منهجية التحسين السريع لإلجراءات
SprintPiP
المعارف المكتسبة:

 معرفة أساسيات مجال إدارة إجراءات العمل
 معرفة معاني إجراءات العمل وتعلم أنواعها
 معرفة أساليب تحليل وتصميم إجراءات العمل
 معرفة أنواع مؤشرات األداء الرئيسية لإلجراءات Process KPIs
 معرفة المراحل الخمسة لمنهجية SprintPiP

المهارات المكتسبة:

الهدف العام للبرنامج
تحسددي ا جددراءات لددر أبددر كبيددر ومباشددر علددا تحس دي
أداء الخددةمات والمنتجددات التددي تقددةمها أو شددركة أو
مؤسسددددددة ،فخلددددددق وتقددددددة م أو منمعددددددة للعمدددددد ء
الخددددارجيي أو الددددةامليي ددددتم عبددددر تلدددد ا جددددراءات،
والع قة طرد ة هندا ،إذا تحسدنا ا جدراءات تحسدنا
معها الخةمات والمنتجات تلقائيا حتدا دنعك ذلد
تةر جياً علا رضا العم ء بصورة إ جابية.
فددي برنددامه منهجيددة  SprintPiPالتطبيقددي (%70
عملددي) ،نؤهددل المتددةربي علددا إتقددان منهجيددة حة ثددة
ومتطددددورة لتحليددددل وتصددددميم ا جددددراءات وتحسددددينها،
تمتا بسرعة تنمييها وسهولة تطبيقها ،بحيث تُ مكد
المتةرب م إدارة وتنميي متدار ا تحسدي ا جدراءات

 القددةرة علددا إدارة وتنميددي متددار ا تحسددي ا جددراءات فددي مددةة منيددة
قصيرة.
 إحكام آلية جما المعلومات بطر قة تماعلية وبوسائل بصر ة محمزة.
 اكتساب أساليب تيسير ورش عمل تحليل وتصميم ا جراءات.
 احتراف الطر قة العلمية لتحليل المتاكل وأسبابها الجير ة.
 إتقان تولية األفكار وابتكار الحلول لسة فجوات األداء.
 ضبط تخطيط متار ا التغيير ووضا مسؤليات التنميي.

الفئة المستهدفة:

الموظمون والمةراء في ا دارات واألقسام التالية:

 مكاتب تحقيق الرؤ ة
 مكاتب إدارة ا جراءات
 التميز المؤسسي والجودة
 مكاتب إدارة االستراتيجية والتخطيط
 تحليل األعمال وذكاء األعمال
 العمليات التتغيلية ،إدارة التغيير ،إدارة المتار ا ،والموارد البتر ة

بكل سر وإ جا .

تعتمة المنهجية علا موجات العمل السر عة التي ال
تز ة ع  10أ ام عمدل ،تحتدوو كدل موجدة عمدل علدا
مراحدددددل المنهجيدددددة التدددددي تقسدددددم متدددددروع تحسدددددي
ا جراءات إلا مم مراحل ،هي:
 .1مرحلة الجاهز ة
 .2مرحة التصور
 .3مرحلة التحليل
 .4مرحلة التصميم
 .5مرحلة ا ط ق

مقدم البرنامج :حسان الحميدان
خبير تحسين وحوكمة اإلجراءات
متلددد مبدددرة عميقدددة فدددي كافدددة مجددداالت إدارة
إجددراءات العمدددل ،عمدددل فيهددا لدددة عدددةة جهدددات
@7san9

حكوميددددة وماوددددة ،ونمددددي م لهددددا أكثددددر مدددد 50
متروع تحسي إجراءات ،تنوعا نتائجها بي :
 ضبط وتحسي أداء العمل
 أتمتة ا جراءات
 تحسي تجربة العميل
ولة دددر مبدددرة فدددي حوكمدددة ا جدددراءات وتصدددميم
النمدددددداذل واألدلددددددة التتددددددغيلية لمكاتددددددب إدارة
ا جددراءات ،تددغل حاليدداً منصددب مددة ر إستت دارو
في شركة .ES Consulting
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