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مقدمة:

توفر هذه الدورة أساسيات إدارة المشاريع القانونية كاستراتيجية ومنهج لتعزيز تقديم الخدمات القانونية. تدرك إدارة المشاريع القانونية أن المسائل القانونية عبارة عن مشاريع، 

وبالتالي يتعين على المشتغلين بالمهن القانونية أن يتبنوا ممارسات إدارة المشاريع إلدارة المشاريع بصورة أكثر فعالية. توفر إدارة المشاريع القانونية إطاًرا إلدارة المسائل القانونية 

بنجاح بما في ذلك إدارة قيود المشاريع، وتقييم المخاطر، وإشراك أصحاب المصلحة، والتواصل مع العمالء، وتحسين العمليات، وتنفيذ التكنولوجيا، وتطوير المهارات الشخصية.

اهداف الدورة:

فهم المفاهيم الرئيسية إلدارة المشاريع القانونية، وأهمية وفوائد تطبيق إدارة المشروع على المسائل القانونية. 	

اإللمام بمصطلحات إدارة المشاريع التي تسري على الممارسة القانونية. 	

تقييم مستوى نضج ممارستك فيما يتعلق بإدارة المشاريع، وتحديد مجاالت التحسين، وكيف يمكن إلدارة المشاريع القانونية أن تضيف قيمة لها. 	

فهم المفاهيم الرئيسية إلطار العمل الرشيق وأهمية وفوائد تطبيق إطار العمل الرشيق في الممارسة القانونية. 	

طريقة التفكير الرشيقة في الخدمات القانونية- افضل الممارسات والمنهجيات 	

بيان المنهجية الرشيقة للمشتغلين بالمهن القانونية. 	

دراسة منهجيات ادارة المشروعات القانونية المطبقة عالمياً 	

المهارات الالزمة لتنفيذ المشروعات القانونية 	

منهجيات إدارة المشروعات القانونية وكيفية تطبيقها في تقديم الخدمات القانونية المتنوعة 	

وضع معايير ومنهجية إلدارة التقاضي واالستشارات القانونية 	

التدريب بشكل عملي على ادارة التقاضي وفقاً للمعايير القانونية الدولية 	

موضوعات الدورة:

ما هي إدارة المشاريع القانونية؟ 	

ما وراء مبادئ ومنهجيات إدارة المشاريع. 	

فوائد تطبيق إدارة المشاريع على المهنة القانونية. 	

اإلدارة الفعالة للمشاريع/ المسائل القانونية. المشاريع مقابل العمليات. 	

مدخل إلى إطار عمل كفاءة إدارة المشاريع القانونية: دورة حياة المسألة القانونية المكونة من أربع مراحل وعشرة مجاالت معرفية. 	

قيود المشاريع في السياق القانوني: التكلفة، الوقت، النطاق، الجودة. 	
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المفاهيم االاسسية لمراحل المرشوع واجلوانب االدارية إلدارة 
المرشوعات:

المفاهيم االساسية في إدارة المشروعات 	
القيود الثالثية للمشروع  	
تصنيف المشروعات 	
حقوق والتزامات أطراف المشروع وأصحاب المصلحة 	
التخطيط في ادارة المشروعات 	

أهم مهنجيات إدارة المرشعات:

منهجيات معهد إدارة المشروعات 	
منهجيات المتابعة 	
منهجيات التنفيذ 	
المنهجيات الثابته 	
فلسفلة اإلدارة المرنة للمشروعات 	

اجلوانب القانونية الدارة المرشوعات )عقود المرشوعات وآليات 
التنفيذ والتعديل(: 

عقود إدارة المشروعات    	
	 Unit Price& Lump Sum | عقود الثمن
	 Cost Plus& Target Cost | عقود التكلفة
	 Consultation | عقود تقديم المشورة
عقود االمتياز ومشروعات تسليم المفتاح  	
	  )BOT( البناء والتشغيل ونقل الملكية
	  )BOOT( البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية
	 )BOO( البناء والتملك والتشغيل
الشروط والمواصفات العامة والخاصة 	

دليل تنفيذ مهنجيات Agile يف المرشوعات القانونية:

	 Agile قيم ومبادئ

هل هذه الفلسفة مالئمة للمشروعات القانونية؟ 	

الخطوات السبع للتطبيق 	

	 Agile أدوات

االيجابيات والسلبيات 	

التطبيق العميل إلدارة المرشوعات القانونية طبقًا للمعهد الدويل 

الدارة المرشوعات القانونية )ورشة عمل(:

المخطط العام الدارة المشروع القانوني 	

الوظائف العشرة الدارة المشروع القانوني 	

الخطوة األولى: التكييف القانوني ونطاق العمل 	

الخطوة الثانية: خطة العمل والتكاليف 	

الخطوة الثالثة:رفع الدعوى والمتابعة والتحكم 	

الخطوة الرابعة: اغالق الملف وانهاء المهمة 	

التغذية العكسية 	



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.�	 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

 )® Legal Project Management التــاريــخ :........................)إدارة المشاريع القانونية

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.


