
 
 

Business Process Management
- Mapping & Improvement

رسم خرائط العمليات و التحسين 
(BPMI)  المستدام

دورة تدريبيــة تفاعليــة تشــمل العديــد مــن المحــاور وحلقــات النقــاش التــي تشــرح قيمــة إدارة عمليــات 
األعمال، رسم خرائط التدفق للعمليات والتحسين المستدام (BPMI) كأداة لتمييز أعمال المنظمات في ظل 

المنافسة العالية. 

17 – 20 سبتمبر 2018
فندق دوست ثانى دبى، دبى، اإلمارات العربية المتحدة

بقيادة
أمين محمد عيسي

أهم فوائد حضور الدورة:
فهــم قيمــة إدارة و تحســين العمليــات  BPMI والمفاهيــم الرئيســية لتحليــل العمليــات، 

ورسم خرائط التدفق النموذجية  وقيمتها  لعملك  وللمتعاملين
تعلــم رســم خرائــط التدفــق النموذجيــة و اختيــار افضــل نمــوذج مناســب لمجــال عملــك 

يمكنك من تعريف نقاط التحسين المستمر
إنتــاج نمــاذج عمليــات األعمــال علــى المســتوى الصحيــح مــن التفاصيــل للمســاعدة فــي 

التحليل والقراءة والفهم على جميع مستويات المنظمة
تعلــم أفضــل أســاليب التحســين المســتمر و المســتدام ، والقيــاس بدقــة و التحليــل 

الشامل للعمليات وأنشطة العمل في جميع أنحاء المنظمة
إقتــراح تحســينات عمليــة إلدارة المنظمــة بفعاليــة وإعــادة تصميــم العمليــات المحســنة 

وتقديم الوثائق المناسبة للعملية والمهمة
إختيــار مؤشــرات األداء المناســبة لفهــم مــدى تحقيــق الهــدف المنشــود مــن المخرجــات 

والنتيجة المرجوة من العملية لتحقيق األثر المطلوب
•  تقييم رد الفعل المحتمل للتغيرات في العمليات وإدارة التغيير داخل المنظمة

•

•

•

•

•

 •

2 3

Earn Up To 24 CPD Points



 
تعرف على مدربك في هذه الدورة

أمين محمد عيسى
خبــرة مهنيــة متقدمــة فــي مجــال العمــل مع أكثر مــن ٣٥ عاما 
منظمــات  فــي  عليــا  قياديــة  مناصــب  فــي  الخبــرة  مــن 
وشــركات دوليــة (شــركة المالحــة العربيــة المتحــدة، مديــر 
لويــدز للتســجيل فــي منطقــة الشــرق األوســط، العديــد مــن 
المناصــب القياديــة فــي أورانــج األردن، مديــر إدارة عمليــات 
الجــودة ، مديــر إدارة المبيعــات و عالقــات الزبائــن، مديــر إدارة المشــاريع والتحــول) 
مــع مجــاالت متنوعــة مــن الخبــرة، بمــا فــي ذلــك تصميــم برامــج التحــول و التغييــر 
و تنفيذهــا مــن خــالل إســتخدام أفضــل إســتراتيجيات و أدوات التغييــر، وعالقــات 
الزبائــن، ونشــر ثقافــة بطاقــات القيــاس المتــوازن لــألداء ، وإطــالق المنتجــات 
والخدمــات، والجــودة وإدارة العمليــات التجاريــة، وإدارة التغييــر والتحســين مــن 

خالل أدوات الستة سيغما و اللين وإدارة المشاريع.

خبــره واســعة فــي تطويــر البرامــج وإدارة العمليــات التجاريــة مــع تاريــخ متميــز مــن 
إدارة المشــاريع مــن التخطيــط إلــى التنفيــذ. مهــارات إتصــال متميــزة مــع القــدرة 
المثبتــة لبنــاء وقيــادة فــرق عاليــة الكفــاءة، وتدريــب الموظفيــن التقنييــن وغيــر 

التقنيين لقيادة و إنجاح التغيير في المنظمة . 

الدورات /الشهادات الحاصل عليها المدرب:
مدقق معتمد من قبل لويدز ريجيستر لندن ألنظمة الجوده اآليزو ٩٠٠٠ و    •

١٨٠٠٠ OHSAS اآليزو ١٤٠٠٠ و اوساس  
كبير مدققين معتمد لجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز في االردن   •

• مدير مشروع معتمد للستة سيغما - الحزام األخضر واألسود وإصدار 
الشهادات

COPC  منسق معتمد ألداء إدارة عمليات العمالء  •
  KPIP) مدرب معتمد لدورات مؤشرات األداء الرئيسية المعتمدة المهنية  •

جامعة جورج واشنطن  -ومعهد اإلستراتيجية العالمي)   
 BALANCED SCORE مدرب معتمد لدورة بطاقات القياس المتوازن لألداء  •

CARDS BSC P  جامعة جورج واشنطن ومعهد اإلستراتيجية العالمي

نظرة عامة على الدورة التدريبية 
مــن أجــل تحســين و تطويــر العمــل المنجــز فــي المنظمــات، وزيــادة اإلنتاجيــة، مــن 
ــة  ــف  الحاج ــى تعري ــدورة عل ــز هــذه ال ــا . ترك الضــروري فهــم كيفيــة إدارة عملياته
إلــى إســتعمال نمــوذج العمليــات ، وكيفيــة إنجــاز ذلــك بإســتخدام منظومــة مــن 
ــل بيانــي يعتمــد علــى  ــط التدفــق  كتمثي ــز علــى رســم خرائ المهــارات، مــع التركي
ــر لتحقيــق أعلــى  ــات والتحليــل كجــزء مــن إطــار أكب ــح ترتيــب العملي الرســم لتوضي
الخطــوات  تشــرح  كمــا  وتحســينها،  التجاريــة  األعمــال  إدارة  خــالل  مــن  جــودة 
األساســية لمعالجــة رســم الخرائــط، وعوامــل النجــاح الحاســمة لجعلــه جهــد ناجــح 
مــن خــالل التحســين المســتدام لعملياتــك. تقــدم الــدورة اإلطــار العملــي لفهــم و 
التحســين   و  التطويــر  كيفيــة  وتصــف  التجاريــة  العمليــات  نمــوذج  إســتعمال 

المستمر ألنواع العمليات المختلفة .

تعتبــر خرائــط التدفــق Flow Chart مــن أبســط الطــرق لوصــف عمليــة أو نشــاط، 
حيــث توضــح جميــع مكونــات العمليــة ومراحلهــا المتعــددة وســير خطــوات العمــل 
مــن البدايــة إلــى النهايــة، وتســاعد كذلــك فــي تحديــد الطريــق الفعلــي للعمليــة، 
كفــاءة  درجــة  رفــع  أجــل  مــن  التفتيــش  ومراحــل  المتكــررة  العمليــات  وتحديــد 
أيــام   ٤ مــن  المكــون  التفاعلــي  البرنامــج  هــذا  المختلفة.خــالل  العمليــات 
للتدريــب ســوف يكتســب المشــاركون المعرفــة والمهــارات الالزمــة إلســتخدام  
البرنامــج نهجــا  نمــوذج العمليــات بدقــة علــى مســتوى المنظمــة، كمــا يقــدم 
مفصــال خطــوة بخطــوة لرســم خرائــط تدفــق العمليــات وتحليــل العمليــات بشــكل 
فعــال لضمــان عكــس نمــاذج عمليــة األعمــال بدقــة علــى الواقــع وتشــمل جميــع 

متطلبات و توقعات أصحاب المصلحة . 

يتــم نقــل المفاهيــم خــالل الــدورة مــن خــالل العــرض المفصــل، مــع التركيــز  علــى 
ورش تفاعليــة و عمليــة مســتقاة مــن الخبــرة الواســعة فــي مختلــف مجــاالت 
ــال ,  ــد عــن ٢٥ ســنة فــي هــذا المج ــرة تزي العمــل للمــدرب, و المكتســبة مــن خب
مــع اســتخدام المدخــالت الضروريــة مــن المتدربيــن لتحفيــز إســتخدام حلــول مــن 
واقــع أعمــال المتدربيــن. فــي هــذة الــدورات يتــم تطبيــق المعرفــة المكتســبة 

على أمثلة واقعية ودراسات حالة. 

ــدورة علــى ســنوات مــن أفضــل الممارســات  ــم ومحتــوى هــذه ال تســتند مفاهي
المستقاة من  خبرة المدرب في إدارة  و تحسين العمليات  (BPMI) في مختلف 
الصناعــات ومجــاالت العمــل عبــر القطاعــات التجاريــة والخدمــات العامــة و القطــاع 

الحكومي.

الحضور 
هــذة الــدورة مصممــة ألي شــخص يرغــب فــي تعلــم كيفيــة إدارة و تحســين أداء 
منظمتــه مــن خــالل أدوات وتقنيــات إدارة عمليــات األعمــال ، رســم خرائــط التدفــق 
للعمليات والتحسين المستدام  (BPMI) وليس لها أي شروط مسبقة، بحيث يمكن 
اإلســتفادة منهــا مــن قبــل أي شــخص مهتــم علــى جميــع المســتويات اإلداريــة 
للمؤسســة، كمــا يمكــن اإلســتفادة مــن المهــارات المكتســبة فــي الحيــاة الخاصــة 

أيضا.

: CPD نبذة عن
 

 CPD فثى عام ١٩٩٦ ، مركز CPD أنشأ مركز
هو  مركز اإلعتماد لشــهادة CPD المســتقل 
و  القطاعــات  جميــع  فــي  يعمــل  حيــث 
ــة  ــم اإلضافي التخصصــات وتطبيقــات التعل
ويدعــم سياســات المنظمــات المؤسســية 

والمهنية على الصعيد العالمي.

CPD هــو المصطلــح المســتخدم لوصــف 
فيهــا  يشــارك  التــي  التعليميــة  األنشــطة 
قدراتهــم  وتعزيــز  لتطويــر  المحترفــون 
والمعرفــة  المهــارات  علــى  والحفــاظ 

المكتسبة وتحديثها بشكل مستمر.

هذه الدورة التدريبية معتمدة من مركز التطوير المهنى المســتمر  CPD مما 
يعنــى أن محتــوى الــدورة يطابــق جميــع معاييــر ومؤشــرات CPD. تــم التدقيــق 

في قيمة التعلم لضمان النزاهة والجودة.

معلومات عن الدورة التدريبية

 
+971 4 408 2838

Arabic.Training@informa.com



(BPMI) رسم خرائط العمليات و التحسين المستدام

جدول وبرنامج الدورة

تاريخ
17 – 20 سبتمبر 2018
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لإلتصال
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مواعيد الدورة سيتم فتح التسجيل في تمام الساعة 8:00 صباحًا في اليوم األول. وسوف تبدأ الجلسات فورا في الساعة 08:30 صباحًا وتنتهي في الساعة 
14:30 مساًء. سوف يكون هناك فترتين إستراحة قصيرتين لتقديم المرطبات وسيتم تقديم وجبة الغداء بنهاية كل يوم.

اليوم األول 
الحاجة إلى إدارة وتحسين العمليات في المنظمة 

(BPMI)
ما هي إدارة العمليات؟  •

ما هي فوائد إدارة العمليات :  للعمالء، للموظفين،   •
    للمنظمة 

وجهة النظر التنظيمية واإلرتباط باإلستراتيجية و   •
   الرؤية للمنظمة 

لماذا نحتاج إنشاء منظمة محورها إدارة العمليات؟  •
مسؤولية اإلدارة  •

نموذج العملية
ما هي العملية؟  •

فوائد إستخدام نموذج العملية  •
تحديد وتحليل متطلبات العمالء  •

    KANO Modelنموذج كانو  •
   * تمرين عملي

SIPOC نموذج العملية – سايبوك  •
   * تمرين عملي

الفرق بين المخرجات والنتائج  •
كيفية إدارة العمليات التجارية والتفاعالت بينها   •

متطلبات تصميم العملية الفعالة  •

اليوم الثاني
تقنيات تخطيط العمليات

ما هو رسم الخرائط العملية  وما هي أهميته  •
أنواع خرائط التدفقات للعمليات  •

 "AS IS "إنشاء نموذج العمليات "كما هو  •
إنشاء خرائط التدفقات للعمليات على المستوى   •

   الصحيح من التفاصيل والوضوح
إنشاء مخططات النشاطات اإلنسيابية   •

   * تمرين عملي
إنتاج خريطة التدفق اإلنتشارية  •

(Swim Lane Process Flow)   
   * تمرين عملي

تنقيح وتحسين مستوى خرائط التدفق للعمليات
مشاكل رسم الخرائط وكيفية تصحيحها  •

مستوى التفصيل: كم يكفي ؟   •
تفاصيل العمليات  •

اليوم الثالث
تحسين العمليات بشكل مستمر و مستدام
دورة ديمينغ (PDCA) - التحسين المستمر والمستدام  •

   * تمرين عملي
 Learning by Doing التعلم عبر التطبيق  •

 Benchmarking  المقارنة المعيارية  •
منهجية كايزن KAIZEN والتفكير الفعال في التعرف على مواطن الهدر و   •

معالجتها
   * تمرين عملي

5S منهجية  •
   * تمرين عملي

تحسين العمليات بشكل فعال
التقنيات واألسئلة العملية التي تتحدى قواعد   •

   األعمال القديمة
إنشاء نموذج "أن يكون" ”To Be“ للعملية بعد   •

   التحسينات المرحلية
تحليل أداء العمليات  •

تحديد وتطبيق المقاييس ومؤشرات األداء   •
   الرئيسية ، تابعة وموجهة

قياس المخرجات مقابل قياس النتائج و توقع أو   •
   المساهمة في تحقيق األثر

اليوم الرابع
منهجية السته سيجما (Six Sigma) كأداة لتحسين العمليات

ما  هي الفائدة من إستخدام منهجية السته   •
   سيجما (Six Sigma) لتحسين العمليات؟

 Six Sigma ما هي منهجية السته سيجما  •
ما هو التباين Variation ؟ أهمية تقليل التباين  •

نظرة عامة على طريقه دمايك DMIAC للتحسين   •
 Cause and Effect Diagram نموذج  السبب والنتيجة  •

 Pareto Chart مخطط باريتو  •
Control Chart  مخططات السيطرة  •

  * تمرين عملي

(BPMI) ثقافة إدارة وتحسين العمليات
وضع المبادئ موضع التنفيذ  •

القيادة و اإللتزام على جميع المستويات في   •
   المنظمة والمشاركة الفعالة

نصائح لتطوير و تدريب القادة والموظفين مع   •
   تطبيق منهجية التغيير لألفضل

تنفيذ إستراتيجية األعمال التي تعتمد على   •
   متطلبات وتوقعات المتعاملين والزبائن

التركيز على التحسين المستدام  -  دور التدقيق   •
   والمراجعة



الدورة التدريبية
الرسوم قبل

08 يوليو 2018
الرسوم النهائية

رسم خرائط العمليات و
(BPMI) التحسين المستدام

17 – 20 سبتمبر 2018

الرسوم قبل
12 أغسطس 2018
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دوالر امريكي
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رسم خرائط العمليات و
(BPMI) التحسين المستدام

17 - 20 سبتمبر 2018
فندق دوست ثانى دبى، اإلمارات العربية المتحدة

قم بحجز ودفع رسوم كاملة لزميلين فقط والثالث سيتمكن من الحضور مجانا.

ال يطبق هذا العرض مع خصومات الشركات.  •
يجب القيام بالسداد قبل بدء الدورة لإلستفادة من هذا العرض.  •

العرض 3 مقابل 2 ساري المفعول على السعر النهائي لرسوم التسجيل فقط.  •

تشمل رسوم الدورة الوثائق والحقيبة التدريبية،الغداء والمرطبات. وسوف يحصل المتدربين فى حالة حضور
جميع أيام الدورة التدريبية على شهادة حضور الدورة .

تخضع جميع التسجيالت للشروط واألحكام، يمكنك مراجعة جميع الشروط واألحكام عبر
www.informa-mea.com/terms يرجى القراءة بعناية حيث أنها تشمل معلومات مهمة. فى حالة قيامك

بنأكيد تسجيلك بالدورة التدريبة فإنك توافق على اإللتزام بكافة الشروط واألحكام.

للتســجيل طــرق  أربعــة  هنالــك 
هــــــــــــــــــــــــــــــــاتف: 2838 408 4 971 +
فــــــــــــــــــــــــــــــاكس: 2438 335 4 971 +

Arabic.Training@informa.com :البريد اإللكتروني
Informa Middle East Ltd. :بـــــــــــــــــــــــــــــــــــريــد
PO Box 9428, Dubai, UAE                          

مكان الدورة
فندق دوست ثانى، دبى، اإلمارات العربية المتحدة -  تليفون: 3333 343 4 971+ 

تفاصيل اإلقامة
نحــن نوصــي بشــدة أن تقــوم بتأميــن حجــز غرفتــك فــي أقــرب وقــت ممكــن لتجنــب اإلنتظــار للحظــة األخيــرة, يمكنــك 
التواصل مع مكتب الضيافة لمزيد من المساعدة على رقم تليفون: 97144072693+ أو فاكس: 97144072517+ أو بريد 

hospitality@informa.com :إلكتروني

© Copyright Informa Middle East LtdCode: BC7386A AA/MF    BUSINESS OPERATIONS

يوجد خصم خاص فى حالة الحجزال يشمل التسعير ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٪5، حيثما ينطبق ذلك
لشخصين أو أكثر

لإلتصال: 2838 408 4 971 +
a.watts@informa.com :البريد اإللكتروني

ــا علــى تقديــم هــذه  هــل تفضــل أن تتفــق معن
الــدورة التدريبيــة بشــكل خــاص داخــل منشــأتك ؟

وفــر المــال وقــم بخلــق تجربــة فريــدة ذات صلــة 
ــدورة  ــك مــن خــالل  تخصيــص هــذه ال بعملــك وذل
لمتطلبــات منشــــأتك الخــــاصة، ممـــا يــؤدى إلــى 
قـــــم  المتدربيــن,  لــــدى  والــــتأثير  القيمــة  رفــع 
باإلتصـــــال بـ لييه كيندل على 2624 407 4 971+
cts@informa.com : أو رســــــــالة إلكتـــــرونية على
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mea@informa.com
Customer Services Cancellation
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 • 
www.informa-mea.com/terms-and-conditions-for-

delegates


