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مقدمة:
توفر هذه الدورة المكثفة والعملية " أدوات وتقنيات إدارة تكامل المشاريع  " للمشاركين  التعرف على األدوات والتقنيات الخاصة بتقديرات وقت المشروع وتكلفته، وتقدير مدة 
النشاط، واالعتمادات بين األنشطة والموارد.  وسيتعلم ويتمكن المشاركون من تطبيق األدوات والتقنيات الالزمة في : إدارة نطاق المشروع،  إدارة وقت المشروع،  إدارة تكلفة 
المشروع،  إدارة جودة المشروع،  إدارة الموارد البشرية للمشروع،  إدارة اتصاالت المشروع،  إدارة مخاطر المشروع،  إدارة مشتريات المشروع ، أدوات إلعداد أهداف المشروع،  
اعداد ووضع الخطط االستراتيجية موضع التنفيذ، تحسين إنتاجية وكفاءة أعضاء الفريق، وقيادة الفرق بنجاح في بيئة الموارد المحدودة والضغط المستمر لتحقيق النتائج المرجوة. 

 أهداف الدورة:
عنداالنهتاءمنهذهالدورة،سيتعرفالماشركونعىل:

 المفاهيم والتقنيات والمنهجيات األساسية إلدارة وقت المشروع والتكاليف العملية�	
 المهارات الالزمة إلدارة جدول وميزانية أي مشروع معقد بفعالية�	
 جدول المشروع واإلبالغ عن حالة الموازنة في كل مرحلة�	
 تقنيات االسترداد إلعادة المشاريع إلى مسارها الصحيح�	
 أدوات وأساليب لتحديد األنشطة وأنشطة التسلسل ومتطلبات الموارد والجدول الزمني والمدد وتقديرها بفعالية�	
 أدوات وطرق ضوابط الجدولة والتكاليف�	
 الميزانية الفعالة لتكاليف المشروع ومراقبته�	
 المهارات المطلوبة إلدارة جدول وميزانية المشروع بفعالية�	
 مؤشرات األداء الرئيسية )KPIs( لتحقيق النجاح في أي مشروع�	
 األدوات الالزمة لقيادة فريق بنجاح في بيئة الموارد المحدودة والضغط المستمر�	
 أدوات إلنشاء وتطوير ميزانية مشروع قوية من خالل رفع التكاليف�	
 أدوات وطرق للتحكم في تكاليف مشروع متوافق مع أنشطة المشروع لتحقيق أهداف المشروع �	

الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة :

الماشريعوإدارةالماشريع:

 سياق المشروع وعملية �	

 أدوات تخطيط المشروع �	

 إعداد الموازنة للمشروع وجدولته �	

 تعريف نشاط المشروع �	

 تسلسل نشاط المشروع �	

 تقدير موارد نشاط المشروع �	

 تقدير مدة نشاط المشروع �	

 تطوير جدول المشروع والتحكم به �	

 إدارة تكلفة المشروع �	

 تقدير تكلفة المشروع �	

 موازنة تكلفة المشروع �	

 التحكم في تكلفة المشروع �	
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دورةحياةالمرشوعوتنظيمه:

 عملية إدارة المشاريع �	
 إدارة تكامل المشاريع �	
 إدارة نطاق المشروع �	
 إدارة وقت المشروع �	
 إدارة تكلفة المشروع �	
 إدارة جودة المشروع �	
 إدارة الموارد البشرية للمشروع �	
 إدارة اتصاالت المشروع �	
 إدارة مخاطر المشروع �	
 إدارة مشتريات المشروع �	
 هيكل وتكامل تنظيم المشروع �	
 أدوار مدير المشروع ومسؤوليته وسلطته �	

وقتالمرشوعوختطيطوإدارةالتكاليف:

 أساسيات التخطيط �	
 وقت المشروع وتخطيط التكلفة �	
 بدء المشروع والمقترحات �	
 نطاق المشروع وتعريف المهمة �	
 نهج النظم وهندسة النظم �	
 دورة تطوير النظم وتصور المشروع �	
 تحليالت المشاريع المتقدمة وجدولتها �	
 تقدير التكاليف ووضع الميزانية �	
 إدارة جودة المشروع �	
 إدارة المخاطر في المشاريع �	
 تنفيذ المشروع والتحكم به �	
 تقييم المشروع �	
 اتصاالت المشروع وتنفيذه وإغالقه �	

أدواتوتقنياتإدارةوقتالمرشوعوالتكلفة:

 جدوله �	
 الميزنه �	
 تحليل المخاطر �	
 تقدير التكاليف ووضع الميزانية �	
 تقدير الوقت والتحكم �	
 تنفيذ المشروع والتحكم به �	
 اتصاالت تقييم المشاريع وتنفيذها وإغالقها �	
 إدارة جودة المشروع �	
 إدارة المخاطر في المشاريع �	

ورشةالعمل1:أدواتلإدارةتكاملالماشريع:

 إدارة نطاق المشروع �	

 إدارة وقت المشروع �	

 إدارة تكلفة المشروع �	

 إدارة جودة المشروع �	

 إدارة الموارد البشرية للمشروع �	

 إدارة اتصاالت المشروع �	

 إدارة مخاطر المشروع �	

 إدارة مشتريات المشروع �	

 أدوات إلعداد أهداف المشروع �	

 الخطط االستراتيجية موضع التنفيذ �	

 تحسين إنتاجية وكفاءة أعضاء الفريق �	

ورشةالعمل2:وضعمقاييسللنجاح:

 تحديد القيمة التي تتناسب مع التكلفة �	

 تحسين استخدام الموارد التنظيمية �	

 دمج مبادئ الجودة �	

 التغلب على التحديات التقنية �	

 إدارة االتصاالت �	

 تقليل النفقات العامة المتعلقة بالوقت والتكلفة �	

 أدوات التمويل وتقديرات الجدولة �	

 أدوات لتوثيق المشروع �	



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

Mount Pleasant 109
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.�	 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: 

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

التــاريــخ :........................)أدوات وتقنيات إدارة تكامل المشاريع - 10 أيام ®( 

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.


