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السلوك االحترافي في إدارة المشاريع
® Professional Conduct in PM



  

مقدمة:

من خالل هذه الدورة ستتعرف على أهم المعايير التي ستساعدك في بناء نجاح مبني 
هذه  من خالل  وستتعرف  الزمن،  مع  ويزداد  يدوم  نجاح  قوية،  و  سليمة  أسس  على 
المهني( الصادرة من  السلوك  القواعد األخالقية و  الدورة على أهم معايير )منظومة 
الرئيسية  المباديء  الدورة من معرفة  المشاريع اإلحترافية، ستمكنك هذه  إدارة  معهد 
بمؤسستك  أخالقية و سلوك مهني خاصة  قواعد  تطوير منظومة  في  التي ستساعدك 
التقدم باختبار إدارة المشاريع  أو بمهنتك، ستحصل على شهادة حضور تساعدك في 

االحترافية.

أهداف البرنامج:

يهدف البرنامج إلى:

توعية المشاركين بمفاهيم اإلتـجاهات الحديثة فى إدارة المشاريع . �
توضيح وتعريف المشاركين بتحليل بيانات كفاءة أداء إدارة المشاريع. �
تدريب المشاركين على كيفية تحديد وتطوير عمليات إدارة المشاريع. �

اكساب المشاركين المهارات الالزمه لوضع معايير كفاءة أداء إدارة المشاريع. �

توضيح وتفهيم المشاركين على تخطيط وتنفيذ المشاريع بإحترافيه �

التدريب والمناقشه من خالل ورش العمل على السلوك المهنى فى إدارة المشاريع �

وكيفية  � المشاريع  إدارة  لعمليات  للتخطيط  والعلميه  العمليه  الطرق  على  التعرف 

التشغيل والتنفيذ للمشاريع بإحترافيه.

الفئات المستهدفة:

كل من يعمل في بيئة المشاريع �

مدراء ورؤساء  اإلدارات �

مدراء  ومشرفي المشاريع �

منسقي المشاريع �

مدراء البرامج �

مدراء الشركات �
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الوحدة االولى :
اإلتجاهات الحديثه فى إدارة المشاريع

أهمية إدارة المشاريع �
العالقة بين إدارة المشروع، البرنامج، محفظة المشاريع، والعمليات. �
الوثائق المتعلقة بإدارة المشاريع �
 البيئة التي يطبق فيها المشروع �
العوامل البيئية المؤثرة في المشروع �
أصول العمليات التنظيمية �
ورشة عمل وتطبيقات عملية �

الوحدة الثانية :
السلوك اإلحترافى فى إدارة جدول المشروع

وضع خطة إدارة جدول المشروع �
تحديد األنشطة �
تسلسل األنشطة �
تقدير مدة النشاط �
تطوير الجدول الزمني �
مراقبة الجدول الزمني �
كيفية قياس وتحسين جدولة المشروع �
حاالت عمليه وورشة عمل �

الوحدة الثالثة :
تطبيق نظم الجودة فى عمليات إدارة المشاريع

وضع مواصفات الجوده الخاصه بالمشاريع �
وضع خطة إلدارة الجودة فى المشاريع �
تخطيط وتنفيذ عمليات ضبط الجوده �
الطرق الحديثة لتحسين عمليات إدارة المشاريع وتطويرها �
تطبيق التقنيات الحديثة فى التخطيط إلدارة المشاريع �
تطبيق تحسينات الجودة على عمليات إدارة المشاريع �
حاالت عمليه �

الوحدة الرابعة :
السلوك اإلحترافى فى إدارة الموارد والتكاليف للمشروع

وضع خطة إلدارة الموارد �
تقدير موارد النشاط �
كيفية الحصول على الموارد �
'طرق مراقبة الموارد �
وضع خطة إلدارة التكاليف للمشروع �
تقدير التكاليف  للمشروع �
تحديد الميزانية للمشروع �
مراقبة التكاليف للمشروع �
حاالت عمليه وورش عمل �

الوحدة الخامسة :
إدارة مخاطر المشروع

وضع خطة إلدارة المخاطر �
تعريف المخاطر �
إجراء تحليل نوعي للمخاطر �
إجراء تحليل كمي للمخاطر �
وضع خطة لالستجابة للمخاطر �
تنفيذ خطة االستجابة للمخاطر �
مراقبة / ضبط المخاطر �
المراجعات المستمرة لخطة المخاطر   �
حاالت عمليه �



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

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

:  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

 )® Professional Conduct in PM التــاريــخ :........................)السلوك االحترافي في إدارة المشاريع

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

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

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

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

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: 

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.


