
MSP® إدارة البرامج الناجحة
دورة تدريبية

الشهادة معتمدة من

الدورة تشمل االختبار
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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 بالمرونة والتكيــف مع األحداث 

العالميــة المختلفــة بمــا يضمــن اســتمرار عمليــة التعليــم وبنــاء قــدرات األفراد بكفــاءة عالية.

بكه في أرقام

 ?لماذا بكه

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

دورة
تدريبية 

مدرب مشروع
واستشاري

كفاءة تم
بناؤها 
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    إعدادك لتصبح مدير برامج ناجح

سيســاعدك الحصــول علــى شــهادة إدارة البرامــج الناجحــة  ®MSP )تأسيســي وعملــي( فــي صقــل مهاراتــك والتعــرف علــى كيفيــة 

ــا. إدارة البرامــج بفاعليــة، وذلــك مــن خــال تطبيــق منهجيــة متبعــة عالميًّ

ا • إعداد مهاراتك لتصبح محترًفا دوليًّ

تعكــس حيازتــك لشــهادة إدارة البرامــج الناجحــة  ®MSP مــن وجهــة نظــر المنظمــات المســتقطبة لقــوى عاملــة مــدى طموحــك 
والتزامــك فــي توســيع معرفتــك بمجــال إدارة البرامــج، كمــا أنهــا تضفــي ميــزة مهمــة فــي الســيرة الذاتيــة.

    لغة مشتركة

تعتبــر منهجيــة ®MSP لغــة مشــتركة إلدارة البرامــج بفاعليــة، وإلمامــك بهــا سيســاعدك فــي أن تلعــب دوًرا رئيًســا ضمــن فريــق 
العمــل، وأن تكــون علــى وفــاق مــع باقــي مديــري البرامــج المتواجديــن داخــل منظمتــك.

    منهجية يمكن تطبيقها على نطاق واسع

تعــد منهجيــة ®MSP منهجيــة مرنــة يمكــن تكييفهــا لماءمــة متطلبــات أي منظمــة. كمــا ويمكــن تطبيــق المعلومــات والمعــارف 

المكتســبة مــن هــذه المنهجيــة عبــر مختلــف القطاعــات الصناعيــة والمناطــق الجغرافيــة.

أهداف الدورة

منهجية الدورة

تدريب عبر اإلنترنت )أونالين(

5 أيام- تدريب أوناين

محاكاة لاختبار

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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الفئة المستهدفة

محتويات البرنامج

ُصممــت الــدورة التأسيســية فــي إدارة البرامــج الناجحــة )MSP®( لألفــراد المهتميــن بتعلــم كيفيــة إدارة مشــاريع وبرامــج 

متعــددة بنجــاح، فهــي مخصصــة لدعــم مــدراء البرامــج أو المشــاريع، والعامليــن فــي مكتــب البرنامــج، ومــدراء التغييــر، وأعضــاء 

فريــق تســليم البرامــج أو المشــروع الذيــن يرغبــون فــي اكتســاب فهــم أكبــر لتوجيهــات اإلدارة الناجحــة والعمــل بشــكل أكثــر 

فعاليــة فــي بيئــة المشــروع أو البرنامــج واســعة النطــاق.

نظرة عامة	 

 	®MSPإطار عمل

 	®MSP هيكلية

 	®MSP مصطلحات

 	®MSP مبادئ إدارة البرامج الناجحة

الهدف من الرؤية	 

خصائص الرؤية	 

التطوير والحفاظ على الرؤية	 

األدوار والمسؤوليات الرئيسية	 

خصائص تنظيم البرنامج	 

هيكل تنظيم البرانامج	 

األدوار والمسؤوليات الرئيسية	 

 	®MSP المواضيع الرئيسية إلدارة البرامج الناجة

تكامل الحوكمة	 

القيادة	 

إدارة تغيير األعمال	 

خطوات إشراك أصحاب المصلحة	 

تقنيات أصحاب المصلحة	 

األدوار والمسؤوليات الرئيسية	 

مقدمة

مبادئ إدارة البرامج

الرؤية

تنظيم البرنامج

مواضيع الحوكمة

القيادة ومشاركة أصحاب المصلحة



5 // 7

M
SP

® 
حة

اج
الن

ج 
ام

لبر
ة ا

دار
إ

مقدمة إلدارة الفوائد	 

موائمة الفوائد	 

تصنيف الفوائد	 

دورة إدارة الفوائد	 

األدوار والمسؤوليات الرئيسية	 

خطة البرنامج	 

إدارة الموارد	 

إدارة المخاطر	 

ملف المشروع	 

التحكم بالبرنامج	 

انتقاالت التخطيط والتحكم	 

مصادر المخاطر وإدارة القضايا	 

وجهات نظر حول المخاطر والقضايا	 

استراتيجية إدارة المخاطر	 

دورة إدارة مخاطر البرنامج	 

استراتيجية إدارة القضايا	 

إدارة التكوين	 

ما هو مكتب البرامج؟	 

الخدمات اإلستراتيجية التي يقدمها مكتب البرنامج	 

هياكل مكاتب البرنامج	 

مقدمة	 

تحديد البرنامج	 

تعريف البرنامج	 

إدارة الشرائح	 

نقل الكفاءة	 

تحقيق الفوائد	 

إغاق البرنامج	 

تصميم المخطط	 

تطوير وتقييم وتنقيح المخطط	 

خصائص الشريحة	 

تشكيل الشرائح	 

نظرة عامة على دراسة الحالة	 

محتويات دراسة الحالة	 

تطوير دراسة الحالة	 

إدارة دراسة الحالة	 

مقدمة	 

إدارة الجودة في البرنامج	 

نطاق جودة البرنامج	 

إدارة ضمان الجودة في البرنامج	 

تقنيات إدارة ضمان الجودة	 

استراتيجية الجودة وضمان الجودة	 

إدارة الفوائد

التخطيط والتحكم

إدارة المخاطر والقضايا

مكتب البرنامج

تدفق التحول

تصميم المخطط والتسليم

دراسة حالة

إدارة الجودة وضمان الجودة
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فئات المعلومات األساسية	 

الملف التعريفي للفوائد	 

عملية المتابعة المستمرة	 

إطار عمل المتابعة المستمرة	 

الخصائص الرئيسية لمحفظة الشركات	 

تضمين MSP- الثقافة	 

تضمين MSP- األدوار	 

تضمين MSP- العمليات	 

فئات المعلومات األساسية

المتابعة المستمرة

®MSP تبني منهجيات
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