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 أساسيات إدارة المشاريع لغير مديري المشاريع 



  

أاسسياتإدارةالماشريعلغريمديريالماشريع

المحتويات األساسية:

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

مقدمة:
 إدارة المشاريع ليست فقط لمديري المشاريع المعينين. يتطلب منك كل مشروع - بغض 
التفاعل مع  النظر عن حجمه - استخدام مبادئ إدارة المشروع السليمة، بما في ذلك 
سوف  المشروع.  حياة  دورة  واتباع  وتخفيفها،  المخاطر  وإدارة  المصلحة،  أصحاب 
 ، والتعاريف  المصطلحات  على  التركيز  خالل  من  المشاريع  إدارة  أساسيات  تتعلم 
ومناقشة الفصل ، والتمارين التي تتحداك لتطوير الضمانات المستخدمة غالبا في إدارة 

المشاريع ، كبيرة أو صغيرة.  

صممت دورة  أساسيات إدارة المشاريع لغير مديري المشاريع ، تمكين المشاركين من 
تطبيق جميع مراحل المشروع عمليا ، وستتضمن الدورة  دراسة حاالت وممارسات 
الدورة  وتهدف  كما  العمل.   ورش  خالل  وتنفيذها  تخطيطها  سيتم  حقيقية  لمشاريع 
والمهارات  للمعرفة  العملي  التطبيق  سيتم  للمشاركين  حيث  العملية  الكفاءة  رفع  الى 

واألدوات والتقنيات على أنشطة المشروع النجاز متطلباته وادارته بشكل احترافي. 

أهداف الدورة:
سيتمكنالماشركونيفهنايةالدورةمن:

وصف المفاهيم األساسية إلدارة المشاريع�	
 تحديد أصحاب المصلحة في المشروع�	

 تطوير ميثاق المشروع�	
 وصف عملية التخطيط�	
 تنظيم عمل المشروع باستخدام هيكل تقسيم العمل�	
 فهم مفاهيم الجدولة�	
 وصف مكونات التكلفة لمشروع�	
 إنشاء سجل مخاطر المشروع�	
 وصف كيفية مراقبة وإدارة حالة المشروع�	
تخطيط مشروع من البداية إلى النهاية�	
تنفيذ مشروع بما في ذلك أداء ضمان الجودة واكتساب وتطوير وإدارة فرق �	

العمل
كيفية مراقبة المشروع والتحكم فيه وتقييمه�	
تعلم كيفية إغالق المشاريع�	

المنهجية:
العرض التقديمي والمناقشات واألنشطة العملية والتمارين الجماعية والفردية.

الفئات المستهدفة:
تم تصميم هذه الدورة ألي شخص يحتاج إلى معرفة كيفية إدارة المهام أو المشاريع 

الصغيرة مع نهج منظم لضمان النجاح.

ملخصالمرشوع:

معلومات أساسية�	
تحتوي ملخص عن بيانات المشروع�	
hلتكلفة اإلجمالية�	
الفترة لزمنية للتنفيذ�	
طبيعة المشروع�	
معلومات عن المؤسسات�	
بيانات عن المؤسسة�	
شخص االتصال في المشاريع�	
وسائل االتصال بالمؤسسة�	

خلفيةالمرشوع:

القارىء فكرة عامة عن الوضع العام الذى يحيط بالمشروع�	
وصف عام للمؤسسة ) القيم،الرؤيا والرسالة ( �	
منذ متى تمارس المؤسسة  نشاطها ؟�	
ما هي المشاريع والبرامج التي قامت بها؟�	
خبرة المؤسسة وقدراتها على تنفيذ المشروع �	
مبررات المشروع �	
مكونات المبررات�	
تحليل المشكلة �	
تحليل أسباب المشكلة �	
تحليل نتائج المشكلة �	
شجرة حل المشكالت  �	
بيان المشكلة من خالل إحصائيات دقيقة�	

أهدافالمرشوع:
كتابة الهدف العام واألهداف الفرعية �	
النتائج المتحققة من تنفيذ البرنامج �	
األهداف الفرعية  للمشروع�	
آليات تنفيذ المشروع �	
كيف سيتم تنفيذ المشروع؟ �	
مراحل تنفيذ المشروع بالتفصيل �	
طرق تنفيذ كل مرحلة ووسائل  قياسها  �	
المخرجات لكل مرحلة�	

اخلطةالتنفيذيةللمرشوع:
تطوير خطة العمل�	
قائمة األهداف المحددة للمشروع �	
المهام التي يجب القيام بها إلنجاز كل هدف �	
المهام التي يجب القيام بها بالترتيب �	
الزمن والمواعيد لتشكيل الجدول �	
قدر الموارد المطلوبة لتنفيذ األنشطة �	
مسئوليات األفراد لألنشطة المختلفة�	

المهاراتالمطلوبةإلدارةالمرشوعات:
مهارات التخطيط والتنظيم والرقابة والمتابعة�	
مهارات القيادة واالشراف�	
مهارات االتصال والتواصل�	
مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت�	
ادارة الوقت والضغوط�	
  التوجيه واالرشاد�	
 ادارة الخالف والصراع�	
ادارة فريق العمل�	
ادارة االبداع�	

منوذجمتكامللكتابةمقرتحخلطةمرشوعأعمال:



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

) أساسيات إدارة المشاريع لغير مديري المشاريع (

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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.


