
PMI-SP® إدارة جدولة المشاريع
دورة تدريبية

الشهادة معتمدة من
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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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تهــدف هــذه الــدورة إلــى تمكيــن رجــال األعمــال واالحترافييــن مــن تطويــر مهاراتهــم فــي المجــال المخصــص لتطوير جدول المشــروع 	 

PMI-( وااللتــزام بــه. كمــا تعمــل هــذه الــدورة التدريبيــة علــى إعــداد األفــراد للحصــول علــى االعتمــاد العالمــي فــي إدارة جــدول المشــاريع

SP®( الــذي يعتــرف باألفــراد ذوي الــدور الفاعــل فــي تعزيــز إدارة المشــاريع بتقديــم كل مــا يتعلــق بجدولــة المشــاريع بمــا يتوافــق مــع 

كتــاب PMBok® النســخة السادســة.

أهداف الدورة

منهجية الدورة

تدريب عبر اإلنترنت )أونالين(

5 أيام - تدريب عبر اإلنترنت )أونالين(

محاكاة لالختبار

اختبار تدريبي

نشاط للمجموعة )جلسة منفصلة( بعد كل درس

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

ستكون لغة المادة باللغة اإلنجليزية
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الفئة المستهدفة

محتويات البرنامج

مــدراء البرامــج، ومــدراء المشــاريع، وموظفــو إدارة المشــاريع، ومســئولو إدارة المشــاريع، والمديــرون التنفيذيــون، ومنســقو 

المشــاريع، ومنظمــو المشــاريع، ومســؤولو جدولــة المشــاريع، وكل مــن يعمــل بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي إدارة و/أو 

جدولــة المشــاريع.

 	)PMI-SP( مقدمة حول إدارة جدولة المشاريع

نظرة عامة	 

منهجيات الجدولة	 

تقنيات الجدولة	 

أدوات الجدولة	 

نموذج الجدولة	 

نماذج الجدولة والعروض التقديمية	 

مكونات الجدولة	 

قائمة العناصر التفصيلية	 

كيفية استخدام قائمة العناصر	 
إدارة نطاق المشروع	 

إدارة جدول المشروع	 

إدارة تكلفة المشروع	 

إدارة موارد المشروع	 

إدارة اتصاالت المشروع	 

إدارة مخاطر المشروع	 

إدارة أصحاب المصلحة في المشروع	 

جدولة المشروع	 

أهمية الجدولة	 

نظرة عامة واألهداف	 

القابلية للتطبيق	 

إدارة نموذج الجدول	 

إنشاء نموذج الجدول	 

صيانة نموذج الجدول	 

تحليل نموذج الجدول	 

االتصاالت والتقارير	 

نظرة عامة	 

فئات وتقسيمات العناصر	 

استخدام العناصر	 

تقييم التوافق	 

عملية تقييم التوافق	 

المقدمة

تخطيط وتطوير الجدولة

جداول التصفية

جداول التصفية

استراتيجية الجدولة

التحكم ومراقبة الجداول

إدارة تواصل أصحاب المصلحة
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