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:التاليةلتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات والموقف الذهني في المجاالت

 ي عملية األعمال ودورها في القيادة واالستدامة وتحقيق التميز ففهم

مجال األعمال 

 وتنفيذ عملية وتقنيات التحسين المستمرفهم.

 وتنفيذ عملية فهمBPI & BPA ودورات الحياة واألدوات وتحليل

.السبب والنتيجة التخاذ القرار

 ية وتحسينات تقنيات للتحليل ورسم الخرائط العملية وتقييم العملتنفيذ

.العملية

العملتطوير مفاهيم اإلبداع واالبتكار كأسلوب عمل مع أعضاء فريق

لتحقيق التميز في تحسين األعمال واإلنجاز

ل استخدام موارد أداة الجودة لتحقيق التطابق مع معايير األعمال ، مث

SPC وSix-Sigma و  أدوات مراقبة الجودة وما إلى ذلك لتسهيل

.تحسينات عمليات المؤسسة 

 :الجلسة األولى
البدء-

مقدمة في إدارة عمليات االعمال -

 :الجلسة الثانية
الحاجة إلى التحسين المستمر للعملية-االعمالمفهوم إدارة عمليات -

.دور التكنولوجيا في إدارة العمليات-
:الجلسة الثالثة

.دورة حياة عمليات االعمال-



:الجلسة الرابعة

.BPAخطوات عملية  .BPIتحليل األعمال مقابل -

:ةالجلسة الخامس

.(ماذا لو)تحليلإنشاء خريطة عملية وإجراء -

:الجلسة السادسة

.العمليةوتنفيذ ومراقبة تغييرات تخطيط -

:الجلسة السابعة

.إلدارة عمليات التحسينSig Sigmaمنهجية تطبيق -

:الجلسة الثامنة

خصائص وعادات األشخاص ونمذجةاإلبداع في مكان العمل إلهام -

.المبدعين

:الجلسة التاسعة

-تلك المتعلقة بتحسينات العملية ، .التغييراتإدارة -

،إشراك أعضاء الفريق ، وتوقع الحواجز -

:الجلسة العاشرة

-؛BPI (BPIC)إنشاء مركز -عملية التحسين المستمر إدارة -

لدعم أصحاب المصلحة ، واستراتيجية األعمال ،BPICاالستفادة من -

.والتقييموالتقاط المعرفة ، والرصد 

:عشرةالحادية الجلسة 

-عملية التحسين المستمر إدارة - (BPIC)  ؛ االستفادة منBPIC لدعم

.أصحاب المصلحة واستراتيجية األعمال والمراقبة والتقييم
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:يجب أن يكون المشاركون قادرين على أداء ما يلي

.سسيةإدارة عمليات االعمال وتحقيق التطابق مع معايير الفعالية المؤ•
ة ، وتحسين إجراء تحليل العملية ، ورسم الخرائط العملية ، وتقييم العملي •

.العملية
لية ، المشاركة مع أصحاب العالقة بالمؤسسة ، لتحليل العمليات الحا •

اتخاذ القرارات  .وتحديد االنحرافات ، واألسباب الجذرية ذات الصلة

.المناسبة بناًء على الرضا التام ألصحاب المصلحة
وتوقعات تطبيق عمليات تحليل األعمال التي تؤدي إلى تحديد احتياجات •

.العمالء الداخليين والخارجيين
اح التغييرات تنفيذ منهجية تخطيط العملية وإجراء التقييم المناسب القتر •

.المطلوبة
فاءات العمل بشكل فعال على إعادة تصميم سير العمل ، لتحسين الك •

.وتحقيق القبول من قبل أصحاب المصلحة
واستخدامها لتحسين  "عملية األعمال"اإللمام التام بدورات حياة  •

.العمليات ومن خاللها المنتجات والخدمات
.، لدفع تحسينات عمليات األعمالBPIاستخدام أدوات  •
.إدارة مبادرات التحسينات المستمرة لتعزيز التميز المؤسسي •
لوب عمل تطبيق األدوات التي تؤدي إلى اإلبداع في جميع العمليات كس •

.مستمر

مخرجات التعلم 

اخرون/ االخصائيينالمدراء والمشرفين و
الفئة المستهدفة 

الشرح واالسئلة والعرض والمناقشات الجماعية

تشمل: فردية وجماعية/ الممارسات العملية

التمارين ولعب االدوار

الحاالت الدراسية

العصف الذهني والخرائط الذهنية

استراتيجيات التفكير الست

دايكرامدانكر

المزدوجةالمقارنة 

/  التدريبية المادة 

خدمة التكنولوجيا المست
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