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مقدمة:
تقدم يوروماتيك دورة “المنهجية الرشيقة إلدارة المشاريع و المؤسسات Agile PM : المنهجية و مجاالت التطبيق”. تهدف هذه الدورة التطبيقية لمفهوم ال Agility إلكتساب 

مفاهيم و مهارات منهجية المرونة لقيادة المشاريع و المؤسسات لمدراء المشاريع و األعمال و جميع المهتمين بمجاالت إدارة المشاريع و قيادة األعمال.

االهداف:
أساسيات اإلدارة المرنة 	
تحديد اهداف صغيرة قابلة للتحقق 	
االلتزام التام بالموعد المحدد سلفا للمشروع 	
االلتزام التام بالموعد المحدد سلفا للمشروع 	
سرعة اتخاذ القرار 	
المرونة والبناء التدريجى 	
	 .scrum( منهجية سكروم
	  Lean Startup اسلوب لين ستارت اب
	 Agile اسس ومبادئ الـ

الفئات المستهدفة:
مدراء المشروعات 	
مرقب المشروع 	
المشرفين 	
العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات 	

:Agile تسلسل خطوات الـ
	 Agile ماهي الـ
التحليل وجمع متطلبات البرنامج 	
التصميم )تصميم النظام (  	
التطوير )البرمجة( 	
االختبار والدمج 	
الصيانة 	

:Agile مهنجية الـ
تقديم منتجات أولية حقيقية للعميل 	
تجربة العميل للمنتج وتقييمه 	
إعطاء المالحظات وتصحيح األخطاء 	
التقدم إلى الخطوة التالية  	
	  Manifesto for Agile Software( مبادئ إدارة المشروعات الرشيقة

Development

:Agile مبادئ
كسب رضى )العميل(  	
القبول والترحيب بالتغييرات في المتطلبات من قبل )العميل( 	
تسليم برمجيات صالحة لالستخدام في أقصر وقت ممكن وبفترات منتطمة. 	
المحادثات المباشرة ونقل المعلومات  	
بناء المشاريع باالعتماد على األفراد المتحمسين 	
برمجية تعمل )منتج صالح لالستخدام. 	
التطوير الدائم لألفراد ومهاراتهم ومعرفتهم 	
التميز والجودة في التطوير التقني والتصميم. 	
البساطة، ) تقليص األعمال الغير مهمة والغير ضرورية( 	
فرق العمل ذاتية التنظيم 	

فوائد استخدام أجايل:
ثقة الزبون )العميل( وتقليل المخاطر 	
تسليم مبكر لمنتج أولي 	
توقع للتكاليف 	
السماح للتغيير في المتطلبات 	
التركيز على قيمة العمل 	
التركيز على المستخدمين 	
تحسين الجودة 	
منتج عالي الجودة 	
عائد استثماري سريع 	
	 Agile سلبيات األجايل

:KANBAN وطريقة كانبان Scrum الفارق ينب طريقة سكرام
	 Scrum نموذج السكرام
	 Sprint Backlog( مجموعة أالقسام
	 Sprint أوتعديالت على الـ sprint يتم تكرار الـ
	 Rules Scrum األدوار
	 Product Owner مالك المنتج
	 Scrum Master مدير السكرام
	 Team الفريق
	 KANBAN نموذج كانبان



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

 )® Agile PM )التــاريــخ :........................)أساسيات إدارة المشاريع المرنة )االجايل

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.


