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دبلومة ادارة املرشوعات



حقائق رسيعة

ورشة تدريبية
يف السنة

5,000+

فصول تكنولوجية
فريدة

3,000+

متخصص يف
املحتوى

1,100+

نسبة ارضاء الطالب

95%

قمنا بالتدريب يف
أكرث من 100 دولة

+100

أكرب رشكة تدريب
تكنولوجي يف العامل

بخربتهــا نوليــدج  جلوبــال  بــه  تتمتــع  ملــا   نظــًرا 

 التدريبيــة التــي تزيد عــن 20 عاًما، فإنهــا متتلك ثروة

 مــن املعرفــة واملهــارات منقطعــة النظــري يف

 رشكات التدريــب املهنــي األخــرى، والعديــد مــن

 مصــادر التدريــب والحقائــب التدريبيــة املعتمــدة مــن

ــة ــة الحقيقي ــة اىل القيم ــة باإلضاف ــي التقني  مصنع

 املتمثلــة يف متدربــني محرتفــني تــم اختيارهــم

 وفــق معايــري دوليــة دقيقــة. ونحــن نركــز عــىل

يف للعمــالء  واستشــارات  دعــم  أفضــل   تقديــم 

قامئــة أعــىل  يف  عمالئنــا  يضــع  مبــا   صناعتنــا 

األعامل

ــال ــىل جلوب ــد ع ــي تعتم ــرشكات الت ــاك آالف ال  هن

التــي يحتاجونهــا  نوليــدج يف تحديــد املهــارات 

 لدعــم التكنولوجيــات والنظــم التــي يســتخدمونها،

كذلــك علينــا  الفرديــون  املهنيــون  يعتمــد   كــام 

ــص ــام يخ ــة في ــم يف املقدم ــىل بقائه ــظ ع  لنحاف

املهارات التي يحتاجونها يف املستقبل

 تُعــد جلوبــال نوليــدج مــن الــرواد العامليــني يف 

تكنولوجيــا مهــارات  عــىل  التدريــب   مجــال 

ــن ــب م ــدم التدري ــن نق ــامل، ونح ــات واألع  املعلوم

 خــالل مراكزنــا التدريبيــة ومنشــآتنا الخاصــة وعــرب

 اإلنرتنــت مبــا يتيــح لعمالئنــا اختيــار املوعــد واملــكان

 والكيفيــة التــي يرغبــون مــن خاللهــا يف تلقــي

برامج التدريب وخدمات التعلم

تحســني عــىل  لدينــا  األســايس  التدريــب   يركــز 

ــري، ــادة وإدارة التغي ــر القي ــامل وتطوي ــات األع  عملي

الخاصــة لدينــا  التدريبيــة  الربامــج   وتشــتمل 

ــة ــبكات والربمج ــىل الش ــات ع ــا املعلوم  بتكنولوجي

ــم ــام تض ــة، ك ــن واملهاتف ــغيل واألم ــم التش  ونظ

ــا التدريبيــة الخاصــة مبهــارات األعــامل إدارة  برامجن

ــام ــامل، ك ــل األع ــراد وتحلي ــات وإدارة األف  املرشوع

3000 تتجــاوز  التــي  التدريبيــة  برامجنــا   تضــم 

ــية ــهادات التأسيس ــب والش ــي التدري ــج تدريب  برنام

والتخصصية

 ملاذا جلوبال نوليدج واألكادمييةعن جلوبال نوليدج

العربية

ملاذا جلوبال نوليدج؟ التأثريمؤسسة يف املجتمع التكنولوجي
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 تقــدم األكادمييــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا

 والنقــل البحــري العديــد مــن املســارات التعليميــة

 التــي تتميــز بالجــودة العاليــة وتنــوع الخدمــة مبــا

 يضمــن التناغــم مــع التطــور الديناميــيك. وعــالوة

ــوم ــة للعل ــة العربي ــظ األكادميي ــك، تحاف ــىل ذل  ع

مواكبــة عــىل  البحــري  والنقــل   والتكنولوجيــا 

تحالفــات الدوليــة عــن طريــق عقــد   التطــورات 

ــة كل ــات املتخصص ــات الجامع ــع كربي ــات م  واتفاق

 يف مجالــه. تــدار العمليــة التعليميــة يف إطــار

ــج ــاع نه ــق اتب ــن طري ــبة ع ــة املكتس ــن املرون  م

التعليــم نظــم  ضــوء  يف  املفتــوح   التفكــري 

الحديثة والتقليدية

 اُعتمــدت األكادمييــة مــن منظمــة األمــم املتحــدة

 للرتبيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو) كمركــز

 اختبــارات معتمــد يقــدم شــهادة الرخصــة الدوليــة

لقيادة الحاسب اآليل

ــز ــوفت كمرك ــن مايكروس ــة م ــدت األكادميي  اُعتم

 معتمــد يف اإلســكندرية يقــدم الــدورات التدريبيــة

مايكروســوفت بربامــج  الخاصــة   واالمتحانــات 

ــاالت ــة يف مج ــهادات دولي ــح ش ــة إىل من  باإلضاف

 الشــبكات والربمجــة وإنشــاء مواقــع إلكرتونيــة

عىل شبكة اإلنرتنت

مقرات الرشكة

فروع الرشكة حول العامل

 مقر الرشكة ألوروبا، الرشق األوسط

و أفريقيا

لندن

كاري، بوالية نورث كارولينا

تورونتو

 ملاذا األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا

والنقل البحري؟ فروع جلوبال نوليدج حول العامل
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 ُصممت هذه الدبلومة لتلبية احتياجات تدريب مديري املرشوعات يف السوق املحيل، استناًدا إىل أحدث

 املعايري االحرتافية الدولية إلدارة املرشوعات. وتغطي موضوعات هذا الدبلومة النقاط بدًءا من أساسيات

 مهارات مدير املرشوعات الناجح إىل املهارات االحرتافية عالية املستوى إلدارة املرشوعات؛ مبا يف ذلك،

 إدارة مرشوعات أصحاب املصلحة وإدارة املخاطر وبدء املرشوع والتخطيط له وتطويره ومتويل املرشوعات عن

طريق استخدام أفضل منصات إدارة املرشوعات مثل أجايل وبرينس2

 سوف يحصل طالب الدبلومة عىل شهادة من األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا فور إكامل الربنامج

بالكامل وحضور ست دورات تدريبية خالل عام واحد

ادارة أصحاب املصالح العليا

واملعنيني باملرشوع

بدء املرشوع ادارة املخاطر

متويل املرشوعاتتنمية املرشوعاتتخطيط املرشوعات

ملحة عامة عن الدبلومة



4

أساسيات إدارة املرشوعات الناجحة 36 ساعة

 دورة تدريبية متهيدية سوف تفهم فيها مبادئ إدارة املرشوعات ومتارسها وتنفذها

 وتحدد املوارد وتدير دورة حياة املرشوعات وأصحاب األعامل. وسوف تطبق أيًضا مبادئ

إدارة التغيري وإغالق املرشوع

وضع الجداول الزمنية للمرشوعات وخطط اإلدارة الفعالة للتكلفة 44 ساعة

يف هذه الدورة التدريبية، سوف تتعلم وتطبق عملية بدء املرشوعات  وتخطيط

الجدول الزمني للمرشوع وتحديد املصادر الخاصة به، إضافًة إىل القدرة عىل 

وضع ميزانية املرشوع عن طريق إعداد خطط إدارة التكلفة وتحديد ميزانيات

املرشوعات واالسرتاتيجيات والعمليات الخاصة بها وكذلك إدارة التغيري

                                               

مهارات إدارة املرشوعات عالية املستوى (برينس2) 24 ساعة

                                           افهم طريقة®PRINCE2 وتعلم كيف تكون قادًرا عىل تطبيق ®PRINCE2 بذكاء يف

  PRINCE2®  أي مرشوع، وتحىل بالثقة الكافية الجتياز اختبار

وصف الربامج واملخطط التمهيدي
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اإلعداد الختبار محرتف إدارة املرشوعات 52 ساعة

  كن جاهًزا ومستعًدا للحصول عىل الشهادة من خالل معرفة عملية البدء والتخطيط و

  التنفيذ واملراقبة والسيطرة عىل املرشوع وإغالقه، وكن عىل دراية وخربة بشكل

ومنهجية االختبارات                                                                                                                          

إدارة املرشوعات بطريقة أجايل 40 ساعة

اإلدارة املالية ملحرتيف إدارة املرشوعات 44 ساعة

سوف تكون قادًرا عىل فهم جميع أصحاب املصلحة والتواصل معهم،

ويكون تركيزك منصبًا عىل املرشوع ككل للحفاظ عىل ربحية املرشوع واألداء.

 تعلم كيفية اتخاذ القرارات فيام يتعلق بعملية التسعري والتعاقد وإدارة مخاطر  

 املرشوع وتحليل عروض األعامل للموافقة عىل نفقات رأس املال واالستعانة

مبصادرخارجية وتطبيق الفئات الرئيسية لألصول من أجل زيادة الربحية وإضافة 

القيمة االقتصادية، وكذلك فهم سياسة تحقق اإليرادات التي تؤثر يف رشوط وأحكام

العقد لتحسني األداء العام للمرشوع وتحديد العوامل التي تؤثر يف ربحية املرشوع

 تعلم كيفية رشح تحديات املرشوع التي ُصممت طرق أجايل ملواجهتها، ووصف كل خطوة من

 دورة حياة مرشوع أجايل؛ البدء والتخطيط والتطوير واملراجعة والتكيف مع التغيري عن طريق

)   استخدام دورة حياة أجايل (منوذج االبتكار والتخطيط للتعزيز التفاضيل بني البدائل



• التمييز بني مامرسات إدارة املرشوعات الرسمية وغري الرسمية

• تحديد مصادر تعقيد املرشوع

• ربط إدارة املرشوعات مبجال اإلدارة األوسع

• تقسيم املرشوعات إىل مراحل وفًقا لدورة حياة إدارة املرشوعات

• تحديد أصحاب املصالح العليا واملعنيني باملرشوع الرئيسيني وترتيب أولوياتهم  وتقييم املخاطر وتخفيفها

• إعداد مخطط شبيك وتقدير الوقت والتكلفة

• تقييم املخاطر وتخفيفها

• تطبيق مبادئ مراقبة أعامل املرشوع والسيطرة عليها

• تطبيق نظام ادارة التغيري

• بدء املرشوع والتخطيط له وتطويره ومراجعته والتكيف مع التغيري عن طريق استخدام دورة حياة أجايل

 (منوذج االبتكار والتخطيط للتعزيز التفاضيل بني البدائل

• وضع الجدول الزمني وتحديد امليزانية وطرق التحكم يف املرشوعات

• فهم برينس2 وتطبيقه واالستعداد لالختبار

• تحديد األصول والتمويل وإدارة تكلفة املرشوعات واألداء والربحية

6

يف نهاية هذه الدبلومة، سوف تكون قادراً عىل

)



7

 أي شــخص يخطــط ألن يكــون مديــر مرشوعــات ناجــح ويبحــث عــن برنامــج

يساعده يف الحصول عىل مهارات ومبادئ إدارة املرشوعات املحرتفة

ــت ــس الوق ــدة ويف نف ــرص يف امل ــة أق ــة دورة تدريبي ــة مبثاب  إن الدبلوم

ــول ــدة أط ــة مل ــكايف للدراس ــت ال ــون الوق ــن ال ميلك ــك الذي ــة ألولئ  مثالي

للحصول عىل درجة علمية

وتوفــر األعــامل،  إلدارة  الرئيســية  املجــاالت  أيًضــا  الدبلومــة   وتقــدم 

 الدبلومــة أيًضــا بوابــة للحصــول عــىل برامــج درجــة ماجســتري إدارة األعــامل

لهؤالء الطالب الذين يرغبون يف مواصلة دراستهم

من الذي ينبغي أن يحرض؟

 • شهادة تخرج

 • نسخة من بيان الدرجات
 • صورة من بطاقة الهوية 

 • إمتام اختبار القبول املطلوب
• مؤهل يف اللغة اإلنجليزية

 • شهادة إمتام الدبلومة من األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  

 • شهادة من جلوبال نوليدج لكل برنامج  

• سيتم تحميل برنامج مجاين للمشاركني وتسليمه عىل الحاسوب اللوحي مجانًا لتسهيل عملية الدراسة

      

  

معايري االلتحاق باألكادميية واملتطلبات الفنية

الشهادات وامللحقات

يف نهاية الدبلومة، سيحصل املشاركون عىل اآليت:



مايو ابريل8 مايو22 10

يوليو 5

أغسطس 14 يوليو 22

يونيو 24

ابريل 21

يونيو يوليو23 3

يوليو أغسطس21 11

أساسيات إدارة املرشوعات الناجحة

وضع الجداول الزمنية للمرشوعات

وخطط اإلدارة الفعالة للتكلفة

مهارات إدارة املرشوعات عالية

املستوى (برينس 2)

وسط األسبوعنهاية األسبوع

سبتمرب سبتمرب22 سبتمرب2 23

نوفمرب 11

ديسمرب 25 ديسمرب 5

أكتوبر 14

سبتمرب 1

أكتوبر نوفمرب13 10

ديسمرب ديسمرب1 22

ترم الخريف

ترم الربيع

اختيار نهاية األسبوع

اختيار وسط األسبوع

اإلعداد الختبار محرتف إدارة

املرشوعات

اإلدارة املالية ملحرتيف إدارة

املرشوعات

إدارة املرشوعات بطريقة أجايل

وسط األسبوعنهاية األسبوع

سبت

أحد

ثالثاء

خميس

ثالثاء

صباحاً 9

صباحاً 6

مساًء 6

مساًء 6

مساًء 6

مساًء 10

مساًء 10

مساًء 10

مساًء 10

مساًء 5
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أيام التدريب، التوقيت و اختيار املواعيد املرنة
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طريق العروبة، حي الورود، بناية 393، الدور األول، الرياض

 • هاتف / واتساب:

 • ارسل امييل:

 • زور:

كيفية الحجز

الجوائز والشهادات التي حازت عليها جلوبال نوليدج

املوقع

سيسكو

      • أفضل رشيك تعليمي عاملي لعام 2017  

مايكروسوفت

      • أفضل رشيك مرشح ملايكروسوفت لعام 2015  

الرشاكة

PMI  ،2برينس

صناعة التدريب

• من أفضل 20 رشكة تدريب القيادة لعام 2017  

    • من أفضل 20 رشكة تدريب خارجي لعام 2017

diploma@globalknowledge.com.sa

www.globalknowledge.com/en-sa/training/special-o�ers/proj

                                                                                             ect-management-diploma

+966 56 9666672


