إدارة المشاريع االحترافية PMP
مقدمة:

يعتبر علم إدارة المشاريع من العلوم الحديثة التي عليها إقبال وإهتمام كبير جدا من قبل الدول
والحكومات والمؤسسات بمختلف أحجامها وتخصصاتها ،حيث أصبحت المشاريع هي األساس في
إدارة ومراقبة ميزانية الدولة واإلنفاقات في المجاالت المتعددة كالتعليم والصحة والخدمات والصناعة
وحتى المشاريع الخيرية والغير ربحية .فعلى سبيل المثال ال الحصر تقول الدراسات بأن معدل
المشاريع التي تجاوزت الميزانية المخصصة لها في الواليات المتحدة األمريكية في عام  2004هي
 ،%43وأن  %15من المشاريع تم إلغاؤها قبل أن تكتمل ،وأن أغلب المشاريع التي نفذت في كبرى
الشركات األمريكية إحتوت على  %42فقط من نطاق العمل المتفق عليه في بداية المشروع ،وأن
خسارة الواليات المتحدة األمريكية في المشاريع التي نفذت في ذلك العام تجاوزت  100مليار دوالر!
وقد خلصت الدراسات إلى أن أهم األسباب وراء فشل هذه المشاريع يعود إلى قلة معرفة وخبرة القائمين
عليها في المعايير العالمية إلدارة المشاريع.
ونورد هنا نماذج من جهات ومؤسسات عالمية تعتمد على هذه المنهجية في إدارة مشاريعها الضخمة:
 .1جامعة بوستن  ،BOSTON UNIVERSITYالواليات المتحدة األمريكية
 .2و ازرة الدفاع األمريكية  ،US DEPARTMENT OF DEFENSE -الواليات المتحدة
األمريكية
 .3الجيش األمريكي  ،US ARMYالواليات المتحدة األمريكية
 .4شركة مايكروسوفت  ،MICROSOFTالواليات المتحدة األمريكية
 .5شركة ديليوت لإلستشارات  ،DELOITTالمملكة المتحدة
 .6شركة سيمنس  SIEMENSلإلتصاالت ،ألمانيا
 .7شركة هاواوي تكنولوجيز لإلتصاالت  ، HUAWEIالصين
 .8بنك أمريكا  ،BANK OF AMERICAالواليات المتحدة األمريكية
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ومما سبق نجد أن إدارة المشاريع أصبحت تعتبر عصب الحياة العملية والشخصية ،ولكي نتميز
ونرتقي في اماكن العمل ،وفي مشاريعنا وأعمالنا الخاصة فنحن بحاجة ماسة لتعلم هذا الفن.

يعد هذا البرنامج تأهيل لشهادة إدارة المشاريع اإلحترافية  PMPوالتي يمنحها معهد إدارة

المشاريع  PMIاألمريكي حيث يكتسب المشارك التأهيل الالزم الجتياز االمتحان من خالل
 PMBOKويتعرف على اإلطار العام إلدارة المشروعات واألدوات واألساليب والمهارات إلدارة

المشروعات والتخطيط وإدارة الوقت وإدارة التكاليف وإدارة الجودة وإدارة الموارد البشرية للمشروعات
وكذلك إدارة االتصال وإدارة المخاطر واالحتياجات.

احملتويات:
ورشة العمل

#

اليوم

املوضوع

1

االول

مقدمة  +جمموعة عمليات البداية

2

الثاني

جمموعة عمليات التخطيط

اعداد وثيقة نطاق املشروع  +كتابة هيكل جتزئة العمل

3

الثالث

متابعة جمموعة عمليات التخطيط

خطة ادارة تكاليف املشروع  +جدولة املشروع  +خطة ادارة اجلودة

4

الرابع

متابعة جمموعة عمليات التخطيط

5

اخلامس

6

السادس

جمموعة عمليات التنفيذ  +جمموعة
عمليات املراقبة والتحكم

جمموعة عمليات االغالق  +معلومات
حول اختبار PMP

تقسيم اجملموعات وإختيار املشروع وحتديد أدوار الفريق  +كتابة ميثاق
املشروع  +حتديد وحتليل املعنيني يف املشروع

خطة ادارة املوارد  +خطة ادارة التواصل  +خطة ادارة املخاطر  +خطة ادارة
املشرتيات والتعاقدات

جتهيز العرض النهائي
مناقشة املشاريع

الفئة املستهدفة:

كافة المهتمين في تعلم إدارة المشاريع لتطبيقها في مجاالت حياتهم وتخصصاتهم سوا ًءا في مجال
اإلنتاج الزراعي أو الصناعي أو الخدمي أو المقاوالت أو الوزارات والهيئات أو تقنية المعلومات
أو البحث والتطوير أو الشركات غير الربحية.
ويعد البرنامج مهم للمنفذين والمديرين والمشرفين في القطاعين الخاص والحكومي والمهتمين
بإدارة الشركات والمشاريع التي تحتاج إلى التخطيط والجدولة والرقابة.
املـدة:

 6أيام لمدة من السبت إلى الخميس من الساعة  5:30إلى الساعة  10:30مساءا.
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اللغة:

• الشرح باللغة العربية مع التركيز على المصطلحات الرئيسية باللغة اإلنجليزية.
• المادة العلمية تكون باللغتين العربية واإلنجليزية.
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