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فن استخدام منهجيات الهندسة القيمية فى
إدارة المشاريع ®



  

مقدمة:
الهندسة القيمية ): Value engineering( هو أسلوب منهجي لتحسين"قيمة" السلع أو 

المنتجات والخدمات عن طريق فحص الوظيفة.

لحلول  ايجاد سبيل  ان تساعد علي  يمكن  االداء  القائمة علي  القيمة  الهندسية   منهجية 
هذة المشاكل عن طريق توفير توازن مدروس في التكلفة والجدول الزمنى , عبر كمية 
كبيرة من بدائل مبتكرة  وهذا يتطلب اقبال فريق من المهنيين متعدد التخصصات في 
التعاون مع اصحاب المصلحة في المشروع الذين يتم تحفيزهم .. وقد وجد الباحثون 
ان مشروع يمكن ان ينفذ كثيرا من حيث التكلفة وتحسين اداء وظائف المشروع  مما 
يؤدى إلى وسيله مبتكرة جدا وفشل إدارة المشاريع المشتركة هو التركيز على تجاوز 
التكاليف والتأخير فى الجدول الزمنى  وبالتالى هناك حاجة إلدارة المشاريع التى تحدد 

وتوازن بكفائة نطاق المشروع  مع مشروع الجدول الزمنى والتكاليف.

المشروع  بدائل  من  كبيرة  كميه  وتحليل  تحديد  إلى  المشاريع  مديرى  علي  يجب  كما 
وفي األونه االخيرة تصاعد تكاليف البناء والصيانة مع انخفاض العائدات مما أدى الى  

زيادة االهتمام بالهندسة القيمية

تعمل محاور الدورة على إدارة التكلفة والوقت ونطاق العمل، وإدارة تكامل المشروع، 
وإدارة  المشاريع،  محافظ  وحكومة  استراتيجية  وإدارة  والمعوقات،  المخاطر  وإدارة 

الموارد، فضاًل عن محور تطوير معايير ومنهجيات وإجراءات إدارة المشاريع.

األهداف:

تمكين المشارك من التميز فى الموضوعات االتية:

مفاهيمإدارة القيمةالقيمة �
منهج إدارة القيمة �
الجودةالعالقة بين الجودة وهندسة القيمة �
هندسة القيمة وتكاليف المشروع �
مراحل العمل فى المشروع �
معامل القيمة �
درجة تحقيق االحتياج �
عناصر القيمة �
منهج إدارة القيمة �
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الوحدة االولى :
إدارة وقيادة المشروعات

اإلدارة مفاهيم اساسية
ما هو المشروع ؟

ماذا نقصد بإدارة المشاريع ؟
Scope Management | إدارة نطاق العمل

 Time Management | إدارة الوقت
 Cost Management | إدارة التكاليف

Quality Management | إدارة الجودة
مجاالت الخبرة

دورة حياة المشروع.
أصحاب المصلحة والتأثير

التأثيرات التنظيمية
مراحل عمليات إدارة المشروع

الوحدة الثانية :
المفاهيم االساسية للهندسة القيمية

تاريخ الهندسة القيمية
Engineering Valueتعريف الهندسة القيمية

مميزات هندسة القيمة عن غيرها من المناهج
ماهية القيمة

عالقة القيمة بالجهد والزمن

الوحدة الثالثة :
Value | أنواع ومقايسس القيمة

)Cost Value( | قيمة التكلفة
Value Aesthetic | القيمة الجمالية

Value Use | قيمة االستخدام
E exchange Value | قيمة االستبدال

مقاييس القيمة
Function | األداء الوظيفى

Quality | الجودة
Total Cost | التكلفة الكلية

الوحدة الرابعة :
Value Engineering Plan Job | خطة عمل الهندسة القيمية

جمع المعلومات
تحليل الوظائف

االبتكار وطرح االفكار
التقويم واالختيار
البحث والتطوير

االيجاز وعرض التوصيات
التطبيق والمتابعة

الوحدة الخامسة :
تحليل الوظائف في الهندسة القيمية

الخطوات المتبعة في تحليل الوظيفة
Diagram FAST | ربط الوظائف بالرسم البيانى

الحقول التي تنشط فيها الهندسة القيمي
الوقت المناسب لتطبيق الهندسة القيمية

قدرة التصميم في رفع القيمة
االسباب الكفيلة بخفض القيمة

هندسة القيمية في مشروعات العمارة
تطبيقات مقترحة لإلرتقاء بقيمة المشاريع المعمارية



نمـــــوذج التسجيــــــل

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 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)فن استخدام منهجيات الهندسة القيمية فى إدارة المشاريع ®( 
التــاريــخ :........................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

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

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

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 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


