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مقدمة:
 كل مشروع ، في مرحلة ما ، سيقع في مازق او تحدي جديد . ولكن معرفة متى يفشل المشروع وما هي اإلجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها يمكن أن تعيده إلى المسار 
الصحيح ويكتمل بنجاح. إن فهم كل من األبعاد البشرية والعملية لتقييم المشاريع الصعبة واستعادتها بنجاح أمر أساسي. سوف تتعلم في هذه الدورة العملية كيفية تحديد أعراض 
المشروع الذي يواجه تحديا، وإنشاء عملية تقييم واسترداد، ومنع فشل المشروع في المستقبل. باإلضافة إلى ذلك ، سوف تمارس المفاهيم والمعرفة التي اكتسبتها من خالل تمارين 

الفريق. احفظ مشاريعك قبل أن تفشل.

اهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 تحليل السيناريوهات لتحديد أعراض المشاريع التي تواجه تحديات 	
 إنشاء عملية لتقييم واسترداد المشاريع التي تواجه تحديات 	
 إظهار مرحلة بدء عملية التقييم واالسترداد والتعافي 	
 شرح مرحلة التقييم والتخطيط لعملية االسترداد والتعافي 	
 شرح مرحلة التقييم وعملية االسترداد والتعافي 	
 شرح مرحلة استرداد عملية التقييم واالسترداد 	
 شرح عملية التقييم واالسترداد وإدارة المرحلة االنتقالية 	
 مناقشة منع المشاريع التي تواجه تحديات 	
 إنشاء خطة عمل أثناء العمل 	

المنهجية:   
تستخدم هذه الدورة مزيجاً من التقنيات واألساليب التفاعلية مثل العروض التقديمية وعدداً من تقييمات المقاييس النفسية والتمارين الجماعية ودراسة الحاالت والنقاشات التلخيصية.

والمناقشات واألنشطة العملية والتمارين الجماعية والفردية. 

الفئات المستهدفة:
هذه الدورة مخصصة لمديري البرامج والمشاريع وموظفو مكتب المشروع ورعاة المشروع والمدراء الوظيفيون واإلدارة العليا والموظفون المشاركون في المشاريع والمرشحون 

لتولي مهام إدارة المشاريع.

المحتويات األساسية:

نظرة عامة عىل عملية تقييم الماشريع واسرتدادها: 

 إحصائيات نجاح المشروع  	
 فئات نتائج المشروع  	
 المشاريع المتعثرة  	
 مسح تقييم المشروع  	
 جهود استرداد المشاريع  	

 تطوير ميثاق مرشوع التقييم والتعايف: 

 عملية التقييم واالسترداد  	
 خطوات إنهاء مشروع تم تحديه  	
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 ختطيط تقييم المرشوع المطعون فيه: 

 عملية التقييم واالسترداد  	

 التخطيط للتقييم  	

 فريق النمر  	

 وضع خطة التقييم  	

 تقييم المرشوع الذي يواجه حتديات: 

 تقييم المشروع  	

 تحليل البيانات وحل المشكالت  	

 أدوات عقالنية  	

 أدوات إبداعية  	

 إرشادات الستكشاف أخطاء المشروع وإصالحها بشكل فعال  	

 تمرين: تحديد المشكلة وحلها  	

 تطوير خيارات االسترداد وتحديد أولوياتها  	

 أدوات لتحديد أولويات خيارات االسترداد  	

 تطوير خطة التعايف للمرشوع الذي يواجه حتديات: 

 عملية التقييم واالسترداد  	

 إدارة أصحاب المصلحة  	

 متطلبات االتصال  	

	  ARP تأسيس سيطرة 

 إدارة اسرتداد المرشوع واالنتقال إليه: 

 خطة التقييم والتعافي  	

 تنفيذ خطة التعافي  	

 العقبات التي تحول دون التعافي الناجح  	

	  ARP إغالق مشروع 

 منع الماشريع اليت تواجه حتديات: 

 منع المشاريع التي تواجه تحديات  	

 تحديد مدى تعقيد المشروع  	

 التفاعل المبكر مع المشاريع التي تواجه تحديات  	

 المبادئ التوجيهية لمنع المشاريع التي تواجه تحديات  	

 وضع خطة عمل: 

 استعراض عملية تقييم المشاريع وإنعاشها  	

 استعراض تطوير خطوات عملية التقييم واالسترداد  	

 مراجعة تخطيط تقييم المشروع المطعون فيه  	

 استعراض تقييم المشروع الذي يواجه تحديات  	

 استعراض عملية التقييم واالسترداد  	

 استعراض خطة التقييم واإلنعاش  	

 استعراض منع المشاريع التي تواجه تحديات  	

إبقاء الفريق عىل الماسر الصحيح:

قيادة فريق 	

دعم أداء الفريق 	

معالجة العوائق والحواجز والعقبات وإزالتها 	

إدارة النزاع 	

التعاون مع المعنيين 	

توجيه المعنيين ذو الصلة 	

تطبيق الذكاء العاطفي لتعزيز أداء الفريق 	



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

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: 

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

) تقييم واستعادة المشاريع المتعثرة (

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


