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® Agile PM ادارة المشاريع المرنة

المحتويات األساسية:

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

مقدمة:
مع تسارع وتيرة التقدم والتغيير فى بعض الصناعات و المشروعات ، خلقت تحديات 
و فرص جديدة ، وأصبحت سرعة االستجابة للتعديالت والمرونة العالية ضرورة لبقاء 
المنظمات الكبيرة و الناشئة. وظهر بديل اكثر رشاقة ومرونة وهو إدارة المشروعات 
الرشيقة . إدارة المشاريع الرشيقة والمتغيرة Agile and Scrum تعتبر واحدة من 
أهم الطرق إلدارة المشاريع في الوقت الحالي لسرعة تغير المتطلبات ونمط االعمال 
السريعة  التغيرات  مع  التكيف  يمكنك  الرشيقة  المشاريع  إدارة  خالل  ومن  السريع 

ومعرفة كيف التعامل معها.

التدريبية،  الدورة  هذه  في  للمشروعات”.  الرشيقة  اإلدارة   “ دورة  يوروماتيك  تقدم 
لتلبية  المناسب  الوقت  في  وتنفيذها  المشاريع  إعداد  كيفية  على  المشاركون  سيتعرف 
في  قادة  ليصبحوا  الالزمة  المعرفة  للمشاركين  وستوفر  المصلحة.  أصحاب  توقعات 
لمبادئه. يستكشف هذا  يتمتعون بفهم واضح  المشاريع الرشيقة )أجايل(  إدارة  أسلوب 
البرنامج منهجية أجايل إلدارة المشاريع من خالل المبادئ األساسية ألسلوب تطوير 
األنظمة الديناميكية . يسعى أسلوب أجايل لتلبية متطلبات المهنيين العاملين في بيئات 
إدارة المشاريع الموحدة الصارمة حيث ال تزال هناك حاجة لتمكين الموظفين، والتسليم 

السريع، والمرونة.

االهداف:
اإلحاطة بمبادئ إدارة المشاريع الرشيقة و أساسياتها 	
فهم الفروق بين إدارة المشاريع الرشيقة و إدارة المشاريع التقليدية 	
فهم المنهجيات المختلفة في إدارة المشاريع الرشيقة 	
	 Stakeholder Engagement فهم كيفية التعامل مع و إدارة أطراف المشروع
	 Team Performance فهم كيفية قيادة الفريق و متابعة أدائه
	 Adaptive Planning فهم التخطيط المتكيف
	 Problem Detection and Resolution فهم كيفية اكتشاف و حل المشاكل
	  Continuous الرشيقة  اإلدارة  طرق  و  ألدوات  المستمر  التطوير  فهم 

Improvement
نماذج أسئلة اختبار 	

الفئات المستهدفة:
هذا البرنامج التدريبي لكل من يرغب بتعلم إدارة المشاريع الرشيقة و المنهجيات 

Scrum, XP Programming, Kanban, Lean

مبادئ إدارة الماشريع الرشيقة و طريقة التفكري 
:Agile Principles and Mindset

نشأة إدارة المشاريع الرشيقة 	
شرح األجايل 	
أسلوب التفكير الرشيق 	
الرشاقة في المؤسسة 	
المثلث المقلوب والتعاقد في اإلدارة الرشيقة 	
المبادئ االثنا عشر إلدارة المشاريع الرشيقة 	

أهم مهنجيات إدارة الماشريع الرشيقة:

مقدمة إلى السكروم 	
قيم وأركان السكروم 	
شرح السكروم 	
	 XP منهجية
	 Lean منهجية
	 KANBAN لوح
	 Feature Driven Development منهجية
	 Dynamic Systems Development منهجية
	 Crystal منهجية
الملخص العام لكيفية عمل منهجيات إدارة المشاريع  	

الرشيقة

 Agile القيادة يف إدارة الماشريع الرشيقة
:Leadership

الفرق بين القيادة و اإلدارة 	
	 Servant Leadership مفهوم القيادة بالخدمة
مبادئ القيادة االثنا عشر في إدارة المشاريع  	

الرشيقة
افضل ممارسات القيادة في إدارة المشاريع الرشيقة 	

 Value Driven التسليم المقاد بالقيمة
:Delivery

طرق تقييم القيمة في إدارة المشاريع الرشيقة 	
إدارة القيمة المكتسبة في إدارة المشاريع الرشيقة  	

EVM
الحسابات و مؤشرات األداء في إدارة المشاريع  	

الرشيقة
إدارة المخاطر من وجهة نظر القيمة في إدارة  	

المشاريع الرشيقة
ترتيب القيمة بحسب االولويات في إدارة المشاريع  	

الرشيقة
األدوات المستخدمة في إدارة المشاريع الرشيقة  	

Agile Tooling
التعاقد في إدارة المشاريع الرشيقة 	
التحقق المستمر من القيمة 	

إدارة أصحاب العالقة يف الماشريع الرشيقة 
:Stakeholder Management

	 PMBOK إدارة المعنيين في المشروع حسب
التأكد من مالحظة القيمة لدى المعنيين 	
	  Agile الوثيقة األساسية في المشروع الرشيق

Project Charter
وسائل أخرى للتواصل في المشروع والتعرف على  	

احتياجات المعنيين
	 PMBOK التواصل حسب
التواصل في المشاريع الرشيقة 	
التواصل في المشاريع الرشيقة 	
المقاربات التعاونية في المشاريع الرشيقة 	
ورشة عمل في اإلدارة الرشيقة 	
المهارات الشخصية واالجتماعية 	
اتخاذ القرار الجماعي 	

:Team Performance أداء الفريق

فريق المشروع في اإلدارة الرشيقة 	
الفريق الرشيق عالي األداء 	
نموذج تكمن لبناء الفريق 	
القيادة المتكيفة للفريق 	
تحفيز و تدريب الفريق 	
التدريب التوجيه واالرشاد 	
	 Team Space بناء مكان عمل الفريق
إدارة الفرق االفتراضية و الموزعة 	
متابعة أداء الفريق 	

:Adaptive Planning التخطيط المتكيف

خصائص التخطيط المتكيف 	
التخطيط التكيفي مع المخاطر 	
مبادئ التخطيط التكيفي 	
التخطيط المبني على القيمة 	
مفهوم الوقت الثابت في تخطيط األجايل 	
أسس التقدير في التخطيط المتكيف 	

 Problem اكتاشف وتصحيح األخطاء
:Detection and Resolution

أنماط المخاطر والمشاكل 	
اكتشاف األخطاء 	
إدارة التهديدات و المشاكل 	
حل المشاكل في المشاريع الرشيقة 	



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

)Agile PM ادارة المشاريع المرنة (
المنهجية الرشيقة Agile لضمان نجاح المشاريع

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.


