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مقدمة:
ذلك  ومع  العمل.  أهداف  جميع  تحقيق  هو ضمان  المشروع  إدارة  عملية  من  الهدف 
كل  سيحدد  هذا  أن  حيث  بوضوح  المشروع  أهداف  تحديد  يجب  هذا،  يحدث  لكي 
خطوة في دورة حياة المشروع. يجب أن تكون أهداف المشروع قابلة للقياس وتحتوي 
ستكون  بموضوعية.  المشروع  أداء  لتقييم   )KPIs( الرئيسية  األداء  مؤشرات  على 
وجودة  النهائية  والمواعيد  الميزانية  مثل  مختلفة  مجاالت  من  جزًءا  المؤشرات  هذه 

المخرجات. للحصول على صورة أوضح، فيما يلي أهداف عملية إدارة المشروع.

في هذه الدورة، سوف يتعلم المشاركون أساسيات إدارة المشاريع القائمة على النتائج. 
أنظمة  توفر  كيف  ستتعلم  به،  المرتبطة  األداء  ومؤشرات  النتائج  إطار  تقديم  بعد 
الرصد والتقييمات مصدرا حاسما لألدلة الالزمة التخاذ القرارات اإلدارية.  تم تصميم 
القائمة  النهج  استخدام  يمكنهم  والذي  المشاريع  إدارة  لمحترفي  التدريبية  الدورة    هذه 
من  والمشاريع.  البرامج  من  متزايدة  مجموعة  وإدارة  وتنفيذ  لتصميم  النتائج  على 
خالل  الرصد والتقييم )أدوات اإلدارة الرئيسية القائمة على النتائج( في كافة القطاعات 

العامة والقطاعات غير الحكومية.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

نقل  	 ودعم  الفريق،  مهارات  وتعزيز  المشروع،  فريق  أعضاء  متطلبات  تحديد 
التفاوض، ودعم مساءلة  المشروع واستراتيجية  قواعد  الفريق، وتعريف  معرفة 

مهام الفريق
تقييم احتياجات المشروع، والتخطيط وإدارة النطاق والجدولة والميزانية والموارد  	

وجودة المخرجات ودمج أنشطة تخطيط المشروع
تقييم وإدارة المخاطر وتنفيذ المشروع وإدارة التواصل وإشراك أصحاب المصلحة  	

نقل  منهجية  وتأكيد  المشروع  تغييرات  وإدارة  للمشروع  الفنية  الجوانب  وإنشاء 
المعرفة

إلهام أعضاء الفريق / أصحاب المصلحة وتحفيزهم والتأثير عليهم، ودعم التنوع  	
والشمولية، وتقدير القيادة الخدمية، وتحديد أسلوب القيادة المناسب وتحليل تأثير 

أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة
خيارات  	 وتقييم  االمتثال،  احتياجات  لتلبية  الالزمة  واإلجراءات  المنهجية  تحديد 

والخارجية  الداخلية  األعمال  بيئة  واستعراض  والقيمة،  الفوائد  لتحقيق  التسليم 
المطلوبة  اإلجراءات  وتحديد  المؤسسة  على  المشروع  تأثير  وتقييم  باستمرار، 

وتنفيذ خطوات التحسين المستمر

مفاهيم متعلقة بعلم إدارة الماشريع:
دورة حياة المشروع 	
منهجية إدارة المشاريع 	
بداية المشروع 	
تطوير وثيقة المشروع 	
تحديد المستفيدين 	
تخطيط المشروع 	

تطوير خطة إدارة المرشوع:
تجميع متطلبات المشروع 	
تحديد نطاق المشروع 	
إنشاء هيكلية األعمال 	
تعريف األنشطة – تسلسل األنشطة 	
تقدير االحتياجات – تقدير الزمن – تطوير الجدول 	
تقدير التكاليف – تحديد الميزانية 	
تخطيط الجودة 	
تطوير خطة الموارد البشرية 	
تخطيط االتصاالت 	
تخطيط إدارة المخاطر – تحديد المخاطر 	
التحليل النوعي للمخاطر – التحليل الكمي  للمخاطر 	
تخطيط االستجابة للمخاطر 	

إناشء فريق ذو أداء متمزي:
تشكيل الفريق 	
وضع قواعد الفريق 	
التفاوض حول اتفاقيات المشروع 	
تمكين أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة 	
تدريب أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة 	
إشراك ودعم الفرق االفتراضية 	
الوصول لمفاهيم مشتركة حول المشروع 	

بدء المرشوع:
تحديد منهجيات وممارسات المشروع المالئمة 	
تخطيط وإدارة النطاق 	
تخطيط وإدارة الميزانية والموارد 	
تخطيط وإدارة الجدول 	
تخطيط وإدارة جودة المنتجات والمخرجات 	
دمج أنشطة التخطيط للمشروع 	
تخطيط وإدارة المشتريات 	
إنشاء هيكل حوكمة المشروع 	

تنفيذ العمل:
تقييم وإدارة المخاطر 	
تنفيذ المشروع وتقديم القيمة لألعمال 	
إدارة التواصل 	
إشراك أصحاب المصلحة 	
إنشاء الجوانب الفنية للمشروع 	
إدارة تغييرات المشروع 	
إدارة قضايا المشروع 	
استمرارية  	 سبيل  في  المعرفة  نقل  على  الحرص 

المشروع

إبقاء الفريق عىل الماسر الصحيح:
قيادة فريق 	
دعم أداء الفريق 	
معالجة وإزالة العوائق والعقبات والتحديات 	
إدارة النزاعات 	
التعاون مع أصحاب المصلحة 	
إرشاد أصحاب المصلحة المعنيين 	
تطبيق الذكاء العاطفي لتعزيز أداء الفريق 	

مراعاة احتياجات العمل:
إدارة متطلبات االمتثال 	
تقييم وتقديم فوائد المشروع وقيمته 	
الداخلية  	 العمل  بيئة  في  التغييرات  ومعالجة  تقييم 

والخارجية
دعم التغيير المؤسسي 	
الحرص على التحسين المستمر للمشروع 	

المحتويات األساسية:



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

)أساسيات إدارة المشاريع القائمة على النتائج ®( 
كيفية استخدام نهج قائم عىل النتائج لتصميم وإدارة الربامج التي تحقق فوائد ملموسة وتستفيد من املوارد 

عىل النحو األمثل

التــاريــخ :........................

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.


