
CAPM® مقدمة إلدارة المشاريع
دورة تدريبية

الشهادة معتمدة من



2 // 6

CA
PM

® 
يع

شار
لم

ة ا
دار

 إل
مة

قد
م

بكه في أرقام

 ?لماذا بكه

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

دورة
تدريبية 

مدرب مشروع
واستشاري

كفاءة تم
بناؤها 

عميل

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.
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يهــدف البرنامــج إلــى تأهيــل المتــدرب تأهيــاًل علميــًا وعمليــًا  •

المشــاريع.  إدارة  وفــن  علــم  مبــادئ  علــى  التعــرف  علــى 

الســادس(  )اإلصــدار   ®PMBOK دليــل  أساســيات  ســتتعلم 

يحصــل  والتقنيــات.  األساســية  واألدوات  والمصطلحــات 

المتــدرب علــى شــهادة حضــور دورة معتمــدة تحتــوي علــى 

معتمــدة. تدريبيــة  ســاعة   23

5 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

أهداف الدورة

منهجية الدورة

تدريب عبر اإلنترنت )أونالين(
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الفئة المستهدفة

محتويات البرنامج

منسقو المشاريع.

المحللون الذين يرغبون في امتالك المهارات األساسية إلدارة المشاريع.

المبتدئون في مجال إدارة المشاريع.

إدارة المشروع  

فوائد إدارة المشروع  

قيود المشروع  

نطاق نفوذ مدير المشروع  

مهارات مدير المشروع  

اإلدارة والقيادة  

وضع خطة إدارة جدول المشروع  

تحديد األنشطة  

تسلسل األنشطة  

تقدير مدة النشاط  

تطوير الجدول الزمني  

مراقبة الجدول الزمني  

تأثيرات المشروع  

العوامل البيئية المؤثرة على المشروع  

أصول العملية التنظيمية  

أنواع الهياكل التنظيمية  

  )PMO( مكتب إدارة المشاريع

عمليات إدارة المشروع  

دورة حياة المشروع  

مفاهيم أساسية  

دورة حياة المشروع والتطوير  

وضع خطة إلدارة التكاليف  

تقدير التكاليف  

تحديد الميزانية  

مراقبة التكاليف  

مقدمة في إدارة المشاريع

دور مدير المشروع

إدارة جدول المشروع

بيئة المشروع

مجموعات العمليات ومجاالت المعرفة

إدارة تكلفة المشروع
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وضع خطة إدارة الجودة  

إدارة الجودة  

مراقبة الجودة  

سبع أدوات أساسية للجودة  

وضع خطة إلدارة التواصل  

إدارة التواصل  

مراقبة التواصل  

وضع خطة إلدارة المشتريات  

تنفيذ / إجراء المشتريات  

مراقبة المشتريات  

تحديد أصحاب المصلحة  

وضع خطة إلشراك أصحاب المصلحة  

إدارة مشاركة أصحاب المصلحة  

مراقبة مشاركة أصحاب المصلحة  

خطة إدارة نطاق المشروع  

جمع المتطلبات  

تحديد نطاق المشروع  

إنشاء هيكل تجزئة العمل  

التحقق من نطاق المشروع  

مراقبة النطاق  

تطوير ميثاق المشروع  

تطوير خطة إدارة المشروع  

توجيه وإدارة أعمال المشروع  

متابعة العمل في المشروع والتحكم فيه  

إغالق المشروع  

وضع خطة إلدارة الموارد  

تقدير موارد النشاط  

الحصول على الموارد  

تطوير فريق العمل  

إدارة فريق العمل  

مراقبة الموارد  

وضع خطة إلدارة المخاطر  

تعريف المخاطر  

إجراء تحليل نوعي للمخاطر  

إجراء تحليل كمي للمخاطر  

وضع خطة لالستجابة للمخاطر  

تنفيذ خطة االستجابة للمخاطر  

مراقبة / ضبط المخاطر  

إدارة جودة المشروع

إدارة التواصل في المشروع

إدارة مشتريات المشروع

إدارة أصحاب المصلحة

إدارة نطاق المشروع

إدارة تكامل المشروع

إدارة موارد المشروع

إدارة مخاطر المشروع
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