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كوانتوم للتدريب

تلتزم شركة كوانتوم التزاًما تاًما بمشاركة المعرفة والخبرة مع عمالئها لتوفير نهج غير تخاصمي للمشاريع اإلنشائية.

يتمتع فريق كوانتوم بخبرة واسعة في قطاع اإلنشاءات من خالل مجموعة واسعة من المشاريع، مع التركيز الرئيسي على إدارة القضايا 
التعاقدية والتجارية والتخطيطية، وعدم االكتفاء بإنجاز مشاريع عمالئنا بأمان وفي الوقت المحدد فقط، بل بتحقيق األرباح أيًضا.

كجزء من سلسلة المحاضرات والتدريب بكوانتوم، نوفر لعمالئنا تدريًبا في أثناء العمل وورش عمل وعروض تقديمية خاصة بالقطاع وتبادل 
المعرفة والخبرة على مستوى مجموعة من الموضوعات المتخصصة بالقطاع من بينها:

التدريب على العقود
إدارة العقود وإجراءاتها.   101
ولية.  األثر  السبب  المسوؤ   102

مخاطر تصميم شروط العقود العامة في عقود اإلنشاءات.   103
اإلخطار، إسقاط الحق بالتقادم، السجالت المعاصرة.   104

اإلدارة الفعالة للعقود من الباطن.   105
إدارة اإلنشاءات وقياس األداء.   106

مخاطر المشاريع المشتركة.   107
الدوافع الخفية ألصحاب العمل - مخاطر اإلنشاءات.   108

النفقات العامة للمكتب الرئيسي : طريقة هدسون وطريقة إيكالي وطرق أخرى.   109
التشاور واالمتثال - تأثير األطراف الخارجية.   110

مفهوم اإلكراه - هل يمكنك تدعيم نفوذ الشركة؟   111
اإلدارة الفعالة لإلنشاءات.   113

نصائح وطرق بخصوص عمل العقود في الخليج.   114

التدريب المتعلق بالتأخير
جمعية قانون البناء - بروتوكول التأخير والتعطيل.   201

قضايا الوقت  تمديد الوقت والبرامج والتأخير.   202
التأخير المتزامن  بلغة مبسطة.   203

التعطيل بشرح تفصيلي.   204
نظرة سريعة على التسريع.   206

ما البرنامج المتفق عليه؟   207
تحليل التأخير من أجل التحكيم  كما هو مخطط مقارنًة بالمنّفذة فعلًيا.   208

التدريب المتخصص
حلول ديناميكية اإلنشاء - تحليل التعطيل الديناميكي.   210

عرض مرئي للمطالبة بإستخدام تقنيات »كوانتوم ديجيتال«.   211

التدريب على النزاعات
حل النزاعات ودًيا دون اللجوء للقضاء او التحكيم    301

إجراء التحكيم: اإلجراء والدروس الرئيسية المستفادة.   302
هيكلية تقارير الخبراء.   303

الوعي والتوعية مدى الحياة هما الوسيلة   
التي نبني عليها المستقبل.  
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الخدمات االستشارية لدعم قطاع اإلنشاءات

العمليات العالمية
يعمل فريقنا المتفاني من المهنيين المتخصصين في قطاع اإلنشاءات في بعض العواصم الرئيسية في العالم في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا وأستراليا والواليات المتحدة األمريكية؛ لتلبية متطلبات عمالئنا وتوفير الخبرة المحلية والمعرفة العالمية.

الشركة القابضة - كوانتوم للحلول العالمية )جيرسي( المحدودة

كوانتوم للحلول العالمية 
 info@qgs.global :البريد اإللكتروني

www.qgs.global :الموقع اإللكتروني

دولة قطر
الدوحة

هاتف: 2826 4431 974+

تركيا
إسطنبول

هاتف: 6020 607 532 90+

المملكة العربية السعودية
الرياض

هاتف: 3627 207 11 966+

البحرين
المنامة

هاتف: 6900 3981 973+

األردن
ان َعمَّ

هاتف: 7750 6553 962+

الشريك  في  أستراليا
)CCR(   شركة سي سي آر

هاتف: 9675 4227 1300+

إسبانيا
مدريد

هاتف: 385 134 698 34+

الشريك في هونغ كونغ
شركة بلس ثري

هاتف: 2528 2851 852+

كوريا   الجنوبية
سيول

هاتف: 3775 2176 10 82+

الشريك  في  ماليزيا
شركة  بلس  ثري

هاتف: 0996 6201 03 6+

الشريك في الصين
 )CIECC(

هاتف: 3648 6873 10 86+

ليفربول
هاتف: 8310 705 151 44+

لندن
هاتف: 4278 176 208 44+

الشريك في نيوزيلندا
)CCR(   شركة سي سي آر

هاتف: 3285 9355 64+
هيوستن

هاتف:  6881 328 )713( 1+

نيويورك
هاتف:  6638 380 )281( 1+

الواليات المتحدة األمريكية

بولندا
بيدغوشتش

هاتف: 911 599 604 48+

فرنسا
باريس

هاتف: 676538369 33+

اإلمارات العربية المتحدة

المملكة المتحدة

دبي
هاتف: 6298 4572 971+

أبو ظبي
هاتف: 4054 2654 971+
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