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مقدمة:
إن نجاح إدارة المشاريع بكفاءة وفاعلية وجودة يعتمد بدرجة أساسية على وجود إدارة 
فاعلة تقوم بالتخطيط والمراقبة ألنشطة المشروع وجدولة أنشطته بشكل صحيح واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة للتعجيل بإنجاز بعض األنشطة للوفاء بالتزام إنجاز المشروع في 
وقته المحدد.  إن دور اإلدارة ال يقتصر على مرحلة معينة من مراحل تنفيذ المشروع 
بل تبدأ منذ بداية المشروع وال تنتهي إال بنهاية المشروع ، وهنا على اإلدارة أن تحدد 
كافة المتطلبات لكل نشاط من األنشطة وكذا األنشطة المتوازية أي التي تنفذ مع بعضها 
في نفس الوقت كما يجب تحديد نقاط االختناق والمعوقات المحتملة لعالجها أو تالفيها, 
كذلك تحديد ترتيب أو تسلسل زمني إلنجاز كل نشاط وموعد بدايته ونهايته مع توزيع 
منظم للموارد المادية والبشرية عليها.  ومن الواجبات المهمة لإلدارة تحليل االنحرافات 
التي تحصل وإعداد تقارير الرقابة ثم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لتصويب 
الوضع. إن إنجاز المشروع بأقل التكاليف هو هدف عام مشترك لكل المشاريع على 

اختالف أنواعها.

تتضمن الدورة حاالت دراسية ذات مراحل متعددة، تأخذ المشارك بداية من نظرة عامة 
على المخاطر عبر تحديات التقييم و إعادة التقييم و حتى نهاية المشروع تنتهي الدورة 
بيئتك و فهم واضح لميزات تطبيق  بحصولك على مهارات جديدة يمكن تطبيقها في 

إدارة المخاطر.

تعلم كيفية:
استخدام منهج عملي من ثمان خطوات إلدارة مخاطر المشروع 	
تحديد التهديدات و الفرص و األهمية النسبية لكل منهم 	
التحكم في مخاطر عدة باستخدام استراتيجيات محددة 	
التغلب على الحواجز النفسية للمخاطر عند أصحاب المصالح و أعضاء الفريق 	
جعل المخاطر جزء أساسي من مخطط المشاريع المستقبلية 	

أاسسيات إدارة المخاطر يف الماشريع:

تعريف و خصائص المخاطر 	
عناصر المخاطر 	

الحدث )في المستقبل( 	
االحتمالية )الشك( 	
التأثير )العواقب( 	
أنواع المخاطر 	
عناصر إدارة المخاطر 	

تحديد المخاطر 	
تقييم المخاطر 	
تطوير اإلستجابة 	
التحكم في اإلستجابة 	

ختطيط إدارة المخاطر و حتديد المخاطر:

تخطيط إدارة المخاطر 	
تحديد المخاطر 	
طرق و تقنيات توليد األفكار 	

مبادئ التحليل: 	
االحتمالية و التأثير 	
عرض المخاطر 	

نوعي 	
كمي 	
تحليل االحتماليات 	

حتليل و حتديد أولويات المخاطر:

تحديد درجة تقبل المخاطر 	
تحليل المخاطر 	
تقييم الربحية 	
تقنيات و أدوات التحليل المالي للمخاطر 	
شجرة القرارات 	
تحديد أولويات المخاطر 	

ختطيط المخاطر:

استراتيجيات االستجابة للتهديدات و الفرص 	
قبول المخاطر 	
تجنب المخاطر 	
تخفيض المخاطر 	

تخفيض االحتمالية 	
تخفيض التأثير 	
نقل المخاطر 	
تحديد االحتياطيات 	

تنفيذ و تقييم و حتديث خطة المخاطر:

التحكم في اإلستجابة 	
تنفيذ االستراتيجيات 	
خطط اإلستجابة 	
إعادة تقييم المخاطر 	
توثيق المخاطر 	



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 :........................)أساسيات إدارة المخاطر في 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.


