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اإلدارة الرشيقة والمرنة للمشروعات
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MEMBER

مقدمة:
في  الهدر  أنواع  كل  تعالج  التي  الحديثة  اإلدارية  المداخل  من  الرشيقة  اإلدارة  تعتبر 
فتعمل على حلها مما  المحتملة  للموارد والمشاكل  باالستخدام األمثل  المشاريع وتتنبأ 
وكفاءات  مهارات  لتعزيز  الدورة  هذه  تهدف  هنا  ومن  المشاريع،  نجاح  في  يسهم 
المشاركين  في  اإلدارة الرشيقة في نجاح المشاريع بمختلف مجاالتها،  وذلك لسد عدة 
فجوات  ومعرفة العوامل التي تتمحور حول تأثير اإلدارة الرشيقة على نجاح المشاريع 
الرشيقة،  اإلدارة  ممارسات  تطبيق  حول  قدراتهم  وتنمية  المنظمات،  بأداء  واالرتقاء 
نتائجها.  ومعرفة  فهمها  وتسهيل  عليها  والعمل  آلياتها  وتطبيق  تطبيقها  لتشجيع  وذلك 
المشروع  مدير  على  يجب  رئيسية  مهارات  على  الضوء  بتسليط  الدورة  هذه  ستقوم 
اإلدارة  المرجوة.  النتائج  الى  يصل  و  مشروعه  في  المفهوم  هذا  يحقق  حتى  اتقانها 
بطريقة  لمشاريع  الالزمة  االحتياجات  لتحديد  تكراري  منهج  هو  للمشاريع،  الرشيقة 

مرنة للغاية وتفاعلية.

اهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

أطر وممارسات اإلدارة الرشيقة للمشاريع، والعمليات والمنهجيات وفهم العقلية  	
الرشيقة وتحقيق القيمة المرجوة.

	 .)PMI( تطبيق أدوات والتقنيات الرشيقة وفقا لمعايير معهد إدارة المشاريع
فهم وتطبيق منهجية إدارة المشاريع الرشيقة . 	
إشراك أصحاب المصلحة في المشروع الرشيق من خالل إقامة حوار نشط  	

لتحديد القضايا المحتملة والمخاطر والعيوب.
شرح األدوار والمسؤوليات لكل عضو من أعضاء الفريق وبناء فريق رشيق  	

عالي األداء.
تنفيذ التخطيط  الرشيق والتكيفي على المشروع التي من شأنها أن تمكن الفريق  	

من االستجابة للتغييرات على نحو فعال.

المنهجية:   
التقديمية  العروض  مثل  التفاعلية  واألساليب  التقنيات  من  مزيجاً  الدورة  هذه  تستخدم 

والتمارين الجماعية ودراسة الحاالت والنقاشات .واألنشطة العملية والمحاكاة .  

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

والمرشحون لتولي مهام إدارة المشاريع.

المحتويات األساسية:

مبادئ وعقلية الراشقة:

المبادئ األساسية إلدارة المشاريع الرشيقة 	

بيان المشاريع الرشيقة - القيم االربع 	

اقتراح القيمة للمشاريع الرشيقة 	

إدارة المشاريع التقليدية مقابل الرشيقة 	

المنهجيات الرشيقة: 	

	 )Scrum( سكروم

تطوير المنتجات الضعيفة 	

	 )Kanban( كانبان

القيادة الرشيقة 	

إرشاك أصحاب المصلحة:

مبادئ إشراك أصحاب المصلحة 	

	 )Agile modeling( النمذجة الرشيقة

الرسومات التخطيطية إلطارات العمل  	

التواصل مع أصحاب المصلحة 	

استخدام المهارات الشخصية الهامة 	

إدارة  أداء الفريق الرشيق:

أدوار الفريق الرشيقة 	
بناء فرق عالية األداء والحفاظ عليها 	
نماذج تطوير الفريق 	
التدريب والتوجيه والوصاية 	
إنشاء مساحات عمل تعاونية 	
تتبع أداء الفريق )الرسوم البيانية لألعمال  	

المنجزة، مخططات التدفق التراكمي، السرعة(

التخطيط التكيفي:

تطور الخطط التدريجي 	
عملية التحليل القائمة على القيمة 	
أدوات تقدير الحجم للمساعدة في اعداد الخطط  	

على مستوى عال
خارطة طريق المنتج 	
تخطيط اإلصدار )Release( والتكرار  	

)Iteration(
الوقفات اليومية 	

كشف الماشكل وحلها:

عملية فهم المشكلة 	

تقدير دورة العمل واالعمال الغير منتهية  	

واالنتاجية

إدارة التهديدات والقضايا 	

تطوير سجل األعمال غير المنجزة المعدل لشمل  	

المخاطر

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

)اإلدارة الرشيقة والمرنة للمشروعات(

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.


