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الكفاءة والفاعلية في ادارة مخاطر المشاريع 
 تخطيط وإدارة وتنفيذ المشاريع بكفاءة مثالية والحد األدنى من التعرض للمخاطر
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مقدمة:
 يتمثل أحد الجوانب األساسية إلدارة المشاريع بنجاح في الحصول على الفهم الصحيح واألدوات المناسبة إلدارة المخاطر المتأصلة في كل مشروع بكفاءة. للمساعدة في تحقيق ذلك 
، قمنا بتطوير برنامج إدارة مخاطر المشروع ، والذي تم تصميمه ليكون بديهيا قدر اإلمكان ، ويوجه المشاركين لتحديد جميع المخاطر على مشاريعهم وقياسها والتخفيف منها بدقة. 

 ستركز هذه الدورة التدريبية،على   تخطيط وإدارة وتنفيذ المشاريع بكفاءة مثالية والحد األدنى من التعرض للمخاطر الضارة  وعلى الوعي بإدارة مخاطر المشروع لتقليل اآلثار 
السلبية للمشروع وتحسين تنفيذ المشروع.  و في هذه الدورة التدريبية إلدارة مخاطر المشاريع ، ستعمل من خالل النهج االستباقي لكال جانبي المخاطر: التهديدات والفرص. ويستند 

هذا النهج إلى فهم واضح لكل من النهج النوعية والكمية إلدارة المخاطر. 

أهداف الدورة:
سيتمكنالماشركونيفهنايةالدورةمن:

 الحصول على نظرة عامة على عملية إدارة المخاطر  	
 تعلم كيفية تحديد المخاطر التي تؤثر على جودة المشروع والوقت والجدول الزمني والتكلفة والنطاق  	
 تطبيق تقنيات مفيدة لتحديد وتحليل وتخفيف ومراقبة المخاطر في دورة حياة المشروع  	
 تعلم كيفية إنشاء خطة فعالة لمراقبة المخاطر واستراتيجيات إدارة المخاطر  	
 استخدم عمليات رشيقة إلدارة مخاطر المشروع  	
	  )EMV( تطوير ميزانية المخاطر على أساس القيمة النقدية المتوقعة 
تحديد أحداث  مخاطر المشروع وأولويات المخاطر المحددة 	
إجراء تحليل نوعي للمخاطر لتحديد إجمالي نتيجة مخاطر المشروع 	
وضع استجابات لمواجهة مخاطر ذات أولوية عالية 	
تحديد وتحليل التغييرات في  نطاق المشروع  ووصف أسباب وتأثيرات   تغييرات المشروع 	

المنهجية:
تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية مثل العروض التقديمية القصيرة من المستشار والمشاركين واألنشطة الجماعية. تتضمن الدورة أيضاً بعض الحسابات 

وتحليل دراسة حاالت واقعية متعلقة بإدارة مخاطر المشروع.

مخرجات الدورة:
استخدام منهج عملي من ثمان خطوات إلدارة مخاطر المشروع 	
تحديد التهديدات و الفرص و األهمية النسبية لكل منهم 	
التحكم في مخاطر عدة باستخدام استراتيجيات محددة 	
التغلب على الحواجز النفسية للمخاطر عند أصحاب المصالح و أعضاء الفريق 	
جعل المخاطر جزء أساسي من مخطط المشاريع المستقبلية 	

الفئات المستهدفة:
تستهدف هذه الدورة التدريبية مدراء المشاريع وموظفي مكاتب إدارة المشاريع والمدراء التنفيذيين واإلدارة العليا وجميع المهنيين الذين يسعون لتنمية مهاراتهم  إلدارة المخاطر 
في المشاريع والبرامج . تم اعتماد يوروماتيك من قبل معهد إدارة المشاريع )®PMI( في برنامج شركاء التدريب المعتمدين )ATP(. تعادل هذه الدورة 30 وحدة للتطوير المهني 

.)PDU(

  



    

الكفاءةوالفاعليةيفادارةخماطرالماشريع

المحتويات األساسية:

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

مقدمةيفإدارةخماطرالمرشوع:
تعريف المخاطر وإدارة المخاطر 	
مستوى المخاطر في المشاريع 	
المخاطر المطلقة ومخاطر األعمال 	
فوائد إدارة مخاطر المشروع 	
عمليات التخطيط لمخاطر المشروع 	

أنواعالمخاطر:
المخاطر المالية 	
المخاطر القانونية 	
المخاطر التشغيلية 	
المخاطر االستراتيجية 	
المخاطر التكنولوجية 	

التخطيطإلدارةالمخاطر:
مستوى تحّمل أصحاب المصلحة للمخاطر 	
فائدة المخاطر 	
عناصر خطة إدارة المخاطر 	
تأثير المخاطر وجداول االحتماالت 	
تحديد احتمالية المخاطر ومصفوفة التأثير 	

إطارعملالمخاطريفعمليةإدارةالمرشوع:
 التعاريف الرئيسية  	
	  ®PMBOK عمليات إدارة المخاطر الست 
 الغرض من المخاطر وفوائدها  	
 المسؤوليات في إدارة مخاطر المشروع  	
 دمج إدارة المخاطر في عملية إدارة المشروع  	
 تخطيط إدارة المخاطر  	
 عملية تخطيط المخاطر  	

عملياتحتديدالمخاطر:
 سياق المشروع وأصحاب المصلحة  	
 مدخالت تحديد المخاطر  	
 أدوات وتقنيات تحديد المخاطر  	
 مخرجات تحديد المخاطر  	

إجراءالتحليلالنوعيللمخاطر:
تقييم احتمالية وأثر المخاطر 	
تقديرات مخاطر المشروع 	
المخططات الهرمية 	
تصنيف المخاطر 	
تقييم المخاطر الملحة 	
درجة مخاطر المشروع 	

إجراءالتحليلالكميللمخاطر:

المقابالت واستخدام طريقة النقاط الثالثية 	
توزيعات احتمالية المخاطر 	
نموذج محاكاة مونتي كارلو 	
طريقة السلسلة الحرجة 	
تحليل الحساسية 	
	 EMV القيمة النقدية المتوقعة
أشجار القرارات 	

عمليةتقييمالمخاطر:

 تقنيات تقدير المشروع  	
	  )CPM( رسم تخطيطي للجدول الزمني - طريقة المسار الحرج 
	  )PERT( تقنية تقييم ومراجعة المشروع 
 التحليل النوعي للمخاطر  	
 التحليل الكمي للمخاطر  	

تطويرخطةاالستجابةللمخاطر:

 تحديد أولويات المخاطر  	
 المبادئ التوجيهية الستراتيجية االستجابة للمخاطر  	
 استراتيجيات االستجابة للتهديدات والفرص  	
 تخطيط وتحليل االستجابة  	
 االستجابات البديلة  	
 التحقق من صحة االستجابة  	
 االحتياطيات - الطوارئ واإلدارة  	

وضعاسرتاتيجياتاالستجابةللمخاطر:

استراتيجيات إدارة المخاطر السلبية )التهديدات( 	
استراتيجيات إدارة المخاطر اإليجابية )الفرص( 	
استراتيجية التخطيط للطوارئ 	
الخط الزمني في إدارة المخاطر 	
المخاطر الثانوية والمتبقية 	

التحكميفاالستجابةللمخاطر:

 إدارة الموارد  	
 إرشادات التحكم في المخاطر  	
 مدخالت التحكم في المخاطر  	
 أدوات وتقنيات التحكم في المخاطر  	
 مخرجات التحكم في المخاطر  	
 اإلبالغ عن المخاطر وتوثيقها  	



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

)الكفاءة والفاعلية في ادارة مخاطر المشاريع (
 تخطيط وإدارة وتنفيذ المشاريع بكفاءة مثالية والحد األدنى من التعرض للمخاطر

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.


