إدارة المخاطر االحترافية
Risk Management Professional RMP

إدارة
المشاريع

CODE | E1005-PM

برامج إدارة المشاريع

برنامجالمخاطر االحترافية
إدارة
Risk Management Professional
RMP
السعادة في بيئة العمل
نبذة
طريقة منظمة وشاملة مصممة لتنظيم وتحديد واالستجابة لعوامل الخطر من أجل تحقيق أهداف
المشروع“ ،حيث تتيح فهم األحداث غير المتوقعة وإدارتها بشكل استباقي قبل حدوثها مما
يؤدي إلى تقليل احتمالية وقوع التهديدات وزيادة حدوث الفرص.

أهداف البرنامج
المساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة
الحد من آثار التهديدات المحتملة
خلق بيئة آمنة ومريحة لسير المشروع
القدرة على تقييم نجاح المشروع بشكل منطقي
االستجابة السريعة لألحداث الطارئة

•
•
•
•
•

10 PDUs

Technical

4 PDUs

Strategic

4 PDUs

Leadership

الفئة المستهدفة
مدراء مخاطر المشروع و المدراء التنفيذيين.
باإلضافة الى مدراء البرامج ،مدراء المشاريع
رؤساء و مدراء مكاتب إدارة المشاريع و اإلدارة العليا
األفراد المهتمين في مجال إدارة مخاطر المشروع

•
•
•
•
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إدارة المخاطر االحترافية
Risk Management Professional RMP
محاور البرنامج
خطة إدارة المخاطر
تحديد المخاطر
التحليل النوعي لمخاطر المشروع
التحليل الكمي لمخاطر المشروع
االستجابة للمخاطر
السيطرة على المخاطر
تخطيط إدارة المخاطر
تحليل المخاطر

•
•
•
•
•
•
•
•

مدة البرنامج

10 PDUs

Technical

4 PDUs

Strategic

4 PDUs

Leadership

خمسة أيام

عدد النقاط
 30نقطةPDUs /
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المستشار /صالح حصوة
مستشار في إدارة المشاريع

التعليم
•

ماجستير إدارة أعمال ،الجامعة الماليزية المفتوحة.

•

بكالوريس هندسة كهربائية ،جامعة األميرة سمية للتقنية.

الخبرة
أكثر من  13عا ًما من الخبرة في قيادة وإدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات ومستشار رئيسي مع
أكثر من منظمة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

الشهادات االحترافية

إدارة المخاطر االحترافية

•

مدقق .EFQM

•

ممارس اجايل المعتمد. ACP

•

محلل أعمال محترف .PBA

•

إدارة المحافظ االستثمارية . PfMP

•

اساسيات برنس.2

•

برنامج إدارة المحترفين.PgMP

•

ممارس برنس.2

•

محترف إدارة المخاطر .PMI-RMP

•

جدولة المهنية . PMI-SP
إدارة المشاريع االحترافية .PMP

•
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تفاصيل التسجيل

إدارة المخاطر االحترافية
Risk Management Professional RMP

 3,250ر.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

•
•
•
•

إذا كنت ترغب ببرامج تدريبية مخصصة

الخصومات
•

 %15للتسجيل المبكر

•

 %20للمجموعات ( 3فأكثر)

 2وواحد
مجانا ً

إدارة المخاطر االحترافية

 3واثنين
مجانا ً

لتتالئم مع طبيعة عملك
تواصل معنا على:
corporate@empower-sa.com

اذا سجل شخصين ودفعوا قيمة البرنامج كاملة بدون خصومات ،يحق لهم مقعد مجاني لنفس البرنامج
يمكنهم من دعوة أصدقائهم او زمالئهم
اذا سجل ثالث أشخاص ودفعوا قيمة البرنامج كاملة بدون خصومات ،يحق لهم مقعدين مجانية 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 .
5

www.EMpower-sa.com

برامج إدارة المشاريع

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 المخاطر االحترافية

(011) 2252508

www.empower-sa.com

(+966) 558330895

@empower_ksa

training@empower-sa.com

@empower_ksa

6

Last Update: 15 April 2020

www.EMpower-sa.com

