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إدارة مخاطر المشروعات والتغييرات التي تطرأ عليها  ®



  

®
إدارةخماطرالمرشوعاتوالتغيرياتاليتتطرأعلهيا 

المحتويات األساسية:

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

مقدمة:
األولية  الدراسات  تعد  فهي  مشروع  لكل  األمان  صمام  هي  المخاطر  إدارة  تعتبر 
والتنفيذية والمستقبلة إلدارة أموال المشرو ع  وتضع جميع اإلحتماالت المتوقعة حسب 
البيانات والمعطيات وكذلك معرفة النطاق المحدد للمشروع ومنتجاته إجماال. و تشمل 
النوعي  المخاطر والتحليل  المخاطر وتعريف  إدارة  المخاطر عمليات  تخطيط  إدارة 
ومراقبة  ورصد  المخاطر  استجابات  وتخطيط  للمخاطر  الكمي  للمخاطروالتحليل 
من  بفعالية  المشروع  مخاطر  إدارة  على  التدريبية  الدورة  هذه  ستساعدك  المخاطر. 
خالل تحديد وتحليل ونقل التغييرات الحتمية لنطاق المشروع وأهدافه  وفي هذه الدورة 
، سوف تتعلم أساسيات إدارة المخاطر ، باإلضافة تطبيقات عملية إدارة المخاطر في 

المشاريع

تساعدك هذه الدورة التدريبية على إدارة مخاطر المشروعات على نحٍو فعال من خالل 
ستفهم  بها.  واإلبالغ  وتحليلها  وأهدافه  المشروع  نطاق  في  الحتمية  التغييرات  تحديد 
التكاليف  وأداء  الزمني  والجدول  المشروع  نطاق  لقياس  الالزمة  العناصر  وستطبق 
وتقديم التقارير ذات الصلة. سيتم تجهيزك باألدوات الالزمة إلدارة التغيير دون تعطل 

فريقك وأصحاب المصلحة اآلخرين في المشروع بشكٍل كبير.

أهداف الدورة:
سوفتكونقادراعىل:

تحديد مكونات خطة إدارة االتصاالت بالمشروع 	
فهم أهمية قنوات  االتصاالت 	
تحديد العناصر األساسية المطلوبة لقياس نطاق المشروع وجدوله الزمني  وأداء  	

التكلفة

تحديد أحداث  مخاطر المشروع 	
تحديد أولويات المخاطر المحددة 	
إجراء تحليل نوعي للمخاطر لتحديد إجمالي نتيجة مخاطر المشروع 	
وضع استجابات لمواجهة مخاطر ذات أولوية عالية 	
تحديد وتحليل التغييرات في  نطاق المشروع 	
وصف أسباب وتأثيرات   تغييرات المشروع    	
تخطيط االستراتيجيات بشكل يسمح لمواجهة المخاطر السلبية واإليجابية 	
مراجعة ومراقبة مخاطر المشروع عبر إعادة التقييم والتدقيق 	

المنهجية:
تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية مثل العروض التقديمية القصيرة 
من المستشار والمشاركين واألنشطة الجماعية. تتضمن الدورة أيضاً بعض الحسابات 

وتحليل دراسة حاالت واقعية متعلقة بإدارة مخاطر المشروع.

مخرجات الدورة:
استخدام منهج عملي من ثمان خطوات إلدارة مخاطر المشروع 	
تحديد التهديدات و الفرص و األهمية النسبية لكل منهم 	
التحكم في مخاطر عدة باستخدام استراتيجيات محددة 	
التغلب على الحواجز النفسية للمخاطر عند أصحاب المصالح و أعضاء الفريق 	
جعل المخاطر جزء أساسي من مخطط المشاريع المستقبلية 	

أنواعالمخاطر:

المخاطر المالية 	
المخاطر القانونية 	
المخاطر التشغيلية 	
المخاطر االستراتيجية 	
المخاطر التكنولوجية 	

أاسسياتإدارةالمخاطريفالماشريع:

تعريف المخاطر وإدارة المخاطر 	
مستوى المخاطر في المشاريع 	
المخاطر المطلقة ومخاطر األعمال 	
فوائد إدارة مخاطر المشروع 	
عمليات التخطيط لمخاطر المشروع 	

التخطيطإلدارةالمخاطر:

مستوى تحّمل أصحاب المصلحة للمخاطر 	
فائدة المخاطر 	
عناصر خطة إدارة المخاطر 	
تأثير المخاطر وجداول االحتماالت 	
تحديد احتمالية المخاطر ومصفوفة التأثير 	

حتديدخماطرالمرشوع:
تقنيات اإلبداع لجمع البيانات 	
العصف الذهني 	
تقنية ديلفي 	
تحليل )نقاط القوة والضعف والفرص والمهددات(  	

SWOT
سجل المخاطر 	
تقرير المخاطر 	

إجراءالتحليلالنوعيللمخاطر:
تقييم احتمالية وأثر المخاطر 	
تقديرات مخاطر المشروع 	
المخططات الهرمية 	
تصنيف المخاطر 	
تقييم المخاطر الملحة 	
درجة مخاطر المشروع 	

إجراءالتحليلالكميللمخاطر:
المقابالت واستخدام طريقة النقاط الثالثية 	
توزيعات احتمالية المخاطر 	
نموذج محاكاة مونتي كارلو 	
طريقة السلسلة الحرجة 	
تحليل الحساسية 	
	 EMV القيمة النقدية المتوقعة
أشجار القرارات 	

وضعاسرتاتيجياتاالستجابةللمخاطر:

استراتيجيات إدارة المخاطر السلبية )التهديدات( 	
استراتيجيات إدارة المخاطر اإليجابية )الفرص( 	
استراتيجية التخطيط للطوارئ 	
الخط الزمني في إدارة المخاطر 	
المخاطر الثانوية والمتبقية 	

تنفيذخططاالستجابةومراقبةالمخاطر:

تنفيذ خطط االستجابة 	
اجتماعات الوضع الراهن والعمل وفقاً للمستجدات 	
تحليل التباين 	
إدارة القيمة المكتسبة 	
التدقيق وتقييم 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 مخاطر المشروعات والتغييرات التي تطرأ عليها ®(

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

c 1800 دوالر أمريكي للشخص الواحد )اونالين(

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.


