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 ®PMP ع االحترافيةإدارة المشاري     دورة
  تمنحك هذه الدورة المعرفة والمهارات الالزمة لضمان اكتمال مشاريعك في

الميزانية مع منح العميل المنتج المتفق عليه. الوقت المحدد وفي حدود 
والمناقشات حول األمثلة  تستخدم الدورة العروض التقديمية والتمارين

 .ع، إضافة إلى تصميم مشروع متكامل في نهاية الدورةالخاصة بإدارة المشاري    

  تساعدك هذه الدورة في قيادة وتوجيه فرق المشروع.  حيث توفر لمديري
ا من

ً
لمشاري    ع وجيه االخبرة والتعليم والكفاءة لقيادة وت المشاري    ع أساًسا متين

 .لنهائيةا نتائج مؤسستك بنجاح والتي سيكون لها تأثير إيجابي على نتائج
 اهداف الدورة

 :سيتمكن المشاركون من

 فهم المشاري    ع وتخصصات إدارة المشاري    ع 

 تعلم عمليات إدارة المشروع الموضحة في دليل PMBOK® اإلصدار السادس ، 

  فرصهم في اجتياز االختبار بشكل كبيرمشاركة المزيد من أسئلة التدريب لتحسين 

  الحيل والتلميحات حول كيفية اإلجابة على أسئلة االمتحانالتدريب على 

  .تصميم خطط المجاالت المعرفية العشرة 
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