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مقدمة:

أن الحاجة للتخطيط نشأت ألن معظم المنظمات ومشاريعها المختلفة تعمل في ظروف بيئية متغيرة ، التخطيط بالضرورة يحتاج الي محاذاة اهداف المشروع مع استراتيجية المنظمة 

ومن ثم وضع  جدولة ومؤشرات أداء رئيسية لمتابعة األداء. فتخطيط المشروع هو أداه لبناء تصور مسبق عن مراحل تنفيذ المشروع، وتصور المخاطر المتوقعة التي ستواجه 

المشروع عند تنفيذه، وما هي اآلليات الالزمة لمعالجة هذه المشاكل المتوقعة.

  وتقوم الجدولة   بتحويل خطط عمل المشروع  جدول زمني للتشغيل. وترجمة معايير المشروع للنطاق والوقت والتكلفة والجودة ومتطلبات الموارد البشرية واالتصاالت والمخاطر 

والمشتريات إلى "آلية" قابلة للتطبيق لفريق المشروع . وإلى جانب خطة المشروع والميزانية، يصبح الجدول الزمني األداة الرئيسية إلدارة المشاريع. وباإلضافة إلى ذلك، فإن 

الجدول الزمني المتكامل للتكلفة هو األساس األساسي لرصد ومراقبة نشاط المشروع طوال دورة حياته. 

 تتناول هذه  الدورة العمليات المتكاملة لتخطيط وجدولة البرامج متعددة األوجه/متعددة التخصصات. وتقدم الدورة مواضيع إدارة المشاريع الرئيسية التي تنطوي عليها عملية 

التخطيط.  وضع األهداف، دراسة التغيرات في العوامل البيئية،  وضع الخطط،  إقرار الخطط واعتمادها، تنفيذ الخطط،  متابعة الخطط ورقابتها وتقييمها . ومنهجية تحويل خطة 

المشروع إلى جدول زمني واستخدام جدول المشاريع كنموذج لمراقبة المشروع.

اهداف البرنامج:

يف هناية هذه الدورة التدريبية، سيتمكن الماشركون من:

	w استخدام التقنيات لتخطيط المشاريع وجدولتها 

	wتقدير الجداول الزمنية للمشروع والتكاليف بثقة مع خطط إدارة الموارد المناسبة 

	wتحديد وتقييم وإدارة مخاطر الجدول الزمني والتكلفة والنطاق والموارد 

	wفهم أداء المشروع والتحكم به 

	wقياس أداء المشروع والتنبؤ به والتحكم فيه من خالل استخدام تقنيات القيمة المكتسبة 

	w التعرف على عالقات المهام وفهمها 

	wتقدير مدة المهمة وتحديد مدة المشروع

	wإنشاء رسم تخطيطي لشبكة المشرع 

	wحساب المسار الحرج للمشروع 

	wإنشاء خطة للمخاطر  

	wتخصيص موارد المشروع بفعالية 

	wتحديث جدول المشروع ومراقبة هذا الجدول 

الفئات المستهدفة:

مة لقادة فرق المشروعات ومهندسي التخطيط ورؤسائها وكبار مسؤولي إدارة المشروعات ومحترفي خدمات األعمال الذين يتحملون مسؤولية تخطيط  هذه الدورة التدريبية ُمصمَّ

وإدارة الجداول الزمنية للمشروعات وتكاليفها . والذين يرغبون في معرفة  ما يشمل جدولة المشروع والتخطيط خالل دورة حياة المشروع.
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الفكر احلديث يف ختطيط وجدولة الماشريع يف ظل المتغريات 
العالمية اجلديدة:

	w.مقدمة تخطيط وجدولة المشاريع
	w.األساليب العلمية الحديثة في التخطيط
	w.)التخطيط باستخدام المسار الحرج ) لكافة المشاريع
	w.)التخطيط باستخدام خطوط التوازن ) للمشروعات ذات الصفة التكرارية
	wالتخطيط باستخدام البرمجة الخطية

ماذا يتطلب األمر أن تكون خمطًطا رائًعا؟

	wفهم األهداف التنظيمية من المشاريع والمبادرات التشغيلية
	wأهداف المشروع
	wاألهداف االستراتيجية
	wتطوير استراتيجية تنفيذ المشروع
	wجمع البيانات والمصادر ذات الصلة بالمشروع
	wتحديد إنجازات المشروع
	wتحديد هيكل المهام وتفاصيل العمل

التخطيط الفعال للمرشوع :

	w أنواع الرسومات التخطيطية للشبكة 
	w طريقة المسار الحرجة 
	w إنشاء رسم تخطيطي للشبكة 
	wvs CPM  بيرت 
	w جدولة البرامج 

 اناشء خطط إدارة المخاطر واالتصاالت للمرشوع :

	w عدم اليقين وإدارة المخاطر 
	w تخطيط إدارة المخاطر 
	w مراقبة المخاطر والتحكم فيها 
	w استراتيجيات االتصال 
	w نصائح لالتصال الناجح 
	w إنشاء جدول قابل للتطبيق 
	w تحديث الجدول ومراقبته 

ختطيط و اناشء و إدارة الفريق:

	wوضع خطة الموارد البشرية
	wتكوين فريق المشروع
	wتطوير فريق المشروع
	wادارة فريق المشروع
	wتخطيط االتصاالت
	wصياغة تقارير االداء

التخطيط و رصد و مراقبة و ضمان حتقيق متطلبات اجلودة:

	wالتخطيط للجودة

	wتنفيذ توكيد الجودة

	wتنفيذ مراقبة الجودة

	wاجراء التحليل الكيفي للمخاطر

	wاجراء التحليل الكمي للمخاطر

	wمراقبة المخاطر و السيطرة عليها

جدولة الماشريع:

	wتقليل زمن المشروع

	wحساب الزمن األمثل لتنفيذ المشروع بأقل تكلفة

	wإدارة موارد المشروع

	wتسوية الموارد

	wجدولة الموارد

	w)إدارة عقود المشاريع ) صياغة – شروط

	wإدارة وتخطيط والجدولة المالية للمشروع

	w) الموازنات التخطيطية ) مالية – عينية – نقدية

حتديد احتياجات الموارد:

	wتحديد طرق العمل البديلة

	wتحديد استراتيجيات التنفيذ البديلة

	wتحديد قيود الجدولة

	wجدولة ومراقبة المشروع

ختطيط اجلوانب التعاقدية - األعمال اخلارجية:

	wالمساهمة في التخطيط إلدارة عقود المشروع

	w تحديث الخطة والجدول الزمني

	wالمساعدة في التخطيط إلدارة المطالبات

	wالدروس المستفادة

	wدراسة الحالة



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 :........................)منهجيات ومهارات التخطيط والجدولة الفعالة ®(

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

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

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

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

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

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

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

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

c 5400 دوالر أمريكي للشخص الواحد

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.


