
 

                        

 )إجراءات العمل وتبسيط العمليات(   ورشة عمل
 

 ؟ البرنامجيشارك في هذا  من

عمل أو المستخدمون المدراء والمشرفون والموظفون الذين يشاركون في تصميم وتبسيط إجراءات ال •

 النهائيون لهذه اإلجراءات.

 من تراهم جهتكم الموقرة مناسبين لحضور هذا البرنامج، وذلك حسب طبيعة عملهم. •

 

 مكان اإلنعقاد: 

 دبي  –اإلمارات العربية المتحدة 

 يخ اإلنعقاد:ارت

 2021 (ديسمبر 2 – نوفمبر 28)

 

 رسم البرنامج 

 أمريكي دوالر 2900رسم المشاركة للشخص الواحد: 
 

 

 

 أهداف ورشة العمل

 

ي نهاية 
 
 :من ورشة العملسيتمكن المشاركون ف

 .معرفة مبادئ التصميم المؤسسي وعالقة تلك المبادئ بمستوى التعقيد •

ي المؤسسات •
دة ف 

ّ
تبة عىل السياسات واإلجراءات المعق  .تحديد اآلثار المتر

 .العمليات ومخططات العملاستخدام تقنيات مخططات تدفق  •

 .مقارنة األدوات المختلفة للتبسيط ووضع المخططات •

ي وحدات المؤسسة •
 .تحليل وتوزي    ع مهام العمل بفعالية بي   موظف 

ي تحسي   مستوى الكفاءة المؤسسية •
 .إدراك أهمية تصميم المكتب والعمليات ف 

  



 

                        

نامج  خطة عمل البر

اإلدارية والتصميم المؤسسي دور العملية اليوم األول:   

  9:00 – 8:30 االستقبال والتعارف

  10:00 – 9:00 العالقة بي   التخطيط والتحكم 

ي تؤثر عىل التنظيم وصياغة االجراءات
ات التر  11:30 – 10:30 التأثت 

 12:30 – 11:30 التخطيط واألداء 

 14:30 – 13:30 مبادئ التصميم المؤسسي 

 15:00 – 14:30 المخطط الهيكىلي التنظيمي خطوات إعداد 

  : ي
 السياسات واإلجراءاتاليوم الثان 

  10:00 – 9:00 األهداف المرجوة من اإلجراءات 

ي تشت  إىل وجود إجراءات معقدة
 11:30 – 10:30 االعراض التر

 12:30 – 11:30 أهداف تبسيط العمل

 14:30 – 13:30 أسلوب تطوير اإلجراءات الفعالة

 15:00 – 14:30 كيفية تحسي   اإلنتاجية 

 تبسيط التحليل و النهجيات وأدوات ماليوم الثالث: 

 10:00 – 9:00 تحليل البيانات وتقييمها

احات بهدف التحسي     11:30 – 10:30 طرح االقتر

 12:30 – 11:30 أنواع مخططات اإلجراءات والعمليات

 14:30 – 13:30 الخرائط المبسطة التفصيلية لست  العمل

 15:00 – 14:30 مصادر الهدر الثمانية

تحسي   اإلجراءات والعملياتاليوم الرابع:   

ي للوظائف
  10:00 – 9:00 مخططات الرسم البيان 

 11:30 – 10:30 مخططات تدفق القيمة  

ي إلجراءات العمليات 
 12:30 – 11:30 مخطط الرسم البيان 

ي للعمليات   
 14:00 – 13:30 متعدد األعمدةالرسم البيان 



 

                        

 15:00 – 14:00 عوامل إنجاح تبسيط اإلجراءات  

 مفهوم مخطط توزي    ع العمل وأهميتهاليوم الخامس: 

  10:00 – 9:00 إعداد وتحليل مخطط توزي    ع العمل

 11:30 – 10:30 إعادة توزي    ع عبء العمل والمهام

 12:30 – 11:30 تبسيط التصميم ومخطط مواقع العمل 

« لتحليل مسافات/تصميم أقسام العمل   ي
 14:00 – 13:30 مخطط »السباغيتر

 15:00 – 14:00 تحليل مخطط المكتب أو القسم 

 
 
 

 وللتسجيل لمزيد من المعلومات 

For contact in English: 
Sunny / Excutive Manager - Mobile + whatsap:  0060174036965 

 للتواصل باللغة العربية:
 00971588663592موبايل + واتساب:  –/ مدير التسويق حسين

 marketing@tsy.myاإليميل: 

 www.tsy.myالموقع اإللكتروني: 

 

  TSY Consultany الجهة التدريبية والمنفذة للبرنامج
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