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بكـــه هـــي شـــركة ســـعودية رائـــدة فـــي المجاالت اإلدارية، ويتبع لها شـــركتان فرعيتان وهمـــا شـــركة لالستشارات اإلدارية، وأخرى للتعليـــم.

مــع فريقنــا المكــون مــن مجموعــة مــن المهنييــن المعتمديــن والمستشــارين ذوي الخبــرة العاليــة، ُنســاعدك علــى االســتفادة مــن الفــرص 

بنــاًء علــى اســتراتيجيات األعمــال المبنيــة علــى أفضــل الممارســات العالميــة.

ُنركــز فــي بكــه للتعليــم علــى بنــاء وتعزيــز الكفــاءات مــن خــالل طــرح أفضــل وأحــدث الــدورات التدريبيــة المعتمــدة عالميــًا فــي مختلــف 

المجــاالت، ومنهــا: إدارة المشــاريع، وإدارة المــوارد البشــرية، وتحليــل األعمــال، وتقنيــة المعلومــات، وإدارة الجــودة، وإدارة سالســل اإلمــداد 

واللوجســتيات. وُنســاعدك للحصــول علــى شــهادات مهنيــة احترافيــة التــي بدورهــا ُتســاعدك فــي االرتقــاء الوظيفــي.

ــف مــع األحــداث  نحــرص علــى اســتخدام ومواكبــة أحــدث طــرق التعليــم والتدريــب العالميــة، حيــث تتميــز دوراتنــا التدريبيــة بالمرونــة والتكيُّ

العالميــة المختلفــة بمــا يضمــن اســتمرار عمليــة التعليــم وبنــاء قــدرات األفــراد بكفــاءة عاليــة.
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تهــدف الــدورة التدريبيــة Microsoft Project إلــى تأهيــل المتــدرب  •

تأهيــاًل علميــًا وعملًيــا علــى إتقــان اســتخدام برنامــج مايكروســوفت 

بروجكــت 2016 . ويعــد البرنامــج مــن أدوات إداراة المشــاريع الحديثــة 

البيانيــة  الرســوم  بتفعيــل  البرنامــج  هــذا  يتميــز  أحجامهــا،  بمختلــف 

إلعطــاء تصــور شــامل ودقيــق عــن حالــة المشــاريع. ويمنــح طريقــة 

المشــاريع  مــن  واســعة  مجموعــة  إلدارة  بصريــًا  ومحســنة  قويــة 

العمــل  فــرق  لتفاعــل  الالزمــة  المرونــة  يعطــي  أنــه  كمــا  بفعاليــة. 

بســهولة ويســر .

أهداف الدورة

منهجية الدورة

تدريب عبر اإلنترنت )أونالين(

3 أيام- تدريب أونالين

محاكاة لالختبار

اختبارات تدريبية

أنشطة المجموعات – التقسيم لمجموعات منفصلة Break-out Room للنقاش بعد كل جلسة.

الحصول على مراجع إضافية- قاموس المصطلحات، توصيات للقراءة وغيرها

المادة العلمية باللغة اإلنجليزية
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مديرو البرامج والمشاريع •

محللو المشاريع •

منسقو المشاريع •

الفئة المستهدفة

محتويات البرنامج

إعداد خطة المشروع  

إنشاء مشروع  

خصائص المشروع  

تخصيص الشريط وخانة الوصول السريع  

مفاهيم الصيغ ومؤشرات الرسوم الجرافيكية  

القوالب العالمية  

المواعيد النهائية للمهام  

  Macro كيفية تسجيل ال

مخطط جانت  

  )Float( جدولة مدة التأخير

القيود والمحددات  

  )Milestones( تقسيم المشروع إلى مراحل

الجدولة العكسية: الجدولة من نقطة النهاية  

إنشاء جدول للموارد  

تسوية أو موازنة الموارد  

عرض التقارير  

تخصيص التقارير  

التقارير المرئية  

مشروع متكامل  

إنشاء هيكل توزيع العمل  

عالقات المهام  

وضع الخطوط األساسية للمشروع  

تقدير العمليات في المشروع  

أنواع المهام والجهد المطلوب  

الجدولة مع ُمخطط الفريق  

ُمخطط الموارد  

إنشاء جدول أولي  

تخصيص الموارد  

عرض استخدام المهام  

إعدادات التسوية  

إدارة المشروع  

خط أساس المشروع  

طرق التتبع  

االختالفات والتباين  

مقدمة- المشروع

مواضيع متقدمة

المسار الحرج

تنسيق المخرجات وطباعة التقارير

هيكل توزيع العمل

إحصائيات المشروع

مهندسو المشاريع •

مخططو المشاريع •

جميــع المهتميــن والعامليــن فــي مجــال تخطيــط وإدارة وتنفيــذ  •

المشــاريع.
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