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 : وصف الدورة
 

وقدرا هم إلجراءالتحتيالت  يهدف هذا البرنامج إلى إكسااااااا املنااااااركان امليارف اعسااااااساااااية املتيتقة باعداء املتوازن وتنمية م ارا هم 

الالزمة لتموقف اإلستراتيجي والوضع التنافس ي ملننآ هم ومن ثم تأسيس مقاييس أداء متوازنة التي تحقق اعهداف اإلستراتجية  

 وربط ا بيالقات مترابطة لترشيد قرارا هم اإلستراتيجية وتنفيذها.

 هدف الدورة :

كبار باساااااااتخدام نقام لتمقاييس  سااااااا م اي جييار اإلساااااااتراتيجية وتطوير اعداء  تمكان املنااااااااركان من تطوير أدالهم بنااااااا     •

 سيجما. 6وفق ميايار اعداء املتوازن ومنهجية 

  . و تطوير أداء املنقمات وتحسان اإلنتاجية التيرف على املفاهيم الحديثة والحتول املتوفرة لتحسان  •

  . سيجما اي اإلدارة  6املتوازن ومنهجية  التيريف بمف وم و استراتيجيات ومبادئ ومنهج اعداء •

  .سيجما 6استيراض أدوات تطبيق منهج اإلدارة بأستوا ميايار اعداء املتوازن ومنهجية  •

  .تحتي  نقم القياس عغراض التحسان املستمر للجودة  •

  .سيجما 6مراح  تطبيق منهج اإلدارة بأستوا اعداء املتوازن ومنهجية  •

  .سيجما 6ئة اليم  املناسبة لتطبيق مف وم اعداء املتوازن ومنهجية املساعدة اي توفار بي •

 . سيجما اي املؤسسة 6تنفيذ الخطوات الالزمة لتطبيق إستراتيجية اعداء املتوازن ومنهجية  •

 :لفئة املستهدفة ا

اعداء وتطوير وتحسااااااان اإلنتاجية املساااااائولون باإلدارات ا ختتفة وداصااااااة إدارة جودة اليمتيات واملينيون بوضااااااع ميايار  •

 باملنقمات وال يئات ا ختتفة .

 :محتوى الدورة 

 اليوم اعول:

 تطوير نقم وأساليب اليم  وتطور الفكر اإلداري 

واقع اليالم الجديد •  املالمح اليامة ل

واقع الجديد على اإلدارة  •  أثر ال

 املنطتقات الفكرية لإلدارة الحديثة •

 Management by Futureأركان نقم وأساليب اليم  وفقا ملف وم اإلدارة ملواج ة املستقب   •

 METHOD STUDYتطوير نقم وأساليب اليم  

 أهداف تطوير نقم وأساليب اليم  •

 مراح  تطوير نقم وأساليب اليم  •

 مقاهر الحاجة إلى تطوير نقم وأساليب اليم  •
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 وأساليب اليم  مؤشرات تبان مدى الحاجة إلى تطوير نقم •

 الرموز املستخدمة اى إعداد درائط تطوير نقم وأساليب اليم  •

 محددات أداء اليم 

 Working Area Environmentالبيئة  /  Working Areaامل ان  /  Movementالتحرك  •

 Motion Economyمبادئ اقتصاديات الحركة  •

 طرق تبسيط إجراءات اليم  •

 

 اليوم الثاني:

  The Balanced Scorecard (BSC)تطوير نقم وأساليب اليم  وفقا ملف وم بطاقة اعداء املتوازن 

 ملخص لنقام بطاقة اعداء املتوازن )املف وم وا حاور( •

 BSCترجمة اإلستراتيجية إلى نقام عم  فيال من دالل ا حاور اعربية لتا  •

 وملاذا أالن ؟ –اعداء املتوازن   ملاذا بطاقة •

 بناء مقاييس نقم اليم  وفقا لتمحاور اعربية •

 املقاييس املالية ؟ BSCه  تتجاه  الا  •

 استخدام املنقور ووحدات القياس اليار مالية •

 وفقا لتمحاور اعربية BSCدارطة طريق لتطبيق  •

 كم عدد اعفراد الواجب تواجدهم اي فريق التطوير وفقا لألداء املتوازن؟ •

 اليوم الثالث:

 Sigma 6تطوير نقم وأساليب اليم  وفقا ملف وم 

 . Six Sigmaما هي  •

 .Six Sigmaاملباديء ال ادية لنقم  •

 Six Sigmaلب منهجية  •

 .Six Sigmaمحاور التركاز اي منهجية  •

 .Six Sigmaدلي  املدير الذكي لتطبيق  •

 اليوم الرابع:

 Sigma 6تطوير نقم وأساليب اليم  وفقا ملف وم 

 . Six Sigmaما هي  •

 .Six Sigmaاملباديء ال ادية لنقم  •
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 Six Sigmaلب منهجية  •

 .Six Sigmaمحاور التركاز اي منهجية  •

 .Six Sigmaدلي  املدير الذكي لتطبيق  •

 اليوم الخامس:

 دطوات التطبيق لخطط اإلستراتيجية  

 تحتي  الوضع القائم •

 تطوير االستراتيجيات القائمة   •

 بناء املستوى اعول والثاني والثالث للخطط اإلستراتيجية والتنفيذية  •

 بناء املؤشرات واملبادرات   •

 قياس تأثار التطبيق وتقييم النتائج 

 تثبيت وجيميم نقام القياس •

 تطوير اعهداف )اإلستراتيجية والتكتيكية والتنييتية ( •

 

 :رسوم الدورة 
 

 + بوفيه غداء استراحة 2قاعة فندق دمس نجوم + السير أعاله شام  عقد الدورة اي  •
 

 :منهجية التدريب 
 

 حتقات النقاش. •

 اليصف الذهني . •

 مجموعات عم  . •

 تبادل ادوار . •

 حاالت عمتية و تطبيقية . •

 اليرض •

 
 

 جدول توقيت الدورة :

 

 ا حاضرة االولى  10:00 – 08:00

  استراحة  10:15 – 10:00
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 ا حاضرة الثانية  12:15 – 10:15

 استراحة + صالة  12:50 – 12:15

 ا حاضرة االدارة + مناقنة عامة 14:10 – 12:50


