
www.euromatech-me.com
www.euromatech.ae

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

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or reproduction 
of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against the user.

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

تنظيم ومراقبة وإنفاذ المشاريع 
والبرامج الحكومية 
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مقدمة:

إن نجاح إدارة المشاريع الحكومية بكفاءة وفاعلية وجودة يعتمد بدرجة أساسية على وجود إدارة فاعلة تقوم بالتخطيط والمراقبة ألنشطة المشروع وجدولة أنشطته بشكل صحيح 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة للتعجيل بإنجاز بعض األنشطة للوفاء بالتزام إنجاز المشروع في وقته المحدد. ويسهم في خطة التنمية الشاملة للدولة.

إن دور اإلدارة ال يقتصر على مرحلة معينة من مراحل تنفيذ المشروع بل تبدأ منذ بداية المشروع وطرحة للمنافسة وال تنتهي إال بإغالق المشروع ، وهنا على اإلدارة أن تحدد 

كافة المتطلبات لكل نشاط من األنشطة وكذا األنشطة المتوازية أي التي تنفذ مع بعضها في نفس الوقت كما يجب تحديد نقاط االختناق والمعوقات المحتملة لعالجها أو تالفيها, كذلك 

تحديد ترتيب أو تسلسل زمني إلنجاز كل نشاط وموعد بدايته ونهايته مع توزيع منظم للموارد المادية والبشرية وادارتها. 

أهداف الدورة:

متكني الماشرك من التمزي يف االىت:

توضيح المفاهيم الرئيسية لإلدارة الحديثة للمشروعات 	

المتغيرات والتحديات العالمية وبيئة العمل غير المستقرة 	

مفاهيم المشروعات الحكومية 	

قيود المشروعات والسيطرة عليها 	

إدارة المناقصات الحكومية 	

تخطيط وتنظيم المشروع 	

إدارة أصحاب المصالح 	

العقود اإلدارية للمشروعات 	

اساليب االدارة فى تدبير احتياجاتها 	

التفاوض مع المقاولين واستراتيجياته 	

إدارة مخاطر المشروع 	

المنهجية:

تستخدم الدورة مزيجاً من التقنيات التفاعلية والتدريب العملي، المشاركين سوف يقومون بدراسات حالة وتمارين لضمان نقل معارفهم الجديدة إلى مهارات عملية والثقة في تطبيقها 

في مكان المهام. 

الفئات المستهدفة:

المشروع – مشرف  أجل:   مدير  قيمة خاصة من  ذات  الدورة    , الحكومية  المشروعات  إدارة  في  يشاركون  الذين  الحماية  لجميع عناصر  مفيدا  ليكون  التدريب  تم تصميم هذا 

PMO المشروع-   المهندسون- مسؤولين الجودة –مدير



  

الفكر احلديث ىف إدارة المرشوعات:

تأثير التقنية المعاصرة في أداء الموارد البشرية 	
العملية اإلدارية ومهارات مدير المشروع 	
	 Total Quality Managementإدارة الجودة الشاملة
الفعالية.. الكفاءة..التميز 	
	 KAIZEN كايزن
تعريف المشروع - ادارة المشاريع الحكومية 	
مراحل إدارة المشاريع الحكومية 	
	 PMO عوامل نجاح مكتب ادارة المشاريع
مواصفات ومهارات مدير المشروع الناجح 	

المنافاست والعقود احلكومية:

أنواع المنافسات الحكومية 	
الممارسة األلكترونية 	
أمر التكليف- المسابقة 	
االتفاقيات االطارية والمنافسات ذات المستويين 	
إجراءات المنافسة العامة 	
التكوين النموذجى للعقد 	
إدارة عقود التشييد 	

ختطيط وتنظيم المرشوعات احلكومية:

	  Plan Schedule :عملية تخطيط إدارة الجدول الزمني للمشروع
Management

	 Define Activities عملية تعريف األنشطة
	 Sequence Activities عملية ترتيب األنشطة
	 Estimate Activity Resources عملية تقدير موارد األنشطة
	 Develop Schedule عملية تطوير الجدول الزمني للمشروع
مرحلة المراقبة والتحكم: عملية التحكم بالجدول الزمني 	

إسرتاتيجيات التفاوض مع المقاولني:

مفهوم التفاوض وصفات المفاوض الناجح 	

عناصر التفاوض 	

شروط التفاوض 	

خطوات اإلعداد للتفاوض 	

استراتيجيات التفاوض 	

المناخ التفاوضي 	

إدارة المساومة 	

 PROJECT RISKS مراقبة وإدارة خماطر بالمرشوع
:MANAGEMENT

مؤشرات أداء المشروعات 	

	 Plan Risk Management :عملية تخطيط إدارة المخاطر

	 Perform Qualitative Risk Analysis :عملية التحليل النوعي للمخاطر

	 Identify Risks :عملية تحديد المخاطر

	 Perform Qualitative Risk Analysis :عملية التحليل النوعي للمخاطر

	 Control Risks :مرحلة المراقبة والتحكم: عملية التحكم بالمخاطر

تنظيم ومراقبة وإنفاذ المشاريع والبرامج الحكومية 

المحتويات األساسية:

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



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

)تنظيم ومراقبة وإنفاذ المشاريع والبرامج الحكومية (

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.


