شهادة االحتراف يف إدارة إجراءات العمل من
خدمة مقدمة من

شهادة االحتراف يف إدارة إجراءات العمل
من BP Trends Associates
خالل  ٤٠ساعة تدريبيّة يف هذا البرنامج (والذي يحتوي  3دورات خالل  5أيام) ،ستتعلم األدوات العمليّة
واملعرفة املطلوبة للعمل ضمن فريق محترف يف إدارة إجراءات العمل .وستحصل يف نهاية هذا
البرنامج ىلع شهادة احتراف معتمدة يف إدارة إجراءات العمل.

الدورات املطلوبة للحصول ىلع الشهادة:
مبادئ إدارة إجراءات العمل
يوم واحد

ل الدورات األخرى يف مسار إدارة إجراءات العمل.
هذه الدورة متطلّب سابق لك ّ
مقدّمة يف نمذجة وتحليل وتصميم إجراءات العمل
 ٣أيام
) قبل البدء بها.
هذه الدورة تتطلّب الحصول ىلع دورة (

قيادة ورش تحسين إجراءات العمل
يوم واحد)

هذه الدورة تتطلّب الحصول ىلع دورة (

) قبل البدء بها.
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مبادئ إدارة إجراءات العمل
يوم واحد
ل الدورات األخرى
هذه الدورة متطلّب سابق لك ّ
يف مسار إدارة إجراءات العمل.

املعارف املكتسبة

BP Trends Associates

تقدّم هذه الدورة نظرة عامة ويناقش املبادئ واملفاهيم والتقنيات املطلوبة لتحويل العمل داخل املنظمة منن تقليندي وفيفنل إلن
عملية مركزية .كما أنه متطلّب للحصول ىلع شهادة إدارة إجراءات العمل.
يقدّم هذا البرنامج طريقةً منظّمة ومنهجيّةً شاملةً إلجراءات العمل داخل أيّ منظّمة (تخطيطها ،مراقبتها ،قياسنها ،إدارتهنا ،تحسنينها،
إعادة تصميمها حال الحاجة لذلك).

 كيفيّة املواءمنة بنين اسنتراتيجيّة الشنركة وهيكلهنا
التنظيمل.
 كيفيّة التكامل بين إجراءات العمنل وبنين خطن أداء
املوففين وعمليّات تقنية املعلومات.
 أهمّ االعتبارات لتكوين منهج معتمند ىلع اإلجنراءات
يف إدارة تغيير إجراءات العمل.
 االعتبننارات االسننتراتيجيّة والتخطيطيّننة والتشننغيليّة
يف إطار إدارة إجراءات العمل الشاملة.
 كيفية التخطي لضنما قبنول اإلجنراءات يف كامنل
املنظمة ،وطريقة تطبيقها.

املهارات املكتسبة

 فهم منافع وفوائد إدارة إجراءات العمل.
 معرفة مبادئ إدارة إجراءات العمل وكيفيّة تطبيقها.
 معرفة أفضل املمارسات واملنهجيّات املتّبعنة إلدارة
إجراءات العمل.
 القنندرة ىلع فهننم األدوار الخاصننة بننن :إدارة التغييننر،
هيكلة إجراءات العمل ،تحليل إجنراءات العمنل ،إعنادة
تصميم إجراءات العمل ،تحسين إجراءات العمل ،أتمتة
إجراءات العمل ،تصميم املنظّمنات وتفعينل التننا م
بين هذه العمليات لتعمل سويًّا.
 فهم أساسيّات إدارة إجراءات العمنل و تقنينات قينا
أداء اإلجراءات.

ملن هذه الدورة؟

تُعد هذه الدورة التمهيديّة يف إجنراءات العمنل أساسًنا
لكل من هو مهتم بتحسين إجراءات العمل .وقد صُمّمت
خصّيصًا ملديري ومحلّلل األعمال والعاملين يف التغيير
املعتمد ىلع اإلجراءات وأتمتة حلنول اإلجنراءات .هنذه
الدورة تؤسّس املنهج واللغة املشتركة وخن األسنا
لجميع الدورات والبرامج التدريبيّة األخرى.
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مقدّمة يف نمذجة وتحليل وتصميم إجراءات
العمل  ٣أيام
هذه الدورة تتطلّب الحصول ىلع دورة
قبل البدء بها.

املعارف املكتسبة

BP Trends Associates

تقدّم هذه الدورة املهارات والتقنيات املطلوبة لتحليل وتصميم إجراءات جديدة ،أو تحسنين اإلجنراءات الحالينة أو إعنادة تصنميمها ،كمنا
تركّز ىلع تحديد الفرص املتاحة لتغيير إجراءات العمل .باإلضافة إل أنها تعرض التقنيات والوسنائل الالممنة لتحسنين األداء منن تحلينل
اإلجراءات ونمذجتها وتصميمها.
سيتدرّب املشاركو ىلع :تحديد نطاق اإلجراءات باستخدام نماذج رسوميّة ،وابتكار آليّات للقيا
العمل يف "الوضع الحالل" و "الوضع املأمول" وذلك باستخدام رسم نماذج إجراءات العمل

 كيفية تحليل نطاق مشكلة إجراء العمل بدقّة.
 كيفية إنشاء رسنومات إلجنراءات العمنل توضنا مسنار
اإلجراء تخطيطيًا.
 كيفية اختيار الوسائل والتقنيات املالئمة وتطبيقهنا
ىلع اإلجنننراءات يف النمذجنننة والتحلينننل والقينننا
والتحسين.
 كيفينننة تطبينننق طنننرق التفكينننر اإلبنننداعل وآليّنننات
التصميم لتحسين اإلجراءات.
 ما يلزم لتقييم أداء إجراءات العمل.
 كيفيننة تطننوير طننرق الفحننق والتحقننق وتطبيقهننا
ىلع تصاميم إجراءات جديدة.

املهارات املكتسبة

 معرفة مبادئ تقنيات التصنميم والتحلينل املعتمندة
ومنافعها.
 فهم كيفية تحديد فرص تحسين أداء إجراءات العمل
بوضوح.
 القنندرة ىلع تحدينند أدوار األشننخاص ومسننؤولياتهم
يف إجراءات العمل.
 معرفة كيفية تطنوير لغنة مشنتركة لوصنر إجنراءات
العمل.

بهدف تقييم املخرجات ،ونماذج سير
.

ملن هذه الدورة؟

تعرض هذه الندورة مقدّمنة شناملة للمهنارات وااليّنات
املسنننتخدمة يف تحلينننل إجنننراءات العمنننل ،وإعنننادة
تقييمها ،وتحسينها .فهل مصنمّمة ملحللّنل األعمنال،
باإلضننافة إلنن املسننؤولين عننن التخطنني والتحليننل
والتصميم يف مجال األعمال ومجال تقنية املعلومنات،
خصوصًا من تُندار منظّمناتهم بناجراءات العمنل .كمنا أ ّ
العنناملين يف مجنناالت إدارة الجننودة ،واملختصّننين يف
منهجيّننة  ،Six-Sigm aومنندراء املشنناريع ،وخبننراء
املوارد البشرية ،والعاملين يف إدارة التغيينر سنيجدو
يف هذا البرنامج بغيتهم من املعنارف التنل ستصنقل
خبراتهم وتفيدهم يف أعمالهم
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قيادة ورش تحسين إجراءات العمل
يوم واحد
هذه الدورة تتطلّب الحصول ىلع
قبل البدء بها.
دورة

املعارف املكتسبة

BP Trends Associates

تتناول هذه الدورة مع املشاركين مقدّمةً أساسية وتدرّبهم عمليًّا ىلع مهارات وأساليب جمع املعلومات من األفراد واملجموعنات حنول
إجراءات العمل .وبعد الحصول ىلع هذه املعلومنات ،يتندرّب املشنار ىلع تحليلهنا وتصنميمها باسنتخدام نمناذج متعندّدة منن أوراق
العمل والنماذج الرسوميّة.

 كيفيننة تصننميم قننوائم تحقّننق للمقننابالت وجننداول
أعمال لورش العمل.
 كيفينة الحصننول ىلع معلومننات موثوقنة مننن خننالل
إجراء مقابالت وتيسنير الجلسنات املصنممّة خصيصًنا
لهذا الغرض.
 كيفية التوفيق بين آراء أصحاب املصلحة.
 كيفية التخطي والتنسيق لالجتماعات الهادفة إلن
جمع املعلومات حول إجراءات العمل.

املهارات املكتسبة

 اكتسننناب املهنننارات الالممنننة لقينننادة ورش العمنننل
املتعلقة بتحسين إجراءات العمل.
د مننن املخنناطر
 معرفننة نننوس األسنننلة املناسننبة للح ن ّ
املحتملة أثناء تصميم وتحليل إجراءات العمل.
 معرفة الوقت املناسب إلجراء مقابلنة أو عقند ورشنة
عمل من أجل تحسين إجراءات العمل.
 اإلملام بمجموعة من األساليب اإلبداعية التل تحنوّل
الخنالف إلن توافنق يف ااراء حنول تصنميم وتقينيم
إجراءات العمل.

ملن هذه الدورة؟

صُمّمت هذه الدورة لتخندم محلّلنل األعمنال والعناملين
يف جمع وتوثيق املعلومات حول إجراءات العمنل يف
املنظّمات ،ولتساعد إدارات مشاريع اإلجراءات يف وضع
التوقّعات حول نتائج الجلسنات .كمنا أ ّ أعضناء الفرينق
من محتريف مجال األعمنال ومجنال تقنينة املعلومنات
سيتعلّمو مت يشاركو ومتن يسنتخدمو مهنارات
التيسير يف الجلسة.
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