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فر  ختتفر  وتضم الشركات  استتشرتك ا الدسيتر ا الا رك  

، أضررتفا الررم اسخررتا  خرري ال ررتخف ي استتصتصررت  

ُ  خدسيترتً ذوي خدتكا  وت كا  ختتففا تسظوي تح  ختخم  الذي عتيًة خت  كأتر

 .الذي  وضح سختذج شكات  لالتتشتكا  الدسيت ا ( 1)خحتكفتً اخت الشال 
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 دراسة 

 الجدوى 
 

 التخطيط 

  للمشروع

اعداد التصاميم 
 والمخططات

 االشراف 

  ومتابعة العمل

 التقييم 

 ومراقبة الجودة



 



 

هي ادارة النظام بخطوات يشممل •
الخطيط ، التنظميم ، اليميطرة ، : 

القيمممادة ، العمممامليو ممممو ممممو  يو 
 .واستشارييو 

هي التطماب  مما المواام ات •
 .والتي تلبي مايطلبه الزبون 

إشرررررركا  اتخررررررل الخسظخررررررا ، •
، ويوكة ح تة التوك ي وتفتفا 
 .الخستج 



 الهدف .الى التحييو الميتمر اليعي  •

الجميممممما ، تحيممممميو المعالجمممممة ، مشمممممار ة  •
 األُسس .الزبائو ما يرضي التر يز على 

التعليم ، دعم التدريب ، فتح قنوات  قيادة •
 العناار .للتواال  ، تقييم األداء ومكافأة التميُّيز 



 .الافتءة الخدس ا •

 .القيكة اإلياك ا •

 .توافك الخواكي •

 .الح تي •

 .سزاها ه ال الكتوم •

 .السزاها الخدس ا •

 .سظتم ضختي الجوية •



 :التيخا استتشتك ا التحقق خي توفك الشكوا اعالة  خي تالل  خي الختتف ي وف  الخقت ل  توجب عفم 

 .على معلومات شاملة قبل التأهيل من االستشاري  في الشكل المناسب للمهمة المزمع تنفيذها الحقاً الحصول •

 .عقد لقاءات مع كبار الموظفين في المكتب االستشاري والذين سيتم تكليفهم بالعمل •

 

، يفضل قبل التأهيل إعداد قائمة مسبقة للشركات االستشارية التيي تبيدو ملهلية للمشيروم الم ليوب ، مين عيد  أخيراً  

مصادر بما في ذلك دليل المكاتب االستشارية الهندسية لألعضاء واألشخاص أو المنظميات التيي اسيتخدمت مستشيارين 

 . National Pressلمشاريع مماثلة عن  ريق اإلعالن في 



 األتتستتجت  والتوص ت  :



وخخررت تقرريم  خارري استررتستتج  ررتي ال حرر  عرري التاررو ك الختررتخك وخكا  ررا اسياء أت رركاً •

رز افدرت عواخرل تصرب فر   السوع  لالفكاي والخؤتترت  والتق ر م اس جرت   لحرتس  التخ  ل
 .ف  ال خل استتشتكي الدسيت  ختتق الً  Quantum Leapأحيا  سقفا سوع ا 


