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مقدمة:
إدارة محفظة وبرامج المشاريع من أهم ما يمكن أن تستثمر فيه المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة ألنها تضمن اختيار االستثمار الصحيح في المشاريع والبرامج و األعمال 
التشغيلية والتأكد من القيمة المضافة و التي تحقق األهداف االستراتيجية للمؤسسة. الهدف العام من هذه الدورة هو تزويد المشاركين بمنهجية عامة وعملية لبناء وإدارة محفظة 
مشاريع متوازنة. الدورة تقوم بتغطية دورة حياة محفظة المشاريع حيث تعرفك على مصطلحات محفظة المشاريع األساسية، وتقدم نماذج لمحافظ المشاريع، وتقدم تقنيات تقييم 

المشاريع. باإلضافة إلى ذلك، تقدم الدورة أدوات تحديد أولويات المشاريع لتقييم المشاريع ، وتقنيات كمي لمخاطر محفظة المشاريع.

أهداف البرنامج:
التعرف على منهجية إدارة محفظة المشاريع الصادرة عن معهد إدارة المشاريع والتي تعد أفضل الممارسات العالمية في إدارة محافظ المشاريع. 	
التعرف على المزايا والتحديات الخاصة بتطبيق نظام إدارة التخطيط االستراتيجي.للمؤسسة. 	
كيفية تهيئة المؤسسة لتطبيق نظام إدارة المحفظة 	
اتقان إدارة و تنظيم انشطة المشروع وعمليات تحقيق إدارة الجودة الشاملة للمشروع 	
	 WBS تخطيط المشاريع باستخدام بيان والهيكل التفصيلي للعمل
جدولة أنشطة المشاريع وإنشاء النموذج الشبكي للمشروع 	
حساب ميزانيات المشروع وجدولة التباينات باستخدام تقنيات القيمة المكتسبة 	
متابعة تطور المشروع و تعديل المشروع 	

الفئات المستهدفة:
مدراء ورؤساء المحافظ والمدراء بمناصب االدارة العليا 	
	 PMO موظفي مكتب إدارة محفظة المشاريع
مدراء البرامج والمشاريع وجميع الموظفين 	
المشاركين في بناء وإدارة مشاريع محافظ المؤسسة 	

:)PPM( مهنجية إدارة حمفظة الماشريع

	 )PPM( مراحل إدارة محفظة المشاريع
بناء األساس 	
تصميم المحفظة 	
بناء المحفظة 	
مراقبة والتحكم بمحفظة المشاريع 	

تقييم المرشوع وحتديد األولويات:

تقييم المشاريع 	
قيمة المساهمين 	
محركات قيمة المساهمين 	
أدوات التقييم المالية 	
أدوات التقييم غير المالية 	
ترتيب المشاريع  	
أدوات تصنيف المشروع 	
خطوات استخدام أدوات الحدود الفعالة / أدوات قياس الفوائد والمخاطر 	
نماذج احراز النتائج 	
لوحات التحكم الخاصة بمحفظة المشاريع 	
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ختطيط الماشريع:

تعاريف إدارة المشاريع 	

مقارنة بين المشاريع والعمليات 	

إدارة قيود المشروع 	

تطبيقات إدارة المشاريع 	

الفوائد الكامنة في إدارة المشاريع 	

مراحل دورة إدارة المشروع 	

تعريف متطلبات المشروع 	

ميثاق المشروع 	

	 SOW بيان العمل

مواصفات المشروع 	

	 )WBS( وضع هيكل تجزئة عمل المشروع

	 )Project decomposition( تقسيم المشروع

جدولة الماشريع:

الربط بين أنشطة هيكل تجزئة العمل 	

أدوات و تقنيات عمليات التقدبر 	

	   )PERT( تقنية تقييم ومراجعة المشروع لتقديال زمن النشاط

المخطط الشبكي للمشروع 	

	 )Gantt chart( مخطط جانت

طريقة المسار الحرج 	

جدولة المسارات األمامية والخلفية لشبكة المشروع 	

إدارة فترات السماح 	

أساليب ضغط الزمن الكلي للمشروع 	

تخطيط وتسوية موارد المشروع 	

مراقبة الماشريع:

اتقان إدارة القيمة المكتسبة 	

تباينات الميزانية والجدول الزمني 	

مؤشرات أداء الجدول الزمني و التكلفة  	

توّقعات المشروع 	

إعداد تقارير إدارة المشروع 	

عمليات حتقيق إدارة اجلودة الاشملة للمرشوع:

تخطيط الجودة 	
أداء توكيد الجودة 	
 تنفيذ مراقبة الجودة  	

إدارة خماطر المرشوع:

تعريف المخاطر وإدارة المخاطر 	
مستوى المخاطر في المشاريع 	
المخاطر المطلقة ومخاطر األعمال 	
فوائد إدارة مخاطر المشروع 	
التخطيط إلدارة المخاطر وتحديد مخاطر المشروع 	
فائدة المخاطر 	
عناصر خطة إدارة المخاطر 	
تحديد احتمالية المخاطر ومصفوفة التأثير 	

حتديد خماطر المرشوع:

تقنيات اإلبداع لجمع البيانات 	
العصف الذهني 	
تقنية ديلفي 	
	 SWOT )تحليل )نقاط القوة والضعف والفرص والمهددات
سجل المخاطر 	
تقرير المخاطر 	



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 :........................)إدارة   محافظ   وبرامج   المشاريع - المستوى المتقدم ®(

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.


