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مقدمة:
الميزانية  و  الزمن  يكتمل ضمن حدود  المشاريع  فقط من   16.2%  - ؟؟  أن  تعلم  هل 
من  أكثر   - تبدأ  أن  قبل  من  إلغاؤها  يتم  سوف  المشاريع  من   31%  - لها  المخطط 
نفسك  المبدئية.مَيز  التقديرات  من   189% بـ  أكثر  تكلف  سوف  المشاريع  نصف 
كمدير مشاريع محترف)PMP(. وألن إدارة المشاريع تلعب دور حيوي في مساعدة 
وبناءا عليه  تطلعاته  أهدافها وتحقيق  إلى  الوصول  في  المختلفة  والمشاريع  الشركات 
فان يوروماتيك تقدم هذا برنامج تدريبي " أدوات وتقنيات إدارة المشروعات - مستوى 
العالمية  ذات  والمنهجيات  الممارسات  ألحدث  وفقا  عملية  أيام   5 مدار  "على  متقدم 
األنواع  إلدارة  الالزمة  المعرفية  بالمهارات  المشاركين  يزود  سوف  والذي  الصلة. 

المختلفة من المشاريع، ويساعد في زيادة فرص نجاح المشاريع التي يديرونها.

األهداف:
سيتمّكن المشارك من:

إبداء فهم لعملية تخطيط وتقييم واختيار مشاريع قابلة للتّنفيذ��
تقييم المصادر والموارد الاّلزمة للمشروع��
إظهار تطبيق التكنولوجيا في مجال إدارة المشاريع واتخاذ القرارات��
إظهار القدرة على تقييم المخاطر في المشاريع��
تقييم المهارات القيادية في إدارة ِفَرق المشروع��

المنهجية :
الجماعية  التمارين  مثل  التفاعلية  التدريب  تقنيات  من  مزيجاً  الدورة  هذه  تستخدم 

والعروض التقديمية الملخصة ومناقشات أسئلة والمحاكاة.

مخرجات البرناَمج :
القابلة �� المشاريع  واختيار  وتقييم  تخطيط  في  المشاريع  إدارة  عمليات  فهم  تطوير 

للتّنفيذ
تطوير فهم وتطبيق األدوات والتقنيات الُمتعلّقة بموارد المشتريات وإدارة المشروع ��

وتقييم مخاطره
قرارات �� صنع  لدعم  المناسبة  والنّوعية  الكّمية  واألساليب  التكنولوجيا  استخدام 

إستراتيجية بشأن المشاريع
تطوير المهارات لتقييم احتياجات المشروع و اختيار و إدارة ِفَرَقه��
إدارة �� مفاهيم  تطبيق  عند  البحوث  ِقَبل  من  المدعومة  الّشاملة  المهارات  إظهار 

المشاريع، بما يتماشى مع األهداف الُمصاغة من طرف الُمؤّسسة

مفاهيم أاسسية يف إدارة المرشوعات:

��                 Project Definition   تعريف المشروع

انواع المشروعات��

المراحل التي يمر بها المشروع��

تحليل الجدوى االقتصادية للمشروع.��

مخاطر ادارة المشروعات��

التنبؤ بأداء المشروعات.��

متطلبات إدارة المرشوع:

إدارة نطاق المشروع��

إدارة   التوثيق والتحليل وتحديد األولويات  ��

إدارة الجدول الزمني للمشروع��

اإلدارة المالية وتفاصيل االستثمار والميزانية��

إدارة الجودة ) تخطيط ومراقبة وضمان الجودة(��

إدارة الموارد  الخاصة بالمشروع )مادية –معنوية بشرية(��

��Stakeholders إدارة أصحاب المصلحة

إدارة االتصاالت وتدفق المعلومات��

ادارة التغييروالتحكم فى معايير المشروع��

إدارة المخاطرو تحديد المخاطر وتقييمها وتحديد األولويات��

إدارة المشتريات والعالقات مع موردي السلع والخدمات الالزمة للمشروع��

عملية الّرصد والقياس والتحكم ىف مؤرشات اداء المرشوع

قياس أنشطة المشروع الجارية��
رصد متغيرات المشروع��
تحديد اإلجراءات التصحيحية لالنحرافات��
مؤشرات االداء المتعلقة بالوقت��
مؤشرات آداء نطاق المشروع��
قياس مؤشرات التكاليف الخاصة بالمشروع��

كيف تكون مدير مرشوع ناجح:

تخطيط المشروع وقياس نتائج المراحل المختلفة��
التفاعل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والتواصل معهم��
تدبير الحصول على موارد المشروع��
التفاعل مع العمالء في الخارج، والبائعين والموردين��
بدء التنفيذ وادارة مخاطر المشروع  ��
مراقبة سير العمل في المشروع باستمرار، ومراجعة األهداف��
إدارة فريق المشروع، والتفويض وتقديم مالحظات��
تحديد الفرص والمشاكل والحلول المرتبطة والتعديالت��
إدارة الصراعات وحلّها��
استشارة المستشارين والموجهين والمدربين��



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

التــاريــخ :........................)أدوات وتقنيات إدارة المشروعات - مستوى متقدم ®(

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.


