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 Primavera تخطيط وإدارة المشاريع باستخدام
 المستوى المتقدم ®



  

مقدمة:
برنامج Primavera احد البرامج الرائدة في إدارة المشروعات يقوم بتطبيق المفهوم 
الحديث في إدارة المشروعات بحيث انه يمكن المؤسسات من إدارة مشروعاتها من 
خالل قاعدة بيانات خاصة بالمؤسسة مع إمكانية متابعة تطور المشروعات بشكل دقيق 
على كافة المستويات اإلدارية بالمؤسسة. ومع التقدم الكبير في علوم اإلدارة وانعكاس 
هذا على إدارة المشروعات تغير مفهوم إدارة المشروعات ليتحول إلى إدارة المؤسسة 
التعامل مع المشروع على انه جزء من عمل المؤسسة ال ينفصل عن بقية  حيث يتم 

مكوناتها.

ومن خالل هذا األسلوب في اإلدارة تكون الرؤية اشمل مما يسمح لمتخذي القرار في 
المؤسسة باتخاذ قرارات صحيحة مبنية على تصور واضح حيث تضمن هذه الطريقة 
توزيع الموارد على مشروعات المؤسسة بالشكل األفضل و توزيع الموارد من مشروع 
ألخر من خالل منظومة متكاملة. في هذه الدورة التدريبية والمقدمة من قبل يوروماتيك 
تستطيع  احترف ادارة المشاريع و تعلم ادارة موارد و مصروفات المشروع و انشاء 

التقارير و إدارة البريمافيرا.

األهداف:
ستتعلمون في هذه الدورة �

إدارة احترافية للمشروعات سواء كانت صغيرة وكبيرة «
إدارة تكاليف المشروع بالطريقة المثلى «
أفضل  « استغالل  يضمن  مما  جيد  بشكل  المشروع  ومصروفات  موارد  إدارة 

للموارد المتاحة
تحديث بيانات تطور أنشطة المشروع اثناء مرحلة التنفيذ «
مراقبة تطور األنشطة بالمشروع «
إنشاء وتنفيذ التقارير المتعلقة بأنشطة المشروع «
لقاعدة  « مستخدم  لك  المناسبة  الصالحيات  وتحديد  االخرين  المستخدمين  إدارة 

بيانات المشروع
الفئات المستهدفة �

مدراء المشاريع ومساعديهم «
المهندسين في جميع المجاالت «
شخص مسؤول عن تنفيذ ومتابعة ومراقبة المهام واالنشطة «
أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة «
أصحاب الشركات والمؤسسات «
أعضاء اإلدارات العليا والوسطى والتنفيذية «
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الوحده األولى :
مرتكزات إدارة المشاريع

تعريف المشروع  �
الجوانب األساسية للمشروع �
الوظائف في المشروع �
األبعاد االجتماعية للمشروع �
حاالت وتطبيقات عملية �

الوحده االثانيه :
المجاالت المعرفية التسعة إلدارة المشاريع

إدارة تكامل المشروع �
إدارة نطاق المشروع �
إدارة وقت المشروع �
إدارة تكاليف المشروع   �
إدارة جودة المشروع �
إدارة الموارد البشرية للمشروع �
إدارة إتصاالت المشروع �
إدارة مخاطر المشروع �
إدارة التوريد بالمشروع �
حاالت وتطبيقات عملية �

الوحده الثالثه :
الخطوات األساسية في إدارة المشاريع وتفعيل القدرة التنافسية

التمهيد األولي Initiating في إدارة المشاريع �
التخطيط و التصميم Planning and design في إدارة المشاريع �
التنفيذ Executing في إدارة المشاريع �
المتابعة و التحكم Monitoring and controlling في إدارة المشاريع �
اإلنهاء/ اإلغالق Completion/ Closing في إدارة المشاريع �
حاالت وتطبيقات عملية �

الوحده الرابعه :

إدارة المشاريع وفقا لمعايير الجودة

مفهوم الجودة وعناصرها �
معايير الجودة الشاملة وفقًا لتطورات الفكر اإلداري �
تخطيط الجودة: األدوات والتقنيات �
خطة إدارة الجودة �
خطة إدارة جودة المشروع �
قياسات مراقبة الجودة �
مخططات السبب واألثر لجودة المشروع �
حاالت وتطبيقات عملية �

الوحده الخامسه :

نماذج إدارة المشروع )حاالت عملية و ورش عمل(

نموذج ميثاق المشروع �
نموذج هيكل تجزئة العمل �
نموذج قاموس )هيكل تجزئة العمل( �
نموذج خطة الموارد البشرية �
نموذج خطة اإلتصال للمشروع �
نموذج خطة الجودة للمشروع �



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

التــاريــخ :........................)تخطيط وإدارة المشاريع باستخدام Primavera - المستوى المتقدم ®( 

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.


