
PMP® إدارة المشاريع االحترافية
دورة تدريبية

الشهادة معتمدة من
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بكــه هــي شــركة رائــدة فــي المجــاالت اإلداريــة، تمتلــك شــركتين فرعيتيــن وهمــا شــركة لالستشــارات اإلداريــة، وشــركة للتعليــم. 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.

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

العالميــة المختلفــة بمــا يضمــن اســتمرار عمليــة التعليــم وبنــاء قــدرات األفــراد بكفــاءة عاليــة.

بكه في أرقام

 ?لماذا بكه

 +1,000 +20,000+300 +600+80

دورة
تدريبية 

مدرب مشروع
واستشاري

كفاءة تم
بناؤها 
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ــار عالمــي  • تعــد محتــرف إدارة المشــاريع )®PMP( شــهادة معتــرف فيهــا كمعي

فــي مجــال إدارة المشــاريع. تهــدف الــدورة إلــى إكســاب المتــدرب المهــارات 

الالزمــة لالســتعداد المتحــان محتــرف إدارة المشــاريع ®PMP واجتيــازه بنجــاح. 

المصطلحــات  التدريبيــة، ســتتعلم  المشــاريع  إدارة  خــالل دورة محتــرف  مــن 

األساســية واألدوات والتقنيــات الــواردة فــي دليــل®PMBOK. كمــا ســتقوم 

فــي هــذه الــدورة بتطبيــق الممارســات المعتــرف بهــا عموًمــا إلدارة المشــاريع 

والتــي أقرهــا معهــد إدارة المشــاريع )PMI( كممارســات ناجحــة إلدارة المشــاريع.

تقــدم لــك هــذه الــدورة التدريبيــة المعتمــدة مــن معهــد إدارة المشــاريع 35  •

.®PMP ســاعة تدريبيــة  لتأهيلــك المتحــان محتــرف إدارة المشــاريع

7 أيام | تدريب عبر اإلنترنت )أونالين(

محاكاة لالختبار

اختبار تدريبي

 نشاط للمجموعة )جلسة منفصلة( بعد كل درس

إمكانية الوصول إلى مراجع إضافية - قواميس / كتب موصى بقراءتها / المادة التعليمية

 ستكون المادة باللغة اإلنجليزية

أهداف الدورة

منهجية الدورة

تدريب عبر اإلنترنت )أونالين(
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الفئة المستهدفة

محتويات البرنامج

مدراء المشاريع الذين أثبتوا مهاراتهم وخبراتهم.  

األفراد الذين لديهم خبرة عملية في إدارة المشاريع.  

األشخاص الذين يرغبون في بناء معرفتهم في مجال إدارة المشاريع.  

  .PMP أي شخص يرغب في الحصول على شهادة

بناء الفريق  

تحديد القواعد األساسية للفريق  

التفاوض على اتفاقيات المشروع  

تمكين أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة  

تدريب أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة  

إشراك ودعم أعضاء الِفَرق التي تعمل عن بعد/ الموظفين   
الذين يعملون عن بعد

بناء فهم موحد عن المشروع  

تقييم وإدارة المخاطر  

تنفيذ المشروع لتحقيق قيمة األعمال  

إدارة التواصل  

إشراك أصحاب المصلحة  

إنشاء أدوات المشروع  

إدارة التغيير في المشروع  

إدارة مشاكل المشروع  

ضمان نقل المعلومات الستمرارية المشروع  

تحديد المنهجيات والممارسات المناسبة للمشروع  

تخطيط وإدارة نطاق المشروع  

تخطيط وإدارة الميزانية والموارد  

تخطيط وإدارة جدول المشروع  

تخطيط وإدارة جودة المنتجات وما تم إنجازه وتسليمه  

دمج أنشطة تخطيط المشروع  

تخطيط وإدارة المشتريات  

إنشاء هيكل حوكمة المشروع  

تخطيط وإدارة إغالق المشروع  أوالمرحلة  

قيادة الفريق  

دعم أداء الفريق  

معالجة وإزالة العوائق والعقبات والحواجز  

إدارة الصراع  

التعاون مع أصحاب المصلحة  

إرشاد أصحاب المصلحة  

تطبيق الذكاء العاطفي لتعزيز أداء الفريق  

الدرس األول: بناء فريق عالي األداء

البدء بالعمل

إدارة تكامل المشروع

إبقاء الفريق على المسار الصحيح
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تطوير ميثاق المشروع  

تطوير خطة إدارة المشروع  

توجيه وإدارة أعمال المشروع  

إدارة معلومات المشروع  

مراقبة أعمال المشروع  

الرقابة على التغيير المتكامل في المشروع  

إغالق المشروع أو المرحلة  

وضع المؤسسة أو المشروع بعين االعتبار
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