
 إدارة المشاريع القائمة على النتائج ®
Results-Based Project Management

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or reproduction 

of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against the user.



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

 إدارة المشاريع القائمة على النتائج ®
Results-Based Project Management

مقدمة:

اإلدارة القائمة على النتائج هي عبارة عن تحول من التركيز على المدخالت واألنشطة إلى التركيز على النواتج والنتائج والتأثير. النتائج هي التغييرات التي يمكن وصفها وقياسها 

وانها نتيجة لعالقة السبب والنتيجة. وهي تعني ضمناً أن تغييرات في السلوكيات، من جانب األفراد أو مجموعات األشخاص أو المنظمات .  يأخذ هذا البرنامج التدريبي "  إدارة 

المشاريع القائمة على النتائج "  مفاهيم اإلدارة القائمة على النتائج ويطبقها مباشرة على بيئة إدارة المشروع، باستخدام جميع العمليات واألساليب التي تساعد المشاريع على تحقيق 

النتائج المرجوة. وهي مصممة لألشخاص الذين يتحملون مسؤولية إدارة نتائج المشروع أو المساهمة في ذلك؛ خاصة مديري المشاريع وأعضاء الفريق ومديري البرامج .

وسيمتلك المشاركون فهماً كاماًل ألكثر المبادئ والعمليات واألدوات شيوعاً الالزمة للتخطيط ورصد التنفيذ واإلبالغ استناداً إلى أفضل الممارسات في ميدان اإلدارة القائمة على 

النتائج. مع التركيز بشكل خاص على تطبيق سلسلة النتائج، واإلطار المنطقي، وإطار قياس األداء. وتقدم هذه الدورة ايصا نظرة شاملة عن نهج إدارة المشاريع القائمة على النتائج  

مع التطبيقات العملية لألدوات واألساليب الالزمة لتخطيط وإدارة ورصد وتقييم المشاريع . 

اهداف الدورة:

سيكتسب المشاركون الثقة في تطبيق المهارات والمعارف المكتسبة في اإلدارة القائمة على النتائج على مشاريعهم، من خالل افضل الممارسات واحدث المنهجيات والتعلم ½	

منها، وسيعّززون عملية اإلدارة القائمة على النتائج.

سيحظى المشاركون بفهم أفضل لكيفية تحسين اإلدارة القائمة على النتائج لنوعية مشاريعهم مع تعزيز التعلم والمساءلة .½	

 تحليل وتفسير البيانات والتقارير اإلحصائية التخاذ قرارات استراتيجية من أجل تحسين جودة وفعالية المشروع . ½	

سيتعلم المشاركون أيضا كيفية تخطيط وإدارة ورصد مشروع مع التركيز على النتائج. باإلضافة إلى ذلك، سوف يتعلمون مفاهيم   التقييم   الفعال،      وصفات التقارير الجيدة ½	

وفوائد عملية التعلم المستمر التي يتم تطبيقها خالل دورة حياة المشروع .  

تحديد وتطبيق أفضل الممارسات إلدارة المشاريع ، وفقاً لمنهجية إدارة المشاريع من أجل النتائج .½	

محاور البرنامج:

اإلدارة القائمة على النتائج؛ المبادئ وسلسلة النتائج ½	

التخطيط من أجل النتائج؛ نهج اإلطار المنطقي ½	

اإلدارة من أجل النتائج؛ خطط التنفيذ ½	

رصد النتائج؛ إطار قياس األداء ½	

تقرير النتائج؛ عملية إعداد التقارير والتقارير المرحلية ½	

التعلم من النتائج؛ التكيف والتحسينات المستمرة ½	

الفئات المستهدفة:

تم تصميم هذه الدورة للعاملين في إدارة المشاريع وللمدراء العامون و مدراء اإلدارات ومديري المشاريع ومديري البرامج.  وفرق المشاريع،  ورؤساء األقسام و رؤساء الوحدات 

بالمؤسسات و الشركات ، أو من ينوب عنهم  وأي شخص مهتم بتعلم مفاهيم وأدوات     وأساليب إدارة المشاريع القائمة   على النتائج.
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محتويات البرنامج:محتويات البرنامج:

مبادئاإلدارةالقامئةعىلالنتاجئ:

 التعاريف ½	

 المبادئ  ½	

سلسلة النتائج ½	

	½RBPM  أطر اإلدارة القائمة على النتائج

التخطيطللنتاجئ:

 RBPM التخطيط ½	

 تحليل المشاكل ½	

 إطار عمل منطقي ½	

 مصفوفة النتائج ½	

إدارةالنتاجئ:

إدارة الميزانية  ½	

إدارة أصحاب المصلحة   ½	

إدارة المعلومات   ½	

إدارة المخاطر ½	

الرصدوالتقييم:

 إطار قياس األداء ½	

 عملية الرصد ½	

مؤشرات الرصد  ½	

المخاطر واالفتراضات  ½	

التقييم ½	

إعدادالتقاريرعنالنتاجئ:

 تقرير النتائج ½	

 تقارير مرحلية  ½	

 عملية إعداد التقارير ½	

 تقارير اإلدارة ½	

التعلممنالنتاجئ:

 عملية التعلم  ½	

 تكييف المشروع  ½	

 تحسينات مستمرة  ½	

ورشةعمل:قيادةفعالةللمرشوع

 فهم ديناميكيات الفريق التي يحاول مديرو المشاريع الفعالون إنشاؤها من أجل ½	

إنشاء فريق ملتزم للغاية ونجاحات أكثر للمشروع 

 اختيار وتنفيذ بعض النصائح في إنشاء ديناميكيات الفريق اإليجابية ½	

 العودة إلى العمل وتنفيذ بعض األفكار من هذه الدورة ½	



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

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.½	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971½	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة½	 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

) إدارة المشاريع القائمة على النتائج ®(
Results-Based Project Management

التــاريــخ :........................

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.


