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     عضو في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. -

     المعرفة والتنمية البشرية في دبيمعترف عليه من قبل هيئة  -

 عضو في غرفة تجارة وصناعة دبي. -

 رة التنمية اإلقتصادية في دبي. ئدامرخص من قبل  -

 : عنوان الدورة

 إدارة المشاريع البيئية 

 

 :وصف الدورة

هذة الدورة التدريبية معترف بها من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي وهي دورة تم  

تفصيلها لمساعدة اولئك المحترفين المسؤولين عن حماية البيئة ، الذين يراقبون ويتحكمون 

للتركيز على مشاريع بيئية فعالة وكافية من أجل بيان التحديات الراهنة ومن تجنب اي عدم 

 فقية بيئية مستقبلية توا

هذة الدورة التدريبية ستسهم إلى حد بعيد في تحسين معرفتك في فهم المخاطر المصاحبة  

 للمشاريع البيئية  

باإلضافة إلى ذلك، فان هذه الدورة ستضيف قيمة الولئك الذين ينوون إضافة معرفة ومهارات إلى  

 معرفة والمهارات ملفاتهم الشخصية والذين يبحثون في إضافة المزيد من ال

 سيكون هناك ورشة متضمنة في فترة انعقاد الدورة

 

 مخرجات الدورة التدريبية 

كسب المعرفة العلمية عن االستدامة البيئية وتكامل تلك المعرفة مع المنظمة التي   •

 تعمل فيها 

 منهج اختبار أعضاء اللجنة او الفريق من أجل إدارة المشروع •

 إدارة المصادر مثل المصاريف التشغيلية ومصاريف رأس المال والموارد البشرية  •

 ضبط الشروط المرجعية ومصفوفة التقييم  •

 إدارة المخاطر •

 وتحديد نطاق تنفيذ المشروعالعمليات  •

 SMARTأهداف المشروع باستمعال اسلوب  •
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     المعرفة والتنمية البشرية في دبيمعترف عليه من قبل هيئة  -

 عضو في غرفة تجارة وصناعة دبي. -

 رة التنمية اإلقتصادية في دبي. ئدامرخص من قبل  -

 التخطيط والتنفيذ  •

 واالتحادية من أجل تأكيد تطابق منظمتك معها اإللمام بالمقاييس المحلية  •

 فهم األدوات الممكنة المتوفرة من اجل مساعدة أدارة البيئة ة وأدائها في منظمتك  •

 متطلبات دراسة تقييم األثر البيئي •

 تحديد مصادر التلوث •

 تطبيق عملي للمعرفة المتوفرة   •

 لمستدامة تحقيق والمشاركة في نشر أهداف هيئه األمم المتحدة للتنمية ا •

 

  الشهادات

سيتم توزيع شهادات على المشاركين في الدورة وهذه الشهادات مصدقة ومعتمدة من هيئة 

 المعرفة والتنمية البشرية في دبي 

 

 المطلوب حضورهم للدروة  

 مدراء القطاع الخاص والعام   •

 المدراء التنفيذيون   •

 ضباط الصحة والسالمة المهنية •

 المشاريع   راءمد •

 الفريققادة  •

 صانعو السياسة •

 الطالب المتخصصون في مجاالت الهندسة واإلدارة البيئية وعلوم البيئة •

أي شخص مهتم في موضوع الدورة من أجل تحسين معرفته والقيمة المضافة إلى ملفهم   •

 المهني 
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