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في بيئة العمل
السعادة
نبذة
إدارة محفظة المشاريع من أهم ما يمكن أن ستستثمر فيه المؤسسات سواء الحكومية أو
الخاصة ألنها تضمن اختيار االستثمار الصحيح في المشاريع والبرامج و األعمال التشغيلية والتأكد
من القيمة المضافة و التي تحقق األهداف االستراتيجية للمؤسسة.

أهداف البرنامج
التعرف على منهجية إدارة محفظة المشاريع الصادرة عن معهد إدارة المشاريع والتي
تعد أفضل الممارسات العالمية في إدارة محافظ المشاريع.
التعرف على المزايا والتحديات الخاصة بتطبيق نظام إدارة التخطيط االستراتيجي.
العالقة بين عمليات إدارة المحفظة ومحتواها واألهداف االستراتيجية للمؤسسة.
كيفية تهيئة المؤسسة لتطبيق نظام إدارة المحفظة

•

•
•
•

الفئة المستهدفة
•
•
•
•

مدراء ورؤساء المحافظ والمدراء بمناصب االدارة العليا
موظفي مكتب إدارة محفظة المشاريع PMO
مدراء البرامج والمشاريع وجميع الموظفين
المشاركين في بناء وإدارة مشاريع محافظ المؤسسة

19 PDUs

Technical

8 PDUs

Strategic

8 PDUs

Leadership
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إدارة المحافظ االحترافية
)Portfolio Management Professional (PfMP
محاور البرنامج
مقدمة
مجموعات العمليات و العالقات بينهم
التخطيط االستراتيجي
إدارة الحوكمة
إدارة األداء
إدارة أصحاب المصالح
إدارة المخاطر

•
•
•
•
•
•
•

مدة البرنامج

19 PDUs

Technical

8 PDUs

Strategic

8 PDUs

Leadership

أربعة أيام

عدد النقاط
 21نقطةPDUs /
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تفاصيل التسجيل

إدارة المحافظ االحترافية
)Portfolio Management Professional (PfMP

 2,600ر.س.

للتسجيل
+966 (011) 2252508

training@empower-sa.com

سياسة اإللغاء
•
•
•
•

يحق للمتدرب استرداد  %100من قيمة البرنامج إذا كان اإللغاء من قبلنا
يحق للمتدرب استرداد  %75فقط من قيمة البرنامج ،إذا قرر المتدرب االنسحاب قبل بدء البرنامج ب  7أيام
يحق للمتدرب استرداد  %50فقط من قيمة البرنامج ،إذا قرر المتدرب االنسحاب قبل بدء البرنامج ب  5أيام
ال يحق للمتدرب استرداد رسوم البرنامج ،إذا قرر المتدرب االنسحاب قبل بدء البرنامج ب  4أيام أو أقل

الخصومات

إذا كنت ترغب ببرامج تدريبية مخصصة

•

 %10للتسجيل المبكر

لتتالئم مع طبيعة عملك

•

 %15للمجموعات ( 3فأكثر)

تواصل معنا على:
corporate@empower-sa.com

إدارة المحافظ االحترافية

سجل  4أشخاص و
الخامس مجانا

اذا سجل  4أشخاص ودفعوا قيمة البرنامج كاملة بدون خصومات ،يحق لهم تسجيل مقعد
مجاني لنفس البرنامج يمكنهم من دعوة أصدقائهم او زمالئهم

إخالء المسؤولية
بالرغم من كل الجهود المبذولة لضمان أن المعلومات الواردة في هذا المنشور صحيحة في وقت النشر .مع ذلك  ،منتجات
وخدمات إمباور تخضع للتطوير المستمر و التحسين ولها الحق في تغيير المنتجات والخدمات من وقت آلخر .لن تتحمل إمباور أي
المسؤولية عن الخسارة أو الضرر الناشئ عن استخدام المعلومات في هذا المنشور .
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نسعى دوما لخلق قصص نجاح مع عمالئنا ونحرص على تصميم حلولنا
االستشارية والتطويرية لتمكين المنظمات من تحقيق التحول االستراتيجي

والرقمي ورفع المستوى االحترافي لمنسوبيها

إدارة المحافظ االحترافية

(011) 2252508

www.empower-sa.com

(+966) 558330895

@empower_ksa

training@empower-sa.com

@empower_ksa
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