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مقدمة

يعتمد على أسس العمليات اإلدارية.

مت��ر العدي��د م��ن املؤسس��ات اخلدمي��ة

9 9تنمي��ة ق��درات املش��اركني بكاف��ة

ومنظم��ات األعم��ال في الوق��ت احلاضر

اجلوان��ب التنظيمي��ة والتخطيطية

بظ��روف بيئي��ة تتس��م بالديناميكي��ة

والتحليلية ف��ي العملي��ات اإلدارية

وس��رعة التغيي��ر ،وإزاء تل��ك الظ��روف

والت��ي تس��اعد عل��ى تطوي��ر األداء

والتغييرات تتجه املؤسس��ات إلى إحداث

املؤسسي .

تغيي��ر ف��ي توجهاته��ا االس��تراتيجية
وخططه��ا وبرامجه��ا معتم��دة عل��ى

مو�ضوعات احللقة

اس��تخدام مجموع��ة م��ن األدوات

9 9متطلب��ات االنفت��اح واملنافس��ة

واألساليب واملناهج اإلدارية ،ومن ضمنها
إعادة هندسة العمليات اإلدارية .

الهدف العام
إكساب املشاركني املعارف واملهارات التي
تتطلبها إدارة التغيير وهندسة العمليات
اإلدارية .

الأهداف التف�صيلية
9 9تأهي��ل املش��اركني باس��تراتيجيات
التطوي��ر اإلداري بش��كل متق��دم

والعوملة .
9 9اخلصائ��ص والصف��ات املطلوبة في
املنظمات احلديثة .
9 9إعادة هندس��ة العملي��ات اإلدارية (
املفهوم ،واألهمية ) .
9 9إع��ادة الهندس��ة كمدخ��ل لتطوير
نظم وأساليب العمل .
9 9الف��رق بني إعادة هندس��ة العمليات
وإدارة اجلودة الشاملة .
9 9م��ا ال��ذي حتتاج��ه إع��ادة هندس��ة
العمليات في املنظمة ؟

9 9أس��باب الفش��ل للتح��ول لعملية
إعادة هندسة العمليات اإلدارية .
9 9خط��وات ومراح��ل إع��ادة هندس��ة
العمليات اإلدارية .

والتغيير والتطوير املؤسسي .

مدة احللقة التطبيقية
(  ) 20س��اعة تدريبي��ة موزعة على ( ) 5

9 9مراحل إجراء عملية إدارة التغيير في

أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.

9 9التغيي��رات الت��ي ميك��ن أن حتدثه��ا

تاريخ االنعقاد

املنظمة .
عملية إعادة هندس��ة العمليات في
أنشطة ووظائف املوارد البشرية.
9 9عرض حلاالت وجتارب في عملية إعادة
هندسة العمليات اإلدارية .

الفئة امل�ستهدفة
9 9م��دراء اإلدارات ورؤس��اء األقس��ام
اخملتص�ين في ( إدارة املوارد البش��رية،
تنمي��ة امل��وارد البش��رية ،اجل��ودة،
الدراس��ات والبح��وث ،التخطي��ط،
التطوير اإلداري ) .
9 9جميع العاملني في البرامج واللجان
وف��رق العم��ل املعني��ة بالتخطيط

خالل الفترة 2017/4/6 – 2م  ،من الساعة
 8صباحا ً إلى الساعة  12ظهرا ً .

التكلفة املالية
 2009 9ري��ال للف��رد ( .عن��د ترش��يح
 3مش��اركني س��يتم من��ح مقعد
مجاني )
9 9تش��تمل التكلف��ة عل��ى أدبي��ات
احللق��ة ( كمل��ف املت��درب وامل��ادة
العلمية والشهادة ) واإلفطار .
9 9يحصل املش��ارك بعد نهاية احللقة
عل��ى ش��هادة م��ن معه��د اإلدارة
العامة .

نبذة عن املحا�رض

د .أسامة عارف سعيد
اس��تاذ جامعي وعميد لكلي��ة االقتصاد
ومدير عام مؤسس��ة التأمين��ات ومدرب
ف��ي اإلدارة واملص��ارف ,لدي��ه خب��رة ف��ي
مج��ال التعلي��م التقلي��دي وااللكتروني
والتدريب ملدة تزيد عن  12س��نة في عدد
من اجلامعات الس��ورية  :جامعة دمشق،
املعه��د الوطني ل�لإدارة العام��ة ,املعهد
العالي إلدارة األعمال ،اجلامعة االفتراضية
الس��ورية ،اجلامع��ة الدولي��ة الس��ورية
للعل��وم والتكنولوجي��ا ,معه��د الفت��ح
اإلس�لامي .مستش��ار في مجالي اإلدارة
واملصارف ,رئي��س وعضو في فريق البحث
العلمي في اجلامعة االفتراضية السورية,
م��درب إداري ومستش��ار تدري��ب ومدي��ر
للعدي��د من مراك��ز التدريب في س��ورية
وخارجه��ا مل��دة تزيد عن عش��ر س��نوات
ودرب عدد كبير من املشاركني ,وحاليا ً في
سلطنة عمان – مسقط.

امل�ؤهالت العلمية

• 2004-1997دكت��وراه ف��ي إدارة
األعمال  :فرنســا  -جامعة اكس-
مرساي الثانية
•اإلعمال اإلدارية والتدريبية
• -مدي��ر ع��ام مؤسس��ة التامينات
االجتماعية -سورية
•-عمي��د كلية االقتص��اد – اجلامعة
االفتراضية السورية
•-خبي��ر إداري وتدري��ب واستش��اري
للتوظي��ف ف��ي مؤسس��ة املأمون
التعليمية -دمشق
•-مدي��ر مركز تدري��ب بوابة العلوم –
سلطنة عمان
•-الش��هادات  :تدري��ب املدرب�ين-
إدارة امل��وارد البش��رية -التخطيط
االس��تراتيجي -إدارة األزم��ات
والتغيير....
•الدورات املنفذة في سلطنة عمان
•التميز ف��ي خدمة العمالء  -معهد
االدارة العامة -صحار
•التخطيط االس��تراتيجي – س�لاح
اجل��و الس��طاني -معه��د االدارة
العامة
•كيف تك��ون مبدعا ً –وزارة الصحة-
مسقط
•املهارات واألدوار املس��تقبلية ملديري

ومدي��رات املدارس–املديري��ة العام��ة
للتربية والتعليم  -البرميي
•ادارة االزم��ات التعليمي��ة -ملتق��ى
القيادات االدارية واإلشرافية –املديرية
العامة للتربية والتعليم –مسقط
•االبداع ف��ي مهارات التواص��ل وإدارة
ضغ��وط العم��ل -وزارة التربي��ة
والتعليم-مسقط
•تطوي��ر مه��ارات القي��ادة التربوي��ة
ل��دى مدي��ري امل��دارس -وزارة التربية
والتعليم -كلية مزون -مسقط
•االدارة وتنظي��م الفعالي��ات ,ش��ؤون
الب�لاط الس��لطاني ,معه��د االدارة
العامة
•اتيكي��ك التواص��ل – معه��د االدارة
العامة -مسقط
•تنمي��ة املهارات االش��رافية واإلدارية
وتطوير االداء– معهد االدارة العامة –
وزارة الصحة -مسقط
•تنمية املوارد البشرية – معهد االدارة
العامة – سالح اجلو -مسقط
•ادارة ضغ��وط العم��ل والتعام��ل
م��ع املراجع�ين -مكتب وزي��ر الدولة
ومحافظ ظفار -صاللة
•االب��داع واالبتكار في حل املش��كالت

حماية املستهلك  -صور
•إدارة املوارد البش��رية -س�لاح اجلو-
مسقط
•املقاالت في جريدة عُ مان:
•اآلث��ار االقتصادي��ة واالجتماعي��ة
املترتبة عن انخفاض انفاق الدولة ,
جريدة عُ مان 5 ,يناير ,العدد .12635
•التنمية البش��رية مفت��اح التقدم,
جريدة عُ م��ان 12 ,يناير  2016العدد
.12642
•املشاريع الصغيرة ...مزيد من فرص
العم��ل واإلنتاج  ,جري��دة عُ مان26,
يناير 2016العدد .12656
•-اعطاء األولوي��ة القصوى للتنمية
البش��رية  ,جري��دة عُ م��ان2 ,فبراير
 ,2016العدد .12663
•دور العل��وم والبح��ث العلم��ي في
تطور ورقي اإلنسان ,جريدة عُ مان9 ,
فبراير  2016العدد .12670
•تنوي��ع امل��وارد ومواجه��ة االزم��ات
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة ,جريدة
عُ م��ان 22 ,فبراي��ر  ,2016الع��دد
.12683

