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المحتويات األساسية:

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

مقدمة:
صممت دورة إدارة المشاريع المتعددة لتعرف المشاركين بالممارسة والتطبيق العملي على كيفية إدارة المشاريع المتعددة كمستوى أساسي، حيث تمكن المشارك من أداء المهام 

والمسؤوليات والمهارات المطلوبة للنجاح في إدارة المشاريع المتعددة بكفاءة وفاعلية.

في هذه الدورة سيتمكن المشارك من فهم إدارة المشاريع في المؤسسات بشكل عام، من خالل التعرف على حاالت المشاريع المتعددة وكيفية إدارتها، وبيان دور مكتب إدارة 
المشاريع PMO  في عملية إدارة المشاريع المتعددة، مما يعزز لدى المشاركين فهم المشاريع بشكل واضح وفعال  عن طريق محاكاة أهم التحديات التي تواجه مدراء المشاريع 
المتعددة من الواقع العملي، والتي تعمل بدورها على تقوية أهم المهارات التي يحتاجها المشاركون كمدراء للمشاريع المتعددة، كما تسهم في إلمامهم بالمهام والمسؤوليات للنجاح 
في إدارة المشاريع المتعددة.  وأخيرا سيتعرف المشاركون على أهم مفاتيح النجاح في إدارة المشاريع المتعددة، وأهمها هو فهم نطاق المشاريع المتعددة وكذلك فهم إدارة الموارد 

في بيئة المشاريع المتعددة.

اهداف الدورة:
تمكين المشاركين من فهم إدارة المشاريع المؤسسية 	
تمكين المشاركين من فهم منهجيات إدارة المشاريع المتعددة 	
تمكين المشاركين من فهم المهام والمسؤوليات لمدراء المشاريع المتعددة 	
تمكين المشاركين من اكتساب المهارات التي يحتاجها مدراء المشاريع المتعددة 	
القدرة على فهم المشاريع بشكل صحيح من خالل فهم نطاق وخلفية ومتطلبات وبيئة المشروع 	
تمكين المشاركين من فهم دور وكيفية عمل مكتب إدارة المشاريع 	
القدرة على إدارة نطاق المشاريع المتعددة 	
القدرة على إدارة الموارد في المشاريع المتعددة 	

الفئات المستهدفة:
هذا البرنامج ضروري لمديري المشاريع والمسؤولين وأي شخص يشارك في إدارة المشروع.

الوحدة األولى:
مقدمة إلدارة المشاريع 	
كيف تختلف إدارة المشروع بين مشروع واحد ومشاريع متعددة 	
تفويض المسؤولية 	
التخطيط لمشاريع متعددة 	
تقدير نطاق وحجم مشاريع متعددة 	

الوحدة الثانية:
تحليل المهام وتخطيط الموارد البشرية 	
مراقبة الجودة وإدارة األداء 	
هدف المشروع وأهدافه 	
مشروع مقابل البرامج 	

الوحدة الثالثة:
المؤشرات ، المصدر / وسائل التحقق 	
االفتراضات 	
العمل العملي على سيناريوهات المشروع 	
رصد ألنواع مختلفة من المشاريع 	
أهمية المراقبة 	

الوحدة الرابعة:
خطط المراقبة 	
مستويات إدارة المشروع وتفويض السلطة 	
مهارات االتصال إلدارة مشاريع متعددة 	
اإلدارة المالية ومنع االحتيال لمديري المشاريع 	

الوحدة الخامسة:
إدارة الجودة الكلية 	
برنامج إدارة المشاريع لمختلف المجاالت 	
استخدام النتائج في تخطيط المشاريع 	
التحسين المستمر للجودة باستخدام المراقبة 	

الوحدة السادسة:
إدارة مخاطر المشروع 	
تخطيط إدارة المخاطر 	
تحديد المخاطر 	
إجراء التحليل الكيفي للمخاطر 	
إجراء التحليل الكمي للمخاطر 	
تخطيط مواجهة المخاطر 	
مراقبة المخاطر والسيطرة عليها 	



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

)ادارة المشاريع المتعددة - المستوى األساسي ®(
Managing Multiple Projects - Certified Program

التــاريــخ :........................

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: 

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.


