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 ورشة عمل مهندس تخطيط محترف 

      FUTURE CITYمشروع  –تطبيق عملى 
 

 مقدمة
 –نقدم أن  اتدارة المشروعإل التدريب وخدمات يسعدنا نحن شركة بالننج انجنير المتخصصة فى مجا

ى جميع المعلومات خالل هذه الورشة سيحصل المتدرب عل محترفورشة عمل مهندس تخطيط 

العملى والتطبيق  من خالل المحتوى كمهندس تخطيط محترفللعمل  الالزمةدوات والمهارات و األ

 مهام مهندس التخطيط . جميععلى 
 

عملى على مشروع فعلى  سيقوم محاضر  تطبيقخالل ورشة العمل لن يكون هناك شرح نظرى ولكن  

بنقل جميع خبراته العملية فى مجال التخطيط التى اكتسبها من  – مهندس هانى إسماعيلورشة العمل 

 مبادئ تبسيط –عام فى مشروعات عمالقة خارج مصر  41خالل عمله مهندس تخطيط الكثر من 

الخبرات التى اكتسبها خالل  نقل خيراوأرة المشروعات إداإدارة المشروعات المقدمة من خالل معهد 

 ليفربول ببريطانيا.امعة المشروعات من جرة إداحصوله على درجة الماجستير فى 
 

 أهداف ورشة العمل   

تنفيذ جميع مهام مهندس التخطيط من خالل التطبيق العملى على بخالل ورشة العمل سيقوم المتدربين 

 –فيال  077 –مبنى  47)  إلىعلى نطاق العمل التوالذى يحتوى  Future Cityمشروع تخطيط 

 (.أعمال الخارجية –أعمال الطرق  –اعمال البنية التحتية 
 

جميع المهام من خالل الشرح واألدوات الخاصة بنا ستتمكن من تأدية عمل كبير ولكن النطاق  أن نعلم

جدول زمنى الحصول على  إلىعام للمدينة وصوال المخطط الشروط والة كراس تهيئة بنفسك بداية من

التقارير والجداول  إعدادمهندس التخطيط مثل : المتابعة و يضا تنفيذ جميع مهامواقعى محمل بالموارد وا

 الزمنية المختلفة.

   

  تفاصيل ورشة العمل  

 (.محتوى اونالين 80+  ساعه تدريب 24)  إلىيام  باجمأ 3:  المدة

 . لاير سعودى 0022:  التكلفة

 .الممكلة العربية السعودية –الرياض  االنعقادمكان 

 

 عروض خاصة 

لتواصل من خالل مراسلة البريد للحجز يرجى ا –افراد  0ر من يوجد تخفيض للمجموعات أكث

 info@planningengineer.com:  إلىلكترونى التاإل

 

 الحضور بله  ينصحمن 

: للتعرف على اساليب التخطيط المختلفة وكيفية اداء المهام بسهولة من خالل  التخطيط نمهندسي

 استخدام االدوات المختلفة بدقة بوقت ومجهود أقل.
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  .الراغبين فى بدء المسار الوظيفى كمهندس تخطيط محترف حديثى التخرج

  .فى مجال التخطيط والمتابعة الراغبين فى البدء ن التنفيذمهندسى

  لغة ورشة العمل 

صطلحات المتعارف عليها ومصطلحات نجليزية فى شرح المعلومات الفنية والمم اللغة اإلداستخسيتم إ

 دارة المشروعات ومبادئ إ

 .مثلةسيكون باللغة العربية من خالل األسيبط بالشرح والت

 

 المهام التى سيتم التدريب عليها

 1 تطبيق عملى –مبادئ التخطيط  –كيفية دراسة مستندات المشروع  –ليوم االول : التعرف على مهام مهندس التخطيط ا

 1.1 مهام مهندس التخطيط

 1.2 ات وطبيعتهانشاءمشاريع اإل

 1.3 كيفية قراءة مخططات المشروع

 1.4 كيفية قراءة بنود العقد الهامة لمهندس التخطيط

 1.5 كراسة البنودكيفية قراءة 

 1.6 مخطط التخطيط ومبادئ التخطيط إعداد

 1.7 مستند معلومات المشروع  إعداد

 1.8 التطبيق العملى على خطوات التخطيط كاملة على مشروع صغير) لمراجعة المعلومات الخاصة بالتخطيط ( 

 2 كراسة البنود للبدء فى التخطيط  إعدادليوم الثانى : ا

 3.2 كراسة البنود إعدادمقدمة للبدء فى 

 Excel  3.3فى برنامج Macroكيفية إستخدام 

 3.4 دمج توصيف البنود (  –رقم مرجعى  إضافةكراسة البنود )  إعداد

 3.5 وصف للبند (   إضافة –لرقم التخصص  إضافةكراسة البنود )  إعداد 

 3.6 كراسة البنود ) دمج جميع البنود فى ملف واحد (  إعداد

 3.7 مراجة الحسابات كراسة البنود  

Excel3 اليوم الثالث : التخطيط باستخدام برنامج 

 3.1 ملف النشطة المشروع  إعداد

 3.2 المشروع  أداءملف بمعدالت  إعداد

 3.3 نشطة ومعدالت االداء بتوصيف البنودربط األ

 3.4 الخاصة بالجدول الزمنى WBS إعداد

 3.5 ملف الموارد الخاص بالمشروع  إعداد

 Primavera p6 4  اليوم الرابع : التخطيط باستخدام برنامج

 Primavera 4.1جدول زمنى جاهز الستقباله من خالل برنامج  إعداد

 Primavera 4.2برنامج  إلى Excelمن برنامج WBSتصدير

 Primavera 4.3برنامج  إلى Excelاستيراد االنشطة والعالقات من برنامج 

 Primavera 4.4برنامج  إلى Excelاستيراد التكلفة لجميع البنود من برنامج

 5 المعدالت  –الموارد  – األعمالاليوم الخامس : متابعة سيرتقدم 

 5.1 مراجعة البرنامج الزمنى والعالقات .

 6.3 لموارد المشروع  Levelingكيفية عمل 

 Excel  6.4تصدير انشطة المشروع كاملة لسهولة متابعتها من برنامج
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 6.5 بالمشروع األعمالتقدم سير لة مفهوم المتابعة الناجح

 6.6 بالمشروع   األعمالمخطط متابعة سير  إعداد 

 6.7 مفهوم المتابعة الناجحة لمراقبة الموارد بالمشروع 

 6.8 مخطط متابعة موارد المشروع   إعداد

 6 م بالمشروع كاليوم السادس : التح

 7.2 كيفية التحكم بالمشروع 

 Progress Update -  7.3كيفية استقبال التحديثات الخاصة بالتقدم للمشروع وعمل تحديث للبرنامج الزمنى  

 7 اليوم السابع : اعدا التقارير للمشروع 

 8.2 التقاير إعدادكيفية استخدام برنامج فى  

 8.3 تقرير المتابعة الخاص باالدارة العليا للشركة عن المشروع  إعداد

 8.4 التقارير المختلفة للمشروع  إعداد

 8.5 تقرير معدل إنشاءكيفية 

 8 عادة التخطيط اليوم الثامن : إ 

 Recovery Schedule  9.2 برنامج زمنى إعداد

 9.3 به مطالبة نتيجة بعض التاخيرات من جهة المالك Revised Schedule برنامج زمنى إعداد
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 السيرة الذاتية للمحاضر 

 مهندس هانى اسماعيل 

 ماجستير ادارة مشروعات , مدير مشروع محترف 

التجارية ( فى خالل مراحلها  –اإلدارية  –المحاضر فى العديد من المشروعات العمالقة ) السكنية  عمل

, حصل على  مدير تخطيط إلىالمختلفة من التخطيط والمتابعة والتحكم بداية بالعمل كمهندس تخطيط وصوال 

درجة الماجستير فى تخصص إدارة المشروعات من جامعة ليفربول ببريطانيا كما حصل أيضا على شهادة 

. مؤسس والمدير التنفيذى لشركة بالننج انجنير  0244 مدير مشروع محترف من معهد إدارة المشروعات عام

 .لخدمات التدريب و إدارة المشروعات الهندسية

LinkedIn Profile: https://www.linkedin.com/in/hanyesmael 

 

 :مناصب العمل

 

 المكان الشركة المنصب التاريخ

 مصر انجنيرمؤسسة بالننج  المدير التنفيذى –سس ؤالم حتى االن  – 3127ابريل 

 المملكة العربية السعودية الشركة السعودية للتعمير مدير قسم التخطيط 3127ابريل  – 3122يوليه 

 المملكة العربية السعودية الشركة السعودية للتعمير مهندس تخطيط 3122يونيو  – 3119مايو 

 العربية السعوديةالمملكة  مؤسسة سلمان القضيبى مهندس تخطيط 3119ابريل  -3117مايو 

 مصر  المتحدةشركة ال مهندس مكتب فنى  3117ابريل  – 3115يونيو 

 مصر  شركة الشوربجى مهندس موقع  3115مايو  – 3114مايو 

 المشروعات

 المكان قيمة المشروع المشروع

 المملكة العربية السعودية مليار لاير سعودى  2.7 مشروع الرمال بالرياض

 المملكة العربية السعودية مليار لاير سعودى  2 مشورع مركز مؤتمرات الملك فهد 

 المملكة العربية السعودية مليون لاير سعودى  811 مشروع مول القصر 

 مصر  مليار جنيه مصرى Lake view 2مشروع 

 مصر  مليون جنيه مصرى 31 مركز االسكندرية اإلقليمي
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 خبرات التدريب 

 العديد من الدورات التدريبية فى مجال التخطيط وإدارة المشروعات ومنها:  إعداد

 الدورة التدريبية  التاريخ  عدد ساعات الدورة 

ساعة 03 6703سطس أغ   
 –المطالبات والمنازعات للمشروعات الهندسية 

 تحليل مطالبات التمديدات الزمنية

6703مايو  ساعة 07 عن بعد –دورة مهندس تخطيط    

6702يناير  ساعة 62  مستوى متقدم – Primaveraدورة برنامج  

6702مارس  ساعة 07  Primaveraبرنامج التخطيط باستخدام  

 ساعة 62
6700يونيو  

باللغة  Primaveraبرنامج  التخطيط باستخدام 

 العربية
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