
RMP® إدارة المخاطر االحترافية
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 الــدورة إلــى تمكيــن رجــال األعمــال واالحترافييــن فــي إدارة المشــاريع 

مــن إتقــان علــم تحديــد وتقييــم ومعالجــة المخاطــر بنجــاح  في أنواع المشــاريع 

كافــة والقــدرات المختلفــة بأنواعهــا بمــا فــي ذلــك العمــل اليومــي. كمــا أنهــا 

تهــدف لتأهيلهــم ليحصلــوا علــى االعتــراف الدولــي واالعتمــاد كمتخصصيــن 

النســخة   PMBOK® كتــاب  مــع  يتوافــق  بمــا  المشــاريع  مخاطــر  إدارة  فــي 

السادســة.

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 المادة باللغة اإلنجليزية

أهداف الدورة

منهجية الدورة

تدريب عبر اإلنترنت )أونالين(
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الفئة المستهدفة

محتويات البرنامج

المديــرون التنفيذيــون، مديــرو البرامــج، مديــرو المشــاريع، رؤســاء و مديــرو مكاتــب المشــاريع، مخططــو المشــاريع، منســقو 

المشــاريع، مديــرو المخاطــر و كل مــن يعمــل بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي إدارة المخاطــر أو/و إدارة المشــاريع.

مقدمة حول الدورة التدريبية لشهادة إدارة المخاطر 	 

RMP االحترافية

مخاطر المشروع	 

أشكال المخاطر	 

دور مدير المشروع	 

تقبل الخطر والتعامل معه	 

تعريف المخاطر	 

أدوات وتقنيات تحليل الخطر	 

تقنيات مراقبة المخاطر والتحكم فيها	 

األنشطة الرئيسية في إدارة المخاطر	 

تخطيط عملية إدارة المخاطر	 

تحليل أصحاب المصلحة	 

المدخالت، األدوات والتقنيات، المخرجات	 

عملية التحليل النوعي للمخاطر	 

أدوات وتقنيات التحليل النوعي للمخاطر	 

مقدمة إلدارة المخاطر	 

مقدمة عن المخاطر	 

إدارة المخاطر	 

 	)RBS( هيكل تقسيم المخاطر 

إدارة مخاطر المشروع	 

محاكاة مونتي كارلو	 

عملية إدارة المخاطر في المشروع	 

مقدمة في إدارة المخاطر

المبادئ والمفاهيم

التخطيط إلدارة المخاطرتحديد المخاطر

إجراء التحليل النوعي للمخاطر

إطار عمل إدارة المخاطر

النمذجة والمحاكاة: محاكاة مونتي كارلو

مقدمة لعملية إدارة مخاطر المشروع



5 // 6

RM
P®

ة 
في

ترا
الح

ر ا
ط

خا
لم

ة ا
دار

إ

عملية التحليل الكمي للمخاطر	 

أدوات وتقنيات التحليل الكمي للمخاطر	 

االستجابة للمخاطر	 

مقاييس االستجابة للمخاطر	 

المخاطر المحتملة	 

الهدف من عمليات مراقبة المخاطر 	 

عوامل النجاح المهمة	 

المدخالت، األدوات والتقنيات، المخرجات	 

تنفيذ خطة االستجابة للمخاطر	 

األدوات والتقنيات لتنفيذ خطة االستجابة للمخاطر	 

تحليل المسار الحرج	 

إدارة التواصل في المشروع	 

إدارة أصحاب المصلحة في المشروع	 

إدارة مشتريات المشروع	 

إجراء التحليل الكمي للمخاطر

خطة االستجابة للمخاطر

مراقبة المخاطر

تنفيذ خطة االستجابة للمخاطر

مواضيع اضافية
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