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مقدمة:
تعتبر إدارة المشاريع عنصر أساسي في العمليات التجارية اليومية، كما يعد مدراء المشاريع أحد العوامل الرئيسية لنجاح المشاريع. في بيئة اليوم القائمة على البيانات أصبح من 

الممكن إنشاء صورة مفصلة للحالة الحالية إلدارة المشاريع وأهميتها في األعمال التجارية. تم تطوير إدارة المشروع إلنشاء عملية تخطيط وتنسيق وإدارة جميع أنشطة المشاريع 

الحديثة. فالهدف من إدارة المشروع هو التنبؤ ومنع العديد من الصعوبات في تنفيذ المشروع.

إدارة المشاريع تشكل نسبة مهمة من إجمالي ميزانية مشروٍع اذ أنها قد تصل إلى الخمس. وجود إدارة ناجحة للمشروع يعني باإلضافة للحفاظ على أهداف المشروع الرئيسية 

من ناحية نطاق العمل والجدول الزمني والميزانية )أو ما يعرف بمثلث الجودة( إذ إن هكذا إدارة تضمن توحيد الرؤية بين العميل أو المستخدم النهائي وفريق التنفيذ ويخلق رؤية 

للنجاح ويضع الجميع على نفس الصفحة لما هو مطلوب للبقاء على المسار الصحيح. عندما تتم إدارة المشروع بشكل صحيح يكون هناك تأثير إيجابي يتردد صداه إلى ما بعد 

التسليم والتشغيل.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

التعرف على مراحل إدارة المشاريع الخمس ) البدء و التخطيط و التنفيذ و الرقابة و اإلنهاء ( .�	

كيفية إنشاء وثيقة ميثاق المشروع و وثيقة نطاق المشروع .�	

كيفية إنشاء هيكل تجزئة العمل .�	

كيفية بناء الجدول الزمني والموارد الالزمة للمشروع .�	

معرفة وتحديد المسار الحرج للمشروع .�	

إدخال مفهوم الجودة للمشروع .�	

أهمية التواصل خالل جميع مراحل المشروع .�	

فهم المخاطر المتوقعة للمشروع وكيفية التعامل معها بشكل سليم .�	

فهم إدارة المشتريات للمشروع .�	

أهمية عمليات المراقبة والتحكم ومتابعة سير المشروع .�	

 كيفية تحديد وإدارة أدوار المشاريع ومسؤولياتها �	

 كيفية إبقاء المشاريع تحت السيطرة، ضمن الجدول الزمني والميزانية �	

 كيفية تحديد مخاطر المشروع وتحليلها وإدارتها بفعالية �	

 أهمية قيادة المشاريع، وبناء األفرقة، وإدارة أصحاب المصلحة �	

استخدام تقنيات الميزانية الرأسمالية الختيار المشاريع الصحيحة�	

توثيق العالقات مع الشركاء االستراتيجيين عبر تحسين مهارات التفاوض والتواصل�	

كيفية إغالق المشروع .�	

الفئات المستهدفة:
مدراء المشروع والموظفون الذين يعملون في مجال إدارة المشاريع ورعاة المشروع واإلدارة العليا  والمشرفين والموظفون الذين يخططون للمشاركة في أي مرحلة من مراحل 

إدارة المشاريع. ومدراء العقود والمشتريات  ومهندسو المشاريع واالنضباط. 

المنهجية:
تستخدم هذه الدورة التدريبية مزيجاً من األساليب التفاعلية مثل التمارين الجماعية، والعروض التقديمية للمستشار والمشاركين.
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 أاسسيات إدارة الماشريع :

 تعريفات التقنيات واألدوات الحديثة في إدارة المشاريع �	
 دورة حياة المشروع �	
 عوامل تعقيد المشروع �	
 وضع استراتيجية المشروع �	
 سياق المشروع والبيئة �	
 المفاهيم المالية الرئيسية �	

 ختطيط الماشريع وتنظيمها :

 خطوات تسلسل إدارة المشاريع�	
 تحديد نطاق المشروع وتطوير هياكل العمل والتكاليف �	
 أدوار ومسؤوليات إدارة المشاريع �	
 مشاريع التخطيط المدخالت ، واألدوات والتقنيات �	
 تقنيات تقدير المشروع�	
وضع هيكل تجزئة عمل المشروع�	
كيفية تجزئة عمل المشروع�	
 طرق جدولة المشروع �	

جدولة الماشريع:

الربط بين أنشطة هيكل تجزئة العمل�	
العالقات بين أنشطة المشروع�	
	�PERT تقنية تقييم ومراجعة المشروع
طريقة المسار الحرج�	
جدولة المسارات األمامية والخلفية لشبكة المشروع�	
مخطط جانت�	
	�)Milestone Chart( مخطط معالم المشروع
إدارة فترات السماح�	
أساليب ضغط الزمن الكلي للمشروع�	
المفاهيم الخاطئة والحقائق حول ضغط الزمن الكلي للمشروع�	
تخطيط موارد المشروع�	
تسوية الموارد�	

تنظيم ومراقبة الماشريع:

تنظيم المشاريع ومراقبة المشاريع�	
إدارة القيمة المكتسبة�	
تباينات الميزانية والجدول الزمني�	
مؤشرات أداء الجدول الزمني و التكلفة�	
فوائد إدارة القيمة المكتسبة�	
إعداد تقارير إدارة المشروع�	
التدقيق على المشروع�	
دور البرامج الحاسوبية في إدارة المشاريع�	

إختيار الماشريع باستخدام تقنيات وضع الموازنة الرأسمالية 
للمرشوع:

تعريف الموازنة الرأسمالية�	
معدل المردود�	
رد الرأسمال�	
القيمة الحالية الصافية�	
معدل المردود الداخلي�	

إدارة خماطر الماشريع :

 تخطيط إدارة المخاطر �	
 تحديد المخاطر �	
 تحليل المخاطر النوعي �	
 تحليل المخاطر الكمي �	
 تخطيط وتنفيذ االستجابة للمخاطر �	
 التحكم في مخاطر المشروع �	

 قيادة المرشوع وإدارة أصحاب المصلحة :

 فهم القيادة واإلدارة �	
 العمل في فرق المشاريع �	
 دورة تطوير الفريق �	
 مفاتيح للتأثير الفعال واإلقناع �	
 تحسين مهارات التواصل والتفويت والتحفيز �	
 إدارة أصحاب المصلحة وتوقعات أصحاب المصلحة�	



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 :........................)إدارة المشاريع الحديثة: إدارة بدء المشروع والجدولة والميزانية ®(

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.


