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 التنسيق واإلدارة الفعالة للماشريع
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مقدمة:

أنشطة  في  والتحكم  واالتصال  والتكامل  التنسيق  كفاية  عدم  بسبب  ولكن  المشروع،  منفذي  جانب  من  التقنية  المهارات  إلى  االفتقار  بسبب  ليس  المشاريع،  تفشل  ما  كثيرا 

المشروع واألشخاص وأصحاب المصلحة والمقاولين. ويرجع ذلك أساسا إلى عدم قدرة العديد من مديري المشاريع على تطبيق أدوات وتقنيات تنسيق ومراقبة المشاريع الحديثة 

بنجاح على مشاريعهم ، وكذلك إلدارة وتحفيز الموارد البشرية المخصصة للمشروع.  

 وباإلضافة إلى الخسائر المالية التي تكبدتها المنظمة، فإن العديد من هذه المشاريع ال تحقق أيضا النوعية المطلوبة من النتائج المتوخاة للمشروع، كنتيجة مباشرة لعدم كفاية تحديد 

متطلبات العمالء أو المستعمل النهائي وتعريفها وتخطيطها ومراقبتها. في هذا المستوى من اإلدارة ، يتفاعل مديرو المشاريع والبرامج بدرجة أكبر بكثير مع أهداف وغايات العمل 

االستراتيجية للشركة ، وعادة ما يشاركون في القرارات التجارية والمالية االستراتيجية التي تؤثر على النجاح العام وكفاءة المنظمة.  

 ومن ثم، فإن التكامل واالستخدام المفيد للموارد التنظيمية، وتطبيق مهارات إدارة حافظة المشاريع، يصبحان أمرين حاسمين إلنجاز المشاريع بفعالية ونجاح .  تم  تصميم هذه الدورة 

 التنسيق واإلدارة الفعالة للمشاريع ، الكتساب المعرفة بالتقنيات المستخدمة في تخطيط المشاريع والتحكم فيها ،   تحديد وتصميم ودمج متطلبات المستخدم النهائي بشكل منهجي في 

المشروع ،  .وطوير أنظمة فعالة لمراقبة األداء والتحكم فيه .

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 اكتساب المعرفة بالتقنيات المستخدمة في تخطيط المشاريع والتحكم فيها �	

 تحديد وتصميم ودمج متطلبات المستخدم النهائي بشكل منهجي في المشروع �	

 تحديد مصادر المخاطر وتعلم كيفية التخفيف من المخاطر المحتملة والتعامل مع عدم اليقين �	

 تعرف على كيفية إدارة وثائق المشروع وإعداد التقارير �	

 تطوير أنظمة فعالة لمراقبة األداء والتحكم فيه �	

 اختيار الموارد البشرية وتطويرها وإدارتها بشكل فعال �	

المنهجية:

يتم تعزيز عملية التعلم في الدورة عبر مزيج من المحاضرات، و الحاالت الدراسية، و التمارين والمحاكاة. في بيئة قاعة تفاعلية، ستشارك في دراسات حالة واقعية  ومناقشات 

حية وتمارين عملية. 

الفئات المستهدفة:

هذه الدورة التدريبية مثالية لمديري المشاريع، وأعضاء فريق المشروع، ومساعدي المشروع، ومديري المشاريع الجديدة والمهنيين المتخصصين من األقسام األخرى الذين يعملون 

مع مديري المشاريع أو أي شخص يسعى للتطوير الوظيفي في مجال تنسيق و إدارة المشاريع.

  



    

 التنسيق واإلدارة الفعالة للماشريع

المحتويات األساسية:

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

مقدمة يف إدارة الماشريع :

 ما هو المشروع؟ �	
 ما هي إدارة المشاريع؟ �	
 تعريف مدير المشروع �	
 أصحاب المصلحة �	
 تمهيد الطريق لمواءمة المشروع مع االستراتيجية �	
 مجاالت المعرفة وتدفق عملية المشروع �	
 إدارة البرامج وإدارة المحافظ �	
 إدارة البرامج وإدارة المشاريع �	
 العوامل البيئية للمؤسسة �	

 معيار دورة حياة إدارة الماشريع :

 عمليات إدارة المشاريع �	
 بدء مجموعة العمليات �	
 مجموعة عملية التخطيط �	
 مجموعة العمليات المنفذة �	
 مجموعة عمليات المراقبة والتحكم �	
 مجموعة عملية اإلغالق �	

 إدارة تكامل المرشوع :

 ما هي إدارة تكامل المشروع؟ �	
 تطوير ميثاق المشروع �	
 حلقه العمل �	
 الهياكل التنظيمية �	
 التنظيم الوظيفي �	
 تنظيم مصفوفة ضعيف �	
 تنظيم مصفوفة قوية �	
 تنظيم المصفوفة المتوازنة �	
 المنظمة المسقطة �	
 تأثيرات الهيكل التنظيمي على المشاريع �	

تعريف متطلبات المستخدم الهنايئ 
وتطويرها وإدارة نطاق المرشوع:

 ما هي إدارة نطاق المشروع؟ �	
 تخطيط النطاق �	
 بيان النطاق �	
 تعريف النطاق �	
 تحليل أصحاب المصلحة �	
 أهداف المشروع �	
 هيكل تقسيم العمل �	
 التحقق من النطاق �	
 التحكم في النطاق �	
 حلقه العمل �	

 اختيار وتطوير فريق المرشوع :
 حلقة االتصال �	
 مراحل تطوير الفريق �	
 ديناميات تطوير الفريق �	
 أنواع السلطة / السلطة �	
 التسلسل الهرمي ماسلو �	
 إدارة الموارد البشرية �	
 ما هي القيادة؟ �	
 تعريف الفريق �	
 أساليب القيادة الظرفية �	

طرق اختيار المرشوع وإدارة الوقت:
 اختيارات المشروع �	
 صافي القيمة الحالية �	
 تكلفة الفرصة البديلة �	
 معدل العائد الداخلي �	
 فترة االسترداد �	
 نسبة الفائدة إلى التكلفة �	
 ما هي إدارة وقت المشروع؟ �	
 تعريف النشاط �	
  قائمة األنشطة �	
 سمات النشاط �	
 تسلسل النشاط �	
	� )PDM( طريقة تخطيط األسبقية 
 جدول شبكة المشروع �	
 تقدير موارد النشاط �	
 توافر الموارد �	
 تقدير من أسفل إلى أعلى �	
 متطلبات موارد النشاط �	
 تقدير مدة النشاط �	
 تطوير الجدول الزمني �	
 طريقة المسار الحرج �	
 ضغط الجدول الزمني �	
 التحكم في الجدول الزمني �	
 حلقه العمل �	

 إدارة جودة المرشوع :
 ما هي إدارة جودة المشروع؟ �	
 تخطيط الجودة �	
 إدارة الجودة �	
 أداء ضمان الجودة �	
 إجراء مراقبة الجودة �	
 مخطط السبب والنتيجة �	
 مخططات التحكم �	
 مخطط انسيابي �	
 مخطط باريتو �	
 تشغيل الرسم البياني �	
 حلقه العمل �	

 حتليل خماطر المرشوع والطوارئ :

 التعاريف - ما هي المخاطر؟ �	
 عملية إدارة المخاطر �	
 نموذج إدارة المخاطر �	
 تحديد أحداث المخاطر المحتملة �	
 تقنيات تحليل المخاطر النوعية وشبه الكمية �	
 مصفوفات المخاطر وترتيب المخاطر �	
 التطوير التدريجي لخطة إدارة المخاطر �	
 التحديد الكمي التفصيلي للمخاطر وتحديد �	

األولويات 
 مفاهيم القيمة النقدية المتوقعة �	
 القياس الكمي للمخاطر والقيمة النقدية المتوقعة �	
 سجل المخاطر �	
 مصفوفة االحتماالت والتأثير �	
 تخطيط االستجابة للمخاطر �	
 استراتيجيات تخطيط االستجابة للمخاطر �	
 خطة الطوارئ �	
 حلقه العمل �	

إدارة تقدم المرشوع والتحكم فيه وإغالق 
المرشوع:

 تقارير إدارة المشاريع �	
	� )EV( القيمة المكتسبة 
 مصطلحات القيمة المكتسبة الرئيسية �	
 الجمع بين الجدول الزمني والتكاليف �	
 تقرير حالة المشروع �	
	� )CV( فرق التكلفة 
	� )SPI( مؤشر أداء الجدول الزمني 
	� )CPI( مؤشر أداء التكلفة 
 التكلفة التقديرية عند االنتهاء �	
 المدة المقدرة عند االنتهاء �	
 إغالق المشروع �	



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

) التنسيق واإلدارة الفعالة للمشاريع(
تطبيق أدوات وتقنيات تنسيق ومراقبة المشاريع الحديثة

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.


