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جدولة المشاريع وادارة التكاليف والجودة

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

المحتويات األساسية:

مقدمة:
جدولة المشروع  هي عملية تحويل خطة المشروع الى جدول زمني لتنفيذه، ابتداء من 
لحظة مباشرة العمل، مرورا بجميع األنشطة المتتابعة والمتداخلة واألحداث والمحطات 

الرئيسية، وصوال الى لحظة انتهاء العمل في المشروع واقفاله.

من خالل بيئة تعليمية تفاعلية، سيتعلم المشاركون في هذه الدورة المكثفة والعملية كيفية 
تقدير فترات النشاط، والتبعيات بين األنشطة، وتقدير متطلبات الموارد، وكيفية تحديد 
المسار والسلسلة الحرجة لتمكينهم من تطوير جدول زمني واقعي للمشروع. سيتعلم 
الجدول  لفهم فروق   )EVM( المكتسبة القيمة  إدارة  أيضا كيفية استخدام  المشاركون 
الصحيح.  المسار  إلى  المشاريع  إلعادة  االسترداد  تقنيات  وتصميم  والتكلفة،  الزمني 
بنهاية هذه الدورة، سيكون لدى المشاركين األدوات الالزمة إلكمال المشاريع بنجاح 

في غضون الوقت والتكاليف المخصصة. 

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 تقدير مدد نشاط المشروع وتكاليفه  و تحديد االحتياجات من الموارد �	
الوقت �	 إنجازها في  المشروع باحترافية غير مسبوقة؛  والتمكين من  إدارة  كيفية 

المحدد لتحقيق أهداف المشروع
تعريف نطاق عمل تفصيلي للمشروع، وتطوير هيئة تجزئة لألعمال�	
كيفية إعداد جدول زمني للمهام التي تتعلق بالمشروع، وربطها بالموارد والتكاليف �	

My Project من خالل استخدام برنامج
كيفية تقدير تكاليف المشروع�	
كيفية إعداد الموازنات التقديرية للمشروع�	
كيفية مراقبة أداء المشروع�	
كيفية التنبؤ بالمشكالت المحتملة قبل وقوعها، وكيف يمكن التصدي لها واالستعداد �	

لمواجهتها بشكل مميز
 تحديد حالة الجدول الزمني للمشروع والجدول الزمني وفروق التكلفة �	
 تطبيق الجدول الزمني للمشروع وتقنيات استرداد الميزانية �	
 الجدولة وإدارة الوقت  و تقدير التكاليف واإلدارة�	
 القدرة على تحديد المخاطر ومعالجتها ، وتقدير الوقت والتكلفة ، وإدارة فريق ، �	

والتواصل مع أصحاب المصلحة.

المنهجية:
يتم تعزيز عملية التعلم في الدورة عبر مزيج من المحاضرات، و الحاالت الدراسية، 
واقعية   حالة  دراسات  في  ستشارك  تفاعلية،  قاعة  بيئة  في  والمحاكاة.  التمارين  و 

ومناقشات حية وتمارين عملية. 

الفئات المستهدفة:
مكاتب  وأعضاء  المشاريع،   إدارة  وإداري  مدراء  التدريبية  الدورة  هذه  تستهدف 
األفراد  وجميع  العليا،  واإلدارة  الفنيون،  والمدراء   ، المشروع  ورعاة  المشروع، 

المشاركين في  إدارة المشاريع ومقاييس المشروع.

الوحدة 1 مقدمة يف إدارة الماشريع 

تعرف على الجوانب المختلفة التي تنطوي عليها إدارة المشاريع. �	

 الوحدة 2  حتديد أصحاب المصلحة وبدء المرشوع 

تعرف على كيفية تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين في المشروع وكيفية تحديد �	
نطاق المنتج. 

 الوحدة 3 إدارة المخاطر 

اكتساب فهم للمخاطر في سياق المشروع. �	

 الوحدة 4 هيكل تقسيم العمل 

 التعرف على هيكل تنظيم العمل كأداة لتقسيم المشروع إلى األجزاء المكونة له. �	

 الوحدة 5 جدولة واقعية وتقدير دقيق 

استكشف أهمية التقدير الدقيق للوقت والمال الذي يتطلبه المشروع لدعم اتخاذ �	
القرارات التجارية الجيدة. 

 الوحدة 6 فهم التكلفة والوقت والنطاق 

دراسة قضايا الكفاءة واإلنتاجية وكيفية تحقيق أقصى استفادة من المشروع مع قيود �	
الموارد للمشروع . 

 الوحدة 7 إدارة فريق المرشوع 

انشاء  إطار عمل فريق عالي األداء وتعلم كيف يمكن أن تؤثر ديناميكيات المجموعة �	
على نجاح المشروع أو فشله. 

 الوحدة 8 التواصل الواضح بني أصحاب المصلحة يف المرشوع 

استكشاف أهمية التواصل كعامل رئيسي في جميع المشاريع الناجحة. �	

 الوحدة 9 قياس التقدم وحل المشكالت الاشئعة 

قلل التكاليف اإلضافية والتأخيرات من خالل تحديد المشكالت ومعالجتها في الوقت �	
المناسب. 



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

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: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  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
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ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)جدولة المشاريع وادارة التكاليف والجودة(
كيفية إعداد جدول زمني للمهام التي تتعلق بالمشروع، وربطها بالموارد والتكاليف

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


