
المشار�ــــع ادارة أساس�ات  نامج ا ل�ب
ي  التدر�يب

اللغة الع���ة  نامج  لغة ال�ب

ساعة 18 مدة 
البرنامج                 

كات الحال�ة كونها تنطبق ع� اغلب  ي ال�ش
إدارة المشار�ــــع �ي احد الموضوعات الهامة �ض

كات كات الغاز والنفطال�ش . سواء أ�انت هندس�ه أو تكنولوج�ة او �ش
ض مفهوم االدارة وادارة المشار�ــــع اال انهما �ختلفان �شكل او  ع� الرغم من التداخل الشد�د بني

.اخر
علوم وعالقتهما بالهذە الدورة ستغ�ي �شكل مفصل هذە الفروق والعالقات المتداخلة بينهما 

.االخرى

اھداف البرنامج          

:التال�ةالمواضيع الرئ�س�ة غ�ي الدورةت

ي ادارة المشار�ــــع-1
وع، برنامج،: مقدمة �ض .المشار�ــــعادارةمحفظة، و تع��ف ما هو الم�ش

وع-2 وع ومراحل تنف�ذ اي م�ش ي ادارة الم�ش
اضافة ا� العنا� االساس�ة . اهم�ة التخط�ط �ض

ها من المصطلحات ذات العالقة .الالزمة للتخط�ط الج�د ودراسة الجدوى وغ�ي

وع -3 ض مجاالت العمل المختلفة ضمن ): المرحلة االو�(ادارة تكامل الم�ش التنسيق بني
وع الواحد .الم�ش

وع -4 وع للتأ�د ): المرحلة الثان�ة(إدارة نطاق الم�ش يتضمن مجموعة العمل�ات الالزمة للم�ش
وع �س�ي وفق المخطط كما �شمل تع��ف اصحاب المصالح وعمل�ة اتخاذ القرار . من ان الم�ش

اف وموضوعات اخرى .والقيود ونطاق اال�ش

و ): المرحلة الثالثة(ادارة الوقت -5 ع ينطوي ع� العمل�ات لضمان انه سيتم االنتهاء من الم�ش
ي الموعد المحدد باستخدام اسلوب المسار الح�ج 

، تحد�د اال�شطة، (�ض ي
الجدول الزميض

ها من المواضيع ). حسابات الموارد، وغ�ي

تنطوي هذە المرحلة ع� العمل�ات لضمان ان نفقات ): المرحلة الرابعة(ادارة التكلفة -6
ان�ة المحددة ض وع ال تتجاوز الم�ي حساب التكلفة، : و�شمل هذە المرحلة االمور المال�ة. الم�ش

ها من المواضيع المال�ة االخرى .  انواع النفقات، تقي�م حجم العمالة والمعدات المطلوب، وغ�ي
.كما �شمل مواضيع مثل انواع العقود وطرق التسل�م

وع -7 وع قد ):  المرحلة الخامسة(إدارة جودة الم�ش �شمل هذە المرحلة التأ�د من ان الم�ش
و�شمل مواضيع مثل تع��ف الجودة . تم انجازە وفق ما هو مخطط له او ما هو متوقع منه

ها من المواضيع .وضمان الجودة ومراقبة الجودة وغ�ي
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نامج ما ��ي  : تتضمن المواضيع الرئ�س�ة لل�ب
�ة -8 �ة ): المرحلة السادسة(ادارة الموارد الب�ش تتضمن ادارة الموارد الب�ش

وع االجراءات الالزمة الستخدام االشخاص استخداما فعاال ضمن للم�ش
وع باعتبار ان االشخاص هم الذين �قررون نجاح وفشل المنظمات  الم�ش

. والمشار�ــــع

وع -9 التهد�د االسا�ي ): المراحلة السابعة(ادارة التواصل ضمن الم�ش
وع من . للعد�د من المشار�ــــع هو عدم وجود تواصل فعال ضمن الم�ش

ي مجال التكنولوج�ا ع� انهم ناح�ة اخرى ال ينظر ا�
ض �ض المتخصصني

اشخاص ذوو قدرة ج�دة ع� التواصل، ول�ن تظهر االبحاث ان عليهم 
ي �شغلونها

ي المرا�ز اليت
�ب تعت. التواصل بفعال�ة ل�ي �حققوا النجاح �ض

ي 
ق�ة بالنسبة لموظ�ض المهارات الشف��ه من العوامل االساس�ة لل�ت

.تكنولوج�ا المعلومات

وع-10 وع �ي علم وفن : ادارة المخاطر المتعلقة بالم�ش ادارة مخاطر الم�ش
وع خالل دورة ح�اته،  ي قد تواجه الم�ش

�ستخدم لتحد�د المخاطر اليت
وع قد ر وتحد�د ك�ف�ة االستجابة ا� هذە المخاطر بما �حقق غا�ات الم�ش

.االمكان

وع-11 �ات الم�ش وع : ادارة مش�ت �ات واإلمداد الم�ش المنطقة (إدارة المش�ت
�ات �ي مجموعة من العمل�ات المستخدمة للحصول  معارف إدارة المش�ت

وع .ع� المواد والخدمات الالزمة إلنجاز الم�ش

.التوثيق، و�دارة العقودإدارة-12

ي قطر-13
ض والممارسات واللوائح: إدارة المشار�ــــع �ض .القوانني

.ادارة الصحة والسالمة، والبيئة-14

ي إدارة المشار�ــــع-15
ة: تطب�قات الحاسوب �ض ض وستكون هذە التغط�ة وج�ي

مثل استخدام برنامج أورا�ل إلدارة العقود

ة جدا للمهارات الالزمة إلدارة : موضوعات داعمة اخرى-16 ض تغط�ة وج�ي
ي ل�س لها عالقة باالمور السابقة مثل إدارة الوقت، الق�ادة، 

المشار�ــــع اليت
ي 
إدارة ال�اعات و�دارة اإلجهاد، الذكاء ،بناء الف��ق، تغي�ي اإلدارة �ض

، مهارات االستماع ض ، فن الفعالة، و�عداد التقار�ر، والتحف�ي ي
.العاط�ض
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:الدورة مف�دة للجميع، ول�ن ع� وجه الخصوص
وع" وع "ف��ق إدارة الم�ش ي إدارة م�ش

ض �ض ؛ جميع األعضاء المشاركني
من أي ن�ع،

ي 
ض �ض وع"دعم الموظفني ،"ف��ق إدارة الم�ش

ي أو المتعلقة ب�دا) المتخصصة(التقن�ة 
رة الناس العمل الذي هو �ض

وع الندوة �جعلهم ع� بينة من المجاالت والعالقات . الم�ش
.لمنطقتهم أخرى

الفئة المستهدفة

. ات والمناقشة لالستفادة �شمل الدورة ع�  التدر�ب والمحا�ض
ف ع� الدورة ض والم�ش ات المشاركني . من خ�ب

حاالت ادار�ة وحل اسئلة عمل�ة كما �شمل الدورە ع� دراسات
ة .داخل المحا�ض

/  المادة التدر�ب�ة 
التتكنولوج�ا 
المستخدمة
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