
يتحتم على عمال ع�صر املعرفة يف هذه الأيام العمل 
على اإدارة العديد من امل�صاريع حتى اإذا مل يكونوا مدراء 

م�صاريع حمرتفني.
اإن عدم دراية اأ�صحاب امل�صلحة الكاملة للأهداف 

والعمل على تغيريها اأثناء تنفيذ امل�صروع، نق�ص اأو غياب 
التدريب، وعدم اإتباع عمليات و ممار�صات ممنهجة 

كلها امور توؤدي اإىل زيادة التكلفة و الوقت اللزم لتنفيذ 
امل�صاريع الأمر الذي يوؤثر على معنويات املوظفني و يزيد 

من احتمالية ف�صل تنفيذ بع�ص امل�صاريع.
�صيتعلم امل�صاركون خلل ور�صة العمل التي تعقد خلل يوم 

اأو يومني كيفية امتام م�صاريعهم بنجاح ب�صكل م�صتمر، 
حيث �صيتم تزويدهم باملعلومات و الأدوات و املهارات 

اللزمة لتطبيق عملية ممنهجة ذات قواعد معينة لإمتام 
امل�صاريع بطريقة احرتافية.

اإدارة امل�صاريع ل تقت�صر على اإدارة الأمور اللوج�صتية وح�صب والتوقع باأن فريق العمل �صيكون جاهزًا لإجناح امل�صروع.
اإن املهارات )غري الر�صمية( اأ�صبحت على قدر اأكرب من الأهمية من ذي قبل، لذا فيجب على فريق العمل اأن يكون ملهمًا 

للم�صاهمة يف جناح امل�صروع!.

الأفراد + العملية = النجاح

هل يجب اإ�صافة )مدير امل�صروع الغري الر�صمي( على بطاقة تعريف املهنة اخلا�صة 
باملوظفني لديك؟
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اإن ور�صة عمل اإدارة امل�صاريع ملدير امل�صروع غري الر�صمي �صتزود امل�صاركني مبنظومة التفكري و منظومة الأدوات و املهارات اللزمة والتي 
�صتمكنهم من تنفيذ م�صاريعهم بنجاح ب�صكل دائم.

اإن حمتويات ور�صة العمل هذه ميكن تقدميها عن طريق مدربني موؤهلني وجها لوجه مع امل�صاركني، اأو من خلل دورة عن طريق الإنرتنت.

بعد نهاية ور�صة العمل، �صيتمكن امل�صاركون كنتيجة حل�صورهم من العمل على م�صاريعهم و�صيتمكنون من:

م�صجل معتمد لدى معهد اإدارة امل�صاريع
فرانكلني كويف هي �صركة تعليمية م�صجلة لدى معهد اإدارة امل�صاريع و هي اأكرب موؤ�ص�صة تعني باإدارة امل�صاريع الإحرتافية. اإننا 

دوراتنا التدريبية لإدراة امل�صاريع تلبي املتطلبات املطلوبة للح�صول على الرتخي�ص وفقا لهيئة املعرفة كمدير م�صروع حمرتف من 
معهد اإدارة امل�صاريع)PMI( ، و تدعم ور�صة العمل هذه امل�صاركني باحل�صول على النقاط املطلوبة لإ�صتكمال تعليمهم العايل.

للمزيد من املعلومات عن برنامج اإدارة امل�صاريع ملدير امل�صروع الغري الر�صمي الذي يقدمه فرانكلني كويف يرجى الإت�صال ب�صريك العميل اخلا�ص بك اأو 
www.franklincoveyme.com الإت�صال بنا على الرقم 0097143322244 اأو زيارة موقعنا الإكرتوين

الأ�صا�صيات
 فهم اأن النجاح امل�صتمر لأي م�صروع يعتمد على 	 

العملية املمنهجة و اأفراد الفريق.
 تطبيق ال�صلوكيات الأ�صا�صية الأربعة لإلهام 	 

فريق العمل و لتنفيذ امل�صاريع باإمتياز.

حتديد جميع امل�صاهمني.	 البدء
و�صع توقعات وا�صحة قابلة للقيا�ص.	 
توثيق نطاق امل�صروع ب�صكل جيد.	 

تعريف، تقييم و اإدارة خماطر امل�صروع.	 التخطيط
اإن�صاء جدول للم�صروع واقعي ومعرف ب�صكل جيد.	

التنفيذ
اإن�صاء اإيقاع للم�صوؤولية مع فريق العمل اجتاه	

خطة امل�صروع.
عقد جل�صات م�صاءلة لفريق العمل واحلر�ص 	 

على م�صاركة كل اأفراد الفريق.

املراقبة
و التحكم

اإعداد خطة توا�صل وا�صحة تت�صمن تقرير عن	
حالة امل�صروع والتغريات يف نطاق امل�صروع.

مكافاأة فريق عمل امل�صروع.	 الإغلق
توثيق الدرو�ص امل�صتفادة واإغلق امل�صروع ر�صميًا.	 

P A R T I C I P A N T  K I T

For the Uno�cial Project Manager

PROJECT
M A N A G E M E N T
E S S E N T I A L STM

FOUNDATION

PROJECT MANAGEMENT 
FRAMEWORK

MONITOR & CONTROL

ENTER INITIATE EXIT

PLAN

EXECUTE

CLOSE

مجموعة البطاقات 

لمدير المشروع الغير الرسمي

TM

أساسيات 
المشاريع 

إدارة 

عدة امل�صارك

دليل امل�صارك	 
جمموعة البطاقات	 
الأقلم امللونة	 
الأوراق الل�صقة	 
فل�ص الذاكرة املحمول	 
تقييم واإعادة تقييم قبل وبعد 	 

ور�صة العمل
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