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مقدمة:

تركز هذه الدورة على الدور المحوري للمشاريع في إدارة وتنظيم العمل في المؤسسات 

إدارة  في  حديث  كأسلوب  المشاريع  إدارة  مفاهيم  استخدام  يتم  والخاصة،  الحكومية 

التشغيلي،  أو  االستراتيجي  المستوى  على  سواء  وأهدافها  رؤيتها  لتحقيق  المؤسسات 

إدارة  آليات  من  بدءاً  المشاريع  إدارة  لمنظومة  المتعددة  المستويات  خالل  من  وذلك 

محافظ المشاريع الختيار أنسب المشاريع لتحقيق األهداف االستراتيجية، مروراً بإدارة 

المشتركة  األهداف  لتحقيق  المختلفة  المشاريع  بين  والتنسيق  التكامل  البرامج لضمان 

لتلك المشاريع وانتهاء بأساليب إدارة المشاريع للتأكد من إنجازها طبقا للخطة المعتمدة 

في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية الموضوعة لتلك المشاريع.

كيف تستفيد من هذا البرنامج؟

عند االنتهاء سوف تكون قادرا على:

فهم افضل ممارسات االبتكار في إدارة المشاريع��

تحسين اإلبالغ عن المشروعات – ما هو جيد، ماهو سيء، ما يهم وماالمنطقي��

تعزيز مهارات إدارة االختالف بين المشروع��

تعلم تقنيات إلدارة موارد المشروع في كل نواحي الشركة��

إدارة مصادر موارد المشروع داخل مؤسستك��

الوحدة االولى :
فن إدارة وقيادة المشروعات

اإلدارة والقيادة مفاهيم أساسية��
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 :
التخطيط للمشاريع المتعددة

عناصر إدارة وتخطيط المشروع��
ميثاق المشروع��
تحديد مصادر الموارد��
إنشاء ومحافظة مصادر الموارد��
إنشاء والمحافظة على الجداول الزمنيةالرئيسية��
نصائح من الواقع لبناء الجداول الزمنية الرئيسية��
تحديد وحل اعتمادات المشروع الداخلية��
تحسينالجداول الزمنيةالرئيسية��

الوحدة الرابعة :
تنفيذ ومراقبة المشاريع المتعددة

نظرة عامة على التنفيذ والتحكم��
تتبع األداء وتحديد آثار الجداول الزمنية المرتبطة��
اجتماعات تحديد حالة المشروع��
أنواع تقارير المشروع��
تقارير المشروع والتوفيق بينها��
التنبؤ بأداء البرنامج متعدد المشاريع��
التنبؤ بالميزانية والتحكم فيها��
إدارة التغيير��
التدخل في مشاريع ضعيفة األداء��
إدارة المخاطر عبر عدة مشاريع��

الوحدة الخامسة :
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 السادسة :
إدارة الموارد البشرية في المشاريع المتعددة

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

الوحدة السابعة :
إدارة اتصاالت والتواصل في المشاريع المتعددة

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

 )® CBP التــاريــخ :........................)محترف األعمال المعتمد في إدارة المشاريع

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.


