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Need & Benefit Course Outline

Organizations that are project driven are faced with the 

challenge of effective management of inter-dependent, 

varied priority, varied value, multi-players, shared-resources, 

short and long term, multiple-accountability, shared-

authority, variable risk level and dynamic projects. Therefore, 

it is not enough tdeliver single projects successfully. Leaders 

are focusing on the effectiveness of whole organizations, and 

the delivery of a web of changing and interacting projects 

tachieve the aims of their organizations. This call for a 

systematic approach for successful delivery of those projects: 

Management of Multiple Projects.

As a result of this course, attendees will be able to:

 � Explain Multiple Project Management specifics and how 

it differs from the Traditional Project Management.

 � Identify the benefits their organization will gain from 

implementing Multiple Project Management techniques.

 � Obtain a systematic approach for implementing Multiple 

Project Management techniques at their organization.

 � In addition, there will be a case study on implementing 

Enterprise Project Management at an organization.

Who Should Attend?

This course is targeted for Chief Executive Officers, Finance 

Managers, Human Resources Managers, Project Managers, 

Engineers and Planners, Information Technology Managers.

In What Industries

Government, Real Estate Development, Aerospace, Defense, 

Engineering and Construction, Manufacturing and Industrial, 

Oil and Gas\Petrochemical, Power and Water Utility Plants, 

Education and Training, Retail, Banking, Financial Services, 

Information Technology, Telecommunication, Automotive, 

Media Production, E-Business Enablers, Marketing and Sales, 

Pharmaceuticals, Environmental Management, Hospitality 

Management, Shipbuilding and Repair Yards.

Day #1
 � Project Management Key Concepts

 » Projects and Operations
 » Current Trends
 » What Projects Exist Within an Organization
 » Why Projects Fail?
 » PM Key Concepts

 � Project Life Cycle and PM Phases
 » Project Phases
 » Project Life Cycle
 » Project Management Processes

 � Initiating Projects
 » Purpose of initiating Projects
 » The Project Charter
 » Project Kick Off Meeting

 � Planning Projects
 » Propose of Planning Projects
 » The Work Breakdown Structure
 » Develop the Project Plan

Day #2
 � Planning Project, Continued

 » Develop the Resource Plan
 » Cost Estimating and Cost Budgeting
 » Establishing The Project Team
 » Communication Plan
 » Procurement Plan
 » Risk Management Plan
 » The Project Management Plan

 � Implementing Projects
 » Executing Projects

 - Purpose of Executing Projects
 - Scope Verification
 - Distributing Project Information
 - Project Team
 - Quality Assurance
 - Contract Administration
 - Purpose of Controlling Projects
 - Updating The Project Schedule
 - Performance Measurement Using Earned Value
 - Change Control

 � Closing Projects
 » Purpose of Closing Projects
 » Identify Inputs and Outputs, Tools and Technique

 � Organizational Impacts Of Project Management
 » HR Requirements
 » Functional, Matrix and Projectized Organization
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 � Role of Project Manager
 » Project Manager Roles
 » Project Manager Responsibilities
 » Project Manager Skills

Day #3
 � Multi-PM and Single Project PM

 » Difference Between MPM and SPM
 » Criteria for selecting Projects in MPM Grouping
 » Benefits of MPM

 - PortfoliManagement
 - Resource Management
 - Collaboration
 - Organization Wide Planning
 - Process Management

 � The Project Management Office
 » PMFunctions
 » PMPositions
 » Keys TSuccessful PMDeployment

 � Enterprise Project Management Solutions
 » EPMS Functions
 » Objectives of EPMS
 » Can EPMS Save On Project Spending?
 » Selecting An EPMS solution

 � Project Management Education
 » Areas of PM training
 » Whneeds PM Training?
 » How tsetup PM Training Program?
 » Project Management Maturity
 » Level 1: Ad Hoc
 » Level 2: Consistent
 » Level 3: Integrated
 » Level 4: Comprehensive
 » Level 5: Optimizing

Day #4&5
 � Workshops
 � Implementing Multi- Project Management Information 
System

 » Creating MPM Database
 » Creating Project Templates
 » Create A New Project
 » Single Project Reporting
 » Multi- Project Reporting
 » Updating the Project Plan

Training Method

 � Pre-assessment
 � Live group instruction
 � Use of real-world examples, case studies and exercises
 � Interactive participation and discussion
 � Power point presentation, LCD and flip chart
 � Group activities and tests
 � Each participant receives a binder containing a copy of 
the presentation

 � Slides and handouts
 � Post-assessment

Program Support

This program is supported by interactive discussions, role-
play, and case studies and highlight the techniques available 
tthe participants.

Course links | رابط الدورة

https://euromatech-me.com/براجم-تدريبية/تقنيات-إدارة-ماشريع-متعددة-معتمد-عالميا

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/تقنيات-إدارة-مشاريع-متعددة-معتمد-عالميا
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مقدمة:
ألنه ال يوجد مشروع قائم بحد ذاته منعزاًل، وألن نتائج كل مشروع يكون لهذا تأثير مباشر على النجاح الكلي وعلى توجهات مؤسستك، لهذا السبب يجب فهم أن كل مشروع يتأثر 
ويؤثر بكل المشاريع األخرى، هناك حاجة إلى تقنيات وأدوات فريدة لفريق إلدارة مشاريع متعددة،  سيساعد هذا البرنامج التدريبي اإلدارة الناجحة لمشاريع متعددة في نفس الوقت، 
ويتعرف المشاركين في هذه الدورة  على اإلطار العام إلدارة المشروعات المتعددة  واألدوات واألساليب والمهارات إلدارة المشروعات المتعددة  والتخطيط وإدارة الوقت وإدارة 

التكاليف وإدارة الجودة وإدارة الموارد البشرية للمشروعات وكذلك إدارة االتصال وإدارة المخاطر واالحتياجات.

األهداف:
عند االنتهاء سوف تكون قادرا على:

فهم الفرق من نطاق إدارة المشاريع واحدة ومتعددة �
فهم افضل الممارسات والمبادئ الرئيسية إلدارة المشروع �
فهم إدارة المشروعات المتعددة ونموذج تحديد األولويات �
رصد مشاريع متعددة �
كيفية صنع أدوات عملية وذات صلة لرصد مشاريع متعددة �
إدارة ميزانيات المشروع المتعددة والمالية �
في الوقت المناسب وتطبيق معايير الجودة لمشاريع متعددة �
مبادئ إدارة الموارد البشرية لمشاريع متعددة �

الفئات المستهدفة:
هذا البرنامج ضروري لمديري المشاريع والمسؤولين وأي شخص يشارك في إدارة المشروع.

الوحدة األولى:
مقدمة إلدارة المشاريع �
كيف تختلف إدارة المشروع بين مشروع واحد ومشاريع متعددة �
تفويض المسؤولية �
التخطيط لمشاريع متعددة �
تقدير نطاق وحجم مشاريع متعددة �

الوحدة الثانية:
تحليل المهام وتخطيط الموارد البشرية �
مراقبة الجودة وإدارة األداء �
هدف المشروع وأهدافه �
مشروع مقابل البرامج �

الوحدة الثالثة:
المؤشرات ، المصدر / وسائل التحقق �
االفتراضات �
العمل العملي على سيناريوهات المشروع �
رصد ألنواع مختلفة من المشاريع �
أهمية المراقبة �

الوحدة الرابعة:
خطط المراقبة �
مستويات إدارة المشروع وتفويض السلطة �
مهارات االتصال إلدارة مشاريع متعددة �
اإلدارة المالية ومنع االحتيال لمديري المشاريع �

الوحدة الخامسة:
إدارة الجودة الكلية �
برنامج إدارة المشاريع لمختلف المجاالت �
استخدام النتائج في تخطيط المشاريع �
التحسين المستمر للجودة باستخدام المراقبة �

الوحدة السادسة:
إدارة مخاطر المشروع �
تخطيط إدارة المخاطر �
تحديد المخاطر �
إجراء التحليل الكيفي للمخاطر �
إجراء التحليل الكمي للمخاطر �
تخطيط مواجهة المخاطر �
مراقبة المخاطر والسيطرة عليها �



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

)تقنيات إدارة مشاريع متعددة - معتمد عالميا ®(
Managing Multiple Projects - Certified Program

التــاريــخ :........................

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.


