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مقدمة:
إن التخطيط هو عبارة عن الطريق الذي يتم تحديده بصورة مسبقة لتحقيق األهداف، 
للتفكير قبل  فالتخطيط هو عملية ذكية وتصرف ذهني لعمل األشياء بطريقة منظمة، 
العمل، والعمل في ضوء الحقائق بداًل من التخمين. إن عملية تخطيط المشروع تعتبر 
الخطوة األولى في عملية إدارة المشروع وتسبق الوظائف اإلدارية األخرى للمشروع. 
فتخطيط المشروع هو أ داه لبناء تصور مسبق عن مراحل تنفيذ المشروع، وتصور 
المخاطر المتوقعة التي ستواجه المشروع عند تنفيذه، وما هي اآلليات الالزمة لمعالجة 
هذه المشاكل المتوقعة لذلك نجاح تخطيط المشروع يرتبط بقدرة القائمين على التخطيط 
تنفيذه.  المشروع في مرحلة  التي ستواجه  بالمشاكل والمصاعب  التنبؤ  في  وخبراتهم 
للجودة  السياسات  بتحديد  تقوم  التي  التنظيم  عمليات  هي  المشروع:  جودة  وإدارة 
من  جاء  التي  االحتياجات  كل  بتوفير  المشروع  يقوم  حيث  والمسؤوليات،  واألهداف 
المشروعات  وتنظيم  "تخطيط  الدورة  هذه  يوروماتيك  تقدم  عليه  على  وبناءا  بسببها. 
التخطيط للمشروع االولى قبل  وضبط الجودة " والتي من خاللها سوف تتعلم كيفية 
بدأ تنفيذ المشروع و ايضا كيفية إدارة انشطة المشروع اثناء مراحل التنفيذ المختلفة 
وعمليات تحقيق إدارة الجودة الشاملة للمشروع وصوال إلى إغالق المشروع و طباعة 

التقارير.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

اتقان إدارة و تنظيم انشطة المشروع وعمليات تحقيق إدارة الجودة الشاملة  	
للمشروع

	 WBS تخطيط المشاريع باستخدام بيان والهيكل التفصيلي للعمل
جدولة أنشطة المشاريع وإنشاء النموذج الشبكي للمشروع 	
حساب ميزانيات المشروع وجدولة التباينات باستخدام تقنيات القيمة المكتسبة 	
متابعة تطور المشروع و تعديل المشروع في أي وقت 	
إدارة موارد المشروع 	
حساب تكاليف المشروع 	
إنشاء التقارير الخاصة بالمشروع و تنسيقها و طباعتها 	

الفئات المستهدفة:
مدراء المشروع والموظفون الذين يعملون في مجال إدارة المشاريع ورعاة المشروع 
واإلدارة العليا والموظفون الذين يخططون للمشاركة في أي مرحلة من مراحل إدارة 

المشاريع وأي شخص يود أن يخطط لمشروعه والمهندسين في جميع المجاالت.

ختطيط الماشريع:

تعاريف إدارة المشاريع 	
مقارنة بين المشاريع والعمليات 	
إدارة قيود المشروع 	
تطبيقات إدارة المشاريع 	
الفوائد الكامنة في إدارة المشاريع 	
مراحل دورة إدارة المشروع 	
تعريف متطلبات المشروع 	
ميثاق المشروع 	
	 SOW بيان العمل
مواصفات المشروع 	
	 )WBS( وضع هيكل تجزئة عمل المشروع
	 )Project decomposition( تقسيم المشروع

جدولة الماشريع:

الربط بين أنشطة هيكل تجزئة العمل 	
أدوات و تقنيات عمليات التقدبر 	
	   )PERT( تقنية تقييم ومراجعة المشروع لتقديال زمن النشاط
المخطط الشبكي للمشروع 	
	 )Gantt chart( مخطط جانت
طريقة المسار الحرج 	
جدولة المسارات األمامية والخلفية لشبكة المشروع 	
إدارة فترات السماح 	
أساليب ضغط الزمن الكلي للمشروع 	
تخطيط وتسوية موارد المشروع 	

مراقبة الماشريع:
اتقان إدارة القيمة المكتسبة 	
تباينات الميزانية والجدول الزمني 	
مؤشرات أداء الجدول الزمني و التكلفة  	
توّقعات المشروع 	
إعداد تقارير إدارة المشروع 	

عمليات حتقيق إدارة اجلودة الاشملة للمرشوع:
تخطيط الجودة 	
أداء توكيد الجودة 	
 تنفيذ مراقبة الجودة 	

إدارة خماطر المرشوع:
تعريف المخاطر وإدارة المخاطر 	
مستوى المخاطر في المشاريع 	
المخاطر المطلقة ومخاطر األعمال 	
فوائد إدارة مخاطر المشروع 	
التخطيط إلدارة المخاطر وتحديد مخاطر المشروع 	
فائدة المخاطر 	
عناصر خطة إدارة المخاطر 	
تحديد احتمالية المخاطر ومصفوفة التأثير 	

حتديد خماطر المرشوع:
تقنيات اإلبداع لجمع البيانات 	
العصف الذهني 	
تقنية ديلفي 	
	 SWOT )تحليل )نقاط القوة والضعف والفرص والمهددات
سجل المخاطر 	
تقرير المخاطر 	



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 وتنظيم المشروعات وضبط الجودة ®(

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.


