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بناء وتطوير مكتب ادارة المشاريع PMO وإدارة البرنامج
إتقان مكتب إدارة المشاريع PMO من التأسيس وحتى مؤشرات األداء الرئيسية ولوحات المراقبة



  

بناء وتطوير مكتب ادارة الماشريع PMO وإدارة الربناجم
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مقدمة:
على مر السنين تطور دور مكتب إدارة المشـاريع PMO وما زال مستمراً. يهدف مكتب إدارة المشاريع الحديث إلى توحيد المعايير إلدارة المشاريع داخل المنظمة. وهو بمثابة 
"ذاكرة جماعية أو شاملة" للمنظمة ، وبنك للدروس من المشاريع السابقة ، وتطبيق تلك الدروس ألجل التحسين المستمر لمنهجيات إدارة المشاريع و عملياتها في المنظمة.  مكتب 
إدارة المشاريع )PMO( الحديث عبارة عن هيكل لدعم اتخاذ القرار والتسليم لتغيير العمل داخل المنظمة. تتطور مكاتب إدارة المشاريع باستمرار حيث تحاول المنظمات ضمان 

أن يلبي الـ PMO احتياجات المنظمة.

يغطي هذا البرنامج التدريبي المكثف المواضيع األكثر تقدما في مجال إدارة المشـاريع للمؤسسـات، بما في ذلك نموذج )PMO( إدارة المحافـظ، وإدارة البرامج، والحوكمة، النضج 
المؤسسـي في مجـل إدارة المشـاريع،  باإلضافة إلى بناء وتطوير مكتب إدارة المشـاريع PMO. ويمنح البرنامج المشاركين كفاءات متقدمة في ما يخص وضع الخطط التكتيكية 

.)PPP( واالستراتيجية، وانشاء مكاتـب إدارة البرامج علـى النحـو المطلـوب فـي المؤسسـات  الحكوميـة والخاصة، والشـراكة بيـن القطاعيـن العـام الخاص

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

إنشاء وتطوير مكتب إدارة المشاريع.�	
إدارة الموارد المشتركة عبر المشاريع�	
تطوير وإدامة منهجية موحدة إلدارة المشاريع بناًء على أفضل الممارسات�	
تطوير وإدامة معايير إدارة المشاريع والسياسات واإلجراءات والقوالب�	
جدارة اإلشراف  وتنسيق االتصال بين المشاريع .�	
الرقابة على االمتثال لمعايير إدارة المشاريع وسياساتها وإجراءاتها، وقوالبها عن طريق فحص المشاريع �	
تحديد وترتيب المشاريع حسب األولوية والبدء بالمشاريع التي تدعم المبادرات االستراتيجية وأهداف العمل.�	
تخصيص ورصد موارد المنظمة والتأكد من أن هذه الموارد يتم استخدامها بفعالية لتحقيق األهداف االستراتيجية.�	
تحديد المخاطر وتنفيذ استراتيجيات رقابية للمخاطر ذات القيمة العالية.�	
تحديد وإغالق المشاريع التي تكون بال عائد�	
تحديد التغييرات في االستراتيجية وتحليل األثر على المشاريع ثم إعادة ترتيب المشاريع حسب األولوية وإغالق بعضها إذا لزم األمر�	
تطوير وقياس مؤشرات األداء الرئيسية لكل محفظة وبرنامج ومشروع رئيسي�	
اإلبالغ عن أي مؤشر من مؤشرات األداء الرئيسية واتخاذ إجراءات بشأنه حسب الضرورة�	

المنهجية:
تستخدم الدورة مزيجاً من األساليب التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة من المستشار والمشاركين، كما تستخدم الدورة العديد من التمارين الجماعية ودراسات الحالة تليها 

مناقشات عامة باإلضافة إلى التمارين الفردية بإستخدام الحاسوب.

الفئات المستهدفة:
تستهدف هذه الدورة التدريبية مدراء وإداري مكتب إدارة المشاريع )PMO(، وأعضاء مكاتب المشروع، ورعاة المشروع، والمدراء الفنيون، واإلدارة العليا، وجميع األفراد 

المشاركين في إنشاء وإدارة مكتب إدارة المشاريع ومقاييس المشروع ومؤشرات األداء الرئيسية.

  

المحتويات األساسية:

ماهي القيمة اليت يقدمها مكتب إدارة الماشريع؟

ماهي القيمة التي يقدمها مكتب إدارة المشاريع؟�	
القيود والفروض إلنشاء و تطوير مكتب إدارة المشاريع�	
نظرة شامله على عمليات مكتب إدارة المشاريع�	
المبادئ األساسية لمكتب إدارة المشاريع�	
تعريفات مكتب إدارة المشاريع�	
أنواع مكاتب إدارة المشاريع�	
مكتب إدارة المشاريع كمركز للموارد�	
حلقة نقاشية عن : أهمية مكتب إدارة المشاريع و ما هي التحديات في إنشاؤه أو تطويره؟�	
ورشة عمل : تحديد نوع مكتب إدارة المشاريع المناسب لبيئة العمل�	
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األدوار و المسؤوليات مبكتب إدارة الماشريع:
تصميم الهيكل التنظيمي لمكتب إدارة المشاريع�	
دور مدير مكتب إدارة المشاريع�	
إعداد الوصف الوظيفي لفريق عمل مكتب إدارة المشاريع�	
ورشة عمل : إعداد مصفوفة المسؤوليات و الصالحيات �	

تقييم إدارة الماشريع يف المؤسسة:
ورشة عمل :  قياس الوضع الحالي �	
ورشة عمل : تحديد الوضع المستهدف�	
ورشة عمل : تحليل الفجوة�	
ورشة عمل : وضع استراتيجية التنفيذ�	

اإلدارة االسرتاتيجية للماشريع:
الَمحافظ والبرامج والمشاريع�	
نظرة جديدة لتحديد نجاح المشروع�	
مواءمة االستراتيجية مع المشاريع�	
االرتباط بين اإلستراتيجية والمشاريع�	

أنواع وهياكل مكاتب إدارة الماشريع:
	�)PMO( مكتب إدارة المشاريع/البرامج/ الَمحافظ
األنواع الثالثة لمكاتب إدارة المشروع:�	
المكتب الداعم إلدارة المشروع �	
المكتب المتحكم إلدارة المشروع �	
المكتب التوجيهي إلدارة المشروع �	
الهيكل المؤسسي للمشاريع�	

إناشء مكتب إدارة الماشريع:
تقييم الوضع الراهن�	
إطار تحليل المشروع�	
النماذج والمتطلبات�	
تخطيط الموارد�	
األسباب الشائعة لفشل مكتب إدارة المشروع�	
نموذج نضج إدارة المشروع�	
خطوات زيادة مستوى النضج�	

حوكمة ومهنجيات إدارة الماشريع:
تعريف الحوكمة�	
مصفوفة نموذج تحديد األولويات�	
إنشاء مقاييس األداء�	
اللجنة التوجيهية للحوكمة�	
بوابات المراجعة�	
منهجيات المشروع�	

:)KPIs( مقاييس المرشوع ومؤرشات األداء الرئيسية
فهم مقاييس المشروع�	
	�)KPIs( تحديد مؤشرات األداء الرئيسية
وضع المعايير�	
	�)EVMS( نظام إدارة القيمة المكتسبة
التوجه المستقبلي لمؤشرات األداء الرئيسية للمشروع�	
التقرير التنفيذي عن صحة المشروع�	
تطوير مقاييس لمكتب إدارة المشاريع �	

لوحات مراقبة المرشوع:

تحديد لوحات المراقبة�	
قواعد لوحات المراقبة�	
اختيار المكونات المرئية لمؤشرات األداء الرئيسية�	
تصميم لوحة المراقبة الخاصة بك�	

الماشريع  إدارة  باستخدام  الماشريع  إدارة  مكتب  تطوير  و  إناشء 
المرنة "أجايل":

منهجيات اجايل�	
تحديد فريق العمل�	
ترتيب األولويات�	
إعداد مراحل التنفيذ السريع�	
مخرجات مكتب إدارة المشاريع أثناء البناء.�	
التغيير و التطوير�	

التقارير و لوحات التحكم:

كيفية تصميم التقارير الفعالة�	
كيفية تصميم لوحات التحكم الفعالة�	
إعداد قياسات األداء للمشاريع�	
التقارير و اللوحات المرئية و الفعالة�	
تقارير المشروعات�	
تقارير البرامج�	
تقارير الخطة االستراتيجية�	
حاالت عمليه�	
ورشة عمل : تصميم لوحة تحكم لإلدارة العليا.�	

إدارة المهنجيات:

أنواع المنهجيات الخاصة بإدارة المشاريع و البرامج�	
إعداد معايير اختيار المنهجيات المناسبة للمشروعات و البرامج المختلفة�	
األدوات المستخدمة في تطوير المنهجيات و جعلها سهلة االستخدام.�	
ورشة عمل : إعداد مصفوفة اختيار المنهجيات للمشاريع.�	

أدوار أخرى لمكتب إدارة الماشريع:

دور مكتب إدارة المشاريع في التدريب و التطوير�	
دور مكتب إدارة المشاريع في اإلرشاد و التوجيه�	
دور مكتب إدارة المشاريع في مراجعة و فحص المشاريع و البرامج�	
ورشة عمل : القيام بمراجعة مشروع و إعداد تقرير عن حالته.�	
دور مكتب إدارة المشاريع في إدارة العقود�	
دور مكتب إدارة المشاريع في عمليات المشتريات و التعاقدات�	
دور مكتب إدارة المشاريع في إدارة العقود.�	
ورشة عملية : إعداد النماذج الخاصة بالعقود و المشتريات�	



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

)بناء وتطوير مكتب ادارة المشاريع PMO وإدارة البرنامج(
إتقان مكتب إدارة المشاريع PMO من التأسيس وحتى مؤشرات األداء الرئيسية ولوحات المراقبة

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: 

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.


