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هدف العام:

تبس��يط اإلج��راءات ه��ي عملية فحص

تزوي��د العامل�ين االش��رافني وعل��ى راس

وتدقيق نقوم من خاللها بدراسة وحتليل

العم��ل ومن في مس��تواهم في صناعة

إج��راءات العم��ل احلالي��ة للتأك��د م��ن
س�لامة ال��دورة املس��تندية للعمل وهل
هناك حاجة إلج��راء بعض اخلطوات التي
ميكن من خاللها دمج أو إلغاء أو تفويض
االعمال لآلخرين  .ويتم ذلك ضمن خرائط
ومخططات للعمل متف��ق عليها عامليا ً
يوضح من خاللها تدف��ق إجراءات العمل
للتعرف على االختصاصات وطول قنوات
االنتظ��ار واحلاجة إلى م��دى القيام بتلك
اخلط��وات كعملي��ات منفصل��ة وغيرها
من جوانب التحليل به��دف الوصول إلى
اإلج��راء األمثل إلجناز املعامالت باقل وقت

واتخاذ القرار بالط��رق القانونية و الفنية
والتنظيم��ة واالنس��انية ف��ي تطبي��ق
االس��اليب املعتمدة عاملي��ا ً في عمليات
تبس��يط االجراءات والتحس�ين املستمر
للعم��ل (كاي��زن) مب��ا يحق��ق الكف��اءة
والفاعلية في زيادة االنتاجية وجودة االداء
املؤسس��ي للمنظمات االدارية في خدمة
زبائنها .
الأهداف التف�صيلية:
9 9تزويد املشاركني باخلطوات االساسية

وجه��د وكلفة ووف��ق الصي��غ القانونية

ولوح��ات وخرائ��ط س��ير العمل في

والفني��ة واالدارية واالنس��انية وبش��كل

عمليات تبسيط اإلجراءات .

ابتكاري ابداعي بزيادة الكفاءة والفاعلية
اإلنتاجية للعاملني ورفع روحهم املعنوية
بالتحسني املستمر لالرتقاء مبستوى جودة
العمل املؤسسي التي تقدمها املنظمات
االداري��ة س��واء بالس��لع او اخلدمات ومبا
يحقق رضا وسعادة املستفيد االخير من
تلك السلع او اخلدمات .

9 9تنمي��ة مه��ارات املش��اركني ف��ي
مفاهي��م وأه��داف تبس��يط نظ��م
إجراءات العمل.
9 9تزويد املش��اركني باالجتاهات احلديثة
في عمليات تبس��يط نظم اجراءات
العمل.

9 9تزويد املشاركني باخلطوات االساسية
ولوح��ات وخرائ��ط س��ير العمل في
عمليات تبسيط اإلجراءات .
9 9تزوي��د املش��اركني ببع��ض احل��االت
التطبيقي��ة في تبس��يط إج��راءات
املعامالت االدارية والفنية .
مو�ضوعات احللقة:
 االفتتاح وتنمية روح الفريق.
 مفه��وم وأه��داف تبس��يط نظ��م
إجراءات العمل-خدمة الزبون.
 اجتاه��ات االدارة احلديث��ة في عمليات
تبسيط نظم إجراءات العمل.
 اجلوان��ب الضاغط��ة عل��ى عمليات
تبسيط إجراءات العمل املؤسسي.
 تبسيط االج����راءات (اخل��ط��وات
القياسية /ولوحات سير العمل).
 تبسيط االجراءات (حاالت تطبيقية).
الفئة امل�ستهدفة:
9 9شاغلو الوظائف اإلشرافية
9 9املوظف��ون العامل��ون ف��ي وظائ��ف
(التطوير االداري ،التخطيط واملتابعة،

أدارة اجلودة وحتس�ين االنتاجية ومن
في مستوى عمليات صنع القرار ).
مدة احللقة التطبيقية:
  (  ) 20س��اعة تدريبية موزعة على
(  ) 5أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
تاريخ االنعقاد:
 خالل الفت��رة 2017/4/20-16م  ،من
الس��اعة  8صباحا ً إلى الساعة 12
ظهرا ً .
التكلفة املالية:
  200ري��ال للف��رد ( .عن��د ترش��يح
 3مش��اركني س��يتم من��ح مقعد
مجاني )
 تش��تمل التكلف��ة عل��ى أدبي��ات
احللق��ة ( كمل��ف املت��درب وامل��ادة
العلمية والشهادة ) واإلفطار.
 يحصل املش��ارك بعد نهاية احللقة
عل��ى ش��هادة م��ن معه��د اإلدارة
العامة .

ملخ�ص ال�سرية الذاتية:

د  .بُراق كمال النعيمي
يعمل في حقل االدارة العامة ومنهجيات
التنمية والتطوير االداري منذ عام 1975م
وللوقت احلالي ووفق االتي :
التدريس اجلامعي في جلامعات والكليات
واملعاه��د (جامع��ة بغ��داد ،اجلامع��ة
املس��تنصرية ،كلي��ة املنص��ور اجلامعة،
املرك��ز االورب��ي العرب��ي دول��ة االم��ارات
العربية املتحدة ).
التدريب االداري االحتراف��ي بإجازة ( دبلوم
تدريب مدربني جامعة جنوب كاليفورنيا/
امري��كا) (م��درب اق��دم املرك��ز القوم��ي
لالستشارات والتطوير االداري  /جمهورية
العراق)( ،محاضر اول معهد االدارة العامة
سلطنة عٌمان منذ عام  2003م ولألن).
تق��دمي االستش��ارات والنظ��م (تق��دمي
اخلدمة االستش��ارية للعديد م��ن وزارات
ووح��دات اجله��از االداري للدول��ة وقطاع

االعمال داخل الس��لطنة وخارجها في
مج��االت االدارة والنظم واعداد الهياكل
التنظيمي��ة وادل��ة الوص��ف الوظيفي
وتبس��يط اج��راءات العم��ل وغيرها في
مجاالت التنمية االدارية.
تق��دمي البحوث والدراس��ات وإدله واوراق
العمل منها  ,الدليل التدريب للمدربني
واملتدرب�ين ف��ي اعداد دراس��ة تبس��يط
االج��راءات ،مؤلف قراءات إدارية معاصرة
في اوراق عمل مختارة ،مؤلف في تنمية
امل��وارد البش��رية ،وما يقارب م��ن ()50
ورقة عمل ومقالة منش��ورة في دوريات
محكم��ة وأوراق عم��ل مقدم��ة ف��ي
مؤمترات ون��دوات ولق��اءات عمل علمية
داخل وخارج السلطنة.

