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مقدمة:

تتفاعل فرق المشروعات الرشيقة مع المستخدمين وتقدم المنتجات بشكل تدريجي، يقدم هذا البرنامج التدريبي المقدم من يوروماتيكمقدمة لكيفية تأثير التفكير التصميمي، جنًبا إلى 

جنب مع منهجية إدارة المشاريع المرنة في تقليل مخاطر الفشل وزيادة االبتكار.

يدور التفكير التصميمي حول ما يجب بناؤه، بينما تدور إدارة المشاريع المرنة حول كيفية تقديم القيمة بسرعة. على الرغم من توافق هذه المبادئ؛ إال أن االهتمامات ليست متماثلة. 

يتمحور التسليم بالطريقة المرنة حول "ما" قد تم تحديده بالفعل اآلن، "كيف" يجب تقسيمه إلى قطع صغيرة قابلة للعمل.

التفكير التصميمي والمنهجية الرشيقة كمفهومين مختلفين. وكيفية استخدامهما ليكمال بعضهما البعض وليعمال على تحسين عملية  التدريبي سوف يتم مناقشة  في هذا البرنامج 

االبتكار. وذلك بشرح المنهجية الرشيقة التي تركز على تنفيذ المشروع حيث يتم التخطيط عادة في أجزاء، يتم إصالح الوقت والجودة بينما يتغير نطاق العمل. وتوضيح كيف يركز 

التفكير التصميمي على اإلبداع واالبتكار عن طريق التركيز على األشخاص وفهم احتياجات المستخدم وإيجاد حلول إبداعية لتلبية هذه االحتياجات.

أهداف البرنامج:

هيدف الربناجم التدرييب إىل تأهيل الماشركني ليكونوا قادرين عىل:

فهم آلية ومنهجية وأسلوب وتقنيات تطبيق اإلدارة الرشيقة للمشروعات.�	

تعريف التفكير التصميمي.�	

الفهم المفصل لتفاعل التفكير التصميمي والرشاقة.�	

فهم كيفية استخدام التفكير التصميمي في المشكلة التي تحتاج إلى حل.�	

اكتساب المعرفة الالزمة الستخدام اإلدارة الرشيقة في رشيق لبناء حلول للمشاكل التي تم تحديدها.�	

الفئات المستهدفة:

مديري وقادة المشاريع�	

مديري البرامج ومديري محافظ المشروعات�	

مسؤولي التخطيط االستراتيجي�	

مديري المنتجات�	

مديري اإلدارات والقطاعات في المؤسسة�	

العاملين في المؤسسة والذين يشاركون في المشروعات وترغب قياداتهم في تحقيق مستويات عالية من الكفاءة لديهم لتحقيق استراتيجية وأهداف المؤسسة �	

منهجية التدريب:

هذا البرنامج التدريبي يُقدم أفضل الممارسات، األدوات والتقنيات الالزمة معتمداً على أحدث المنهجيات في إدارة المشروعات المرنة ولنقل المعرفة يتم استخدام مجموعة متنوعة 

من الطرق التعليمية التي تشمل محاضرةً  باستخدام تكنولوجيا يلقيها ممارٌس واستشاري ذو خبرة عملية واسعة، وتمارين، إضافة إلى مناقشات جماعية تغطي الممارسات الحالية 

وعالقتها بتنفيذ مفاهيم جديدة. سوف يتم إسقاط التدريب على الواقع العملي للمتدربين لرفع درجة االستفادة باستخدام حاالت عملية.
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مبادئ ومفاهيم إدارة الماشريع الرشيقة:

ما هو تأثير اإلدارة الرشيقة للمشروعات؟�	

ما هو تأثير تقليل الفاقد؟�	

وجهة نظر حديثة إلدارة المشاريع�	

عملية التخطيط االستهاللية الرشيقة�	

تأثير بيئة األعمال�	

أدوار إدارة المشاريع الرشيقة على مستوى الفريق�	

إدارة المشاريع الهجينة�	

	�DevOpsتعريف الـ

مراحل التفكري التصميمي:

ما هو التفكير التصميمي؟�	

التعاُطف مع المستخدمين�	

تحديد المشكلة وحلها�	

تحدي االفتراضات وخلق أفكار لحلول مبتكرة�	

النموذج األولي لبدء إنشاء الحلول�	

اختبار الحلول وتحسينها�	

تطبيق التفكري التصميمي عىل تصميم المنتج:

اكتشاف احتياجات العمالء غير الُملباة�	

المشاركة في إنشاء حلول جديدة مع عمالئك�	

تحديد األولويات�	

التخطيط�	

التطبيق.�	

تطبيق اإلدارة الرشيقة عىل نطاق واسع:

مشاكل اإلدارة الرشيقة على النطاق واسع�	

مبادئ إدارة البرامج عالية األداء�	

حالة عملية�	

التحسين المستمر�	

	�DevOpsاإلدارة الرشيقة والـ



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 :........................)التفكير التصميمي في إدارة المشاريع المرنة

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.


