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مقدمة:

تحتاج المنظمة إلى أن تصبح أكثر كفاءة، أي تطوير المهارات والمعرفة والسمات الالزمة، لتتطور وتنضج كمنظمة قائمة على المشروع. إن قدرة المنظمة على إدارة برنامج أو 

محفظة من المشاريع بشكل فعال، ودعم تلك المشاريع في بيئة التشغيل الخاصة بها، والتطبيق الفعال لمبادئ وعمليات وتقنيات إدارة المشاريع الفضلى، تؤثر على نجاح المشاريع 

وتحقيق األهداف والغايات التنظيمية في نهاية المطاف. وبالتالي، من خالل معالجة هذه القضايا وغيرها من القضايا ذات الصلة، زاد احتمال تطور المنظمة ونضجها وتطورها 

ونجاحها. 

تقدم يوروماتيك دورة ”   مهارات وكفاءات إدارة المشاريع PMI“ في هذه الدورة التدريبية، سيتعرف المشاركون على كيفية إعداد المشاريع وتنفيذها في الوقت المناسب لتلبية 

توقعات أصحاب المصلحة. وستوفر للمشاركين المعرفة الالزمة ليصبحوا قادة في إدارة المشاريع، يتمتعون بفهم واضح لمبادئه. يستكشف هذا البرنامج  ايضا منهجية أجايل إلدارة 

المشاريع من خالل المبادئ األساسية ألسلوب تطوير األنظمة الديناميكية.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

معرفة احدث األساليب واإلجراءات والعمليات والنظم واألدوات للكفاءة التنظيمية في إدارة ودعم المشاريع  	

وضع استراتيجية مشروع للمنظمة تتماشى مع األهداف والغايات والخطط االستراتيجية للمنظمة 	

ادارة التطوير المهني لموظفي المشروع واختيارهم وتوظيفهم 	

تصميم وتطوير وتنفيذ األساليب والمعايير والنظم المتعلقة بإدارة المشاريع 	

وضع معايير الكفاءة التي يمكن أن يستند إليها القياس والتقييم  في ادارة المشاريع 	

قياس كفاءة المنظمة في إدارة ودعم المشاريع وطريقة تقييمها 	

معرفة المنهجيات المختلفة في االدارة الرشيقة  للمشاريع 	

كيفية التعامل مع و إدارة أطراف  واصحاب المصلخة في المشروع 	

فهم كيفية قيادة الفريق و متابعة أدائه 	

اتقان  التخطيط المتكيف  في ادارة  المشاريع 	

معرفة كيفية اكتشاف و حل المشاكل في ادارة المشاريع 	

المنهجية:

تعتمد هذه الدورة التدريبية على التمارين العملية الفردية والجماعية التي يتم من خاللها اكساب المشاركين المهارات الالزمة إلدارة المشاريع. كما تستخدم هذه الدورة التدريبية 

عدداً من دراسة الحاالت والعروض التقديمية يتبعها النقاشات التلخيصية باالضافة إلى التقييمات في اليوم األول واليوم األخير.

الفئات المستهدفة:

تستهدف الدورة التدريبية جميع المهنيين الذين يسعون لتعزيز إلمامهم في كيفية وضع وإدارة المشاريع.
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المحتويات األساسية:
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MEMBER

لمحة عامة عن إدارة الماشريع:

تعريف المصطلحات في إدارة المشاريع 	

عمليات إدارة المشروع 	

دورة حياة  المشروع 	

تأثير الهيكل التنظيمي على إدارة المشروع 	

اسرتاتيجية المرشوع:

اإلدارة االستراتيجية للمشاريع مقابل اإلدارة التقليدية 	

النماذج المالية الختيار المشروع 	

	 )NPV( صافي القيمة الحالية

:)PPM( مهنجية إدارة حمفظة الماشريع

	 :)PPM( مراحل إدارة محفظة المشاريع

بناء األساس 	

تصميم المحفظة 	

بناء المحفظة 	

مراقبة والتحكم بمحفظة المشاريع 	

تقييم المرشوع وحتديد األولويات:

تقييم المشاريع: 	

قيمة المساهمين 	

محركات قيمة المساهمين 	

أدوات التقييم المالية 	

أدوات التقييم غير المالية 	

ختطيط المرشوع وجدولته:

	 )WBS( إعداد هيكل تقسيم العمل

تقدير المدة الزمنية 	

	 )CPM( طريقة المسار الحرج

تخطيط الموارد 	

تسريع المدة الزمنية للمشروع 	

التقنيات األخرى للتخطيط: 	

طريقة السلسلة الحرجة   	

التخطيط التكيفي للمشاريع الرشيقة 	

إعداد موازنة المرشوع:

 تقنيات تقدير التكلفة 	
احتياطات الحاالت الطارئة واالحتياطات اإلدارية 	
خط أساس للتكلفة 	
موازنة المشروع 	
تحليل التدفق النقدي 	
الحساب األفضل للتكاليف 	

إدارة التواصل مع أصحاب مصلحة المرشوع:

خطة التواصل مع أصحاب المصلحة 	
قنوات التواصل مع أصحاب المصلحة 	
المنهجية الشاملة للتواصل 	
إدارة أصحاب المصلحة ضمن سياق العالم االفتراضي 	
إدارة أصحاب المصلحة ذوي الشخصيات الصعبة 	
إدارة الخالفات مع أصحاب المصلحة 	
أساليب إدارة الخالفات 	
العوامل المؤثرة على أساليب الخالفات  	

قيادة أصحاب المصلحة المرشوع:

الدور القيادي لمدراء المشاريع 	
إرشادات قيادة أصحاب المصلحة 	
عامل الزمن في تحديد أسلوب القيادة 	
عامل المقدرة في تحديد أسلوب القيادة   	
مصفوفة القيادة  	
إختيار األسلوب األمثل في قيادة أصحاب المصلحة 	
القيادة دون صالحيات مباشرة 	
نموذج القيادة المتكيفة تبعا للموقف 	

مراقبة المرشوع:

منهجية القيمة المكتسبة 	
إدارة التباينات 	
مؤشرات األداء الرئيسية 	
لوحات اإلنجازات وبطاقات األداء 	

إدارة خماطر المرشوع:

تحديد مخاطر المشروع 	
التحليل النوعي للمخاطر 	
التحليل الكمي للمخاطر 	
تخطيط التصّدي لمخاطر 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

)PMI مهارات وكفاءات إدارة المشاريع  (

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.


