للتحول إلى اإلدارة
اإلدارة باإلجراءات :سبعة ممكّ نات
ّ
المعتمدة على اإلجراءات
التحىل الهظتدانة واطتبدال ” األعهال العشىائية
عهلي نهًهج إلدازة
اإلدازة بطسيلة نختلفة ،عبازة عٌ إطاز
ّ
ّ
التشغيلية.
بالتفىق في أداء األعهال
ليحل نحلّ ها االلتصام
ّ
لإلدازة”
ّ
ّ

للتحول إلى اإلدارة
اإلدارة باإلجراءات :سبعة ممكّ نات
ّ
المعتمدة على اإلجراءات
طلظلة الهًفعة ..كلهة الظس
هدف كبيس تظعع إليعه هعى لعم الهًفععة
نًظهة إال ولها
لو تًشأ ّ
ٌ
وإيصععالها إل ع العهيععل" .و"الهًفعععة" هععي الرهععسة التععي يبععرل فسيععم
العهل ُجهدٍ ووكته و بسته إليضاجها وتيظيس الىصىل إليها ،ويبعرل
العهيل ناله للحصىل عليها .فكيف تُ خلم هرٍ الهًفعة؟
إى الظععبيل الىديععد لععع " لععم الهًفعععة وإيصععالها للعهيععل" هععى تضععافس
ّ
أى العهيعل -
ّ
جهىد األكظام والىدعدا اإلدازيعة دا عل
الهًظهعة .إذ ّ
أى
م
وإى كععاى ال يتعانععل نبا
ععسة ّإال نععم كظععو الهبيعععا نععر م ّ ،-إال ّ
الهًفعة لو تصله بهرٍ الجعىدة ّإال وكعد بعرل كظعو التصعًيم جهعدٍ
فععي صععًاعتها بنتلععاى ،وبععرل كظعععو التظععىيم جهععدٍ فععي تسويجهعععا
عىد كبيععسة نععٌ كبععل كظععو الهععىازد
وبععرلك جهع ٌ
وإ ساجهععا بععأبه ُدلّ ععةُ ،
البشسية وكظو الهشتسيا وكظو الهحاطبة وكظعو العدعو الفًّ عي
ععو هعععرٍ الجهعععىد واإلجعععساءا إلععع
وغيسهععا .فهعععٌ الهظععع ول ععععٌ ع ّ
بعضها فعي طلظعلة نتًاطعلة نًظعجهة (طلظعلة الهًفععة)؟ وععٌ
ععتساتيجية؟ وععععٌ كيعععادة هعععرٍ السدلعععة التعاوييعععة
نىاءنتهعععا نعععم االطع
ّ
ونساكبتها وتطىيسها؟ نٌ؟

نٌ هو الفئا

الهظتهدفة بهرا البسيانج؟

إدازه
ععل
نًظهتعععه ،فكع ّ
إدازه فعععي ّ
ععل
ععههًا هعععرا البسيعععانج لكع ّ
ّ
ّ
صع ّ
جصءا نٌ الهظ ولية عٌ طلظلة الهًفعة .هرا البسيعانج
يحهل م
عععل نععععٌ لععععه دوز فععععي تحظععععيٌ األداء أو تحليععععل األعهععععال أو
لكع ّ
أى فعععسق تطععىيس اإلجعععساءا وفعععسق إدازة
تصععهيو الحلعععىل ،كهععا ّ
لكعل
فععال ّ
العهليا طيجدوى فيه ُبغيتهو .وهى دليل
عهلي ّ
ّ
عععره أو نشععععسف طلظععععلة إنععععداد،
نععععديس كظععععو أو نععععديس تًفيع ّ
نهتهععععا بععععاإلدازة
جهيعععععا-
صىصععععا نععععٌ كععععاى ِ -نععععٌ هعععع الء
ًّ
م
م
الهعتهدة عل اإلجساءا .
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ّ
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كيف طيفيديي هرا البسيانج؟

ويهىذجعععا
عهليعععة
ةليعععا
م
ّ
ععدم ّ
فعععي هعععرا البسيعععانج ،يلع ّ
عععىل إلعععع الطسيلععععة الجديععععدة فععععي إدازة
فع م
عععاال للتحع ّ
ّ
نًهجيعععععععة جديعععععععدة لعععععععإلدازة
ععععععدم
ّ
ّ
الهًظهعععععععا  ،يلع ّ
الهعتهدة عل اإلجساءا  ،تجهم بيٌ طسيلة العدوائس
الفعالعععة وطسيلعععة الههكّ ًعععا الظعععبعة ،وتععععصّ ش نبعععدأ
ّ
إعطاء األولىية لخلم الهًفعة وتطىيسها وإيصالها.
الهًظها أى تأ ر طعىة إلع الخلعف،
ّ
عل إدازا
عهلياتهعععا التشعععغيلية ،لفهههعععا
وتعيعععد تصع ّععىز إدازة
ّ
إى
كعععأدوا خ لخلعععم الهًفععععة ونظعععازا خ إليصعععالهاّ .
الهلدنعة فعي
تصعىز نفهعىم اإلدازة
نًهجية إعادة
ّ
ّ
هرا البسيانج ،تُ علٌ عٌ يشأة جيعل جديعد فعي نجعال
وتلدم لع دلعي م
اإلدازة الهعتهدة عل اإلجساءا ،
ّ
عهليا ل يتلال إل هرا الجيل الجديد.
ًّ
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لهاذا أ تاز هرا البسيانج؟

نًهجيععة
التهيععص اإلدازه عبععس
 للىصععىل إل ع
ّ
ّ
عهليععة نرععل الععدوائس
إدازيععة دديرععة وطععسق
ّ
الفعالة والههكّ ًا الظبعة.
ّ
العهلعي إلع اإلدازة
ل
التحعى
طسيلة
لفهو

ّ
ّ
الهعتهدة عل اإلجساءا .
 لتكعععىيٌ نهعععازا اإلدازة الهعتهعععدة علععع
الهًظهععععة
ّ
اإلجعععساءا أءًععععاء التعانععععل نععععم
ونم واأل خاص ونم فسق العهل.
 لتحليععععم فاعليععععة وكفععععاءة عاليععععة بأكعععععل
نجهىد.
 ل طتفادة نٌ الهعسفة والخبسة العالهيعة
التععععي يتهتّ ععععم بهععععا بيععععس اإلجععععساءا زوجععععس
تسيليس.
نهتهععععيٌ بالهجععععال،
 لبًععععاء ع كععععا نععععم
ّ
وأصععحات تجععازت وأصععحات بععسا وشن ع ء
نهًة جدد.

ناذا طأتعلّ و في هرا البسيانج؟

عتساتيجية نععٌ ع ل إجععساءا
 كيععف يهكععٌ تًفيععر االطع
ّ
العهل؟
الفعالععة فععي اطععتدانة اإلدازة
عدوائس
ع
ال
عاهو
ع
تظ
 كيععف
ّ
الهعتهدة عل اإلجساءا ؟
 لهاذا اإلدازة الهعتهدة علع اإلجعساءا هعي الظعبيل
الىديد لتحليم الهًفععة للعهع ء (فعي الهًتجعا أو
الخدنا )؟
 كيف تهكّ ٌ اإلدازة الهعتهدة عل اإلجساءا الهعديس
الهًظهة فع م ؟
ّ
يهو
نٌ التسكيص عل
ّ
عععاال
فعع م
عععازا
 كيعععف
علهيعععا ّ
ًّ
تلعععدم يظععععسة اإلجعععساءا إطع م
ّ
لتحليل نتطلّ با العهل؟
 كيف يهكعٌ شيعادة العىعي بعاألداء وزفعم جىدتعه لعدي
الهًظهة؟
ّ
كل خص دا ل
ّ
 كيععععف تععععديس الههكّ ًععععا الظععععبعة األداء اله ّطظععععي
(تعسيف ،كياض ،تحظيٌ ،نتابعة)؟
ععععتهس إلععععع نظعععععازيٌ:
 لهعععععاذا يحتعععععاا التحظعععععيٌ الهظع ّ
االيط ق نٌ األداء ،وااليط ق نٌ األفكاز؟
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للتحول إلى اإلدارة
 سبعة ممكّ نات:اإلدارة باإلجراءات
ّ
المعتمدة على اإلجراءات
The program Sessions:
Day 1:

1. Defining the process context—exposing the missioncritical role of process-based management.
2. Enabling practical process-based management—making
a massive difference from strategy to execution.
3. Discovering the real process architecture- beyond the
models to strategy execution and value delivery.
4. Usefully measuring process performance- controlling
what really matters for enhanced performance.
5. Defining practical process governance- creating process
governance that works well in the real world.
6. Process Clinic #1- open discussion of real-world
challenges experienced by participants.

Day 2:

1. Achieving process change- realizing the process
improvement.
2. Understanding the process mindset- creating a
process-aware organizational culture.
3. Enhancing process capability-building experience
and expertise throughout the organization.
4. Supporting process-based managementdeveloping the process center of excellence.
5. The Big BPM Project- defining the process-based
management transformation project.
6. Process Clinic #2- open discussion of real-world
challenges experienced by participants.
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معلومات االثصال
ES Learning
منصة رواد االعمال i-be
طريق عثمان بن عفان  -حي النزهة
الرياض 4140 -12474
المملكة العربية السعودية
training@es-learning.com
es-learning.com
@ESLearning
خدمة العمالء+966552571171 :
الرقم الموحد920019101 :

الفاكس0112122312 :

