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 تقرير بشأن البرنامج التدريبي 
  لطالب كمية اليندسة جامعة المنصورة الموجو
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 بالتعاون مع

المركز الجامعي لمتطوير الميني بجامعة المنصورة
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تم اإلعالن عن البرنامج التدريبي من قبل كاًل من المركز الجامعي لمتطوير  -
الميني، ووحدة متابعة الخريجين بالكمية عمى أن يتم التسجيل لمراغبين من 

 خالل الرابط التالي: 
https://goo.gl/forms/hvjHPlcksI6KYgkh2 

النيائية وقبل النيائية بكمية اليندسة جامعة  السنوات استيدف اإلعالن طالب -
.المنصورة  

يوم األحد  الساعة العاشرة صباح لحضور المقابمة الشخصية تمييدًا  التسجيليتم   -
ي.المرشحين لحضور البرنامج التدريبحيث يتم اختيار  2010 إبريل 7الموافق   
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 11/4/2010لفترة من الخميس مدة ثالث أيام في اتم عقد البرنامج التدريبي ل 

من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة  13/4/2010حتى السبت 
بقاعة أ.د/ رشاد البدراوي. مساءاً 

 الجامعة األمريكية -كمية اليندسة مدرس ب..  د/ رنا خالف. 
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عمى أنيا تخّصص يتعّمق  "Project Management" تعرف إدارة المشاريع 
دارة الموارد المتاحة في المشاريع، مثل: الموارد البشرّية أو الموارد  بعممية تنظيم وا 

مراعاة عوامل  المادية، بطريقة يمكن من خالليا إنجاز المشروع بنجاح في ظل
 .الجودة والوقت والتكمفة المتاحة

 

 المشاريع فإنجاز المشاريع، إدارة عناصر أىم من يعتبر حيث: الوقت -
 توفيره إلى باإلضافة العمالء، ثقة يزيد المحدد الوقت في المطموبة

 . الشركة عمى المكمفة المصروفات من الكثير
 أجل من المالية واألمور التكاليف مراقبة بيا والمقصود: التكاليف -

 .الربح إنتاج زيادة
 عمل متابعة المشاريع إدارة عناصر أىم من: البشرية الموارد  -

 . ومستمرة منتظمة بصورة اإلنتاج وعممية األداء لتقييم الموظفين
 الوقت في المشروع بإنجاز الخاصة الميام متابعة وتعني: الميام -

 المشروع خطوات جميع متابعة يجب حيث المناسبة، والتكمفة المناسب
 و النيائية، النقطة إلى الوصول وحتى األولية الصغيرة األمور من

 .معقداً  أو بسيطاً  يكون قد العمل
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ال تعتبر أىداف المشاريع متشابية في كل المشاريع، حيث إنيا متنوعة  
و وطبيعتو، إال أن أىداف إدارة المشاريع ومتعددة لكل مشروع حسب ميزانيت

إنياء  ،الحد من المصاريف ،تقميل التكاليف ،العامة ىي: زيادة االنتاجية
إنجاز المشروع حسب الميزانية  ،المشروع في الوقت المحدد المتفق عميو

رضاء جميع أطراف ، و تنفيذ جميع المتطمبات مثل: ضمان الجودةو  ،المقررة ا 
 .إلى فريق المشروع المشروع من العميل

 

 

 تنفيذه، وطريقة المشروع مسار تخطيط خالليا يتم: التخطيط مرحمة -
 .المشروع مراحل جميع تحتاجيا التي الضرورية والموارد

 لمخطط وفقاً  المشروع أنشطة تنفيذ خالليا يتم: التنفيذ مرحمة  -
 . المشروع

 تقييم ثمّ  المشروع، أنشطة مراقبة خالليا يتم: والتحكم المراقبة مرحمة -
 .الكامل بشكمو المشروع

 المشروع وأنشطة حسابات ُتغمق وخالليا: المشروع إنياء مرحمة  -
 .المشروع من المنشودة األىداف وتحقيق كامل، بشكل
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 حيث المشاريع، إلدارة عممية أي يواجيان رئيسيان تحديان ىناك
 أول من المحدد والوقت بالتكاليف المشروع إنجاز إتمام يعتبر

 تحقيق إلى باإلضافة مشروع، مدير أي تواجو التي التحديات
 وأكثرىا التحديات أكبر من وىو لممشروع، واألنسب األمثل الوضع
 عمى القدرة ىو واألنسب األمثل بالوضع يقصد حيث طموحًا،

 المحددة األىداف تحقيق بيدف المطموبة المدخالت تخصيص
 .مسبقاً 

  
 في الُمتخصصة اإلدارات أنواع من مجموعة استخدام عمى المشاريع عتمدت

 يأتي وفيما مشروع، كلّ  عةلطبي وفقاً  المشاريع إدارات أشكال وتتنّوع إدارتيا،
 المشاريع: إدارة أنواع أىمّ  عن معمومات

ىي من أكثر أنواع إدارة الَمشاريع انتشارًا، ة: إدارة المشروع األساسي 
وتعتمُد عمى دور ُمدير المشروع الذي يمتمك السمطة في تطبيق 

اإلدارّية لممشروع، وتشمل التوجيو، والتنظيم، والرقابة،  الوظائف
والتخطيط، ويستطيع مدير المشروع العمل بشكٍل مباشٍر مع أّي مستوى 

في المنشأة؛ من أجل الوصول إلى تحقيق األىداف الخاصة في 
.المشروع
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ستخدم بشك ة التي تاإلداري صطمحاتىي من المإدارة البرنامج:    (ب
ج، لمتشابو بين المشاريع والبرام متزامن مع إدارة المشاريع؛ وذلك نتيجة

ترتب عمييما منيما إلى تحقيق أىداف ي تسعى كّ وفقًا لألمور اآلتية: 
 ،تيتم كل منيما في الُمّدة الزمنية المخصصة لتحقيق األىداف ،إنجازىا

ة لتحقيق أىداف مى وجود خطط عمل وميزانيات ماليمنيما ع تعتمد كل
 .معينة

 في طبقةالم المشاريع إدارات من نوع ىي :الجديدة المخاطر إدارة ( ت
 وتمّ  ليم، جديدة منتجات تقديم طريق عن ستيمكينبالم وتيتّ  المنشآت
 في المخاطر إدارة فريق دور خالل من الُمصطمح ىذا عمى االّتفاق
 مصادر مع تتناسب جديدة أسواقٍ  إيجاد إلى َيسعى والذي المنشأة،
 .المنشأة وقدرات

 
 مدير وحدة متابعة الخريجين

 أ/ منى عمي الحضري

وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                           

      

                                 أ.د/ إبراىيم لطفي القال  

 
 



                                 وحدة متابعة الخريجين                                
 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                        

 جامعة المنصورة –كلية الهندسة                                             
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                            البحر لشارع الرئيسية البوابة - الجامعي الحرم - الجمهورية شارع - المنصورة
                                                   232   0020023 -  0020022( :  السويتش) تليفون

 24203320213: موبايل              4022(: داخلي)  الوحدةتليفون 
 

 

 
 مقتطفات مصورة من فعاليات البرنامج التدريبي

 
 


