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اإلدارة المتكاملة للمشاريع

مقدمة:

 تلبي إدارة المشاريع المتكاملة، الحاجة إلى قيادة شاملة وفعالة إلدارة المشاريع وذلك إلدارة الموارد والفريق االستشاري والمقاولين، مع الحفاظ على الشفافية والتحكم في المشروع.  

في هذا البرنامج التفاعلي والديناميكي التخصصي، يكتسب المشاركون فهما للقضايا واألدوات والمفاهيم األساسية واألكثر تقدما لنهج إدارة المشاريع المتكاملة. يتم استخالص 

األمثلة من المشاريع العامة والخاصة على العديد من المستويات واألنواع، سيتم تناول كل من المشاريع الدولية، والتحديات والفرص الفريدة في كل حالة.  

تشمل الموضوعات الرئيسية دورة حياة المشروع،  النموذجية ومراحله الرئيسية. خيار طرق تسليم المشروع المختلفة وكيفية تحديد الطريقة التي تناسب احتياجاتك ؛ كيفية تحديد 

وإدارة أدوار ومسؤوليات جميع الكيانات المشاركة في المشروع ؛ والتسليم الفعال لجميع مراحل المشروع ، بما في ذلك الجدوى ، وخطة واستراتيجية تنفيذ المشروع ، واختيار 

االستشاريين والمقاولين ، وعملية طلب تقديم العروض ، ومسؤوليات مراحل التصميم قبل وبعد التخطيط ، والرسومات التنفيذية ، وجدولة المشروع اإلجمالية وتصميم الميزانية 

، ومشاركة المقاول من الباطن في عملية التصميم ، وهندسة القيمة ، والمسؤوليات ، والقضايا البيئية ، وإدارة المخاطر وعدم اليقين.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

إتقان مبادئ إدارة المشاريع الرئيسية½	

	½)PMI( تحديد أطر العمل والعمليات واألدوات المرتبطة بإدارة المشاريع والتي تتطابق مع معايير المعهد الدولي إلدارة المشاريع

	½)IPMA و Design Build و LEAN و IPD( إدارة دورة حياة المشروع وطرق تسليم المشروع البديلة الرئيسية

تحقيق الجدولة اإلجمالية للمشروع ووضع الميزانية. والتعرف على المخاطر والشكوك والتخفيف من فعاليتها من خالل عملية إدارة استباقية½	

وضع أسس متينة واختيار فرق عالية األداء )التأهيل المسبق ،  مصفوفة المقارنة(½	

تحفيز الفرق على المفهوم واالستراتيجيات واألدوات وتنفيذ المشروع½	

اإلدارة المباشرة للفريق والفريق الفرعي والقيادة للمشروع½	

تطور إستراتيجية مشروعك لضمان التوافق مع اإلستراتيجية العامة للمؤسسة باستخدام النماذج المالية وغير المالية½	

تصميم مخططات وجداول وخطط المشاريع واستخدام مختلف التقنيات في تأدية العمليات التحليلية للمشروع وجداوله وخططه½	

تحديد األساليب المختلفة لتقدير التكلفة وميزانية المشروع والقدرة على إجراء تحليل التدفق النقدي للمشروع½	

إدارة انحرافات الوقت والتكلفة من خالل تطبيق تحليل القيمة المكتسبة وتطوير مؤشرات األداء الرئيسية للمشروع ½	

المنهجية:

النهج التفاعلي العملي للتعلم هو منهجية هذه الدورة.  تقوم منهجية التدريب لدينا في هذه الدورة التدريبية، على أسس المشاركة والتفاعل والممارسة العملية خالل وورش العمل 

والمحاكاة التفاعلية وحلقات النقاش ودراسة الحاالت العملية. لمساعدة المشاركين على ترسيخ وتوكيد معارفهم ومهاراتهم التي يكتسبونها خالل فترة البرنامج، مما يساعد على 

تعزيز عملية التعلم من خالل الخبرة المباشرة. ونستخدم مجموعة تقنيات ووسائل تدريبية متنوعة ومنها:

الفئات المستهدفة:

تستهدف الدورة التدريبية جميع المهنيين الذين يسعون لتعميق معرفتهم في كيفية إدارة المشاريع. كما أنها مصممة لتقّدم األسس والمهارات اإلدارية الالزمة إلدارة مخاطر وتكلفة 

ووقت المشاريع المعقدة.

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

محتويات البرنامج:محتويات البرنامج:

المهنجيات احلديثة يف  إدارة الماشريع:

تعريف مصطلحات إدارة المشاريع½	

عمليات إدارة المشروع½	

دورة حياة  ادارة المشاريع½	

تأثير الهيكل التنظيمي على إدارة المشروع½	

اسرتاتيجية المرشوع:

إدارة المشاريع االستراتيجية مقابل إدارة المشاريع التقليدية½	

تحديد المشاريع التي تدعم استراتيجيتك½	

تحليل SWOT نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر½	

اإلدارة االستراتيجية للمشاريع½	

النماذج المالية الختيار المشروع½	

	½)NPV( صافي القيمة الحالية

شجرة القرار½	

ختطيط المرشوع وجدولته:

تحديد نطاق المشروع½	

	½)WBS(  إعداد هيكل تقسيم العمل

تقدير المدة الزمنية½	

	½)CPM( طريقة المسار الحرج

تغيير العالقات المنطقية½	

تخطيط الموارد½	

تسريع المدة الزمنية للمشروع½	

أساليب تخطيط المشاريع األخرى½	

التخطيط التكيّفي للمشاريع الرشيقة½	

المنهجية التقليدية مقابل المنهجية الرشيقة½	

إعداد موازنة المرشوع:

أنواع التكاليف½	

تقنيات تقدير التكلفة½	

احتياطات الحاالت الطارئة واالحتياطات اإلدارية½	

خط أساس للتكلفة½	

موازنة المشروع½	

تحليل التدفق النقدي½	

ضغط الجدول الزمني عبر تقليص وقت اإلنجاز½	

مراقبة المشروع½	

القيمة المكتسبة½	

إدارة التباينات½	

مؤشرات األداء األساسية½	

لوحات المعلومات وبطاقات اإلنجاز½	

إدارة خماطر المرشوع:

تحديد مخاطر المشروع½	

التحليل النوعي للمخاطر½	

التحليل الكمي للمخاطر½	

تخطيط التصّدي لمخاطر المشروع½	

إدارة الرباجم:

دورة حياة البرنامج½	

وضع الهيكل التفصيلي لبرنامج العمل½	

وضع الجدول الزمني للبرنامج½	

وضع الخطة المالية للبرنامج½	



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

)اإلدارة المتكاملة للمشاريع(
افضل ممارسات ادارة وتسليم المشروع للحد من المخاطر تؤكد على التعاون والمساءلة والتحكم

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.


