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تقنيات تخطيط المشاريع والتفاوض على العقود ®



  

مقدمة:
إن نجاح إدارة المشاريع بكفاءة وفاعلية وجودة يعتمد بدرجة أساسية على وجود إدارة فاعلة تقوم بالتخطيط والمراقبة ألنشطة المشروع وجدولة أنشطته بشكل صحيح واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة للتعجيل بإنجاز بعض األنشطة للوفاء بالتزام إنجاز المشروع في وقته المحدد.  إن دور اإلدارة ال يقتصر على مرحلة معينة من مراحل تنفيذ المشروع بل تبدأ 
منذ بداية المشروع وال تنتهي إال بنهاية المشروع ، وهنا على اإلدارة أن تحدد كافة المتطلبات لكل نشاط من األنشطة وكذا األنشطة المتوازية أي التي تنفذ مع بعضها في نفس 
الوقت كما يجب تحديد نقاط االختناق والمعوقات المحتملة لعالجها أو تالفيها, كذلك تحديد ترتيب أو تسلسل زمني إلنجاز كل نشاط وموعد بدايته ونهايته مع توزيع منظم للموارد 

المادية والبشرية عليها وذلك فى اطار تكنولوجى متكامل

وبناء عليه تقدم يوروماتيك برنامج " تقنيات تخطيط المشاريع والتفاوض على العقود " وفقا ألحدث الممارسات 

االهداف:
:HGHمتكني الماشرك من التمزي ىف االىت:بةاغعهىىةز 

بيئة االعمال المعاصرة ومسارات الجودة والتميز 	

أسس تخطيط وإدارة المشروعات 	

	 Core Competences المهارات األساسية لمدير المشروع

	 MS  PROJECT إدارة المشروعات بإستخدام

مهارات مدير المشروع 	

الممارسة العملية للتخطيط الزمني والمالي 	

تحديد األعمال الخاصة بالمشروع وتكوين فرق العمل 	

ضبط االداء فى المشروع 	

أنواع العقود واإلشراف على المشروع 	

المطالبات وأوامر التغيير 	

التخطيط للجودة 	

تنفيذ توكيد الجودة 	

تنفيذ مراقبة الجودة 	

توجيه وإدارة تنفيذ المشروع 	

رصد العمل في المشروع والتحكم فيه 	

تنفيذ المراقبة الكاملة للتغيير 	

الفئات المستهدفة:
مدير المشروع 	

مشرف المشروع 	

المهندسون 	

المراقبين 	

مسؤول الجودة  	

المهتمين بمجاالت تخطيط المشروعات 	
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المحتويات األساسية:
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فن إدارة وقيادة المرشوعات:

اإلدارة والقيادة مفاهيم اساسية 	

ما هو المشروع ؟ 	

ماذا نقصد بإدارة المشاريع ؟ 	

 مجاالت الخبرة 	

سياق إدارة المشروعات 	

دورة حياة المشروع 	

أصحاب المصلحة والتأثير 	

التأثيرات التنظيمية 	

دراسة الجدوى 	

مراحل عمليات إدارة المشروع 	

المفاهيم االاسسية إلدارة المرشوعات:

مهارات استخدام الحاسب فى إدارة المشروعات 	

ادارة الجودة الشاملة في المشروعات 	

	  ISO  معايير الجودة العالمية

منهجية KAIZEN   للتطوير المستمر 	

مهارات التخطيط إلدارة المشروعات 	

إدارة مخاطر المشروع 	

إدارة أصحاب المصالح 	

مبادئ ختطيط وإدارة المرشوعات:

ما هوالمشروع  ؟  	

 إدارة المشروعات -  )المراحل األساسية ( للمشروع    	

عناصر ادارة المشروعات  	

Scheduling    طرق تخطيط وجدولة المشروعات         	

مخطط القضبان المترابط   	

	 )CPM( طريقة المسار الحرج

العالقات المنطقية بين المهام  	

:MS PROJECT إدارة المرشوعات بإستخدام احلاسب اآلىل

	 MS PROJECT دليل مبسط الستخدام برنامج

تهيئة بيئة العمل 	

إدخال بيانات ومعطيات العملية 	

تقسيم العمل 	

عرض المشروع 	

متابعة التنفيذ 	

تحليل المشروع 	

تسوية الموارد 	

التقارير 	

تطبيق عملى 	

مهارات التفاوض واالرشاف عىل عقود:

مهارات التفاوض –مبادئ التفاوضاستراتيجيات التفاوض 	

مجاالت التفاوض على العقود 	

التزامات  صاحب العمل ، والتزامات المقاول 	

إتباعها  	 الواجب  النظامية  اإلجراءات  للمهندس  توضح  التي  العامة  الشروط 
أثناء اإلشراف

التحضيرية  	 المرحلة  تشمل  والتي  لإلشراف  األساسية  والقواعد  المراحل 
والمرحلة التنفيذية

خطوات اإلشراف على تنفيذ مشاريع الطرق واالختبارات 	

خطوات اإلشراف على تنفيذ مشاريع المباني 	

خطوات اإلشراف على تنفيذ األعمال الكهربائية للمباني 	

خطوات اإلشراف على تنفيذ األعمال الميكانيكية 	

خطوات اإلشراف على تنفيذ أعمال إنارة الطرق 	

أعمال الموقع العام 	



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 :........................)تقنيات تخطيط المشاريع والتفاوض على العقود ®( 

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.


