مختبر تحسين اإلجراءات والخدمات
أن تكتسب مهارة وتحل مشكلة في آن واحد!
هل من الممكن أن نجمع بينن المكيك و لالمة يو لالية ل لالحيل
في عم نو لاحدة؟ إذا كانت إجابةك بن ل ،فنحن من تبحث عنهل
لنكونييوا كييككايك فييي النجييا  .كنييس قيينبول بييالك؟ بان يمامك
لمييين تككييير مييين فكليييخ عم يييك إليييا متةبيييك تح ييينن ا جيييكا ا
لالتدما قةحصل ع ا فكصو عظنمو ل ية ل بركلبيو متة فيو،
الة ل بالممارقو ،قةنر خ لفكلبك في رح و م ةتدمنن إجيكا
أل خدمييو حبنبنيييو ميين منظميييةكل ت ييياني ميين مكييياكل لببنيييا ة
م ةكارلنا قة م ون ع ا تح ننها خالل خم و ألال فبط.

ميز مختبر تحسين اإلجراءات والخدمات؟
ما الذي ُي ّ

قييةة ل بكيييكل تربنبيييي
خالل خم و ألال فبط

قييييةحل مكييييك و حبنبنييييو
تحييييييييت إكييييييييكا فكلييييييييخ
اقةكاري

قةحصل ع ا حزمو
مجاننو من األ لا
ّ
التاصو بمنهجنو
SprintPiPلةح نن
ا جكا ا لالتدما

قنةنر ليك المتةبيك فكصيو
الةواجيييد يييمن عيييد مييين
المةتصصنن لالتبكا فيي
متة ييس المجييات لةبييا ل
التبكا

ما الذي سأكتسبه بعد نهاية مختبر تحسين اإلجراءات والخدمات
ا لمال بمنهجنو  SprintPipلةح نن ا جكا ا
البييدرة ع ييا تح يينن إجييكا ا
المنهجنو

لخييدما

لالتدما

المنظمييو باقييةتدال

تبكلك مةكامل لمككلل تح نن إجكا أل خدمو من اخةنارك
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1

االستكشاف

التطبيق

قييةةجج جمنييع فييكل ال مييل الم ييج و (ميين متة ييس الجهييا )
إليييييييا تاعيييييييو الةيييييييدرلة تقةككيييييييا مفهيييييييول منهجنيييييييو
 SprintPiPلأ لاتها لالة ك ع ا آلنو تنفناها.

قنةجج كل فكلخ عميل إليا تاعيو م يةب و لةربنيخ األ لا
الةيييي قيييبخ كيييكحها ،ع يييا ا جيييكا أل التدميييو التاصيييو بهيييل
لذلك تحت إككا المدرب.
* الباعو قةكون مجهزة بكافو األ لا

4

الالزمو تمال الةربنخ
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تحديث النتائج

عرض النتائج

قييية و فييييكل ال مييييل إليييا تاعيييياتهل المتصصييييو ل ةربنييييخ
لةحيييدلث ال ميييل بنيييا ع يييا المالحظيييا لا را اليييوار ة مييين
ال جنو اتقةكارلو.

قيينبول كييل فكلييخ عمييل ب ييكت نةييايى الةربنييخ ع ييا لجنييو
اقةكارلو مةكام و مكونو مين فيكل ال ميل األخيكح الحا يكة
ل متةبك لذليك لالقيةمال لمالحظياتهل لآرايهيل لاتقيةفا ة
من خبكاتهل المةنوعو في إلجا أف ل الح ول.

خدمو ال مال +966552571171 :

training@es-learning.com

الكتل الموحد920019101 :

es-learning.com

الفاكس0112122312 :

@ESLearning

الكلات  -المم كو ال كبنو ال

و لو

