
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

إدارة المقاييس ومؤشرات األداء الرئيسية في المشاريع ®



  

إدارة المقاييس ومؤرشات األداء الرئيسية يف الماشريع

المحتويات األساسية:

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:
تم تصميم هذه  الدورة " إدارة المقاييس ومؤشرات األداء الرئيسية في المشاريع "  لتزويد المشاركين بالمهارات الالزمة لتصميم وتطبيق مقاييس المشروع ومؤشرات األداء 
الرئيسية )KPIs(. عالوة على ذلك، تساعد الدورة المشاركين في تحديد القوى الدافعة لتحسين مقاييس المشروع القائمة على القيمة وتسمح لهم بتصميم لوحة المعلومات المشروع. 
تمكن الدورة المشاركين من إتقان ميزات Microsoft Project في اإلبالغ عن أداء المشروع واتخاذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية يتطرق هذا البرنامج إلى تحديد أهداف 
وأولويات المشروع وكيفية تنسيق مختلف مراحل المشروع. يتمثل الهدف األساسي من هذه الدورة في تزويد المشاركين بالمهارات المطلوبة لتطوير وتنفيذ قياسات المشاريع 

ومؤشرات األداء الرئيسية.

أهداف البرنامج:
تحديد العوامل الدافعة التي من شأنها أن تؤدي إلى مقاييس نجاح أفضل للمشروع�	
تحديد واختيار مقاييس نجاح المشروع الصحيحة�	
	�)KPIs( تطوير وتطبيق مؤشرات األداء الرئيسية للمشروع
	�)MS Project( وضع مؤشرات األداء الرئيسية للمشروع وكتابة التقارير باستخدام برنامج مايكروسوفت بروجيكت
تصميم لوحة التحكم بالمشروع والتقارير�	
بناء القيمة وفقاً لمقاييس نجاح المشروع�	

الفئات المستهدفة:
مدراء المشاريع والعاملون في مكتب المشروع ورعاة المشروع والمدراء التنفيذيون واإلدارة العليا والمشرفين  واألفراد المشاركون في تطوير وإدارة مقاييس نجاح المشروع 

ومؤشرات األداء الرئيسية.

العوامل الدافعة للحصول عىل مقاييس أفضل للمرشوع:
الجانب التنفيذي إلدارة المشاريع�	
أنواع منهجيات إدارة المشاريع�	
 مقارنة إطار العمل والمنهجية�	
إدارة المشاريع الفعالة�	
نظرة جديدة لتحديد نجاح المشروع�	
دورة إدارة عالقات أصحاب المصلحة�	
زحف نطاق المشروع�	
التحقق من صحة المشروع�	

مقاييس المرشوع:
مقاييس إدارة المشروع�	
فهم مقاييس نجاح المشروع�	
متطلبات المقاييس�	
خصائص مقاييس نجاح المشروع�	
فئات مقاييس المشروع وأنواع�	
اختيار مقاييس نجاح المشروع الصحيحة�	
	�)PMO( المقاييس ومكتب إدارة المشاريع

:)KPIs( مؤرشات األداء الرئيسية  للمرشوع
ضرورة واستخدام مؤشرات األداء الرئيسية للمشروع�	
خصائص مؤشرات األداء الرئيسية�	
فئات مؤشرات األداء الرئيسية�	
اختيار مؤشرات األداء الرئيسية�	
قياس مؤشرات األداء الرئيسية�	
ترابط مؤشرات األداء الرئيسية�	
األهداف وحاالت الفشل�	
أفضل 25 مؤشر أداء رئيسي للمشروع�	

إدارة مقاييس المرشوع ومؤرشات األداء الرئيسية باستخدام برناجم 
:)MS Project( مايكروسوفت بروجيكت

تطوير مقاييس القيمة المكتسبة ومؤشرات األداء الرئيسية �	
بناء التقارير �	
تنسيق الجداول في التقرير�	
تنسيق المخططات في التقرير�	
إنشاء تقرير مخصص حسب الطلب�	

لوحات التحكم بالمرشوع:
لوحة التحكم بالمشروع والتقارير�	
لوحات التحكم وبطاقات النتائج�	
فوائد لوحات التحكم�	
قواعد لوحات التحكم�	
نصائح تصميم لوحة التحكم�	

مقاييس إدارة الماشريع المبنية عىل القيمة:
الجمع بين النجاح والقيمة�	
إدراك الحاجة إلى مقاييس قيمة المشروع�	
الحاجة إلى تقنيات القياس�	
العالقة بين إدارة المشروع والقيمة�	
إنشاء مقاييس قيمة المشروع�	
قياس القيمة المتري�	



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 المقاييس ومؤشرات األداء الرئيسية في المشاريع ®(

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.


