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مقدمة:
 في بيئة األعمال اليوم من الضروري للمؤسسات تطوير مديري المشاريع الذين يمكنهم إكمال المشاريع الفردية في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. بل إن من األهمية بمكان 
تطوير منظمة يمكنها االستفادة من قدرتها على إدارة المشاريع لتصبح ميزة تنافسية رئيسية في سوق دائمة التغير. يوروماتيك للتدريب تقدم  برنامج  الماجستير المهني المصغر في 

إدارة المشاريع االستراتيجية، وهو مزيج فريد من البحوث المتطورة والتقنيات المثبتة من الشركات الرائدة التي توفر رؤى حاسمة وأدوات عملية إلدارة المشاريع. 

يقدم هذا البرتامج الجوانب األكثر تقدما في إدارة المشاريع  والسيطرة على البيئة الخاصة بك عن طريق زيادة فهمك إلدارة المشاريع، واستراتيجية الشركات، وتمويل المشاريع، 
والمخاطر، والقيادة والموارد البشرية. من خالل دراسات الحالة، والمناقشات التفاعلية مع األقران، وتعليمات الخبراء، سوف تحصل أنت ومنظمتك على األدوات التي تحتاجها 
لتحسين معدالت نجاح المشروع.  وسوف يعزز هذا البرنامج لتطورك المهني من خالل تزويدك بالخبرة الفنية الدقيقة الستخدام منهجيات إدارة المشاريع الحديثة ، بما في ذلك 
أيديولوجية Agile، وسوف تتمكن من تطوير فهمك بشأن مستجّدات إدارة المشاريع، فضاًل عن اكتساب مهارات القيادة والمهارات التجارية الالزمة إلدارة المشاريع على نحو 
فّعال، بما في ذلك التخطيط للمشاريع، والتكامل، وإدارة النطاق، وإدارة الموارد، ووضع الجداول الزمنية، واحتساب التكاليف، وإدارة العقود،  هذه الدورة التدريبية التفاعلية لمدة 

10 أيام سوف تمكنكم من أن تصبحوا قائًدا فعااًل في مؤسستك من خالل تنفيذ أطر إدارة المشاريع في عملياتك وعمليات فريقك.

أن هذا البرنامج ليس شهادة ماجستير اكاديمي وال يؤهل ألي درجة علمية اكاديمية، هو برنامج تدريبي متخصص يهدف الى تأهيل المتدربين على اكتساب مهارات وخبرات 
تخصصية متعمقة ومتقدمة في إدارة المشاريع االستراتيجية.

 أهداف البرنامج:
	w . إدارة المشاريع المعقدة التي تنطوي على مخاطر استراتيجية 
	w . دمج علم التعقيد في استراتيجيات إدارة المشاريع 
	w تطبيق مهارات التفكير النقدي وحل المشكالت على قضايا األعمال
	w التواصل مع رؤية وتطوير مبادرات استراتيجية تلهم وتتحدى األعمال 
	w تطوير تقنيات القيادة التي تؤثر على اآلخرين وتشركهم لتحقيق النتائج 
	wاستخدام أدوات األعمال لالستفادة من التحليل االستراتيجي واتخاذ القرارات 
	w اكتساب رؤى حول أدوات وتقنيات إدارة المشاريع األساسية 
	w فهم قيمة عمليات إدارة المشاريع في تنفيذ المشروع 
	w موازنة تكلفة الوقت والجودة، وهما العنصران الرئيسيان إلدارة المشروع 
	w تنفيذ تحديد نطاق المشروع وبدء خطوط األساس 
	w   ) ® PMI( إدارة االتصاالت والمخاطر والموارد البشرية ومجاالت المعرفة بالمشتريات المتعمقة إدارة المشاريع المعرفة على أساس معهد إدارة المشاريع 
	wتعيين هذه المعرفة في بيئات العمل من خالل أمثلة عملية، ومناقشات 

المحتويات الرئيسية

إدارةالماشريع:

	w ما هو المشروع؟ 
	w ما هي إدارة المشاريع؟ 
	w اصحاب المصلحه 
	w القيد الثالثي 
	w بدء مجموعة العمليات 
	w مجموعة عملية التخطيط 
	w تنفيذ مجموعة العمليات 
	w مجموعة عملية المراقبة والتحكم 
	w إغالق مجموعة عملية 
	wتطوير ميثاق المشروع 
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أاسسياتإدارةالماشريع:

	w.دورة حياة المشروع
	w.مرحلة التأسيس
	w.مرحلة التخطيط
	w.مرحلة التنفيذ
	w.مرحلة المراقبة والتحكم
	w .مرحلة إنهاء المشروع

نطاقالمرشوعوإدارةالوقت:

	w ما هي إدارة نطاق المشروع؟ 
	w بيان النطاق 
	w تعريف النطاق 
	w تحليل أصحاب المصلحة 
	w أهداف المشروع 
	w ما هي إدارة وقت المشروع؟ 
	w تعريف النشاط وتحلله 
	w تسلسل النشاط 
	w متطلبات موارد النشاط 
	w تقدير مدة النشاط 
	w ثالث نقاط تقديرات 
	w مدة النشاط 
	w تطوير الجدول الزمني 
	w أسلوب المسار الحرج 
	w ضغط الجدولة 

حتليلخماطرالماشريع:

	w ما هو المخاطرة؟ 
	w نموذج إدارة المخاطر 
	w تحديد أحداث المخاطر المحتملة 
	w سجل المخاطر 
	w مصفوفة االحتمال واألثر 
	wتخطيط االستجابة للمخاطر 
	w استراتيجيات التخطيط لمواجهة المخاطر 
	w خطة الطوارئ 

ختطيطالماشريع:

	wمقارنة بين المشاريع والعمليات
	wتعاريف إدارة المشاريع
	wإدارة قيود المشروع
	wتطبيقات إدارة المشاريع
	wالفوائد الكامنة في إدارة المشاريع
	wميثاق المشروع
	w بيان نطاق العمل
	wمواصفات المشروع
	wوضع هيكل تجزئة عمل المشروع
	wكيفية تجزئة عمل المشروع

جدولةالماشريع:
	wالربط بين أنشطة هيكل تجزئة العمل
	wالعالقات بين أنشطة المشروع
	wPERT تقنية تقييم ومراجعة المشروع
	wطريقة المسار الحرج
	wجدولة المسارات األمامية والخلفية لشبكة المشروع
	wمخطط جانت
	w)Milestone Chart( مخطط معالم المشروع
	wإدارة فترات السماح
	wأساليب ضغط الزمن الكلي للمشروع
	wالمفاهيم الخاطئة والحقائق حول ضغط الزمن الكلي للمشروع
	wتخطيط موارد المشروع
	wتسوية الموارد

تنظيمومراقبةالماشريع:
	wتنظيم المشاريع ومراقبة المشاريع
	wإدارة القيمة المكتسبة
	wتباينات الميزانية والجدول الزمني
	wمؤشرات أداء الجدول الزمني و التكلفة
	wفوائد ادارة القيمة المكنسبة
	wإعداد تقارير إدارة المشروع
	wالتدقيق على المشروع
	wدور البرامج الحاسوبية في إدارة المشاريع

إختيارالماشريعبإستخدامتقنياتوضعالموازنةالرأسمالية
للمرشوع:

	wتعريف الموازنة الرأسمالية
	wمعدل المردود
	wرد الرأسمال
	wالقيمة الحالية الصافية
	wمعدل المردود الداخلي

التعاملمعالرشكاءاالسرتاتيجينيللمرشوع:
	wتحديد الشركاء االستراتيجيين للمشروع
	wأنواع الشركاء االستراتيجيين
	wتقنيات إدارة مستوى بمشاركة الشركاء االستراتيجيين
	w مهارات مدير المشروع
	wالتفاوض مع الشركاء االستراتيجيين

مشرتياتالماشريعواإلغالق:
	w خطة المشتريات والمقتنيات 
	w تحديد نوع العقد 
	w وثائق المشتريات 
	w معايير التقييم 
	w مؤتمرات مقدمي العطاءات 
	w مقترحات 
	w تحديد البائعين 
	w التفاوض على العقود 



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 :........................)اإلدارة المتقدمة  للمشاريع االستراتيجية وعقودها - 10 أيام ®(

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

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

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

	wيوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

c 5400 دوالر أمريكي للشخص الواحد

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.


