دليل تعريف األقسام األساسية للمقررات اإللكرتونية
لدورة إدارة المشاريع اإلحترافية PMP
الفئة املستهدفة من الدليل:
 املدرب. املتدرب. -الدعم الفين.

تفاصيل الدليل:
يتضمن دليل األقسام األساسية ملقرر دورة إدارة املشاريع اإلحرتافية  PMPما يلي:
 التعريف بالربنامج -اهلدف العام من الربنامج

 األهداف التفصيلية للربنامج حماور الربنامج -التقييم الذاتي للربنامج

فيما يلي توضيح األقسام األساسية
التعريف بالربنامج
تعد املشاريع عصب احلياة العملية والشخصية  ،ولكي نتميز ونرتقي يف أماكن العمل  ،ويف مشاريعنا وأعمالنا اخلاصة فنحن حباجة ماسة لتعلم
هذا الفن .ويطيب لنا أن نساهم يف نشر ثقافة إدارة املشاريع االحرتافية وفق منهج املعهد العاملي إلدارة املشاريع) (PMIوذلك بتقديم هذا
الربنامج التدرييب الذي يعد مقدمة عن إدارة املشاريع االحرتافية ) (PMPحيث نقدم هذا الربنامج التدرييب ملدراء املشاريع و أفراد فريق
املشروع  ،ومدراء العموم واملشرفني على املشاريع  ،و املستفيدون من املشاريع ومتخذي القرارات اليت تتعلق باملشاريع  ،واالستشاريون وكل من ل
عالقة بإدارة املشاريع وما يتعلق بها ولكل من طبيعة عمل هلا عالقة باإلدارة بشكل عام و للمهندسني يف خمتلف التخصصات ولكل من يرغب يف
تطوير وحتسني قدرات هذه الدورة املتميزة  .تشتغل هذه احلقيبة التدريبية على تقديم تصور معريف شامل عن إدارة املشاريع  ،وال تقتصر
هذه احلقيبة على هذا التقديم  ،بل تتجاوزه إىل جتارب تطبيقية من واقع ممارسات فعلية من خرباتنا التدريبية واإلدارية واالستشارية ننقلها
للمشاركني يف الربنامج التدرييب  .إننا نتطلع إىل أن تكون هذه احلقيبة التدريبية ،مدخالً حلوار أوسع ومعمق يفضي إىل خلق مناخات إدارية
تفاعلية تؤدي إىل إحداث حتول يف العملية اإلدارية مبجملها  ،ومبا جيري يف حجرة التدريب بشكل خاص يف إطارها االجتماعي بأبعاده كافة
.

اهلدف العام من الربنامج
يهدف هذا الربنامج التدرييب املقدم من معهد اخلبري الرتبوي إىل إكساب املشرتكني املهتمني مبجال املشاريع أهم معارف ومهاارت ادارة املشاريع
االحرتافية بدء من اطالق املشروع حتى تنفيذه وحتقيق األهداف العامة للمنشأة من خالل ممارسة أفضل االسرتا تيجيات وفق معايري ومنهجية
PMIالعاملية ،باإلضافة لتأهيل املشرتكني الختبار  PMIالدولي.

األهداف التفصيلية للربنامج
سيتمكن املتدرب يف نهاية الدورة من أن:
 .1يذكرأهم مهارات إدارة املشاريع
 .2يتعرف على منهجية PMI
 .3خيطط للمشرع
 .4حيلل السوق واملنافسني
 .5يذكر دور مدير املشروع واملهام املنوط ب
 .6يشرح خطوات التقديم وآلية االختبار للحصول على شهادة مدير املشاريع االحرتافية  PMPومعرفة املصادر املساعدة الجتياز االختبار

حماور الربنامج
 .1مدخل إىل إدارة املشاريع :حقائق و معلومات


حقائق و إحصائيا ت حول العامل



املدارس و االجتاها ت يف إدارة املشاريع

 .2نظرة على دليل إدارة املشروعات PMBOK


الغرض من الدليل



هيكلة الدليل



منهجية ( )PMIاملعهد العاملي

 .3إطار إدارة املشروعات PMP


ما هو املشروع؟



ماذا نقصد بإدارة املشاريع؟



جماالت اخلربة



سياق إدارة املشروعات



أسئلة وأجوبة

 .4نظام و دورة حياة املشرو ع



دورة حياة املشروع



أصحاب املصلحة والتأثري



التأثريات التنظيمية



أسئلة وأجوبة

 .5عمليات إدارة املشروع


عمليات إدارة املشروعات



مراحل عمليات إدارة املشروع



تداخالت وعالقات العمليات



خريطة عمليات املشروع



أسئلة وأجوبة

 .6إدارة تكامل املشروع


إنشاء وثيقة تأسس املشروع



إنشاء بيان نطاق املشروع املبدئي



تطوير خطة إدارة املشروع



مباشرة وإدارة تنفيذ املشروع



مراقبة وضبط تنفيذ املشروع



التحكم املتكامل بالتغيري



االنتهاء من املشروع وإغالق



أسئلة وأجوبة

 .7إدارة نطاق املشروع


ختطيط النطاق



تعريف النطاق



إنشاء هيكل جتزئة العمل



التحقق من النطاق



ضبط النطاق



أسئلة وأجوبة

 .8إدارة وقت املشروع


حتديد املهمات



تتابع املهمات



تقدير موارد واحتياجات املهمات



تقدير مدة املهمات



تطوير اجلدول الزمين



ضبط اجلدول الزمين



أسئلة وأجوبة

 .9إدارة تكاليف املشروع


تقدير التكلفة



تقدير موازنة املشروع



مراقبة التكاليف والتحكم فيها



أسئلة وأجوبة

 .11إدارة جودة املشروع


ختطيط اجلودة



التأكد من تطبيق اجلودة



مراقبة تطبيق اجلودة



أسئلة وأجوبة

 .11إدارة املوارد البشرية للمشروع


ختطيط املوارد البشرية



تكوين فريق العمل



تطوير فريق العمل



إدارة فريق العمل



أسئلة وأجوبة

 .12إدارة االتصاالت يف املشروع


ختطيط االتصاالت



توزيع املعلومات



تقارير األداء



إدارة أصحاب املصلحة



أسئلة وأجوبة

 .13إدارة خماطر املشروع


ختطيط إدارة املخاطر



حتديد املخاطر



التحليل النوعي للمخاطر



التحليل الكمي للمخاطر



االستجابة للمخاطر



مراقبة وضبط املخاطر



أسئلة وأجوبة

 .14إدارة التعاقدات و التوريدات


التخطيط للتوريدات و التعاقدات



التجهيز للتعاقدات



طلب عروض املوردين



اختيار العرض املناسب وامتام التعاقد



إدارة العقد واإلشراف علي



إمتام العقد وإغالق



أسئلة وأجوبة

التقييم الذاتي للربنامج
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQSbbq-

TAkpv6ewtQbmY3I7BHI1cvzz1rUR2vrrLX9IfRhQQ/viewform

