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إدارة المخاطر

تفاصيل الدورة:
الهدف العام من هذه الدورة هو تمكين المشاركين من التخطيط وإدارة ومراقبة مخاطر المشروع، باإلضافة إلى تمكينهم من 

وضع خطة إدارة مخاطر المشروع المتعلقة بالنواحي التالية: النطاق والجدول الزمني والموارد. وتهدف هذه الدورة أيضاً 
إلى مساعدة المشاركين على قياس ووضع استجابات مناسبة لمخاطر المشروع. لذلك سيقوم المشاركون بتصميم وحساب 

مؤشرات األداء الرئيسية لمراقبة مخاطر المشروع والتحكم بها.

أهداف الدورة:

وضع خطط إلدارة مخاطر المشروع  •

تحديد مخاطر المشروع المتعلقة بالنطاق، الجدول الزمني و الموارد  •

تطبيق تقييمات المخاطر الكمية والنوعية  •

تخطيط االستراتيجيات بشكل يسمح لمواجهة المخاطر السلبية واإليجابية  •

استنباط المقاييس لمراقبة مخاطر المشروع  •

الفئات المستهدفة:
مدراء مخاطر المشروع ومدراء المشاريع وأعضاء مكتب المشروع ورعاة المشروع والمدراء واإلدارة العليا واألفراد 

المهتمين في مجال إدارة مخاطر المشروع.

الكفاءات المستهدفة:
التخطيط للمخاطر  •

تحديد المخاطر  •

تقييم المخاطر  •

تقييم اإلستجابات للمخاطر  •

مراقبة المخاطر  •

مراجعة المخاطر  •

محتوى البرنامج
التخطيط إلدارة المخاطر:

تعريف المخاطر و إدارة المخاطر  •

مكونات المخاطر  •

اختيار المشروع و المخاطر  •

عمليات التخطيط لمخاطر المشروع  •

المخاطر و دورة حياة المشروع  •

عناصر خطة إدارة المخاطر  •



الميول الفردية في تقبل المخاطر  •

تحديد مخاطر المشروع:
مصادر مخاطر النطاق  •

مصادر مخاطر الجدول الزمني  •

مصادر مخاطر الموارد  •

صياغة جمل السبب-الخطر-النتيجة  •

إدارة مخاطر المشروع  •

مصفوفة أولويات المخاطر  •

تقييم و تحليل مخاطر المشروع:
التحليل النوعي للمخاطر  •

مقاييس إحتمالية الخطر  •

مقاييس أثر الخطر  •

مصفوفة تقييم المخاطر  •

إختبار الفرضيات  •

الخطر و اإلنحيازات العقلية  •

التحليل الكمي للمخاطر:
المنحنيات التوزيعية الشائعة للمخاطر  •

التحليل الكمي للمخاطر بإستخدام طريقة النقاط الثالثية  •

تحليل القيمة النقدية المتوقعة للمخاطر  •

تحليل المخاطر باستخدام طريقة شجرة القرار  •

نموذج محاكاة مونتي كارلو  •

وضع استراتيجيات االستجابة للمخاطر:
فئات المخاطر  •

تخطيط االستجابة للمخاطر  •

الخط الزمني في إدارة المخاطر  •

استراتيجيات إدارة المخاطر السلبية )التهديدات(  •

استراتيجيات إدارة المخاطر اإليجابية )الفرص(  •

التخطيط لألمور الطارئة  •

حساب تكلفة إحتياطي التعامل مع المخاطر  •

المراقبة والتحكم بمخاطر المشروع:
تنفيذ خطط االستجابة  •

المؤشرات التحليلية  •

مشاكل البيانات الكمية  •

مشاكل البيانات النوعية  •

المؤشرات و تحليل االتجاهات  •



لغة الدورة التدريبية
اللغة العربية مع التعرض لبعض المصطلحات الضرورية باللغة اإلنجليزية.

الزمان والمكان
تُعقَد الدورة التدريبية خالل الفترة 22 - 24 سبتمبر 2020، في الدوحة – دولة قطر.

رسوم االشتراك
1100 دوالر أميركي للمشترك الواحد.

شهادة الدورة
يُمنح المشارك شهادة في نهاية الدورة شرط حضوره %85 من المحاضرات على األقل.

التسجيل
للراغبين بالمشاركة في هذه الدورة التدريبية استيفاء استمارة تسجيل المشاركة المرفقة أو زيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت  

www.goic.org.qa  للتسجيل اإللكتروني المباشر.








