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مقدمة:

اصبحت إدارة المشاريع بسرعة كفاءة ضرورية في جميع المنظمات والمهن. أصبح مدير المشروع اليوم العمود الفقري للنجاح التجاري. تزودك هذه الدورة بالمعرفة واألدوات 

األساسية إلدارة مجموعة واسعة من المشاريع من مختلف األحجام والتعقيدات، وتوفر نهجا عمليا للمشاريع عبر قطاعات وصناعات متعددة،  ستفيدك هذه المهارات في المستقبل 

، مما يتيح لك التفكير بشكل خالق، وبناء فرق قادرة والحفاظ عليها ، وتخفيف المخاطر وتقديم نتائج ناجحة،  في كافة القطاعات العامة والقطاعات الخاصة غير الحكومية.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 فهم كيفية اختالف إدارة المشاريع عن الممارسات األخرى 	

 التعرف على أفضل طريقة إلدارة دورة حياة إدارة المشاريع 	

 اكتساب مهارات إدارة أصحاب المصلحة 	

 اكتساب مهارات التخطيط للمشاريع الحالية أو المستقبلية 	

 تعلم أدوات عملية إلدارة التغيير وتخفيف المخاطر 	

 اكتساب مهارات إدارة التغيير داخل المشروع  	

األدوات والتقنيات لقيادة الفرق الناجحة 	

 الحفاظ على المشروع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية وفي إطار الجودة 	

تقييم احتياجات المشروع، والتخطيط وإدارة النطاق والجدولة والميزانية والموارد وجودة المخرجات 	

تقييم وإدارة المخاطر وتنفيذ المشروع وإدارة التواصل وإشراك أصحاب المصلحة 	

تحديد المنهجية واإلجراءات الالزمة لتلبية احتياجات االمتثال، وتقييم خيارات التسليم لتحقيق الفوائد والقيمة 	

الفئات المستهدفة:

مدراء  والحوكمة ،  القانونية  والشؤون  المخاطر  مديرو  والمشتريات ،  العقود  مدراء  المشاريع ،  مسؤولو  المشاريع ،  مدراء  المديرين ،  كبار  المصلحة ،  وأصحاب  المشروع   فرق 

المشاريع القانونية ، مدراء مشاريع تكنولوجيا المعلومات،  مديرو البيانات الضخمة  ومدراء المشاريع الهندسية .
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مفاهيم متعلقة بعلم إدارة الماشريع:

دورة حياة المشروع 	

منهجية إدارة المشاريع 	

بداية المشروع 	

تطوير وثيقة المشروع 	

تحديد المستفيدين 	

تخطيط المشروع 	

تطوير خطة إدارة المرشوع:

تجميع متطلبات المشروع 	

تحديد نطاق المشروع 	

إنشاء هيكلية األعمال 	

تعريف األنشطة – تسلسل األنشطة 	

تقدير االحتياجات – تقدير الزمن – تطوير الجدول 	

تقدير التكاليف – تحديد الميزانية 	

تخطيط الجودة 	

تطوير خطة الموارد البشرية 	

تخطيط االتصاالت 	

تخطيط إدارة المخاطر - تحديد المخاطر 	

التحليل النوعي للمخاطر - التحليل الكمي  للمخاطر 	

تخطيط االستجابة للمخاطر 	

إناشء فريق ذو أداء متمزي:

تشكيل الفريق 	

وضع قواعد الفريق 	

التفاوض حول اتفاقيات المشروع 	

تمكين أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة 	

تدريب أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة 	

إشراك ودعم الفرق االفتراضية 	

الوصول لمفاهيم مشتركة حول المشروع 	

بدء المرشوع:

تحديد منهجيات وممارسات المشروع المالئمة 	
تخطيط وإدارة النطاق 	
تخطيط وإدارة الميزانية والموارد 	
تخطيط وإدارة الجدول 	
تخطيط وإدارة جودة المنتجات والمخرجات 	
دمج أنشطة التخطيط للمشروع 	
تخطيط وإدارة المشتريات 	
إنشاء هيكل حوكمة المشروع 	

تنفيذ العمل:

تقييم وإدارة المخاطر 	
تنفيذ المشروع وتقديم القيمة لألعمال 	
إدارة التواصل 	
إشراك أصحاب المصلحة 	
إنشاء الجوانب الفنية للمشروع 	
إدارة تغييرات المشروع 	
إدارة قضايا المشروع 	
الحرص على نقل المعرفة في سبيل استمرارية المشروع 	

إبقاء الفريق عىل الماسر الصحيح:

قيادة فريق 	
دعم أداء الفريق 	
معالجة وإزالة العوائق والعقبات والتحديات 	
إدارة النزاعات 	
التعاون مع أصحاب المصلحة 	
إرشاد أصحاب المصلحة المعنيين 	
تطبيق الذكاء العاطفي لتعزيز أداء الفريق 	

مراعاة احتياجات العمل:

إدارة متطلبات االمتثال 	
تقييم وتقديم فوائد المشروع وقيمته 	
تقييم ومعالجة التغييرات في بيئة العمل الداخلية والخارجية 	
دعم التغيير المؤسسي 	
الحرص على التحسين المستمر للمشروع 	

المحتويات األساسية:



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

)أساسيات التميز في إدارة المشاريع(
تزويدك بالمعرفة واألدوات األساسية إلدارة مجموعة واسعة من المشاريع من مختلف األحجام والتعقيدات

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.


