امللف التعريفي لشركة

نبذة عن

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

فريق العمل

برامجنا

األدوات التطبيقية

شركاؤنا

عمالؤنا

اتصل بنا

3

نبذة عن
هي شركة سعودية مقرّها مدينة الرياض ،متخصصّة يف بناء القدرات
والوصول بها إلى االحتراف ،من خالل تقديم برامج ورش عمل تخصّصية يف املجاالت التالية:

التيسير

إدارة إجراءات العمل

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

فريق العمل

إدارة الجودة واألداء

برامجنا

األدوات التطبيقية

االبتكار

شركاؤنا

االستراتيجيّة

عمالؤنا

اتصل بنا

4

نبذة عن
ترتكز ىلع  4ركائز تجعل منها صرحًا مم ّيزًا يف عالم بناء القدرات:

منهجيات عاملية

أدوات تطبيقية

نقددددّر بدددرامج دات ادددود عاليدددة،
بمنهجيّدددددات هعددددددّتها من ّمدددددات
متخصّصددة مددن شددككة شددركائنا حددول
العالم.

تتميّدددددز برامجندددددا بدددددو ر ا دوات
التطكيقية التي يستطيع املشداركو
استخدامها مكاشر يف هعمالهم ،ممدا
يحلّ إشكالية كثدر الن ريدات وفدع
الجانب التطكيقي.

ميسّرون خبراء

قصص النجاح

 خكر وممارسدة عمييدة يوييدة يف
مجال تخصّصاتهم.
 معر ة عميقة بطكيعة سوق العمل
السعودي.
 نعقدددد برامجندددا باليردددة العربيدددة
(وباليرة اإلنجييزيدة يف حدال ييدب
دلك).

حقّقددب برامجنددا نجاحًددا مكهددرًا مددع
مجموعددة واسددعة مددن شددركاء النجددا
داخددددل املميكددددة وخاراهددددا ويف
القطاعين الحكومي والخاص.

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

فريق العمل

برامجنا

األدوات التطبيقية

شركاؤنا

عمالؤنا

اتصل بنا

رؤيتنا ورسالتنا

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

فريق العمل

برامجنا

األدوات التطبيقية

شركاؤنا

عمالؤنا

اتصل بنا
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رؤيتنا ورسالتنا
رؤيتنا
ه نكو فدمن الشدركات السدعودية الخمدو ا وائدل
التي تساهم يف املحتدو املحيّدي يف مجدال بنداء
القدرات وتطوير الكوادر يف عار  2022ر.

رسالتنا

تقددديم بددرامج ورش عمددل متخصّصددة ،دات متانددة
عيم ّيددة واعتمددادات عامل ّيددة ،نكنددي بهددا القدددرات
باملعارف واملهارات ،ونؤهّل الكوادر لنصل بها إلدى
االحتراف.

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

فريق العمل

برامجنا

األدوات التطبيقية

شركاؤنا

عمالؤنا

اتصل بنا

فريق العمل

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

فريق العمل

برامجنا

األدوات التطبيقية

شركاؤنا

عمالؤنا

اتصل بنا
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فريق العمل

عبد الرحمن الفريح

بسّام الخراشي

مدير الكحوث والتطوير

رايتشل سميث

املدير العار

مدير خدمات التيسير الرقمي
العاملية لالستشار
شركة

نبذة

عبدالله الروقي

مستشار إاراءات عمل واود

رؤيتنا ورسالتنا

فريق العمل

باتريك روبين

مدير خدمات التصميم واالبتكار
E S C onsulting

هشام صالح رزق

مستشار معتمد من وزار التجار
والصناعة

برامجنا

روجر تريقير

مستشار يف مجال إاراءات
العمل .معيّم ومدرّب هستراليا
ونيوزيالندا وعدد من الدول
العربية

طالل السبيعي

مستشار يف تقنية املعيومات
و إدار إاراءات العمل

األدوات التطبيقية

شركاؤنا

عمالؤنا

اتصل بنا

برامجنا

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

فريق العمل

برامجنا

األدوات التطبيقية

شركاؤنا

عمالؤنا

اتصل بنا
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برامجنا
برنامج ورش العمل
هو مجموعة من ورش العمل املنت مة يف برنامج واحد ،والتدي تهددف
إلى إكساب املشاركين املعارف واملهارات ،من خالل تقدديم املعيومدات
وتيسير التطكيق العميي واملشاركة الفعّالة.

معادلة جودة البرامج
ميتزمة بتقديم برامج ورش العمل ا كثر كفاء و عالية،
معتمد ً ىلع املعادلة الفريد املكوّندة مدن :املنهجيّدة عاليدة الجدود ،
واملشدداركة التفاعييددة ،والوسددائل الكصددريّة الرسددوميّة ،واالهتمددار بكددل
مشارك ىلع حد .

أنواع البرامج
)حقيكة من الكرامج املندراة تحب  5مدن الددوائر
تقدّر
املعر ية :إدار إاراءات العمل ،التيسير ،االبتكار ،بناء االسدتراتيجيّات ،إدار
الجود وا داء.

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

فريق العمل

برامجنا

األدوات التطبيقية

شركاؤنا

عمالؤنا

اتصل بنا
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برامجنا
إدارة إجراءات العمل

ليتحسين السريع إلاراءات العمل
  01منهجية
  02شهاد االحتراف يف إدار إاراءات العمل من
  03اإلدار باإلاراءات :سكعة ممكّنات ليتحوّل إلى اإلدار املعتمد ىلع
اإلاراءات

التيسير

  04امليسّر الفعال :قياد االاتماعات وورش العمل عكر مهارات التيسير
  05هساسيّات التيسير الرسومي

إدارة الجودة واألداء

  06الحزار ا خضر ملنهجية
  07إدار وتشخيص ا داء
08
09
10
11
12

االبتكار

االستراتيجيّة

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

فريق العمل

برامجنا

 العميل املستدار :استراتيجيات نااحة لتوليد عائدات مالية ثابتة عن
يريق تحويل عميك إلى االشتراكات
 تيسير ابتكار ا عمال
 التفكير التصميمي
 التفكير اإلبداعي
 تصميم الخدمات

  13التصوّر االستراتيجي :التخطيط االستراتيجي باستخدار الوسائل
الكصرية
  14إدار االستراتيجيات

األدوات التطبيقية

شركاؤنا

عمالؤنا

اتصل بنا
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برامجنا
إدارة إجراءات العمل

ليتحسين السريع إلاراءات العمل
  01منهجية
  02شهاد االحتراف يف إدار إاراءات العمل من
  03اإلدار باإلاراءات :سكعة ممكّنات ليتحوّل إلى اإلدار املعتمد ىلع
اإلاراءات

التيسير

  04امليسّر الفعال :قياد االاتماعات وورش العمل عكر مهارات التيسير
  05هساسيّات التيسير الرسومي

إدارة الجودة واألداء

  06الحزار ا خضر ملنهجية
  07إدار وتشخيص ا داء
08
09
10
11
12

االبتكار

االستراتيجيّة

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

فريق العمل

برامجنا

 العميل املستدار :استراتيجيات نااحة لتوليد عائدات مالية ثابتة عن
يريق تحويل عميك إلى االشتراكات
 تيسير ابتكار ا عمال
 التفكير التصميمي
 التفكير اإلبداعي
 تصميم الخدمات

  13التصوّر االستراتيجي :التخطيط االستراتيجي باستخدار الوسائل
الكصرية
  14إدار االستراتيجيات

األدوات التطبيقية

شركاؤنا

عمالؤنا

اتصل بنا
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برامجنا
 01منهجية

للتحسين السريع إلجراءات العمل

منهجية(
وتنفيذ مشاريع تحسين إاراءات العمل.

هي منهجية إلدار
التصميم

تعتمد املنهجية ىلع تقسيم مشروع تحسين اإلاراءات إلى عد
مواات ،تحتوي كل مواة مجموعةً من ا دوات دات الفعالية العالية
ليوصول إلى تصميم الوفع املأمول لإلاراء.
 يساعد التقسيم ىلع تسريع اإلنتااية.
 تساعد ا دوات الفعّالة يف ر ع الجود والكفاء لإلاراء املصمَّم.
 يتعافد التقسيم وا دوات لتحفيز ريق العمل من خالل رؤية
النتائج والرغكة يف املزيد من اإلنجاز.

اإليالق

التحييل

االعتماد

التصور

نعم
ال

الوفع
املأمول

الجاهزية
توثيق التعديالت
املطيوبة

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

فريق العمل

برامجنا

األدوات التطبيقية

شركاؤنا

عمالؤنا

اتصل بنا

قياس
ا داء

14

برامجنا
 01منهجية
من

للتحسين السريع إلجراءات العمل
أين يمكن تطكيق املعر ة يف هذا الكرنامج؟

متى هستطيع ه هر النتائج؟

املوظفو واملدراء يف ا قسار التالية :تحييل ا عمال،
العمييات التشرييية ،إدار التريير ،الجود  ،التخطيط،
إدار املشاريع ،املوارد الكشرية ،اإلدار التنفيذية.

يف املن مات التي تقدّر منفعةً (خدمة هو منتج)
ليمستفيدين (عمالء هو مرااعين) وتحتاج إلى تحسين
عميياتها من حيث السرعة هو الجود هو التكيفة هو
الجهد.

ال تستررق املواة الواحد من تحسين اإلاراء
وتصميمه ليكو ااهزاً لإليالق هكثر من  10هيار عمل.

ماذا يقدر هذا الكرنامج؟

ملاذا

يقدر الكرنامج دليالً مفصّالً ملنهجية  Sprintيصل
باملشاركين إلى القدر ىلع إدار وتنفيذ مشروع
تحسين إاراء من بدايته حتى نهايته يف مد زمنية
قياسية.

ّ عدد اإلاراءات يف املن مات باآلالف ،ومن حق
من متك ه تر إاراءاتها واقعاً مطكّقاً بعد تحسينها،
بدل االنت ار الطويل إلصدار إاراءات ربما تحتاج
ملرااعة.

هي الفئات التي تستفيد من هذا الكرنامج؟

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

فريق العمل

كيف

هختار هذا الكرنامج؟

برامجنا

األدوات التطبيقية

شركاؤنا

يمكن تطكيق املعر ة يف هذا الكرنامج؟

من خالل هم مواين هدر ا وقات والجهود يف
املنهجيات التقييدية ،وتو ير الحيول التي تعالج هذا
الهدر وتخيق بيئة محفّز لفريق العمل.

عمالؤنا

اتصل بنا

15

برامجنا
إدارة إجراءات العمل

ليتحسين السريع إلاراءات العمل
  01منهجية
  02شهاد االحتراف يف إدار إاراءات العمل من
  03اإلدار باإلاراءات :سكعة ممكّنات ليتحوّل إلى اإلدار املعتمد ىلع
اإلاراءات

التيسير

  04امليسّر الفعال :قياد االاتماعات وورش العمل عكر مهارات التيسير
  05هساسيّات التيسير الرسومي

إدارة الجودة واألداء

  06الحزار ا خضر ملنهجية
  07إدار وتشخيص ا داء
08
09
10
11
12

االبتكار

بناء االستراتيجيّات

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

فريق العمل

برامجنا

 العميل املستدار :استراتيجيات نااحة لتوليد عائدات مالية ثابتة عن
يريق تحويل عميك إلى االشتراكات
 تيسير ابتكار ا عمال
 التفكير التصميمي
 التفكير اإلبداعي
 تصميم الخدمات

  13التصوّر االستراتيجي :التخطيط االستراتيجي باستخدار الوسائل
الكصرية
  14إدار االستراتيجيات

األدوات التطبيقية

شركاؤنا

عمالؤنا

اتصل بنا
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برامجنا

 02شهادة االحتراف يف إدارة إجراءات العمل من
خالل  ٤٠ساعة تدريكيّة يف هذا الكرنامج (والذي يحتوي  3دورات خالل  5هيار) ،ستتعيم ا دوات العمييّة
واملعر ة املطيوبة ليعمل فمن ريق محترف يف إدار إاراءات العمل .وستحصل يف نهاية هذا
الكرنامج ىلع شهاد احتراف معتمد يف إدار إاراءات العمل.

الدورات املطيوبة ليحصول ىلع الشهاد :
مكادئ إدار إاراءات العمل
يور واحد

ل الدورات ا خر يف مسار إدار إاراءات العمل.
هذه الدور متطيّب سابق لك ّ
مقدّمة يف نمذاة وتحييل وتصميم إاراءات العمل
 ٣هيار
) قكل الكدء بها.
هذه الدور تتطيّب الحصول ىلع دور (

قياد ورش تحسين إاراءات العمل
يور واحد)

هذه الدور تتطيّب الحصول ىلع دور (

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

فريق العمل

) قكل الكدء بها.

برامجنا

األدوات التطبيقية

شركاؤنا

عمالؤنا

اتصل بنا
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برامجنا

 02شهادة االحتراف يف إدارة إجراءات العمل من
مكادئ إدار إاراءات العمل
يور واحد
ل الدورات ا خر
هذه الدور متطيّب سابق لك ّ
يف مسار إدار إاراءات العمل.

تقدّر هذه الدور ن ر عامة ويناقش املكادئ واملفاهيم والتقنيات املطيوبة لتحويل العمل داخل املن مة مدن تقييددي وظيفدي إلدى
عميية مركزية .كما هنه متطيّب ليحصول ىلع شهاد إدار إاراءات العمل.
يقدّر هذا الكرنامج يريقةً من ّمة ومنهجيّةً شاميةً إلاراءات العمل داخل هيّ من ّمة (تخطيطها ،مراقكتها ،قياسدها ،إدارتهدا ،تحسدينها،
إعاد تصميمها حال الحااة لذلك).

املعارف املكتسبة

 كيفيّة املواءمدة بدين اسدتراتيجيّة الشدركة وهيكيهدا
التن يمي.
 كيفيّة التكامل بين إاراءات العمدل وبدين خطدط هداء
املوظفين وعمييّات تقنية املعيومات.
 ههمّ االعتكارات لتكوين منهج معتمدد ىلع اإلادراءات
يف إدار تريير إاراءات العمل.
 االعتكددارات االسددتراتيجيّة والتخطيطيّددة والتشددريييّة
يف إيار إدار إاراءات العمل الشامية.
 كيفية التخطيط لضدما قكدول اإلادراءات يف كامدل
املن مة ،ويريقة تطكيقها.

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

فريق العمل

املهارات املكتسبة

 هم منا ع و وائد إدار إاراءات العمل.
 معر ة مكادئ إدار إاراءات العمل وكيفيّة تطكيقها.
 معر ة ه ضل املمارسات واملنهجيّات املتّكعدة إلدار
إاراءات العمل.
 القدددر ىلع هددم ا دوار الخاصددة بددد :إدار الترييددر،
هيكية إاراءات العمل ،تحييل إادراءات العمدل ،إعداد
تصميم إاراءات العمل ،تحسين إاراءات العمل ،هتمتة
إاراءات العمل ،تصميم املن ّمدات وتفعيدل التنداغم
بين هذه العمييات لتعمل سويًّا.
 هم هساسيّات إدار إاراءات العمدل و تقنيدات قيداس
هداء اإلاراءات.

برامجنا

األدوات التطبيقية

شركاؤنا

ملن هذه الدورة؟

تُعد هذه الدور التمهيديّة يف إادراءات العمدل هساسًدا
لكل من هو مهتم بتحسين إاراءات العمل .وقد صُمّمب
خصّيصًا ملديري ومحيّيي ا عمال والعاميين يف التريير
املعتمد ىلع اإلاراءات وهتمتة حيدول اإلادراءات .هدذه
الدور تؤسّو املنهج واليرة املشتركة وخدط ا سداس
لجميع الدورات والكرامج التدريكيّة ا خر .

عمالؤنا

اتصل بنا
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برامجنا

 02شهادة االحتراف يف إدارة إجراءات العمل من
مقدّمة يف نمذاة وتحييل وتصميم إاراءات
العمل  ٣هيار
هذه الدور تتطيّب الحصول ىلع دور
قكل الكدء بها.

تقدّر هذه الدور املهارات والتقنيات املطيوبة لتحييل وتصميم إاراءات اديد  ،هو تحسدين اإلادراءات الحاليدة هو إعداد تصدميمها ،كمدا
تركّز ىلع تحديد الفرص املتاحة لتريير إاراءات العمل .باإلفا ة إلى هنها تعرض التقنيات والوسدائل الالزمدة لتحسدين ا داء مدن تحييدل
اإلاراءات ونمذاتها وتصميمها.
سيتدرّب املشاركو ىلع :تحديد نطاق اإلاراءات باستخدار نمادج رسوميّة ،وابتكار آليّات ليقياس بهدف تقييم املخراات ،ونمادج سير
.
العمل يف "الوفع الحالي" و "الوفع املأمول" ودلك باستخدار رسم نمادج إاراءات العمل

املعارف املكتسبة

 كيفية تحييل نطاق مشكية إاراء العمل بدقّة.
 كيفية إنشاء رسدومات إلادراءات العمدل توفدا مسدار
اإلاراء تخطيطيًا.
 كيفية اختيار الوسائل والتقنيات املالئمة وتطكيقهدا
ىلع اإلادددراءات يف النمذادددة والتحييدددل والقيددداس
والتحسين.
 كيفيدددة تطكيدددق يدددرق التفكيدددر اإلبدددداعي وآليّدددات
التصميم لتحسين اإلاراءات.
 ما ييزر لتقييم هداء إاراءات العمل.
 كيفيددة تطددوير يددرق الفحددص والتحقددق وتطكيقهددا
ىلع تصاميم إاراءات اديد .

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

فريق العمل

املهارات املكتسبة

 معر ة مكادئ تقنيات التصدميم والتحييدل املعتمدد
ومنا عها.
 هم كيفية تحديد رص تحسين هداء إاراءات العمل
بوفو .
 القدددر ىلع تحديددد هدوار ا شددخاص ومسددؤولياتهم
يف إاراءات العمل.
 معر ة كيفية تطدوير لردة مشدتركة لوصد إادراءات
العمل.

برامجنا

األدوات التطبيقية

شركاؤنا

ملن هذه الدورة؟

تعرض هذه الددور مقدّمدة شدامية ليمهدارات واآلليّدات
املسدددتخدمة يف تحييدددل إادددراءات العمدددل ،وإعددداد
تقييمها ،وتحسينها .هي مصدمّمة ملحييّدي ا عمدال،
باإلفددا ة إلددى املسددؤولين عددن التخطدديط والتحييددل
والتصميم يف مجال ا عمال ومجال تقنية املعيومدات،
خصوصًا من تُددار من ّمداتهم بدااراءات العمدل .كمدا ه ّ
العدداميين يف مجدداالت إدار الجددود  ،واملختصّددين يف
منهجيّددة  ،Six-Sigm aومدددراء املشدداريع ،وخكددراء
املوارد الكشرية ،والعاميين يف إدار الترييدر سديجدو
يف هذا الكرنامج بريتهم من املعدارف التدي ستصدقل
خكراتهم وتفيدهم يف هعمالهم

عمالؤنا

اتصل بنا
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برامجنا

 02شهادة االحتراف يف إدارة إجراءات العمل من
قياد ورش تحسين إاراءات العمل
يور واحد
هذه الدور تتطيّب الحصول ىلع
قكل الكدء بها.
دور

تتناول هذه الدور مع املشاركين مقدّمةً هساسية وتدرّبهم عمييًّا ىلع مهارات وهساليب امع املعيومات من ا راد واملجموعدات حدول
إاراءات العمل .وبعد الحصول ىلع هذه املعيومدات ،يتددرّب املشدارك ىلع تحيييهدا وتصدميمها باسدتخدار نمدادج متعددّد مدن هوراق
العمل والنمادج الرسوميّة.

املعارف املكتسبة

 كيفيددة تصددميم قددوائم تحقّددق ليمقددابالت واددداول
هعمال لورش العمل.
 كيفيدة الحصددول ىلع معيومددات موثوقدة مددن خددالل
إاراء مقابالت وتيسدير الجيسدات املصدممّة خصيصًدا
لهذا الررض.
 كيفية التو يق بين آراء هصحاب املصيحة.
 كيفية التخطيط والتنسيق لالاتماعات الهاد ة إلدى
امع املعيومات حول إاراءات العمل.

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

فريق العمل

املهارات املكتسبة

 اكتسددداب املهدددارات الالزمدددة لقيددداد ورش العمدددل
املتعيقة بتحسين إاراءات العمل.
د مددن املخدداير
 معر ددة نددوع ا سددئية املناسددكة ليح د ّ
املحتمية هثناء تصميم وتحييل إاراءات العمل.
 معر ة الوقب املناسب إلاراء مقابيدة هو عقدد ورشدة
عمل من هال تحسين إاراءات العمل.
 اإلملار بمجموعة من ا ساليب اإلبداعية التي تحدوّل
الخدالف إلدى توا دق يف اآلراء حدول تصدميم وتقيديم
إاراءات العمل.

برامجنا

األدوات التطبيقية

شركاؤنا

ملن هذه الدورة؟

صُمّمب هذه الدور لتخددر محيّيدي ا عمدال والعداميين
يف امع وتوثيق املعيومات حول إاراءات العمدل يف
املن ّمات ،ولتساعد إدارات مشاريع اإلاراءات يف وفع
التوقّعات حول نتائج الجيسدات .كمدا ه ّ هعضداء الفريدق
من محتريف مجال ا عمدال ومجدال تقنيدة املعيومدات
سيتعيّمو متى يشاركو ومتدى يسدتخدمو مهدارات
التيسير يف الجيسة.

عمالؤنا

اتصل بنا
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برامجنا
إدارة إجراءات العمل

ليتحسين السريع إلاراءات العمل
  01منهجية
  02شهاد االحتراف يف إدار إاراءات العمل من
  03اإلدار باإلاراءات :سكعة ممكّنات ليتحوّل إلى اإلدار املعتمد ىلع
اإلاراءات

التيسير

  04امليسّر الفعال :قياد االاتماعات وورش العمل عكر مهارات التيسير
  05هساسيّات التيسير الرسومي

إدارة الجودة واألداء

  06الحزار ا خضر ملنهجية
  07إدار وتشخيص ا داء
08
09
10
11
12

االبتكار

االستراتيجيّة

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

فريق العمل

برامجنا

 العميل املستدار :استراتيجيات نااحة لتوليد عائدات مالية ثابتة عن
يريق تحويل عميك إلى االشتراكات
 تيسير ابتكار ا عمال
 التفكير التصميمي
 التفكير اإلبداعي
 تصميم الخدمات

  13التصوّر االستراتيجي :التخطيط االستراتيجي باستخدار الوسائل
الكصرية
  14إدار االستراتيجيات

األدوات التطبيقية

شركاؤنا

عمالؤنا

اتصل بنا
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برامجنا

 03اإلدارة باإلجراءات :سبعة ممكّنات للتحوّل إلى اإلدارة
املعتمدة ىلع اإلجراءات
سلسلة املنفعة ..كلمة السر

لم تنشأ من ّمة إال ولهدا هددفك ككيدر تسدعى إليده هدو
خيق املنفعة وإيصالها إلى العميل" .و"املنفعدة" هدي
الثمر التي يكذل ريدق العمدل اُهدده ووقتده وخكرتده
إلنضااها وتيسير الوصدول إليهدا ،ويكدذل العميدل مالده
ليحصول عييها .كي تُخيق هذه املنفعة؟

إ ّ السكيل الوحيد لد "خيق املنفعة وإيصدالها ليعميدل"
هددو تضددا ر اهددود ا قسددار والوحدددات اإلداريددة داخددل
املن ّمة .إد ه ّ العميل -وإ كا ال يتعامدل مكاشدر ً إلّدا
مع قسم املكيعات مثيًا ،-إلّا ه ّ املنفعة لم تصيه بهذه
الجود إلّا وقد بذل قسم التصنيع اهده يف صدناعتها
باتقددا  ،وبددذل قسددم التسددويق اهددده يف ترويجهددا
د ككيدر مدن قكدل
وإخرااها بأبهى حُيّدة ،وبُدذلب اهدو ك
قسددم املددوارد الكشددرية وقسددم املشددتريات وقسددم
املحاسكة وقسم الدعم الفنّي وغيرها .مدن املسدؤول
م هددذه الجهددود واإلاددراءات إلددى بعضددها يف
عددن فدد ّ
سيسية متناسقة منسجمة (سيسدية املنفعدة)؟ وعدن
مواءمتها مدع االسدتراتيجيّة؟ وعدن قيداد هدذه الرحيدة
التعاونية ومراقكتها وتطويرها؟ من؟

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

من هم الفئات املستهدفة بهذا البرنامج؟

صمّمنا هذا الكرنامج لكلّ إداريّ يف من ّمته ،كلّ إدار ّ
ي
يحمل ازءًا من املسؤولية عن سيسدية املنفعدة .هدذا
ل مدن لدده دور يف تحسدين ا داء هو تحييددل
الكرندامج لكد ّ
ا عمال هو تصميم الحيول ،كما ه ّ رق تطوير اإلادراءات
و رق إدار العمييات سيجدو يه بُريتهم .وهو دليدل
عمييّ عّال لكلّ مدير قسم هو مدير تنفيذيّ هو مشدرف
سيسية إمدداد ،خصوصًدا مدن كدا -مِدن هدؤالء اميعًدا-
مهتمًّا باإلدار املعتمد ىلع اإلاراءات.

فريق العمل

برامجنا

األدوات التطبيقية

شركاؤنا

عمالؤنا

اتصل بنا
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برامجنا

 03اإلدارة باإلجراءات :سبعة ممكّنات للتحوّل إلى اإلدارة
املعتمدة ىلع اإلجراءات

كيف سيفيدني هذا البرنامج؟

يف هذا الكرندامج ،نقددّر آليّدات عمييّدة ونموداًدا عّالًدا
ليتحددوّل إلددى الطريقددة الجديددد يف إدار املن ّمددات،
نقدّر منهجيّة اديد لإلدار املعتمد ىلع اإلادراءات،
تجمع بدين يريقدة الددوائر الفعّالدة ويريقدة املمكّندات
السددكعة ،وتع دزّز مكددده إعطدداء ا ولويددة لخيددق املنفعددة
وتطويرها وإيصالها.

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

ىلع إدارات املن ّمات ه تأخذ خطو إلى الخي  ،وتعيدد
تصوّر إدار عمييّاتهدا التشدرييية ،لفهمهدا كدأدواتل لخيدق
ت إليصددالها .إ ّ منهجيددة إعدداد تصددوّر
املنفعددة ومسددارا ل
مفهور اإلدار املقدّمة يف هذا الكرنامج ،تُعين عن نشدأ
ايدل اديددد يف مجدال اإلدار املعتمددد ىلع اإلاددراءات،
وتقدّر لك دلييًا عمييًّا لالنتقال إلى هذا الجيل الجديد.

فريق العمل

برامجنا

األدوات التطبيقية

شركاؤنا

عمالؤنا

اتصل بنا
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برامجنا

 03اإلدارة باإلجراءات :سبعة ممكّنات للتحوّل إلى اإلدارة
املعتمدة ىلع اإلجراءات

ملاذا أختار هذا البرنامج؟

 ليوصول إلى التميّز اإلداري عكدر منهجيّدة إداريدة حديثدة
ويرق عمييّة مثل الدوائر الفعّالة واملمكّنات السكعة.
 لفهم يريقة التحوّل العمييّ إلى اإلدار املعتمد ىلع
اإلاراءات.
 لتكددوين مهددارات اإلدار املعتمددد ىلع اإلاددراءات هثندداء
التعامل مع املن ّمة ومع وا شخاص ومع رق العمل.
 لتحقيق اعيية وكفاء عالية بأقل مجهود.
 لالستفاد من املعر ة والخكر العاملية التي يتمتّع بها
خكير اإلاراءات روار تريقير.
 لكنداء عالقددات مددع مهتمّدين باملجددال ،وهصددحاب تجددارب
وهصحاب خكرات وزمالء مهنة ادد.

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

ماذا سأتعلّم يف هذا البرنامج؟

 كي يمكن تنفيذ االستراتيجيّة من خالل إاراءات العمل؟
 كي تساهم الدوائر الفعّالة يف استدامة اإلدار املعتمدد
ىلع اإلاراءات؟
 ملادا اإلدار املعتمد ىلع اإلاراءات هي السدكيل الوحيدد
لتحقيق املنفعة ليعمالء (يف املنتجات هو الخدمات)؟
كددن اإلدار املعتمددد ىلع اإلاددراءات املدددير مددن
 كي د تم ّ
م املن ّمة عيًا؟
التركيز ىلع يه ّ
عيميددا عّاًلددا لتحييددل
ًّ
 كي د تق ددّر ن ددر اإلاددراءات إيددارًا
متطيّكات العمل؟
ل
 كيد يمكددن زيدداد الددوعي بددا داء ور ددع اودتدده لددد ك د ّ
شخص داخل املن ّمة؟
 كي د تدددير املمكّنددات السددكعة ا داء املؤسّسددي (تعري د ،
قياس ،تحسين ،متابعة)؟
 ملادا يحتاج التحسين املستمرّ إلى مسدارين :االنطدالق مدن
ا داء ،واالنطالق من ا كار؟

فريق العمل

برامجنا

األدوات التطبيقية

شركاؤنا

عمالؤنا

اتصل بنا
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برامجنا
إدارة إجراءات العمل

ليتحسين السريع إلاراءات العمل
  01منهجية
  02شهاد االحتراف يف إدار إاراءات العمل من
  03اإلدار باإلاراءات :سكعة ممكّنات ليتحوّل إلى اإلدار املعتمد ىلع
اإلاراءات

التيسير

  04امليسّر الفعال :قياد االاتماعات وورش العمل عكر مهارات التيسير
  05هساسيّات التيسير الرسومي

إدارة الجودة واألداء

  06الحزار ا خضر ملنهجية
  07إدار وتشخيص ا داء
08
09
10
11
12

االبتكار

االستراتيجيّة

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

فريق العمل

برامجنا

 العميل املستدار :استراتيجيات نااحة لتوليد عائدات مالية ثابتة عن
يريق تحويل عميك إلى االشتراكات
 تيسير ابتكار ا عمال
 التفكير التصميمي
 التفكير اإلبداعي
 تصميم الخدمات

  13التصوّر االستراتيجي :التخطيط االستراتيجي باستخدار الوسائل
الكصرية
  14إدار االستراتيجيات

األدوات التطبيقية

شركاؤنا

عمالؤنا

اتصل بنا
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برامجنا

 04امليسّر الفعّال :قيادة االجتماعات وورش العمل
عبر مهارات التيسير
يصبّ هذا الكرنامج تركيزه بنسكة  %80ىلع املهارات املفصييّة التي تميّز امليسّر
املكدع عن امليسّر العادي يف قياد عمل املجموعات .كما هنّه يركّز ىلع املهارات
املهمّة مثل :تفعيل املشاور  ،الحفاظ ىلع التركيز ،توليد الطاقة ،التعامل مع
املشكالت ،الوصول إلى اإلاماع.
التي تجمع بين العمييّة والحركيّة والتفاعيية ،يتيا لك هذا الكرنامج
بمنهجية
رصة تجربة مهارات التيسير وتطكيقها ىلع همثية عمييّة ،كما يعرض لك إاراءات
التيسير املتّكعة يف إدار املجموعات ،ويدرّبك ىلع إااد تطكيقها .ستمارس
التقنيات املتكّعة يف التيسير ،وستستمع آلراء املدربين يف هدائك .وبنهاية الكرنامج،
ستكو قادرًا ىلع قياد املجموعات بنجا و عالية خالل االاتماعات وورش العمل
وايسات التيسير .

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

فريق العمل

برامجنا

األدوات التطبيقية

شركاؤنا

عمالؤنا

اتصل بنا
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برامجنا

 04امليسّر الفعّال :قيادة االجتماعات وورش العمل
عبر مهارات التيسير
تتميّز املنهجيّة العمييّة الحركيّة التفاعييّة بنتائجها الفعّالة .التقنيات العمييّة لها
خطوات قابية ليتطكيق الفوري ،والتقنيات الحركيّة ي هر هثرها يف حماسّة املدرّبين
واملتدرّبين ،وبالتفاعييّة يستفيد الحضور من املشاركة يف التمارين والجيسات
العمييّة .التكامل الذي يحقّقه املنهج العيمي ليمادّ مع املنهجية العمييّة الحركيّة
التفاعييّة هثمر نجاحًا مكهرًا ،رغم كثر الكرامج املقدّمة يف سوق التدريب ،إال ه ّ يقرّ
هكثر من  ٪٩٥من املشاركين يف هذا الكرنامج صرّحوا بكونه ا ضل هو من ه ضل
الكرامج التي التحقوا بها.

منهجية
تتكون منهجية

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

فريق العمل

من
من عشرة مبادئ وهي:

برامجنا

األدوات التطبيقية

شركاؤنا

عمالؤنا

اتصل بنا
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برامجنا
إدارة إجراءات العمل
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  03اإلدار باإلاراءات :سكعة ممكّنات ليتحوّل إلى اإلدار املعتمد ىلع
اإلاراءات

التيسير
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 05أساسيّات التيسير الرسومي
يجمع برنامج هساسيّات التيسير الرسومي بين املنهج الن ري والتطكيقي ليتيسير باستخدار الصور
والوسائل الرسوميّة ،باإلفا ة إلى هساسيّات التدوين والتوثيق بهذه الوسائل .كما يتفرّد الكرنامج
بتطكيقه الشامل ضل هساليب اليرة الكصرية يف قياد املجموعات.
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 05أساسيّات التيسير الرسومي

املهارات املكتسبة

بنهاية هذا الكرنامج ستتمكّن من مهارات الرسم
التوفيحي ىلع اليوحات الككير  ،كما ستتعيم يرق
التوثيق ،والتيسير ،وتيقي الترذية الرااعة .ستعمل
كذلك ىلع تصميم إاراءات االاتماعات ،وستتدرّب
ىلع الطرق الكصريّة لتوثيق االاتماعات.

املعارف املكتسبة

 اكتساب املعارف والتمكّن من املهارات املطيوبة يف
كيفية اإلنصات ليمشاركات والنقاشات خالل
االاتماعات هو وورش العمل وتوثيقها رسوميّا.
 التدريب العميي ىلع كيفية زياد مستو تركيز
املشاركين يف االاتماعات هو ورش العمل ،عكر توثيق
مشاركاتهم ونقاشاتهم رسوميًّا ،باستخدار الصيغ
الرسوميّة ا ساسية السكعة

ملن هذا البرنامج؟

يخدر الكرنامج هذا كيًّا من :االستشاريين ،وقاد الفرق،
وقاد املشاريع ،واملدراء ،وامليسّرين ،واملدرّبين
وغيرهم ممّن يرغكو قياد االاتماعات وورش العمل
باستخدار ا ساليب الكصريّة التي تزيد من مشاركة
حضور االاتماع هو الورشة ،وتساعد ىلع تحفيز ا كار
وتطوير اودتها وإبداعها.

 اإلملار بمجموعة ا يقونات الرسوميّة ا ساسية
والتي باستخدامها يمكن بناء
(
رسومات لتوثيق نقاشات املجموعات خالل ورش
العمل هو االاتماعات.
 هم مكونات التيسير ا ربعة ،وهي :االنتكاه ،والطاقة،
واملعيومات ،والعمييّات لتكوين ن ر شامية تكني
ىلع هساسها هساليكك الخاصّة يف التيسير بما يناسب
عمالءك.
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األدوات التطبيقية
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 06الحزام األخضر ملنهجية
الستة سيجما هي عميية ممنهجة تهدف إلى تحسين املخراات ،وزياد اآلداء من خالل
تطكيق سيسية من ا دوات املرتكة تحدث دلك الترير الذي تريد بمعدل خطأ صفري.

املعارف املكتسبة
 تحييل العمييات وتحديد هكثرها هدرًا ليمال.
 تحديد الفرص ا مثل الستثمار هموالك بررض تحقيق ه ضل النتائج.
 تسخير موارد العمييات من ه راد وهدوات ووقب لخدمتك ىلع ه ضل واه.
 ترامة متطيكات العميل إلى وص دقيق و عّال ليعمييّات التي تقودك نحو املزيد من
اإلنتاايّة.
 اختيار ا ضل وا نسب من املورّدين واملعدّات وهنواع املواد الخار .السيطر ىلع
عميياتك واملحا ة ىلع استمرارية هدائها.
 تحسين هداء ريقك بالتعرّف ىلع هخطائك يف العمل.

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

فريق العمل

برامجنا

األدوات التطبيقية

شركاؤنا

عمالؤنا

اتصل بنا
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 06الحزام األخضر ملنهجية
الوسائل واألدوات املستخدمة
يقدّر الكرنامج محافرات صفّية وتدريكات لتحييل الحاالت ويعطي رصة ليمناقشات
الجماعية ،كما يعرض همثية واقعية وحقيقية إلثراء خكر املشاركين املعر ية.
 دليل املشارك ( شرائا عرض ميوّنة)
 تدريب املشاركين عمييًا من خالل هنشطة ردية واماعية لخيق او من العمل
الجماعي وتعزيز خكرتهم املعر ية.
 االستكيانات
 حالة دراسة
 خطط تطوير ردية
املهارات املكتسبة
 تخفيض تكالي اإلنتاج بأكثر من ٪٤٠
 تحسين هداء مراكز خدمة العمالء عكر الهات بنسكة ٪٣٠
 تقييل وقب انت ار العميل بأكثر من ٪٢٠
 تقييل حدوث هخطاء يف العقود ووثائق التسعير بأكثر من ٪٣٥
 زياد هامش الربا بأكثر من ٪٢٠
ملن هذا البرنامج؟
ليراغكين بتطوير قدراتهم الوظيفية ،وتحسين العمييات واإلاراءات التي يعميو
عييها.
 رؤساء ا قسار ومشر ين الوحدات.
 العاميين الذين يطمحو إلى الرقي والتطوير.
 اإلداريين العاميين يف املن مات.
 املهمتين بالجود وهساليب التطوير.

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

فريق العمل

برامجنا

األدوات التطبيقية

استراتيجية D M AIC
إستراتيجية  D M AICهي إستراتيجية مرتكز ىلع
الكيانات ،تهدف إلى تحسين اود اإلاراءات واملنتجات ،من
خالل دور املراحل الخمو.

شركاؤنا

عمالؤنا

اتصل بنا
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 06الحزام األخضر ملنهجية

ماذا نقصد بالستة سيجما
يف ظل الثور املعيوماتية ومد ههمية املعيومات وتأثيرها ىلع املستو العميي
واملهني وادت الستة سيجما لتكو هي منهجية عاله ملساعدتك يف معر ة رص
التطوير ومعر ة هوفاع املنشأ من حيث تو ر الكيانات الدقيقة التي تكو مساعد
بشكل قوي باتخاد القرار املناسب.

هي منهجية
تطوير املهار
والعمييات

يمكن إستخدامها كأدا قياس لألداء

هسيوب عمل
اماعي ليتحسين

إلنجاز الخدمات
ليمستفيدين بأسرع
وقب

لر ع اود
املخراات

هسيوب اود

نبذة
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 07إدارة وتشخيص األداء
تكمن ائد الكرنامج يف تركيزه ىلع املنهج العميي والذي يمكن تطكيقه داخل هي من مة
إلنشاء مؤشرات هداء رئيسة واختيار همثيها بدءًا من مرحية تحديد استراتيجية املن مة وصولًا
إلى مرحية مراقكتها يف لوحة التحكم.
يقدّر الكرنامج إيارًا عمييًّا لتصميم مؤشرات ا داء ،ومن خالله ستتعرف ىلع بناء مؤشرات ا داء
الرئيسة ،واختيار هكثرها اعييّة لكي تستفيد منها املن مة وتيكّي احتياااتها .كما سيتطرّق
الكرنامج إلى هازاء ن رية ملناقشة مؤشرات ا داء الرئيسة.
أهداف البرنامج
 هم اإليار العميي ملؤشرات ا داء الرئيسة.
 تطكيق منهج عميي ييكّي احتيااات املن مة
 استخدار قوائم التدقيق يف تصميم مؤشرات ا داء الرئيسة.
 تحديد عناصر مؤشرات ا داء الرئيسة.
 كيفية تخطيط عمييات مؤشرات ا داء الرئيسة.
 كيفية مساهمة مؤشرات ا داء الرئيسة يف زياد سرعة اإلنتااية.
 تحويل الكيانات إلى معارف.

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

فريق العمل
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األدوات التطبيقية
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 07إدارة وتشخيص األداء
املعارف املكتسبة:
 التعرّف ىلع املنهج العميي إلنشاء مؤشرات ا داء الرئيسة واختيار
هنسكها.
 استخدار نمودج رسومي لكناء مؤشرات ا داء.
 يريقة االعتماد ىلع ن ار النتائج املواهة ملؤشرات ا داء الرئيسة.
 اإلملار بطريقة إنشاء لوحة تحكم وتصميم تقارير مميز .
 االستخدار الفعّال ملؤشرات ا داء الرئيسة.
املهارات املكتسبة
 إنشاء مؤشّرات هداء رئيسة و رزها الختيار ه ضيها.
 تصميم شجر مفاهيم مؤشرات ا داء الرئيسة.
 اختيار هنسب مؤشرات ا داء الرئيسة الستراتيجة املن مة.
 تصميم تقارير بيانية.
ملن هذا البرنامج؟
يعدّ هذا الكرنامج الخيار املثالي ليمدراء التنفيذيّين ،ومدراء
االستراتيجية ،ومدراء سير العمل ،ومسؤولي ا داء ،ومدراء املشاريع،
ومدراء العمييّات ،وغيرهم من روّاد مجال ا عمال ممن يريدو التأكّد من
اعيية وكفاء هداء املن ّمة ،بطريقة تضمن تحقيق ههداف املن ّمة
االستراتيجية.
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 08العميل املستدام :استراتيجيات ناجحة لتوليد عائدات
مالية ثابتة عن طريق تحويل عملك إلى االشتراكات
ورشة العمل مناسكة لك تماماً إدا كنب
ترغب يف:
 الحصول ىلع عوائد مالية ثابتة
 تحويل عمالء املر الواحد إلى عمالء مد
الحيا
 نمو مؤسستك وزياد قيمتها السوقية
 زياد التد ق النقدي ملؤسستك
 الحصول ىلع رؤية وافحة ملستقكل
مؤسستك

9

38

نماذج عمل خاصة
باالشتراكات

نمودج االشتراك بالعضويّة
يف املوقع اإللكتروني

حول نمودج العمل الخاص بك إلى ماكينة إلنتاج عائدات مالية
ثابته ودلك بواسطة نمادج العمل التسعة ( )9لإلشتراكات

نمودج املكتكة املفتوحة

كل نمودج عمل من هذه النمادج التسعة يتميز بمنهجية
مختيفة تناسب اميع هنواع املؤسسات التجارية سواء صرير هو
متوسطة هو ككير  .هذه النمادج التسعة هيضاً تعطيك مجموعة
من االستراتيجيات والطرق النااحة لعمل ما ييي:
 كيفية زياد والء العميل واإلحتفاظ به
 كيفية تسعير الخدمات وآلية بيعها
 كيفية تصميم قيم املؤسسة وتصميم تجربة ريد ليعميل
والتي تجعيه يرغب يف العود والشراء من مؤسستك.

نمودج النادي الحصري
نمودج ا سكقيّة
النمودج االستهالكيّ
نمودج املفااآت
نمودج تكسيط ا عمال
نمودج الشككة
نمودج راحة الكال
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 08العميل املستدام :استراتيجيات ناجحة لتوليد عائدات
مالية ثابتة عن طريق تحويل عملك إلى االشتراكات

3

3
يرق دكية ادًا
لتعزيز نمّو وتوسع
مؤسستك

7

9

ه ضل الطرق
والتقنيات ليكيع الرابا
بين الطر ين w in-
w in Selling

يرق ليتوسع يف
عميك الخاص القائم
ىلع اإلشتراكات

آليات معتمد لتحويل العمالء الذين ال يفضيو ن ار االشتراكات
إلى عمالء دوي والء عالي
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 09تيسير ابتكار األعمال
يف هذا الكرنامج الذي يستررق ( )3هيار ستتعيم هيضاً مهارات التيسير
الالزمة لقياد رق العمل نحو اإلبتكار .حيث سيتم تزويدك بدليل مفصل
لكيفية قياد عميية اإلبتكار .وسيكو لديك الفرصة لتحقيق ما ييي:
 رؤية تطكيق عميي مكاشر لكيفية تطكيق مهارات التيسير الالزمة
لقياد رق العمل نحو اإلبتكار
 كيفية استخدار الدليل املفصّل لكيفية قياد عميية اإلبتكار لكناء
مهاراتك يف قياد رق اإلبتكار يف املن مة التي تعمل بها
 هم املشاكل التي عاد ما تطره عند قياد عميية اإلبتكار

مشاركة تجربتك الخاصة والتعلم من تجارب الحضور يف
قيادة عملية اإلبتكار داخل املنظمات التي يعملون بها

نبذة
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فريق العمل
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 09تيسير ابتكار األعمال
01

02

توليد األفكار

توليد ه كار اديد و متنوعة ملوااهة التحدي من خالل تريير الطريقة "الطكيعية"
التي يتم من خاللها توليد ا كار.

إختيار األفكار

تصني و تقييم و تحديد ا ولويات لتحيد ا كار التي يجب تطويرها .باستخدار نمودج
تقييم الفكر سوف تكتش املراحل و العالقة بين ا كار .بحيث تساعدك مصفو ة
املنفعة ىلع التأكد من ه هذه ا كار الجيد تناسب ههداف من متك.

تصميم النموذج املبدئي واإلختبار

03

استهل النقاش مع املستخدمين املحتميين من هال التعيم ،و حل الخالف ،مما
سيساعدك ىلع إدار عميية إيجاد الحيول .اكتش مصفو ة إختيار هدوات تصميم
النمودج ا ولي لتحديد متطيكات التصميم و بروتوكوالت االختكار.

البدء

04
05

الوعي بتيسير االبتكار من خالل هم إستراتيجية االبتكار املؤسسي الخاصة بالشركات.
حيث سنستعرض هيكيية االبتكار ،وإدار عميية االبتكار ونمودج نضج االبتكار.

التحدي

سوف تتعيم هنا كي يمكنك تحديد تحديات االبتكار التي من هايها نود خيق االبتكار.
حيث سيتم استخدار نمودج رسومي مخصص لتحديد نقاط القو والضع داخل
املن مة وعزل القضايا التن يمية ،وإعداد سؤال التحدي وتقديمه صحاب املصيحة
يف املشروع.

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا
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 09تيسير ابتكار األعمال
املهارات املكتسبة
 قياد ريق ابتكار.
 تحديد تحديّات االبتكار وتعريفها.
 تصميم نمادج هولية لحيول االبتكار واختكار اعييتها.
 إنشاء خطة ابتكار تنفيذية.
 ض الخال ات والنزاعات الداخييّة.
املعارف املكتسبة
 تو ير ن ر شامية ليخطوات ا ساسية املتكعة يف عمييات االبتكار.
 تحديد النمادج ا ولية لأل كار وتقييم اودتها.
 استعراض تقنيات التيسير وتطكيقها ىلع ريق باستخدار عمييات االبتكار.
 القدر ىلع تحديد ه ضل تقنيات توليد ا كار يف حاالت مختيفة.
 التعرّف ىلع هبرز النصائا الّتكاعها وهسوء املخاير لتجنكها.
 تطكيق ما تعيمب من تقنيات ىلع همثية تدريب عمييّة.
ملن هذا البرنامج؟
يناسب هذا الكرنامج مدراء التطوير ومدراء التميّز وكلّ مسؤول عن تويين
ثقا ة االبتكار داخل هيّ من مة ،سواءً كا يعمل يف من مات ربحيّة هو غير
ربحيّة .كما يحقّق الكرنامج رغكات الهيئات الحكومية التي تطما إلى توليد
ثقا ة االبتكار يف مجال العمل داخل هاهزتها.

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

فريق العمل

برامجنا

الكتاب املرجعيّ لهذا البرنامج

األدوات التطبيقية

شركاؤنا

عمالؤنا

اتصل بنا
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 10التفكير التصميمي

خالل هذا الكرنامج ،ستتنا و رق عمل صرير
يجب ه يكو شركة دات عدد من الشركاء،
النواحي ،مثل :تجربة العميل ،نمودج توزيع
التسويق ،إلخ .سيو ّر ميسّر ورشة العمل ليفرق
التصميمي ،كما سيحفّزهم ىلع ا صالة واإلبداع.

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

ىلع بناء ه ضل كر عمل تجاري .العمل
ليساعد دلك يف دراسة الفكر من كل
حصص اإليرادات ،بناء العالمة التجارية،
ا دوات الالزمة ملمارسة منهجيّة التفكير

فريق العمل

برامجنا

األدوات التطبيقية
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 10التفكير التصميمي

ما الذي ستتعلّمه خالل هذا البرنامج؟

يف التفكير التصميمي ستستخدر عددًا من ا دوات
العمييّة الفعّالة ،مثل :شخصيات املستخدمين
(بيرسونا) ،هبحاث املستخدمين ،لوحات مزج ا كار،
رسومات تصني ا كار ،رسومات سرد القصص ،رحية
املستخدر ،وغيرها .باإلفا ة إلى هذه ا دوات
العمييّة ،سنعرّ ك ىلع املعيومات الن ريّة التي
تحتااها ،مثل :الرمزية يف التصميم ،تعدّد
االنطكاعات ،التنكؤ باملستقكل ،التصميم املتمحور
حول املستخدر .قد تكدو هذه املصطيحات معقّد
وصعكة ،لكن الكرنامج سيشرحها لك بالتفصيل
وبا مثية العمييّة ،ليسهل عييك همها وتطكيقها.

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

فريق العمل

ما هي أهداف البرنامج التعليمية؟

ملن هذا البرنامج؟

سيفتا هذا الكرنامج عينيك ىلع رص اديد
عمال تجاريّة .قد يصيكك شيء من الحير هو الضياع
هثناء حضور الكرنامج ،ال تقيق! هذا ازء من اليعكة
التي ستخوفها .يؤمن ككار القياديّين حول العالم ه ّ
النجا يتطيّب خوفًا لرمار املخاير  ،وتفكيرًا واسعًا
يف الكدائل ،وشجاعة يف تحدّي الذات .لكنّ هذا
الكرنامج سيتيا لك التعيّم بعيدًا عن املخاير عالية
الخسائر ،حيث ستخوض لعكة النجا  ،لتمهّد تجاربك
الفاشية خالل ا يار الثالثة يريقك إلى مستقكل
ه ضل.

برامجنا

األدوات التطبيقية

يرحّب هذا الكرنامج بكلّ من يتحيّى بالفضول وح ّ
ب
االستطالع ،وبمن يستمتعو بتحييل نمادج ا عمال
التجاريّة وتكادل واهات الن ر حولها .ال يمكن هم
مستقكل ا عمال التجاريّة دو التفكير يف الكدائل،
لكنّ هذا التفكير يجب ه يكو ممنهجًا ووافحًا .وهذا
هو السرّ الكامن وراء تميّز برنامجنا ،إد يقدّر لك هدوات
ومنهجيّات هثكتب قدرتها ىلع تفعيل التفكير خارج
الصندوق ليوصول باملؤسّسات إلى النجا والتميّز.

شركاؤنا

عمالؤنا

اتصل بنا
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 10التفكير التصميمي
اليوم األول

اليوم الثاني

رغم ه ّ التفكير التصميمي يرتكز ىلع
املمارسة العمييّة هكثر من املعر ة
الن ريّة ،إال ه ّ اليور ا وّل سيتضمّن يف
بدايته شيئًا من الروص يف املفهور
الن ري .التفكير التصميمي هشكه بفنو
الد اع عن النفو ،ال يمكن تعيّمها من
مطالعة الكتب قط لذلك نحرص ىلع
ه تدخل يف اولة ممارسة عمييّة من
اليور ا ول ،لتجرّب الفشل هحيانًا
والنجا هحيانًا ،وتصقل مهاراتك ،وتشعر
باالبتكار واإلنجاز .سنحيّل ما قمب به من
تجارب ،لنعرف ا سيوب الذي اتكعته،
ونصل إلى الطريقة التي يمكنك من
خاللها تحسين هدائك يف التجارب
القادمة.

نبذة

اليوم الثالث

ليو صعكًا ه يطوّر هيّ شخص من سعة
خياله وقدرته ىلع اإلبداع ،أدوات االبتكار
وعمييّاته كفييةك باحداث نقية نوعيّة يف
هذا املضمار .سنعود إلى ما تطرقنا إليه
يف اليور ا ول ،لنكني عييه منهج تفكير
باستخدار بعض ا دوات ،مثل :شخصيات
املستخدمين (بيرسونا) ،الخرائط الكصرية،
لوحات مزج ا كار ،وغيرها .تجاربك يف
الفشل والنجا التي خضتها حتّى هذه
املرحية ستساعدك ىلع ه تر تشكّل
رصة اديد لتطوير عميك هو إنشاء عمل
تجاريّ اديد ،إلّا ه ّ السؤال الذي سيكقى
عالقًا :كي تتأكّد من هنّك ىلع الطريق
الصحيا؟

رؤيتنا ورسالتنا

فريق العمل

برامجنا

سنكده بفكر بسيطة ،لنصمّم منها نمودج
عمل هوليّ يحتوي معيومات قييية ومهمّة،
تُ هر الفرصة الكامنة خيفه .وبعرض
التصميم ىلع هصحاب املصيحة ،ستتد ّق
املزيد من ا كار التي تصقيه وتطوّره .ال
تنفكّ منهجيّة التفكير التصميمي عن ير
ا سئية ،لكنّها ال ترفل ه ّ همامنا محطّات
عيينا ه نعكرها ليوصول إلى هد نا .ان ر
يف نمودج العمل ،واير هسئيةً من نوع:
مادا لو عدّلبُ عييه؟ هو غيّرتُ الشريحة
املستهد ة؟ هو غيّرتُ الهدف منه؟ قد
يكدو النمودج يف هذه املرحية مختيفًا عن
النمودج الذي بدهت به رحيتك ،قد حوّلب
بعض التحديّات إلى رص ،ووسّعب مداركك،
وشرّعب نوا ذ املجتمع ىلع ه كار اديد ،
كما هنّك هشركب هصحاب املصيحة يف
تصميم النمودج .بعد هذا النجا ستكو
مستعدًّا لخوض تحدٍّ اديد ،من خالل الكدء
يف عمييّة التفكير التصميمي بطريقة
ممنهجة وافحة.

األدوات التطبيقية

شركاؤنا

عمالؤنا

اتصل بنا
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 11التفكير اإلبداعي

هذا الكرنامج تفاعييّ وعمييّ من
هو يحفّز عقيك،
الدراة ا ولى
من
القصو
ويد عك لالستفاد
مهاراتك وقدراتك .من خالل الكرنامج،
ستتمكّن هنب وزمالؤك من التعرّف ىلع
ما تتحيّى به من نقاط القوّ وتكش
عن موافع الضع لديك ،مما يتيا لك
الفرصة ليتعرّف هكثر ىلع نفسك ،وبناء
ىلع دلك ستتمكّن من صياغة
استراتيجيات مالئمة تقودك لينجا .
يركّز هذا الكرنامج التدريكيّ ىلع الكناء
الجماعي ،واملساهمة يف مشاريع
مشاركة مشاريعك خالل
اآلخرين
الكرنامج ستمنحك رصة هككر لصقل
عميك التجاري وتطويره.

األهداف التعليمية للبرنامج:

نطما يف نهاية هذا الكرنامج ه يكو لديك كر وافحة حول ههداف العمل
التجاريّ الذي تهدف إلى تأسيسه هو تطويره ،ودلك من خالل تحييل الفرص من زوايا
متعدّد  .كما ه ّ الكرنامج يهدف لرسم خارية لخطواتك القادمة ،ويريقة تنفيذها،
وما تحتاج إليه من دعم لتشقّ يريقك إلى النجا .

الفئة املستهدفة:

يستهدف هذا الكرنامج من لديه االستعداد الذهني لخوض غمار تجربة ا عمال الح ّر
(ىلع املستو التجاري هو االاتماعي) ،وال يُشترط لحضوره تجهيز خطّة عمل هو
حتى امتالك كر تجارية .كن مستعدًّا ،وتجهّز لتخطو خطواتك ا ولى قريكًا .نضمن
لك االستفاد الن رية والتمكين من ا دوات العميية والتقنيات الالزمة لدخول تجربة
العمل الحر االحترايفّ.

املعارف املكتسبة:

نطما خالل هذا الكرنامج ه تستوعب نفسك وإمكانيّاتك ومجتمعك ودائر عميك
التّجاريّ .كما نساعدك يف هم الفرص التّجارية املتاحة ويرق استراللها لصالحك.
كما نسعى إلى إنهائك هذا الكرنامج التدريكي وبين يديك خطّة عمل وافحة
ومشروع مستقكييّ نااا اعتمادًا ىلع مستو يموحك وتركيزك واستثمارك لوقتك
واهدك.

املهارات املكتسبة:

هذا الكرنامج مصمّم ليرياديين املكدعين و صحاب الشركات الناشئة ،كما هنّه يناقش
رغكات الشركات الككر الهاد ة إلى تضمين ا عمال الحرّ يف مشاريعها .ستتعيّم
يف هذا الكرنامج ا دوات الالزمة لتقييم املكادرات التي يمكن تطكيقها يف هي وقب
يف حياتك ومهنتك وعميك التّجاريّ ،كما سيساعدك الكرنامج يف تحقيق التواز
بين ههدا ك الشّخصيّة وههدا ك املهنية التي تسعى إلى إنجازها.
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إدارة إجراءات العمل

ليتحسين السريع إلاراءات العمل
  01منهجية
  02شهاد االحتراف يف إدار إاراءات العمل من
  03اإلدار باإلاراءات :سكعة ممكّنات ليتحوّل إلى اإلدار املعتمد ىلع
اإلاراءات

التيسير

  04امليسّر الفعال :قياد االاتماعات وورش العمل عكر مهارات التيسير
  05هساسيّات التيسير الرسومي

إدارة الجودة واألداء

  06الحزار ا خضر ملنهجية
  07إدار وتشخيص ا داء
08
09
10
11
12

االبتكار

االستراتيجيّة

نبذة

رؤيتنا ورسالتنا

فريق العمل

برامجنا

 العميل املستدار :استراتيجيات نااحة لتوليد عائدات مالية ثابتة عن
يريق تحويل عميك إلى االشتراكات
 تيسير ابتكار ا عمال
 التفكير التصميمي
 التفكير اإلبداعي
 تصميم الخدمات

  13التصوّر االستراتيجي :التخطيط االستراتيجي باستخدار الوسائل
الكصرية
  14إدار االستراتيجيات

األدوات التطبيقية

شركاؤنا

عمالؤنا

اتصل بنا

51

برامجنا

 12تصميم الخدمات

صمّمنا هذا الكرنامج ليكو برنامجًا تفاعييًّا بامتياز ،تتدرّب يه ىلع استخدار
الطرق والتقنيات التي تنقل خدماتك إلى مستو مختي من التميّز واإلبداع،
وتُكسِب مستخدمها تجربة ريد  .سنعمل سويًّا ىلع همثية توفيحيّة ،تصقل
خكرتك وتنمّي معر تك ،وتجوّد من هدواتك اإلبداعيّة.

الفئة املستهدفة:

إدا كنب تعمل يف مجال إدار خدمات اديد وتصميمها ،وتوااهك هسئية مثل:
 ما هي الخدمة الجيّد ؟ وملادا نطيق عييها هذا الوص ؟
 ما هي املكادئ الرئيسة يف تصميم الخدمة؟ وملادا نحتااها؟
 كي تستقرئ رؤ املستخدمين؟
 كي تحوّل تيك الرؤية إلى مفهور خدمة؟
 كي تحوّل املفاهيم إلى حيول اديد ؟
 متى تكو الخدمة محكمة التصميم وقابية ليتنفيذ؟
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 12تصميم الخدمات
املعارف املكتسبة:

 تعري تحدّي الخدمة.
 التعرّف ىلع منهجية تصميم الخدمة.
 استقراء رؤ العمالء من خالل تقنيات بحثية ريد .
 استخدار تيك الرؤ كمدخالت يف مرحية التصميم.
 تجربة قو و عاليّة ا ساليب الكصرية خالل عميية تصميم الخدمات.
 ممارسة توليد ا كار باستخدار تقنيات مثل :تقنية زهر اليوتو ،والسرد القصصي
وتخطيط رحية العميل.
 إنشاء وعرض مفهور متكامل ليخدمة.
 القدر ىلع إعداد عروض آلليّة إيالق الخدمة تُعرض ىلع اإلدار العييا.
 إلقاء الضوء ىلع دور تصميم الخدمة يف تطوير الخدمة داخل املن مة
وتجديدها.
 إنشاء النمودج ا وّلي ليخدمة واختكار اعييته قكل التحسين الفعيي والتنفيذ.
 تحويل التصميم إلى واقع قابل ليتنفيذ.
 توفيا كي يساهم تصميم الخدمات يف تحقيق ههداف املن مة االستراتيجيّة.
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 13التصوّر االستراتيجي :التخطيط االستراتيجي باستخدام
الوسائل البصرية

يُطيق اسم التخطيط االستراتيجي الكصري  SVىلع ن ار ا ساليب الكصرية املقدّر من شركة
قروف  ،G roveوالذي يعتمد ىلع استخدار منهجية ريد ومرنة يف التحييل االستراتيجي
الكصري ،يتمحور عميها حول :تطوير االستراتيجيّات ،وعمييّات املواءمة اإلستراتيجية ،باإلفا ة إلى
تركيزها ىلع التريير التن يمي داخل مُختي املن ّمات.
التخطيط االستراتيجي الكصري ينكثق عن سيسية من النقاشات الثريّة با كار ،واملدعومة
بالوسائل الكصريّة .تدور هذه النقاشات بين هصحاب املصيحة بررض توحيد آرائهم بشأ تواّهات
الشركة الجديد  .ولتوفيا الخطط التنفيذيّة ليمن ّمة ،وتكوين ن ر عن واقعها الحالي يجمع
التخطيط االستراتيجي بين تأمّيه يف حالة املن ّمة يف املافي ،وتوقّعاته ملا ستؤول إليه يف
املستقكل .كما يهدف التخطيط االستراتيجي باستخدار ا ساليب الكصريّة يف عرفه لتجارب
واقعيّة إلى تحقيق تقدّر ميحوظ يف :إستراتيجية املن مة ،ورؤيتها ،وخططها التنفيذيّة،
باإلفا ة إلى تصميم االتصال املؤسّسي الداخيي.
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 13التصوّر االستراتيجي :التخطيط االستراتيجي باستخدام
الوسائل البصرية
خدمات التوجيه وأدواتها
S trategic V isioning O rientation S ervices

خدمات التدريب

املستشارو ااهزو لتقديم النصا واإلرشاد ليمشاركين الذين يتحااو
التصميم والتنفيذ ليتخطيط االستراتيجي الكصري.

مساعد يف عمييّات

ورشة عمل التخطيط االستراتيجي البصري

هذا الكرنامج سيزوّدك بكل املهارات وا دوات والنمادج الرسومية التي تحتااها لقياد ريق
العمل نحو بناء تواه استراتيجي وافا .يالئم هذا الكرنامج كل من يتطيّب عميُه وفع تواّه
استراتيجي وتنفيذه.

S trategic V isioning O rientation T ools
حقيبة أدوات التخطيط االستراتيجي البصري

تساعدك مجموعة الكطاقات هذه يف تخطيط عمييّاتك االستراتيجية ،وهي تحتوي عيّنات من
اداول هعمال الاتماعات ا ترافيّة ،يستررق تنفيذها من يور واحد إلى يومين .يما توفّا
مجموعة الكطاقات املصاحكة لها ه ضل املمارسات املتّكعة لكل خطو يف اداول ا عمال.
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 13التصوّر االستراتيجي :التخطيط االستراتيجي باستخدام
الوسائل البصرية
خدمات االجتماعات وأدوات
S trategic V isioning M eeting S ervices

خدمات تيسير االجتماعات

التأكّد من ه ّ التصاميم وا دوات املساعد وإاراءات تطكيق التخطيط االستراتيجي الكصري مالئمة
لحااتك وموا قة ولويّاتك.

S trategic V isioning M eeting T ools
اإلرشادات الرسومية

يستخدر ن ار التخطيط االستراتيجي الكصري الذي تقدّمه شركة  G roveنمادج ريد لجيسات
العص الذهني والتيخيص ،كما يتميّز بفاعييّته يف إصدار القرارات السريعة ودعم تواّه بيئة
العمل.
هناك دليل مفصّل وشامل لخطوات عمل قائد التخطيط االستراتيجي مر ق بالدليل الرسومي ،كما
ه ميفّات النمادج مواود بصيرة Pow erPointيف الدليل الرسومي الرقمي ،ومعها شر بصريّ
لخطوات عمل االاتماعات عن بعد ومتابعتها..
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 14إدارة االستراتيجيات

هل يهمّك بناء وإدارة إستراتيجية منظّمتك
باحترافيّة؟
سيساعدك برنامج إدار االستراتيجيات إلى اإلملار
بأ ضل املمارسات املتّكعة يف بناء وإدار استراتيجيّات
املن ّمات .وينصبّ تركيزنا يف هذا الكرنامج ىلع بناء
وتطوير اإلستراتيجية النااحة لكامل املن ّمة.
الكرنامج الشامل الذي يوّره املدربّو الخكراء يف
يف إدار االستراتيجيات صُمّم ليكو
عونًا ليمدراء التنفيذيّين والقاد يف بناء استراتيجيات
محكمة تقود من ّمتك نحو مستقكل وافا املعالم ،ثريّ
بالنجا واإلنجاز.

لنجمع لك بين التدريب دي الشهاد املعتمد من اتحاد اإلدار اإلستراتيجية )  ،(S M Cواالنخراط يف
ورشة عمل تدخيك إلى عالم تنفيذ اإلستراتيجية ،نقدّر لك:

برنامج الشهادة املعتمدة يف إدارة االستراتيجيّات

محاضرة وورشة عمل إدارة االستراتيجيّات

يقدّر ريق املدرّبين املحتر ين برنامج الشهاد
املعتمد يف إدار االستراتيجيّات .وهو برنامج هعدّه
 ،ويقدّر تجربة تعييميّة
اتحاد اإلدار اإلستراتيجية
ثريّة ،تعتمد هسيوب املحاكا املحوسكة لد “لعكة
ستاربكو لألعمال”.

يشكّل تنفيذ اإلستراتيجية هحد ههمّ العقكات التي
توااهها املن ّمات يف الشرق ا وسط ،التنفيذ
عاملك رئيو يف هم ا هداف وتوايه تركيز
املن ّمة ،واإلستراتيجية ما لم تالمو هرض الواقع
وتُطكَّق عمييًّا ،ين تتجاوز كونها مفهومًا ن ريًّا ليو
له منفعة حقيقيّة.

يستررق الكرنامج  ٤هيار ( ٣هيار لدراسة برنامج اتحاد
 ،ويور واحد مخصّص لزيار
اإلدار اإلستراتيجية
من ّمات تطكّق ه ضل املمارسات يف اإلدار
اإلستراتيجية) ،كما سيُجرِي املشاركو يف نهاية
الكرنامج اختكارًا ليحصول ىلع الشهاد املقدّمة من
من مقرّها يف
اتحاد اإلدار اإلستراتيجية
بروكسل ،بيجيكا.
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لتنفيذ اإلستراتيجية ،يجب اإلملار بأ ضل املمارسات
التي تطكّقها ككر املن ّمات ،ودراستها دراسةً
دقيقة ،وتعميمها ىلع املن ّمات ا خر  ،باإلفا ة
إلى املنفعة الناشئة عنها وهو ما نقدّمه يف هذا
الكرنامج ،مر قًا بدراسة حاالت رائد ونااحة يف
املميكة العربية السعودية.
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األدوات التطبيقية
كثير من برامج ورش العمل تثري املشاركين باملعيومات الجديد وربما بعدض املهدارات الفنيّدة ،إال ه ّ
املشارك يكقى مفتقرًا لألدوات التي يطكّق من خاللها هذه املعيومات واملهارات.
برامجنا تتميّز بتزويد املشاركين با دوات التي تمكّنهم من التطكيدق املكاشدر ليمعيومدات واملهدارات
يف هماكن عميهم ،ودلك بعد ه يكونوا قد هتقندوا اسدتخدار هدذه ا دوات مدن خدالل التطكيدق ورش
لعمل.
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معلومات االتصال
E S Learning
 3609يريق هنو بن مالك – حي امليقا
وحد رقم  - 21مكتب رقم 15
الرياض 8514 - 13521
املميكة العربية السعودية

للمزيد من املعلومات،
هات +966 -56 -322-2504 :
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