برنامج إعداد
مساعد مدير ش
م�وع

Advisors
Al Tayseer Building, Owayni Street, Jnah
PO Box 14-5595 Beirut, Lebanon
Phone +961 1 844 835
Phone +961 1 844 836
info@advisors.co
www.advisors.co

ITQAN Training Center
Alsafa Plaza Building – Office B340
Prince Majed Road, Jeddah
PO: 386, Jeddah 21411 KSA
Phone +966 504 683 007
Saudi@advisors.co

إسم الدورة

نبذة عن أدفايزورز
أ
ف
خ�ة مستشارينا تأسيس
وال�امج والمحافظ و تطوير العمال .وتشمل ب
خ�اء ي� مجاالت إدارة المشاريع ب
أدفايزورز هي ش�كة للإستشارات والتدريب يقودها ب
ش
بالضافة إىل تطوير برامج التدريب وبناء القدرات والمهارات .تخدم ال�كة العديد من المجاالت والقطاعات
وتطوير وتشغيل مكاتب إدارة المشاريع ( )PMOإ
والنشاءات واالتصاالت والنفط والغاز ،والمرافق ،والرعاية الصحية ،والصناعات الزراعية ،والمنظمات يغ�
مثل القطاع الحكومي و قطاع التصميم
الهندس إ
ي
الحكومية  /المنظمات يغ� الربحية .
أ
أ
ش
بالضافة إىل ورشات إستشارية خاصة مصممة بحسب الولويات لل�كات والجهات الحكومية.
تقدم ش�كة أدفايزورز دورات تدريبية للفراد والمؤسسات إ
أ
ف
ت
ن
ش
ماجست� أو دكتوراه مع ال�يك الكاديمي
للخريج� بإكمال دراستهم من خالل
ال� تسمح
ي
ي
خدماتنا التعليمية تشمل دبلوم أ دراسات عليا ي� إدارة المشاريع ي
المرموق جامعة سكيما إلدارة العمال (فرنسا).
إن أدفايزورز هي ش�كة مسجلة ومعتمدة للتعليم من قبل معهد إدارة المشاريع أ
م�
ال
يك Project Management Institute
ي
ي
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نبذة عن مركز إتقان للتدريب
ت
ال� ن
والخ�ات السعودية ف ي� مختلف المجاالت والتخصصات ولكافة ش�ائح
تع� بتنمية المهارات والكفاءات
ب
إن مركز إتقان للتدريب يعد من أهم المؤسسات ي
أ
ت
ال� تشمل مواضيع مثل :إدارة وتطوير العمال ،المهارات
المجتمع بمختلف المؤهالت العلمية .يقدم المركز عدداً ي
كب�اً من الدورات التدريبية وورش العمل ي
ال ت
والدارة والمهارات الهندسية.
وال�امج ،إ
إ
ح�افية والشخصية ،إدارة المشاريع ب
ن
ن
التق�
للتدريب
العامة
المؤسسة
قبل
من
معتمد
مركز
هو
للتدريب
إتقان
مركز
والمه� السعودية  TVTCبرقم التسجيل  00287205041812وهو يقدم المركز
ي
ي
دورات تدريبية مسجلة ف� هذه المؤسسة ت
تعت� شهاداتها معادلة ف ي� كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية ف ي� المملكة .كما إن مركز إتقان هو
ال� ب
ي
ي
أدفايزورز مما يجعله مركز تدريب معتمد ف� السعودية من معهد إدارة المشاريع أ
يك .PMI
م�
ال
المحل شل�كة
الممثل
ي
ي
ي
ي

 -1مساعد مدير ش
م�وع:مقدمة اىل ادارةالمشاريع

أ
أ
ت
ال� تمثل مقدمة لعلم إدارة المشاريع وكيفية تطبيقه .تشمل مواضيع التدريب
تتضمن هذه الدورة السس الهم ي
إطالق المشاريع وإغالقها بشكل يتوافق مع الممارسات الفضىل باللإضافة إىل إدارة تكاليف ش
الم�وع ،إدارة الجداول
الزمنية ،إدارة الموارد وإدارة مخاطر المشاريع.

 -2مساعد مدير ش
م�وع :التواصل الفعال ف ي� المشاريع
ف
ش

تعت� مهارات التواصل من أهم أسباب نجاح مدراء ومنسقي الم�وع ي� عملهم الذي يشمل متابعة العمل ،تسهيل
ب
ت
ن
اتخاذ القرارت ونقل المعلومات
ال� تؤدي إىل تواصل
ي
للمعني� .لذلك تغطي هذه الدورة التدريبية السبل والتقنيات ي
فعال وسلس ي ن
ب� مختلف أطراف ش
الم�وع وتسهل التعاون فيما بينهم.

 -3مساعد مدير ش
م�وع :بناء فريق عمل

رقم االعتماد رقم االعتماد
لدى TVTC
لدى PMI
-

-

-

PMD010

28722926

عامل محوري ف� أي ش
إن فريق العمل هو ٌ
ويعت� جمع فريق عمل مناسب و تطوير مهاراته وقدراته
م�وع أو برنامج
ب
ي
ش
خطوة هامة جدا للنجاح .تساعد دورة بناء فريق العمل كل مساعد مدير م�وع يطمح إىل إظهار مهاراته القيادية
ومساعدة آ
ين
تحس� أدائهم ورفع كفاءتهم.
الخرين عىل

 -4مساعد مدير ش
م�وع :ادارة الوثائق و المستندات

ف
ت
الدارة الفعالة والناجحة للوثائق والمستندات خاصة
ال� اليستهان بها ي� مختلف القطاعات والمجاالت إ
من المهام ي
أ
المعايي� المهنية
التعاقدية منها .لذلك ،تركز الدورة التدريبية عىل المهارات الساسية إلدارة الوثائق بحسب أحدث
ي
والتكنولوجية.

 -5مساعد مدير ش
م�وع :جدولة المشاريع

-

-

PMP720

-

تعتمد جدولة المشاريع عىل مهارات تقنية معينة إلتمام الخطط والجداول الزمنية بشكل يتناسب مع حاجات
الم�وع .تركز هذه الدورة عىل المبادئ أ
الساسية لبناء الجداول الزمنية من إنشاء أنشطة ش
ش
الم�وع وترتيبها وتوزيع
ف
الموارد ،كما ي ن
ال�امج التكنولوجية ي� هذا المجال.
تب� أحدث ب

 -6مساعد مدير ش
م�وع :دراسات التكلفة

ئ
تمر دراسة التكاليف ف ي� المشاريع بعدة مراحل من التقدير
المبد� إىل الكلفة الفعلية المدفوعة إلتمام كل أنشطة
ي
الدوات أ
وت�ح أهم أ
الم�وع .تفصل الدورة التدريبية مراحل دراسات التكلفة أ
للعمال ش
ش
والساليب المعتمدة ف ي�
تقدير ومتابعة التكاليف.

 -7مساعد مدير ش
م�وع :اساسيات الجودة و السالمة

مؤ�ات جودة التنفيذ والصحة والسالمة ف� مكان العمل عوامل مهمة ي ن
تب� مدى إمكانية تحقيق ش
تعت� ش
الم�وع
ب
ي
أ
ض
ش
النجاز والتكاليف ور� العمالء ،لذا يتم تهيئة مساعد
تأث� مبا� عىل إ
لهدافه المرجوة .الجودة والسالمة لهما ي
ش
مدير ش
المؤ�ات والعمل عىل تحسينها بشكل مستمر.
الم�وع لمتابعة هذه

 -8مساعد مدير ش
م�وع :تطبيق ادارةالمشاريع

إن هذه الدورة التدريبية تلخص معظم أساسيات ونظريات علوم إدارة المشاريع وتشمل أعمال ونشاطات تطبيقية
عملية .من خاللها يستطيع كل متدرب أن يمر عىل كافة مراحل ش
الم�وع لتطبيق ما تعلمه ف ي� الدورات السابقة
ف
وال�امج.
خب� ي� إدارة المشاريع ب
والحصول عىل تقييم لمخرجاته من ي
جاري تسجيل كافة المواد لدى معهد ادارة المشاريع ف� الواليات المتحدة االمريكية  PMIو لدى المؤسسة العامة للتعليم ن
ن
المه�
والتق�  TVTCف ي� المملكة العربية السعودية
ي
ي
ي

-

-

-

-

-

PMD030

28728624

