
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

القيادة االدارية واالحتراف في
ادارة المشاريع المتعددة ®



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 
الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة :

القيادة االدارية واالحتراف في
ادارة المشاريع المتعددة ®

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

المقدمة :
إقبال وإهتمام كبير جدًا من  التي عليها  الحديثة  العلوم  المشاريع من  إدارة  يعتبر علم 
أصبحت  حيث  وتخصصاتها،  أحجامها  بمختلف  والمؤسسات  والحكومات  الدول  قبل 
المجاالت  في  واإلنفاقات  الدولة  ميزانية  ومراقبة  إدارة  في  األساس  هي  المشاريع 
والغير  الخيرية  المشاريع  وحتى  والصناعة  والخدمات  والصحة  كالتعليم  المتعددة 
ربحية. فعلى سبيل المثال ال الحصر تقول الدراسات بأن معدل المشاريع التي تجاوزت 
المتحدة األمريكية في عام 2004 هي 43%،  الميزانية المخصصة لها في الواليات 
وأن %15 من المشاريع تم إلغاؤها قبل أن تكتمل، وأن أغلب المشاريع التي نفذت في 
كبرى الشركات األمريكية إحتوت على %42 فقط من نطاق العمل المتفق عليه في 
بداية المشروع، وأن خسارة الواليات المتحدة األمريكية في المشاريع التي نفذت في 

ذلك العام تجاوزت 100 مليار دوالر!

قلة  إلى  يعود  المشاريع  هذه  فشل  وراء  األسباب  أهم  أن  إلى  الدراسات  خلصت  وقد 
معرفة وخبرة القائمين عليها في المعايير العالمية إلدارة المشاريع.

االهداف :
تمكين المشارك من التميز فى األتى:

أهمية تعلم  قيادة المشروعات �
ممارسات القيادة �
إختيار المشاريع. �
تأسيس المشاريع. �
 الممارسة العملية للتخطيط الزمني والمالي. �
 تحديد األعمال الخاصة بالمشروع وتكوين فرق العمل. �
 ضبط االداء فى المشروع �
 أنواع العقود واإلشراف على المشروع �
المطالبات وأوامر التغيير �
التخطيط للجودة �
تنفيذ توكيد الجودة �
تنفيذ مراقبة الجودة �
 توجيه وإدارة تنفيذ المشروع �
 رصد العمل في المشروع والتحكم فيه �
 تنفيذ المراقبة الكاملة للتغيير �
 إغالق المشروع أو المرحلة �

الوحدة االولى :
فن إدارة وقيادة المشروعات

اإلدارة والقيادة مفاهيم اساسية �
ما هو المشروع ؟ �
ماذا نقصد بإدارة المشاريع ؟ �
 مجاالت الخبرة | سياق إدارة المشروعات : �
دورة حياة المشروع | أصحاب المصلحة والتأثير . �
التأثيرات التنظيمية | دراسة الجدوى �
مراحل عمليات إدارة المشروع �

الوحدة الثانية :
Core Competences المهارات األساسية لمدير المشروع

متطلبات ادارة المشروعات �
� Scope Management | إدارة نطاق العمل
� Time Management | إدارة الوقت
� Cost Management | إدارة التكاليف
� Quality Management | إدارة الجودة
قيادة االداء �

الوحدة الثالثة :
Supporting Competences | المهارات المساندة لمدير المشروع

� HR Management | إدارة الموارد البشرية
� Communication Management | إدارة التواصل
� Risk Management | إدارة المخاطر
� Procurement Management | إدارة المشتريات
� Stakeholder Management | إدارة أطراف المشروع

الوحدة الرابعة :
التحكم فى  وقت المشروع

تحديد األنشطة المتكاملة | تسلسل أداء األنشطة �
تقدير موارد النشاط | تقدير الفترات الزمنية للنشاط �
وضع الجدول الزمني | مراقبة تنفيذ الجدول الزمني �

الوحدة الخامسة :
إدارة الموارد البشرية فى المشروع

وضع خطة الموارد البشرية | بناء فريق المشروع �
تطوير فريق المشروع | إدارة فريق المشروع �
االهتمام بالمهارات االنسانية �

الوحدة السادسة :
إدارة اتصاالت والتواصل فى المشروع

تحديد أصحاب المصالح | تخطيط االتصاالت �
قيادة األداء | ممارسة مهارات التواصل والتأثير �
توزيع المعلومات-حل المشكالت | إدارة توقعات أصحاب المصالح . �
صياغة تقارير األداء �



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

Mount Pleasant 109
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)القيادة االدارية واالحتراف في ادارة المشاريع المتعددة ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


