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نبذة عن ES Learning
متخصصة في بناء القدرات والوصول بها إلى
مقرها مدينة الرياض،
ّ
 ES-Learningهي شركة سعودية ّ
تخصصية في المجاالت التالية:
االحتراف ،من خالل تقديم برامج ورش عمل ّ

إدارة إجراءات العمل

التيسير

إدارة الجودة واألداء

بناء منظومة متكاملة إلدارة إجراءات العمل
()Business Process Management

إقامة ورش عمل تفاعلية ينتج عنها قرارات
فعالة
ّ

بناء منظومة إدارة أداء متكاملة ومستدامة
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االبتكار

بناء االستراتيجيات

تصميم الخدمات وبناء بيئة ابتكار تفاعلية
المنظمات
ّ
في

بناء منظومة متكاملة إلدارة االستراتيجية
()Strategy Management
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نبذة عن ES Learning
مميرا في عالم بناء القدرات:
 ES-Learningترتكر على  4ركائر تجعل منها صرحا
ّ

.01

.02

منهجيات عالمية

أدوات تطبيقية

ددددددتها
ددددددج بددددددرامج يات جددددددودة عاليددددددة،
بمنهجيددددددات أعد ّ
ّ
نقد ّ
متخصصة من شبكة شركائنا حول العالم.
منظمات
ّ
ّ

تتميدددر برامجندددا بدددوفرة اطدوات التتبيقيدددة التدددي يسدددتتي
ّ
المشداركو اسددتخدامها مباشددرة فددي أعمددالهم ،ممددا ي د ّدل
إشكالية كثرة النظريات وضعف الجانب التتبيقي.

.03

.04

ميسرون خبراء

قصص النجاح

تخصصاتهم.
 خبرة وممارسة عملية طويلة في مجال ّ
 معرفة عميقة بتبيعة سوق العمل السعودي.
 نعقد برامجنا باللغة العربية (وباللغة اإلنجليرية فدي حدال
طلب يلك).

نجاحدددا مبهد رددرا مددد مجموعدددة واسدددعة مدددن
حققدددر برامجندددا
ّ
ر
شددركاء النجدداخ داخددل المملكددة وخارجهددا وفددي القتدداعين
ال كومي والخاص.
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رؤيتنا ورسالتنا
رؤيتنا
أ نكدددو ضدددمن الشدددركات السدددعودية
الخمددددو اطوائددددل التددددي تسدددداهم فددددي
الم تددددوم الم لّ ددددي فددددي مجددددال بندددداء
القدددددرات وتتددددوير الكددددوادر فددددي عدددداج
 2022ج.

رسالتنا
متخصصدددة،
تقدددديم بدددرامج ورش عمدددل
ّ
علمية واعتمدادات عالم ّيدة،
يات متانة
ّ
نبندددددددددي بهدددددددددا القددددددددددرات بالمعدددددددددارف
ونؤهدل الكدوادر لنصدل بهدا
والمهارات،
ّ
إلى االحتراف.
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فريق المدربين

عبد الرحمن الفريح
مدرب معتمد من
leadership strategy
متخصص في التيسير

معاذ الرشيد
المدير التنفيذي لشركة
MAX Consulting
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بسام الخراشي
ّ
خبير في مجاالت إدارة
إجراءات العمل ،وإدارة
االستراتيجيات ،واالبتكار

نيكوالوس فاسيلياديس
الرئيس التنفيذي لشركة
Modprex

روجر تريقير
مستشار في مجال إجراءات
العمل

عبدالله الروقي
مستشار ومدرب جودة
وتطوير اعمال

طالل السبيعي
مستشار في تقنية
المعلومات وإدارة إجراءات
العمل

حسان الحميدان

موزه العتيبي

ماجد بن سعود آل عوشن

خبير تحسين وحوكمة
اإلجراءات

مدربة في إدارة إجراءات العمل
معتمدة من BPTrends
associates

مستشار تطوير مؤسسي
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شركاؤنا حول العالم
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عمالؤنا
عمالء نفخر بهم ..ثقة تجدد ..ونجاحات تستمر..
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مميزات برامجنا

برنامج ورش العمل

معادلة جودة البرامج

أنواع البرامج

هددددو مجموعددددة مددددن ورش العمددددل
المنتظمة في برنامج واحد ،والتدي
تهدددددف إلددددى إكسددددا المشدددداركين
المعددددارف والمهددددارات ،مددددن خددددالل
تقدددددددددديم المعلومدددددددددات وتيسدددددددددير
التتبيدددددددي العملدددددددي والمشددددددداركة
الفعالة.
ّ

ES-Learningملترمددددددددددة بتقددددددددددديم
بددددرامج ورش العمددددل اطكثددددر كفدددداءة
وفعاليدددة ،معتمددددة علدددى المعادلدددة
المنهجيدددددة
المكوندددددة مدددددن:
الفريدددددة
ّ
ّ
عالية الجودة ،والمشاركة التفاعلية،
دددددددومية،
دددددددرية الرسد
ّ
والوسددددددددائل البصد ّ
واالهتماج بكل مشارك على حدة.

تقد ّددج )ES-Learningحقيبددة مددن
البرامج المندرجة ت ر  5من الددوائر
المعرفيدددددة :إدارة إجدددددراءات العمدددددل،
راتيجيات،
التيسير ،االبتكار ،بناء االست
ّ
إدارة الجودة واطداء.
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البرامج التدريبية
 منهجية  Sprintللتحسين السريع إلجراءات العمل

إدارة إجراءات العمل

 برنامج االحتراف في إدارة إجراءات العمل باعتماد BPTrends Associates
 برنامج االحتراف المتقدم في إدارة إجراءات العمل باعتماد BPTrends Associates
 االحتراف في توثيق اإلجراءات

التيسير

إدارة الجودة واألداء

االبتكار

بناء االستراتيجيات
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 الميسر الفعال :قيادة االجتماعات وورش العمل عبر مهارات التيسير

 الحزام األخضر لمنهجية Lean Six Sigma
 إدارة وتشخيص األداء

 االبتكار في مجال األعمال
 التفكير التصميمي

 التصور االستراتيجي :التخطيط االستراتيجي باستخدام الوسائل البصرية

 برنامج إدارة االستراتيجيات
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البرامج التدريبية

إدارة إجراءات العمل

منهجية التحسين السريع لإلجراءات SprintPiP

يقدم البرنامج :حسان الحميدان
خبير تحسين وحوكمة اإلجراءات

يمتلك خبرة عميقة في كافة مجاالت إدارة إجراءات العمل ،عمدل فيهدا لددم
عددددة جهدددات حكوميدددة وخاصدددة ،ونفددد خاللهدددا أكثدددر مدددن  50مشدددروح ت سدددين
إجراءات ،تنوعر نتائجها بين:
 ضبط وت سين أداء العمل
 أتمتة اإلجراءات
 ت سين تجربة العميل
ولديدددب خبدددرة فدددي حوكمدددة اإلجدددراءات وتصدددميم النمددداي واطدلدددة التشدددغيلية
لمكاتب إدارة اإلجراءات ،يشغل حاليار منصب مدير إستشداري فدي شدركة ES
.Consulting
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البرامج التدريبية

إدارة إجراءات العمل

منهجية التحسين السريع لإلجراءات SprintPiP
ت سين اإلجراءات لب أثر كبير ومباشر على ت سين أداء الخدمات والمنتجات التي تقدمها أي شركة أو
مؤسسة ،فخلي وتقديم أي منفعة للعمالء الخارجيين أو الداخليين يتم عبر تلك اإلجراءات ،والعالقة
طردية هنا ،إيا ت سنر اإلجراءات ت سنر معها الخدمات والمنتجات تلقائيا حتى ينعكو يلك تدريجيار
على رضا العمالء بصورة إيجابية.

الهدف العام للبرنامج

في برنامج منهجية  SprintPiPالتتبيقي ( %70عملي) ،نؤهل المتدربين على إتقا منهجية حديثة
ومتتورة لت ليل وتصميم اإلجراءات وت سينها ،تمتاز بسرعة تنفي ها وسهولة تتبيقها ،ب يث تُ مكن
المتدر من إدارة وتنفي مشاري ت سين اإلجراءات بكل يسر وإيجاز.
تعتمد المنهجية على موجات العمل السريعة التي ال تريد عن  10أياج عمل ،ت توي كل موجة عمل
على مراحل المنهجية التي تقسم مشروح ت سين اإلجراءات إلى خمو مراحل ،هي:
 .1مرحلة الجاهرية
 .2مرحة التصور
 .3مرحلة الت ليل
 .4مرحلة التصميم
 .5مرحلة اإلطالق
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البرامج التدريبية

إدارة إجراءات العمل

المعارف المكتسبة

المهارات المكتسبة

الفئة المستهدفة
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معرفة أساسيات مجال إدارة إجراءات العمل.
معرفة معاني إجراءات العمل وتعلم أنواعها.
معرفة أساليب ت ليل وتصميم إجراءات العمل.
معرفة أنواح مؤشرات اطداء الرئيسية لإلجراءات Process KPIs.
معرفة المراحل الخمسة لمنهجية SprintPiP.
القدرة على إدارة وتنفي مشاري ت سين اإلجراءات في مدة زمنية قصيرة.
إحكاج آلية جم المعلومات بتريقة تفاعلية وبوسائل بصرية م فرة.
اكتسا أساليب تيسير ورش عمل ت ليل وتصميم اإلجراءات.
احتراف التريقة العلمية لت ليل المشاكل وأسبابها الج رية.
إتقا توليد اطفكار وابتكار ال لول لسد فجوات اطداء.
ضبط تختيط مشاري التغيير ووض مسؤليات التنفي .
الموظفو والمدراء في اإلدارات واطقساج التالية:
مكاتب ت قيي الرؤية
مكاتب إدارة اإلجراءات
التمير المؤسسي والجودة
مكاتب إدارة االستراتيجية والتختيط
ت ليل اطعمال ويكاء اطعمال
العمليات التشغيلية ،إدارة التغيير ،إدارة المشاري  ،والموارد البشرية
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البرامج التدريبية

إدارة إجراءات العمل

برنامج االحتراف في إدارة إجراءات العمل
باعتماد BPTrends Associates

يقدم البرنامج :موزه العتيبي

مدربةةةة فةةةي إدارة إجةةةراءات العمةةة معتمةةةدة مةةةن BPTrends
associates

 استشارية إدارة إجراءات عمل معتمدة من BPTrends associates.
 أخصائية إدارة مشاري تنموية معتمدة من APMG international.
 لددديها خبددرة تريددد عددن  10سددنوات فددي بندداء وتنفي د المشدداري والمبددادرات
التنموية.
مر العديددددد مددددن الدددددورات التدريبيددددة فددددي اإلدارة ،والقيددددادة ،وإدارة
دددد ع
 قد ّ
إجراءات العمل م منظمات م لية وعالمية.
 استشددداري أول ضدددمن فريدددي  ،ES Consultingتعمدددل علدددى مسددداعدة
العمددالء فددي ت قيددي أقصددى عائددد علددى االسددتثمار الندداتج مددن عمليدداتهم
التشغيلية.
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البرامج التدريبية

إدارة إجراءات العمل

برنامج االحتراف في إدارة إجراءات العمل
باعتماد BPTrends Associates

.1
الهدف العام للبرنامج

.2
.3
.4

فريدة
ر
منهجي رة
يقدج
برنامج إدارة إجراءات العمل المعتمد من BPTrends Associates
ّ
ّ
ومبتكرة.
يصا لمساعدة :القادة في مجال اطعمال ،والمدراء ،والعاملين في مجاالت
خص ر
مصممة ّ
ّ
التختيط والهندسة والتصميم والقياس ،باإلضافة إلى العاملين في إدارة إجراءات العمل داخل
منظمة.
أي ّ
ّ
مؤسسة ،مستوم
المنهجية
تتّ سم
بالشمولية والتكامل بين المستويات الثالثة (مستوم ال ّ
ّ
ّ
اإلجراء ،مستوم التنفي ).
رواد مجال إدارة إجراءات
العملية
تعتمد على الخبرة
للخبيرين “روجر بيرلتو ” و”بول هامو ” ّ
َ
ّ
العمل ومدراء.
للمنظمة على بلوغ أفضل مستوم
ّ
تنب أهمية إدارة إجراءات العمل الفعالة من مساعدتها
للكفاءة ،وتتبيقب داخل المنظمة بأكملها ،من خالل :استخداج مجموعة مشتركة من إجراءات
العمل ،ودعمها طنظمة المعلومات ،وتلبيتها لالحتياجات المختلفة في أقساج الشركة
المختلفة وقتاعات السوق المتعددة.
تقدمب BPTrends Associates
برنامج شهادة االحتراف في مجال إدارة إجراءات العمل ال ي ّ
معتمد من المعهد العالمي لت ليل اطعمال ( IIBA).يتم حصول المشترك على شهادة معتمدة
من BPTrends Associates.

 | ES LEARNINGالملف التعريفي
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البرامج التدريبية

إدارة إجراءات العمل

شهادة االحتراف في إدارة إجراءات العمل من BPTrends Associates
) (BPTA 101مبادئ إدارة إجراءات العمل.
مقدمة في نم جة وت ليل وتصميم إجراءات العمل.
)(BPTA 102
ّ
) (BPTA 102تيسير جلسات جم المعلومات حول إجراءات العمل.
العملية والمعرفة المتلوبة للعمل ضمن فريي م ترف في إدارة إجراءات العمل.
خالل ه ا البرنامج ستتعلم اطدوات
ّ
وست صل في نهاية ه ا البرنامج على شهاد ال ضور ،التي تؤهلك لخوض االختبار لت صل بعده على شهادة احتراف
معتمدة في إدارة إجراءات العمل.

المعارف المكتسبة
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فهم منفعة وفوائد إدارة إجراءات العمل.
وكيفية تتبيقها.
معرفة مبادئ إدارة إجراءات العمل
ّ
القدرة على فهم اطدوار الخاصة بد :إدارة التغيير ،هيكلة إجراءات العمل ،ت ليل إجراءات العمل،
المنظمات؛
ّ
إعادة تصميم إجراءات العمل ،ت سين إجراءات العمل ،أتمتة إجراءات العمل ،تصميم
جنبا إلى جنب.
وكيفية عمل ه ه
العمليات ر
ّ
معرفة مبادئ تقنيات التصميم والت ليل المعتمدة ومنافعها.
فهم كيفية ت ديد فرص ت سين أداء إجراءات العمل بوضوخ.
القدرة على ت ديد أدوار اطشخاص ومسؤولياتهم في إجراءات العمل.
معرفة كيفية تتوير لغة مشتركة لوصف إجراءات العمل.
معرفة مبادئ تقنيات التصميم و الت ليل المعتمدة ومنافعها.
فهم كيفية ت ديد فرص ت سين أداء إجراءات العمل بوضوخ.
القدرة على ت ديد أدوار اطشخاص ومسؤولياتهم في إجراءات العمل.
معرفة كيفية تتوير لغة مشتركة لوصف إجراءات العمل.
يمير جلسات التيسير وجم المعلومات في مجال إجراءات العمل.
فهم واضح طهم ما ّ
اإللماج بمجموعة من اطساليب اإلبداعية التي ت ول الصراح إلى توافي في اآلراء في تصميم
إجراءات العمل وتقييمها.
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البرامج التدريبية

إدارة إجراءات العمل

المهارات المكتسبة

الفئة المستهدفة
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وعمليات تقنية المعلومات.
كيفية التكامل بين إجراءات العمل وبين ختط أداء الموظفين
ّ
ّ
والتشغيلية في إطار إدارة إجراءات العمل الشاملة.
والتختيتية
االستراتيجية
االعتبارات
ّ
ّ
ّ
كيفية التختيط لضما قبول اإلجراءات داخل المنظمة بأسرها وطريقة تنفي ها.
كيفية ت ليل نتاق مشكلة إجراء العمل بدقة.
تختيتيا.
كيفية إنشاء رسومات إلجراءات العمل يوضح فيها مسار اإلجراء
ر
كيفية اختيار الوسائل والتقنيات المالئمة وتتبيقها لنم جة اإلجراءات وت ليلها وقياسها
وك لك ت سينها.
وآليات التصميم لت سين اإلجراءات.
كيفية تتبيي طرق التفكير اإلبداعي ّ
كيفية اتخاي التدابير الالزمة لتقييم أداء إجراءات العمل.
كيفية تتوير االختبارات وطرق الت قي وتتبيقها على تصاميم إجراء جديدة.
خصيصا لل صول على معلومات
كيفية إجراء مقابالت وتيسير الجلسات المصممة
ر
موثوقة.
كيفية التختيط والتنسيي لالجتماعات بغرض جم معلومات حول إجراءات العمل.

واآلليات المستخدمة في ت ليل إجراءات العمل،
مقدمة شاملة للمهارات
يعرض البرنامج
ّ
ّ
مصمم لم للّ ي اطعمال ،باإلضافة إلى المسؤولين عن
فهو
.
سينها
وت
تقييمها،
وإعادة
ّ
التختيط والت ليل والتصميم في مجال اطعمال ومجال تقنية المعلومات ،خصو رصا لو
منظماتهم تُ دار بإجراءات العمل .كما أ ّ العاملين في مجاالت إدارة الجودة،
ّ
كانر
منهجية ( ،Sigma) 6ومدراء المشاري  ،وخبراء الموارد البشرية،
في
ين
والمختص
ّ
ّ
والعاملين في إدارة التغيير؛ سيجدو في ه ا البرنامج بغيتهم من المعارف التي
ستصقل خبراتهم وتفيدهم في أعمالهم.
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البرامج التدريبية

إدارة إجراءات العمل

برنامج االحتراف المتقدم في إدارة إجراءات العمل
باعتماد BPTrends Associates

بسام الخراشي
يقدم البرنامجّ :

خبير في مجةاالت إدارة إجةراءات العمة إ وإدارة االسةتراتيجياتإ
واالبتكار
 خبير فدي مجداالت إدارة إجدراءات العمدل ،وإدارة االسدتراتيجيات ،واالبتكدار،
وتصميم الخدمات ،وإدارة اطداء ،وتقنية االتصاالت والمعلومدات ،وإدارة
المشاري .
 شدارك فدي تددأليف كتدا “ ”Establishing the Office of BPMحددول
تأسيو مكتب إدارة إجراءات العمل.
 شارك في تأليف كتا “من الفكرة إلى الريادة”.

 | ES LEARNINGالملف التعريفي
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إدارة إجراءات العمل

برنامج االحتراف المتقدم في إدارة إجراءات العمل
باعتماد BPTrends Associates

الهدف العام للبرنامج

المعارف المكتسبة

الفئة المستهدفة

 | ES LEARNINGالملف التعريفي

في ه ا البرنامج ،وعلى مدار  25ساعة تدريبية خالل  5أياج،
ستتعرف على مجموعة جديدة من اطدوات واآلليات
المتقدمة في إدارة إجراءات العمل ،وستتأهل لخوض االختبار
ال ي يمن ك شهادة «خبير إجراءات» معتمد من منظمة
BPTrends Associates.

أدوات وآليات متقدمة في ت ليل اإلجراءات بهدف إعادة
تصميمها ،وابتكار ال لول لمشكالت اإلجراءات المعقدة.
طرق للت ليل والنم جة خاصة بإجراءات الخدمات وأخرم خاصة
بإجراءات العمالء.
مهارات إدارة المشاري االستشارية الخاصة بإدارة إجراءات
العمل.

ه ا البرنامج مصمم لم ترفي اإلجراءات ال ين يرغبو بتعلم
مهارات أكثر تخصصية ،تكسبهم المريد من العمي في
التفصيل ،والقدرة على قيادة المشاري االستشارية في
اإلجراءات.
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إدارة إجراءات العمل

االحتراف في توثيق اإلجراءات

يقدم البرنامج :عمران المخالفي
خبير معتمد في إدارة إجراءات العم

يمتلددك عمددرا خبددرة متميددرة فددي ت ليددل وتشددخيج السياسددات واإلجددراءات
للوض ال الي ،وتصميم الوض المأمول لها .سبي أ عمل في عدة مشاري
تتعلددددي بدددددإدارة إجدددددراءات العمددددل وتصدددددميم هيكدددددل إجددددراءات العمدددددل ،لددددددم
المؤسسدددات فدددي عددددة جهدددات حكوميدددة ،وخاصدددة داخدددل المملكدددة العربيدددة
السعودية ،تتعلي بد:
 توثيي ونم جة اإلجراءات وت ليلها.
 توزي المهاج واطدوار والصالحيات.
 إعادة تصميم السياسات واإلجراءات.
حصددل عمددرا علددى بكددالوريوس نظددم معلومددات حاسددوبية ،جامعددة الملددك
سعود امتياز م مرتبة الشرف الثانية ،وهو خبير معتمدد فدي إدارة إجدراءات
العمدددل مدددن منظمدددة ( ،)BPTsي مدددل ال دددراج اطخضدددر فدددي السدددتة سددديجما
( ،)2017ي مل شهادة تيسير وإدارة ورش العمل من منظمة غروف.

 | ES LEARNINGالملف التعريفي
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إدارة إجراءات العمل

االحتراف في توثيق اإلجراءات

الهدف العام للبرنامج

ه ا البرنامج يمكن المشاركين من القياج بعملية توثيي ونم جة االجراءات بتريقة عملية من مرحلة
هيكلية االجراءات وجم المعلومات إلى مرحلة نم جة االجراءات باستخداج برنامج  ،BICحيث يقوج
المشاركو بتتبيي مراحل عملية جم معلومات االجراء ومن ثم نم جتها باستخداج أداة التوثيي
والنم جة  BIC -Cloudعلى مشاري تتبيقيب خالل البرامج التدريبي وباستخداج أدوات ووسائل
متعددة.
يعتمد ه ا البرنامج على توزي المشاركين إلى مجموعات يقوج المشاركو من خاللها بتعلم كل مرحلة
من مراحل توثيي االجراءات خالل البرنامج ومن ثم تتبيقها على مشروح فعلي باستخداج أداة التوثيي
والنم جة BIC -Cloud.
اليوج اطول:

محاور البرنامج





مقدمة عن توثيي إجراءات العمل.
مقدمة عن هيكلية إجراءات العمل.
تتبيي عملي.

اليوج الثاني:





 | ES LEARNINGالملف التعريفي

اطساليب المستخدمة في عملية جم معلومات اإلجراء.
تتبيي عملي.
استعراض لغة نم جة اإلجراءات EPCو.0
تتبيي عملي.
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التيسير

الميسر الفعال:
قيادة االجتماعات وورش العمل عبر مهارات التيسير

يقدم البرنامج :عبد الرحمن الفريح

مةةدرم معتمةةد مةةن  leadership strategyمتخصةةف فةةي
التيسير

مدر وخبير في مجال إدارة إجراءات العمل ،واإلدارة االستراتيجية ،والقيادة
والتيسير.
 قدددداج بقيددددادة عدددددد مددددن ورش العمددددل الكبددددرم داخددددل المملكددددة العربيددددة
السعودية وخارجها.
 حاصل على درجة الماجستير في علوج ال اسب المتقدمة من كلية كلبر
لل اسب اآللي بجامعة مانشستر بالمملكة المت دة.
 حاصل علدى درجدة الماجسدتير فدي إدارة تقنيدة المعلومدات مدن كليدة إدارة
اطعمال بجامعة مانشستر بالمملكة المت دة.
 حاصل على شهادت معتمدة في مجاالت اإلدارة االسدتراتيجية والتيسدير
وإدارة إجراءات العمل.
 مدددر معتمدددد مدددن شددركة Leadership Strategiesللتددددريب علدددى
منهجية SMARTلقيادة المجموعات عبر مهارات التيسير.
 | ES LEARNINGالملف التعريفي
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التيسير

الميسر الفعال :قيادة االجتماعات وورش العمل عبر مهارات التيسير

الهدف العام للبرنامج

المرخصة من البرنامج
ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﻟﻤﻤﻴﺰ هو النسخة العربية
ّ
العالمي  Effective Facilitatorال ي يهدف لتتوير مهاراتك القيادية ليمكنك ﻣﻦ
ﻗﻴﺎدة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت وﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ ن و ت قيي النتائج المتلوبة ﺑﻜﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴّﺔ ويﻟﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  S.M.A.R.Tاﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ التيسير.
ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺎﻳﻜﻞ وﻳﻠﻜﻴﻨﺴﻮ  ،أﺷﻬﺮ ﺧﺒﺮاء ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺣﻮل
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻠﻚ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻴﺴﺮا ﻣﺤﺘﺮفا ﻓﻮر إﺗﻤﺎﻣﻚ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ .مهارات التيسير تؤهلك لقيادة االجتماعات وورش العمل وك لك
تقديم البرامج التدريبية بكل مهارة واحترافية.

ﺑﻌﺪ إﺗﻤﺎﻣﻚ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ:

ﻗﻴﺎدة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وورش اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌّﺎﻟﺔ وﺣﺴﺐ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة
وﻣﺠﺮﺑﺔ.
ﻗﻴﺎدة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﻜﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ واﻗﺘﺪار.
ﻗﻴﺎدة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت وﺗﺤﻔﻴﺰﻫﻢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ وإﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ ﻗﻴﺎﺳﻲ وﺑﺄﻗﻞﻣﺠﻬﻮد ﻣﻤﻜﻦ.
ﻗﻴﺎدة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻀﺮوري واﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﻼزج واﻻﻟﺘﺰاج اﻟﻜﺎﻓﻲ
ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ويﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻬﺬه اﻟﻘﺮارات وﻗﺖ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
تقديم البرامج التدريبية بكل مهارة ويلك عبر تتبيي أسلو التعليم بالتيسير.

 | ES LEARNINGالملف التعريفي
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المهارات المكتسبة

 | ES LEARNINGالملف التعريفي

التيسير

ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ S.M.A.R.Tواﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﻣﺒﺎدئ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻴﺴﻴﺮ وﻗﻴﺎدة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت.
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100أداة وأﺳﻠﻮ ﻋﻤﻠﻲ ﻹﺗﻘﺎ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺸﺮة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻴﺴﻴﺮ وﻗﻴﺎدة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت.
ﻛﻴﻒ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وورش اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻀﻤﻦ وﺟﻮد اﺗﻔﺎق ﻓﻲ اﻵراء ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻀﻮر.
ﻛﻴﻒ ﺗﺤﻔﺰ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وورش اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺘﻬﻢ ورﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة.
ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮاء اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ داﺧﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وورش اﻟﻌﻤﻞ.
ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪك ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ.
ﻛﻴﻒ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺤﺎﻳﺪا وﺗﻘﻮد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﻣﻌﻴﻦ دو وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻵراء.
ﻛﻴﻒ ﺗﺤﻀﺮ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎت أو ورش اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ.
ﻛﻴﻒ ﺗﺒﺪأ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت أو ورش اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌّﺎل وﻛﻴﻒ ﺗﻨﻬﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ.
ﻛﻴﻒ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺤﻀﻮر أﺛﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت أو ورش اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺘﺖ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ.
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أﺛﻨﺎء اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ﺗﺆﻫﻠﻚ ﻷ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻴﺴﺮا ﻣﺤﺘﺮفا ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدة
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وورش اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻮر اﻧﺘﻬﺎﺋﻚ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ.
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إدارة الجودة واألداء

الحزام األخضر لمنهجية Lean Six Sigma

يقدم البرنامج :عبد الله الروقي
مستشار ومدرم جودة وتطوير اعمال

ومستشدار فدي مجدال الجدودة ،حاصدل علدى ال دراج اطسدود فدي

 مدر
مجال
Six Sigma ال دراج اطسدود  -يعددد مدن الدرواد فدي مجدال Six Sigma
بالسعودية ،ولديب عدد من الدراسات والب وث في ه ا المجال.
 يمتلك خبرة في اإلدارة الص ية وإدارة إجراءات العمل والجودة.
 حصدددل علدددى عددددد مدددن الجدددوائر الم ليدددة والعالميدددة فدددي مجدددال اإلدارة،
واإلبداح والجودة.
 يقود فريي التمير المؤسسي بالهيئة العامة لالستثمار.

 | ES LEARNINGالملف التعريفي
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إدارة الجودة واألداء

الحزام األخضر لمنهجية Lean Six Sigma

الهدف العام للبرنامج

المهارات المكتسبة

 | ES LEARNINGالملف التعريفي

ال راج اطخضر لمنهجية Lean Six Sigmaهي عملية منهجب تهدف إلى ت سين
المخرجات ،وزيادة اطداء من خالل تتبيي سلسلة من اطدوات المرتبة ت دث يلك
التغير ال ي تريده بمعدل ختأ صفري.

هدرا للمال.
ت ليل العمليات وت ديد أكثرها
ر
ت ديد الفرص اطمثل الستثمار أموالك بغرض ت قيي أفضل النتائج.
تسخير موارد العمليات من أفراد وأدوات ووقر لخدمتك على أفضل وجب.
للعمليات التي تقودك ن و
وفعال
ترجمة متتلبات العميل إلى وصف دقيي
ّ
ّ
اإلنتاجية.
المريد من
ّ
والمعدات وأنواح المواد الخاج .السيترة
الموردين
اختيار اطفضل واطنسب من
ّ
ّ
على عملياتك والم افظة على استمرارية أدائها.
بالتعرف على أختائك في العمل
ت سين أداء فريقك
ّ
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إدارة الجودة واألداء

المعارف المكتسبة

الوسائ واألدوات
المستخدمة

تخفيض تكاليف اإلنتا بأكثر من .%40
ت سين أداء مراكر خدمة العمالء عبر الهاتف بنسبة .%30
تقليل وقر انتظار العميل بأكثر من .%30

صفية وتدريبات لت ليل ال االت ويعتي فرصة للمناقشات
يقدج البرنامج م اضرات ّ
ّ
الجماعية ،كما يعرض أمثلة واقعية وحقيقية إلثراء خبرة المشاركين المعرفية.
ملونة)
دليل المشارك ( شرائح عرض ّ
عمليا من خالل أنشتة فردية وجماعية لخلي جو من العمل
تدريب المشاركين
ر
الجماعي وتعرير خبرتهم المعرفية.
االستبيانات
حالة دراسة
ختط تتوير فردية

ورؤساء اطقساج ومشرفين
الموظفو
والمهمتين بالجودة وأساليب التتوير

الوحدات

الفئة المستهدفة

 | ES LEARNINGالملف التعريفي
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إدارة الجودة واألداء

إدارة وتشخيص األداء

يقدم البرنامج :ماجد بن سعود آل عوشن

استشةةةةةةةةةارال إدارة االسةةةةةةةةةتراتيجية وقيةةةةةةةةةاس األداء والتميةةةةةةةةةز
المؤسسي
 مستشار تتوير مؤسسي يو خبرة تخصصية في المجاالت التالية :صياغة
االسددتراتيجيات ،إدارة مؤشددرات اطداء ،التختدديط ببتاقددة اطداء المتدواز ،
تفعيددل التميددر المؤسسددي ،إدارة المشدداري  ،إعددادة الهيكلددة المؤسسددية،
إدارة الموارد البشرية.
ددديرا لمكتدددب إدارة المشددداري فدددي عددددد مدددن القتاعدددات ،وقددداد
 عمدددل مد ر
مشاري مبادرات رؤية المملكة  2030فيها.
 لب عددد مدن الكتدب المنشدورة منهدا :التختديط باسدتخداج بتاقدات اطداء
المتواز  ،التختيط التشغيلي ،الكاير  ،الشخصية اإلنتاجية.
در مئات المتدربين في القتاعين الخاص والعاج.
ّ 
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البرامج التدريبية

الهدف العام للبرنامج

المعارف المكتسبة

 | ES LEARNINGالملف التعريفي

إدارة الجودة واألداء

قدرة المتدربين على كتابة وتقييم مؤشرات اطداء بتريقة
علمية ووفي أفضل الممارسات العالمية

مفهوج إدارة اطداء والتمير المؤسسي
مفهوج مؤشرات اطداء وأنواعها
التعرف على اطهداف وطريقة صياغتها بتريقة علمية
كيف نتور تتوير مؤشرات اطداء
التعرف على أدوات تتوير المؤشرات  ،ومميرات كل أداة
ختوات تتوير مؤشرات اطداء
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المهارات المكتسبة

الفئة المستهدفة
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إدارة الجودة واألداء

كتابة اطهداف والنتائج المرجوة بتريقة علمية
تتوير مؤشرات اطداء
التعرف على أدوات تتوير المؤشرات  ،ومميرات كل أداة
تتوير مؤشرات بديلة
تتوير مؤشرات مركبة عند ال اجة
معايير اختيار المؤشرات (جودة المؤشر )
الترق العلمية لت ديد المستهدفات
مواءمة المؤشرات
بناء المؤشرات التشغيلية
ت ليل وت سين اطداء
رف تقارير اطداء

يعد ه ا البرنامج الخيار المثالي للمدراء التنفي ّيين ،ومدراء االستراتيجية ،ومدراء سير العمل،
ّ
رواد مجال اطعمال ممن يريدو
ومسؤولي اطداء ،ومدراء المشاري  ،ومدراء
العمليات ،وغيرهم من ّ
ّ
المنظمة االستراتيجية.
ّ
المنظمة ،بتريقة تضمن ت قيي أهداف
ّ
التأكّ د من فاعلية وكفاءة أداء
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االبتكار

االبتكار في مجال األعمال

بسام الخراشي
يقدم البرنامجّ :

خبير في مجةاالت إدارة إجةراءات العمة إ وإدارة االسةتراتيجياتإ
واالبتكار
 خبير فدي مجداالت إدارة إجدراءات العمدل ،وإدارة االسدتراتيجيات ،واالبتكدار،
وتصميم الخدمات ،وإدارة اطداء ،وتقنية االتصاالت والمعلومدات ،وإدارة
المشاري .
 شدارك فدي تددأليف كتدا “ ”Establishing the Office of BPMحددول
تأسيو مكتب إدارة إجراءات العمل.
 شارك في تأليف كتا “من الفكرة إلى الريادة”.

 | ES LEARNINGالملف التعريفي
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االبتكار

االبتكار في مجال األعمال
ضمن :الخدمات،
ّ
وافيا
فهما
يعرض البرنامج
لكل ِلبنة من لبنات بناء نظاج االبتكار؛ والتي تت ّ
ر
ر
والمنتجات ،واالستراتيجيات التي يتّ بعها فريي عمل التيسير خالل عملية االبتكار.

الهدف العام للبرنامج

عادة ” عملية
ر
االبتكار هو عملية ترجمة اطفكار إلى حلول بواستة اتباح طريقة نتلي عليها
االبتكار”.

عملية االبتكار تقوج بها منشأتك بدرجة ما .لكن التساؤالت هنا هي عما إيا كنر ت ول اطفكار
إلى حلول بسرعة كافية؟ ،فإ كنر تمثل شركة خاصة فهل يقوج منافسوك بعمليات االبتكار
بصورة أسرح منكك أو أفضل منك؟ أوإ كنر تمثل جهة حكومية فهل تقوج بعمليات االبتكار
بتريقة ص ي ة وسريعة بما يكفي لت قيي المنفعة من المال ال ي تم استثماره في الخرينة
العامة؟

 | ES LEARNINGالملف التعريفي
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المعارف المكتسبة

المهارات المكتسبة

الفئة المستهدفة
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االبتكار

توفير نظرة شاملة للختوات اطساسية المتبعة في عمليات االبتكار.
ت ديد النماي اطولية لألفكار وتقييم جودتها.
استعراض تقنيات التيسير وتتبيقها على فريي باستخداج عمليات االبتكار.
القدرة على ت ديد أفضل تقنيات توليد اطفكار في حاالت مختلفة.
التعرف على أبرز النصائح ّالتباعها وأسوء المخاطر لتجنبها.
ّ
عملية.
تتبيي ما تعلمر من تقنيات على أمثلة تدريب
ّ
قيادة فريي ابتكار.
ديات االبتكار وتعريفها.
ت ديد ت ّ
تصميم نماي أولية ل لول االبتكار واختبار فاعليتها.
إنشاء ختة ابتكار تنفي ية.
الداخلية.
فض الخالفات والنراعات
ّ

أي
ّ
التمير
يناسب ه ا البرنامج مدراء التتوير ومدراء
وكل مسؤول عن توطين ثقافة االبتكار داخل ّ
ّ
سواء كا يعمل في منظمات رب ّية أو غير رب ّية .كما ي ّقي البرنامج رغبات الهيئات
منظمة،
ر
ال كومية التي تتمح إلى توليد ثقافة االبتكار في مجال العمل داخل أجهرتها.
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االبتكار

التفكير التصميمي

بسام الخراشي
يقدم البرنامجّ :

خبير في مجةاالت إدارة إجةراءات العمة إ وإدارة االسةتراتيجياتإ
واالبتكار
 خبير فدي مجداالت إدارة إجدراءات العمدل ،وإدارة االسدتراتيجيات ،واالبتكدار،
وتصميم الخدمات ،وإدارة اطداء ،وتقنية االتصاالت والمعلومدات ،وإدارة
المشاري .
 شدارك فدي تددأليف كتدا “ ”Establishing the Office of BPMحددول
تأسيو مكتب إدارة إجراءات العمل.
 شارك في تأليف كتا “من الفكرة إلى الريادة”.
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االبتكار

التفكير التصميمي
خالل ه ا البرنامج ،ستتنافو فرق عمل صغيرة على بناء أفضل فكرة عمل تجاري .العمل يجب أ
يكو شركة يات عدد من الشركاء ،ليساعد يلك في دراسة الفكرة من كل النواحي ،مثل :تجربة
ميسر ورشة العمل
سيوفر
ّ
العميل ،نموي توزي حصج اإليرادات ،بناء العالمة التجارية ،التسويي ،إلخ.
ّ
منهجية التفكير التصميمي ،كما سي ّفرهم على اطصالة واإلبداح.
للفرق اطدوات الالزمة لممارسة
ّ

الهدف العام للبرنامج

 | ES LEARNINGالملف التعريفي
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االبتكار

المعارف المكتسبة

المهارات المكتسبة

الفئة المستهدفة

 | ES LEARNINGالملف التعريفي

تجارية .قد يصيبك شيء من
سيفتح ه ا البرنامج عينيك على فرص جديدة طعمال
ّ
ال يرة أو الضياح أثناء حضور البرنامج ،ال تقلي! فه ا جرء من اللعبة التي ستخوضها.
وتفكيرا
خوضا لغمار المخاطرة،
ر
القياديين حول العالم أ ّ النجاخ يتتلّ ب
يؤمن كبار
ر
ّ
لكن ه ا البرنامج سيتيح لك التعلّ م
واسعا في البدائل ،وشجاعة في ت ّدي ال اتّ .
ر
لتمهد تجاربك الفاشلة
النجاخ،
لعبة
ستخوض
حيث
الخسائر،
عالية
المخاطرة
عن
ا
بعيد
ّ
ر
خالل اطياج الثالثة طريقك إلى مستقبل أفضل.

الفعالة ،مثل :شخصيات
العملية
عددا من اطدوات
في التفكير التصميمي ستستخدج
ّ
ّ
ر
المستخدمين (بيرسونا) ،أب اث المستخدمين ،لوحات مر اطفكار ،رسومات تصنيف
اطفكار ،رسومات سرد القصج ،رحلة المستخدج ،وغيرها .باإلضافة إلى ه ه اطدوات
النظرية التي ت تاجها ،مثل :الرمرية في التصميم،
سنعرفك على المعلومات
العملية،
ّ
ّ
ّ
تعدد االنتباعات ،التنبؤ بالمستقبل ،التصميم المتم ور حول المستخدج .قد تبدو
ّ
معقدة وصعبة ،لكن البرنامج سيشرحها لك بالتفصيل وباطمثلة
ّ
ه ه المصتل ات
العملية ،ليسهل عليك فهمها وتتبيقها.
ّ
وبمن يستمتعو بت ليل
بكل َمن يت لّ ى بالفضول
ّ
ه ا البرنامج
وحب االستتالحَ ،
ّ
التجارية وتبادل وجهات النظر حولها .ال يمكن فهم مستقبل اطعمال
نماي اطعمال
ّ
نهجا وواض ر ا.
التجارية دو التفكير في البدائلّ ،
لكن ه ا التفكير يجب أ يكو مم ر
ّ
ومنهجيات أثبتر قدرتها
أدوات
لك
ج
يقد
إي
برنامجنا،
ر
تمي
وراء
الكامن
السر
هو
وه ا
ّ
ّ
ّ
ّ
تمير.
على تفعيل التفكير خار الصندوق للوصول
بالمؤسسات إلى النجاخ وال ّ
ّ
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بناء االستراتيجيات

التصور االستراتيجي:
التخطيط االستراتيجي باستخدام الوسائل البصرية

يقدم البرنامج :طالل بن عبدالله السبيعي
مستشار في تقنية المعلومات وإدارة إجراءات العم

 ي مل شهادة الماجستير في نظدم المعلومدات ودرجدة البكدالوريوس فدي
علوج ال اسب اآللي من جامعة الملك سعود.
 يمتلك خبرة واسعة في مجال التختيط االستراتيجي واطساليب البصرية
وتيسير ورش العمل.
 يعمدددل كدددرئيو تنفيددد ي لتقنيدددة المعلومدددات فدددي الهيئدددة العامدددة للغددد اء
والدواء.
Questioning BPMضددمن  31خبيددر فددي ه د ا
 شددارك فددي تددأليف كتددا
المجال حول العالم وقدج بدرامج التصدور االسدتراتيجي لعددد مدن الجهدات
واطفراد.

 | ES LEARNINGالملف التعريفي
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بناء االستراتيجيات

التصور االستراتيجي:
التخطيط االستراتيجي باستخدام الوسائل البصرية

الهدف العام للبرنامج

التصور اإلستراتيجي هو اسم نظاج التختيط البصري لدم شركة The Groveو هو عبارة عن
منهجية مرنة للتختيط االستراتيجي باستخداج وسائل بصرية .و ه ا النظاج يمكن تتبيقب لبناء
االستراتيجيات ،وعمليات المواءمة االستراتيجية ،و التغيير التنظيمي طي نوح من المنظمات يقدج
التصور االستراتيجي طريقة مبتكرة وممتعة للتختيط االستراتيجي تعتمد على اطساليب البصرية
التي تعرز مشاركة فريي العمل وت فرهم على اإلبداح م ال فاظ على أفضل الممارسات المتعلقة
بالتختيط االستراتيجي . .يتم خالل عملية التصور االستراتيجي استخداج نماي رسومية كبيرة بج م
الجدار بترتيب معين ب يث يتم اتباح منهجية التختيط االستراتيجي ولكن بأسلو بصري ممت
يسهل عملية توثيي مشاركات الموظفين فيما يخج الوض ال الي لمنظمتهم ورؤيتهم
المستقبلية وماهي ختة التنفي المتلوبة للوصول إلى الرؤية المستقبلية.

رؤية استراتيجية فعالة وخطة استراتيجية
محكمة من خالل اتباع عملية التصور
اإلستراتيجي التي تتكون من سبعة مراحل :

 | ES LEARNINGالملف التعريفي
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المرحلة األولى :التحضير للرحلة
االجتماح التمهيدي )(Meeeng Startup
ستتعلم في ه ه المرحلة كيف تقوج
بالت ضير وتنفي اإلجتماح التمهيدي م
فريي العمل للتختيط لعملية التصور
االستراتيجي وسيتم ترويدك بالنماي
الرسومية الالزمة للت ضير له ا اإلجتماح.

المرحلة الثانية :االستكشاف و التعلم
خارطة السياق )(Context Map
ستتعلم كيف تستخدج النموي
الرسومي )خارطة السياق( لقيادة فريي
العمل لفهم الوض الراهن للمنظمة من
خالل فهم العوامل والتوجهات والقوم
المؤثرة على المنظمة.
الخارطة التاريخي ((Graphic History
وهنا ستتعلم كيف تستخدج النموي
الرسومي )الخارطة التاريخية( في فهم
تاريخ المنظمة ويلك من أجل ت ديد
توجهها المستقبلي .وهي طريقة متميرة
لتوحيد معلومات فريي العمل حول
المنظمة.
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بناء االستراتيجيات
المرحلة الثالثة :الموافقة على الحقائق
الراهنة
مصفوفة الت ليل االستراتيجي (Spot
) Matrixوهنا ستتعلم كيف تستخدج
النموي الرسومي )مصفوفة الت ليل
االستراتيجي( إلجراء مسح شامل على
المنظمة لمعرفة نقاط القوة والضعف
لديها ومعرفة ما هي الفرص التي يمكن
استغاللهاوالتهديدات التي تواجهها.
المرحلة الرابعة :االنفتاح على الرؤية
تصور الرؤية عبر قصة الغالف (Cover
Story (Vision
وهنا ستتعلم كيف تستخدج النموي
الرسومي )رؤية قصة الغالف( لبناء الرؤية
االستراتيجية.

المرحلة السادسة :تنفيذ التغيير
ختة التنفي )(Graphic Game Plan
في ه ه المرحلة ستتعلم كيف تستخدج
النموي الرسومي )ختة التنفي ( لتتوير
ختة تنفي ية مفصلة لتنفي اطهداف
االستراتيجية.
المرحلة السابعة :التعايش الواقعي مع
الرؤية االستراتيجية
خارطة القصة ((StoryMap
في ه ه المرحلة ستتعلم كيف تستخدج
النموي الرسومي ) (StoryMapلتلخيج
الختة االستراتيجية الرؤية في خارطة كبيرة
ب يث تسهل على فريي العمل فهم
االستراتيجية وتساعد على توحيد التصور
االستراتيجي بين الموظفين.

المرحلة الخامسة :إعداد
رؤية الختوات الخمو الرئيسية Five
Bold) (Steps Vision
وهنا ستتعلم كيف تستخدج نموي )رؤية
الختوات الخمو الرئيسية( لت ديد
االستراتيجيات الواجب اتباعها لت قيي الرؤية
االستراتيجية
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البرامج التدريبية

بناء االستراتيجيات

إدارة االستراتيجيات

بسام الخراشي
يقدم البرنامجّ :

خبير في مجةاالت إدارة إجةراءات العمة إ وإدارة االسةتراتيجياتإ
واالبتكار
 خبير فدي مجداالت إدارة إجدراءات العمدل ،وإدارة االسدتراتيجيات ،واالبتكدار،
وتصميم الخدمات ،وإدارة اطداء ،وتقنية االتصاالت والمعلومدات ،وإدارة
المشاري .
 شدارك فدي تددأليف كتدا “ ”Establishing the Office of BPMحددول
تأسيو مكتب إدارة إجراءات العمل.
 شارك في تأليف كتا “من الفكرة إلى الريادة”.
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البرامج التدريبية

بناء االستراتيجيات

إدارة االستراتيجيات
المقدج من ES Learningعلى اإللماج بأفضل الممارسات
سيساعدك برنامج إدارة االستراتيجيات
ّ
وينصب التركير في ه ا البرنامج على بناء وتتوير
المنظمات.
ّ
استراتيجيات
المتّ بعة في بناء وإدارة
ّ
ّ
المنظمةُ .ص ّمم ه ا البرنامج ليكو عونر ا للمدراء التنفي ّيين والقادة
ّ
االستراتيجية الناج ة لكامل
ّ
ثري بالنجاخ واإلنجاز.
في بناء استراتيجيات م كمة ،تقود ّ
منظمتك ن و مستقبل واضح المعالمّ ،

الهدف العام للبرنامج

 | ES LEARNINGالملف التعريفي
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البرامج التدريبية

بناء االستراتيجيات

المعارف المكتسبة

المهارات المكتسبة

الفئة المستهدفة

 | ES LEARNINGالملف التعريفي

ملية على
معرفة المفاهيم المتعلقة بإدارة
االستراتيجية ومراحل تنفي ها الع ّ
ّ
أرض الواق وأفضل الممارسات لتتبيقها.
وصوال إلى
ر
االستراتيجية
بدءا من تكوين
اإللماج بإجراءات إدارة
ّ
ّ
االستراتيجية ر
تنفي ها والتأقلم م الوض الجديد.
االستراتيجيات بين المشتركين.
تبادل الخبرات حول إدارة
ّ
القدرة على التقييم الفردي وت ليل الفجوة.
ال صول على فرصة لتبادل اطفكار في النقاش الختامي.
االستراتيجيات المؤسسة وأتقنها
معرفة أفضل اطساليب المتبعة في إدارة
ّ
تتبيقا وأحكمها إدارة .م إلقاء الضوء على أساليب مختلفة مثل استخداج
ر
الخرائط والقياس وت ديد اطهداف والمبادرات.
عملية ،ليختبروا فيها قدراتهم على توحيد
تدريب المشاركين على حاالت
ّ
المنظمة وتتبيقها على وحدات العمل والوحدات الداعمة.
ّ
استراتيجية
ّ

االستراتيجيين،
والمختتين
ّ
االستراتيجيين،
يصا للد :المدراء
ه ا البرنامج
ّ
ّ
خص ر
معد ّ
ّ
االستراتيجيات؛ مهم للمدراء التنفي ّيين ال ين يرغبو
إدارة
في
صين
والمتخص
ّ
ّ
المؤسسة.
جية
ّ
بتعلّ م أفضل الممارسات لت قيي النجاخ في تنفي وإدارة استراتي ّ
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معلومات االتصال
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 :

