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مقدمة
إن اإلشراف الفنى على المشاريع وتحقيق أفضل الممارسات الفنيه والتقنيه الحديثه له تأثير هائل على أهداف المشروع من حيث الجدول الزمني والميزانية والجودة والسالمة. 
ويرجع ذلك إلى حقيقة أن يتم اإلنجاز واإلقتصاد في الميزانية اإلجمالية للمشروع ، وتحقيق الكفاءه فى عملية اإلدارة. باإلضافة إلى ذلك فإن نوعية المشروع المنجز يعتمد إلى 
حد كبير على مهارات اإلشراف الفنى والتنفيذ المحكم للمشاريع. وحجر الزاوية لنجاح إدارة المشروع واإلشراف واإلدارة السليمة للموارد الالزمة إلنجاز المشروع من مرحلة 
البناء للمشروع إلى مرحل إنهاء المشروع ، والتي تشمل العمالة والمعدات والمواد والوقت. وعلى هذا النحو ، فقد تم تصميم برنامج أفضل الممارسات فى اإلشراف الفنى على 
المشاريع لتزويد المشاركين بالمعرفة المتعمقة والتقنيات الحديثة والتي هي ضرورية لإلدارة الفعالة للموارد في المشاريع. وهذا البرنامج المتميز تقدمة شركة يوروماتك للدريب 

واإلستشارات لعمالئها الكرام.

أهداف البرنامج

تعريف المشاركين بكيفية رفع كفاءة الممارسات الفنيه للمشاريع. � 
التوعيه بمفاهيم تقنيات اإلشراف الفنى على المشاريع. � 

اكساب المشاركين المهارات العمليه على تخطيط العمليات الفنية للمشاريع. � 
تدريب المشاركين على تطوير ورفع كفاءة اإلشراف الفنى على المشاريع. � 
التدريب العملى على حاالت عملية للمارسات واإلشراف الفنى للمشاريع. � 

التدريب والمناقشه من خالل ورش العمل على كفاءة الممارسات الفنيه للمشاريع –  وتنمية قدرات فرق العمل لرفع كفاءة مهارات اإلشراف والمراقبة للمشاريع. � 

الوحدة األولى :

أحدث الممارسات الفنيه لإلشراف على المشاريع

التقنيات الحديثة لممارسه اإلشراف ومراقبة المشاريع � 
كيفية وضع مؤشرات أداء أعمال اإلشراف ومراقبة المشاريع � 

المعايير األساسية لعمليات اإلشراف ومراقبة المشاريع � 
طرق تحسين االداء فى عمليات إدارة المشاريع � 

حاالت عملية � 

الوحدة الثانية :

طرق ممارسه العمليات الفنيه للمشاريع

الطرق الحديثة لتطبيق وممارسه العمليات الفنيه للمشاريع � 
معايير تقييم أداء وممارسه العمليات الفنيه للمشاريع � 
تقييم ومراجعة األداء الفنى وضبط الجودة للمشاريع � 

تطبيق جودة األداء والمراجعة فى العمليات الفنيه ومراقبة المشاريع � 
حاالت عمليه � 

الوحدة الثالثة :

طرق تحليل وتخطيط العمليات الفنية واإلشراف على المشاريع

أسس تحليل وتخطيط العمليات الفنية للمشاريع � 
طرق التحسين المستمر فى أداء العمليات الفنية ومراقبة المشاريع � 

تحليل وتقييم بيانات العمليات الفنية ومراقبة المشاريع � 
اتخاذ القرار المبنى على تحليل وتخطيط العمليات الفنية � 

التحديث والتقييم المستمر للعمليات الفنية ومراقبة المشاريع � 
حاالت عمليه � 

الوحدة الرابعة :

طرق تقييم ومراقبة ومتابعة المشاريع

أدوات تقييم و متابعة المشروع. � 
التقارير الفنية واالداريه للمشاريع. � 
مراحل المشروع. � l ادارة تسليمات

عوامل نجاح اإلشارف على المشروع � 
تمارين وحاالت عمليه.. � 

الوحدة الخامسة :

رفع كفاءة وتطوير المارسات اإلشرافيه للمشاريع

تطوير مؤشرات األداء فى تطوير العمليات اإلشرافيه للمشاريع � 
تحديث إجراءات عمليات اإلشراف على المشاريع � 

تحليل وتحسين بيانات أعمال التفتيش واإلشراف على المشاريع � 
نظم اإلدارة الحديثه وممارسه الإلشراف على المشاريع � 

التحسين المستمر فى الممارسات واإلشراف الفنى على المشاريع � 
حاالت عمليه. � 



نمـــــوذج الت�سجيــــــل

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

:  9.00 �صباحًا ــ 2.30 بعد الظهر. المحــا�ســرات 

:  الأولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 �شتـوزع �شهــادة ح�شــور علــى جميــع الم�شــاركين الذيــن اأتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه �شيك با�شم يوروماتيك       c  نقدًا

c  الرجاء ار�شال الفاتورة كما يلى:

.............................: الإدارة  الوظيفة:...................................   ................................. الم�شوؤول:  ال�شخ�ص  اإ�شم 

..............................: الفاك�ص:   .................................. الهاتف:  رقم   ......................................... الموؤ�ش�شة: 
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يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

1. يرجى ت�شجيلي في

..........................)اأف�شل الممار�شات في الإ�شراف الفني على الم�شاريع ®(  : التــاريــخ 

اإ�شـم الم�شـــــارك : ................................................................................................................................

...............................  : الإدارة   ...................................... الوظيفة:   ....................................... الموؤ�ش�شة: 

العنوان: .................................... �ص ب : ................................ المدينة / البلد : .......................................

رقم الهاتف: ............................. الفاك�ص : ................................ البريد الإلكتروني: .......................................

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 � 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 � دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

c 2900 دولر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دولر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد c

�شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة وال�شاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة اإنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق

ل ت�شتمل ر�شوم البرنامج على الإقامة. 

اأ�شعار  على  بالح�شول  يوروماتيك  �شركة  قامت  ولكن 

ال�شريع  بالحجز  بادر  الموؤتمر  في  للم�شاركين  خا�شة 

لت�شتفيد من الخ�شومات الخا�شة.


