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كقاءة تنفيذ المشاريع والتحكم فيها وإغالقها

مقدمة:
تفشل العديد من المشاريع بسبب سوء إدارة المشاريع. يؤثر ذلك  على إدارة المشاريع 
المشاريع ونشرها  بتطوير  يقومون  الذين  الفريق  المصلحة وأعضاء  وكذلك أصحاب 
 ، المحدده  والميزانيات  المناسب  الوقت  في  المشاريع  إنجاز  وتطويرها.  وتشغيلها 
جنًبا إلى جنب مع جودة االلتزام بالتصميمات واللوائح ،   يسمح لإلدارة التنفيذية في 

الشركات والمؤسسات بالتركيز على القضايا الرئيسية وتوسيع نطاق األعمال

سوف تقدم هذه الدورة العملية العديد من األساليب الفعالة لتنفيذ وإدارة وإكمال المشاريع 
. سوف تتعلم في هذه الدورة منهجيات التسليم المستخدمة في إدارة أعمال المشاريع 

، واألنشطة التي تنتج حلوال برمجية ناجحة ، وكيفية تنفيذ مبادرات تحسين العمليات.

اهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 وصف الخطوات والتقنيات التي ينطوي عليها تنفيذ خطة المشروع. ½	
 تحديد كيفية إنتاج التسليمات وتتبعها مقابل مقاييس الجودة. ½	
 مراجعة تقنيات الرصد والتحكم وكيفية تصحيح مشاكل التصميم والتنفيذ. ½	
 وصف خصائص بيئة المخاطر االستباقية. ½	
 تلخيص مفاهيم واختالفات إدارة التكوين وإدارة التغيير. ½	
 وصف العملية والخطوات التي ينطوي عليها إغالق المشروع. ½	

المنهجية:

التقديمية  العروض  مثل  التفاعلية  واألساليب  التقنيات  من  مزيجاً  الدورة  هذه  تستخدم 

وعدداً من تقييمات المقاييس النفسية والتمارين الجماعية ودراسة الحاالت والنقاشات 

التلخيصية.

الفئات المستهدفة:

المشاريع  إدارة  مكاتب  وموظفي  المشاريع  مدراء  التدريبية  الدورة  هذه  تستهدف 

لتنمية مهاراتهم في  الذين يسعون  العليا وجميع المهنيين  التنفيذيين واإلدارة  والمدراء 

إدارة  معهد  قبل  من  يوروماتيك،  اعتماد  تم   . وإغالقها  فيها  والتحكم  المشاريع  تنفيذ 

المشاريع )®PMI( في برنامج شركاء التدريب المعتمدين )ATP(. تعادل هذه الدورة 

.)PDU( 30 وحدة للتطوير المهني

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

محتويات البرنامج:

خطة المرشوع:
قيادة عمليّة تنفيذ المشروع ومراقبته½	
توثيق افتراضات التّخطيط وقراراته½	
تسهيل التواصل بين أصحاب المصلحة½	
توثيق النّطاق المعتمد والتّكلفة والخطوط األساسية للجدول الّزمني½	

 تنفيذ الماشريع: 
 التحكم األساسي ½	
 تقنيات المراقبة والتحكم ½	
 تنفيذ المشروع مراقبة الجودة القابلة للتسليم ½	
	½ )EVM( إدارة القيمة المكتسبة 
 تصحيح التصميم والتنفيذ ½	
 مراقبة المشتريات/االحتياز ½	
 التحكم في مشاركة أصحاب المصلحة½	

عملية الّرصد والتحكم:
قياس أنشطة المشروع الجارية )العملية الحاليّة وما هي عليه(½	
رصد متغيرات المشروع  مقابل خطة إدارة المشروع وأداء المشروع )العملية ½	

المستقبلية – وما يجب أن تكون عليه(
تحديد اإلجراءات التصحيحية لمعالجة القضايا والمخاطر بشكل صحيح½	
التأثير في العوامل التي من شأنها االلتفاف على عملية التحكم في التغيير بحيث ½	

يتم تطبيق التغييرات الموافق عليها

 إدارة المخاطر والقضايا: 

 تنفيذ برنامج المخاطر واإلصدارات ½	
 استراتيجيات االستجابة للمخاطر ½	
 مراقبة الزناد والتحكم فيه ½	
 حل المشكالت وتنفيذها والتحكم فيها ½	
 المخاطر وإغالق القضايا ½	

 إدارة التغيري/التكوين: 

 تكوين البرامج وتغيير مفاهيم التحكم ½	
 التحكم في تكوين البرنامج ½	
 تنفيذ التغيير القابل للتسليم والتحكم فيه ½	

 إغالق المرشوع:

 إنجاز المخرجات وتسليمها ½	
 قبول أصحاب المصلحة الرئيسيين ½	
 إجراءات اإلغالق ½	
 فريق استخالص المعلومات½	



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

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.½	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971½	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة½	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  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

)كقاءة تنفيذ المشاريع والتحكم فيها وإغالقها(

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.


