العمليات.



مقّدمة إىل إدارة العمليات:

العمليات وكيفية إدارتها	 
دور مدير العمليات	 
ما هي أهم العناصر الالزمة لنجاح العمليات	 
ماهي هي األعمدة األربعة في العمليات	 

إسرتاتيجية العمليات:

طرق وتصميم العمليات وأدوات التصميم	 
 اللغات واالستراتيجيات المتعارف عليها لتصميم طرق العمل	 

تصميم العمليات:

كيفية تصميم العمليات	 
تصميم المنتجات والخدمات وطرق العمل ومواقع العمل	 

تطوير العمليات:

تطوير العمليات وأدائها	 
ماهي هي النواحي اإلدارية التي يتم عن طريقها تطوير العمليات	 
ما هي  األدوات والمجاالت الحديثة المستخدمة لتطوير العمليات	 
التحسين المستمر للعمليات ورفع كفاءتها والتقليل من الفاقد خالل تنفيذها 	 

 تقييم األداء التشغييل :

 ضمان جودة التسليم في إدارة العمليات 	 
 تحديد وتقييم وتخفيف المخاطر التشغيلية 	 
 وضع ضوابط تشغيلية فعالة 	 

 إدارة التغيري داخل العمليات :

 بناء قدرات العمليات 	 
 بناء الكفاءة التشغيلية 	 
 تعديل الموارد للتكيف مع التغيير 	 

 نظم معلومات إدارة العمليات :

 نظرة عامة على نظم المعلومات اإلدارية 	 
 	 )MI( إنشاء مستويات مناسبة من المعلومات اإلدارية 
 نشر المعلومات اإلدارية لدعم اتخاذ القرارات التشغيلية والتحسين المستمر 	 

 تأثري إدارة العمليات عىل احلوكمة التنظيمية :

 ضمان االمتثال 	 
 تقنيات التحسين المستمر 	 

 تقارير إدارة العمليات :

 اإلبالغ الفعال عن األداء التشغيلي 	 
 فهم األداء المالي واإلبالغ عنه 	 
 فهم جودة التسليم واإلبالغ عنها 	 

 إدارة العمليات المستدامة :

 الجوانب البيئية إلدارة العمليات المستدامة 	 
 مجموعة أدوات تشخيص إدارة العمليات 	 
 مفهوم خط القاع الثالثي وتطبيقاته 	 

 فهم حتسينات كفاءة العمليات واإلبالغ عهنا :

 تحسينات وقت الدورة 	 
 إدارة العمليات اللينة 	 
 تحليل السبب الجذري الفعال 	 

تطوير نظم وإجراءات سري 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	 

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	 
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االستراتيجيات الحديثة في
إدارة العمليات وتخطيط سير العمل

جدول وبرنامج الدورة:

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



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:

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: 

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)االستراتيجيات الحديثة في إدارة العمليات وتخطيط سير العمل(
احدث ممارسات ادارة وتخطيط العمليات وتخطيط سير العمل وتبسيط اإلجراءات

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.


