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مقدمة:

قد ال يختلف اثنان على أن إدارة المشاريع هي في شقها األول علم له مبادئه وأساسياته، وفي شقها اآلخر فن يتطلب مهارة عالية في تطبيق هذا العلم، والتعامل مع كافة األطراف 
ذات الصلة، وضمن البيئة المحيطة بالمشروع المعني. ورغم أن إدارة المشاريع تقوم على منطق سلس يمكن فهمه واستيعابه بسهولة.

 أن تطبيق هذا العلم من أجل إدارة المشروع بنجاح ليس باألمر اليسير، وذلك ألسباب عديدة منها اختالف طبائع البشر والقيم والمهارات الفردية. لقد أجمع الباحثون على أن أهم 
المهارات الفردية التي يجب أن يتمتع بها مدير المشروع تشمل مهارات التواصل، والقيادة، والتحفيز وبناء فريق العمل، وضبط العواطف، والتأثير، وحل النزاعات، والتفاوض، 
والذكاء الوجداني، أي بمعنى القدرة على تفهم مشاعر وانفعاالت اآلخرين. وتتمثل مهارة التواصل في القدرة على إيصال معلومة إلى طرف ما بأسلوب صحيح وكامل بما يتيح 

لهذا األخير إدراك الغرض من المهمة الموكلة إليه، وكذلك القدرة على اإلصغاء من أجل فهم المغزى الحقيقي للكالم الذي يستمع إليه.

ويمكن أن يتم هذا التواصل من خالل التحدث أو القراءة أو حركات الجسد أو نبرة الصوت. أما مهارة القيادة فهي التي تجعل مدير المشروع قدوة ألعضاء فريق العمل الذين 
سيحذون حذوه ويتقيدون بأفكاره من دون تردد، وذلك لثقتهم الكبيرة برؤيته التي ستقود إلى نجاح المشروع وبالتالي نجاحهم وتحقيق ما يصبون إليه. باستخدام  مهارة »الذكاء 
الوجداني« وتشمل مجموعة من السمات والمهارات الشخصية واالجتماعية التي تتيح للمرء تفهم مشاعر اآلخرين والتعامل معهم بطريقة ذكية مما يجعله أكثر قدرة على التواصل 

مع المجتمع والتأثير فيه. وهذا األمر يتطلب معرفة الذات والقدرة على إدارتها بالشكل الصحيح، وفهم المجتمع، وبناء عالقات اجتماعية.

الهدف:

تمكين المشارك من التميز فى األتى:

إدارة نطاق المشروع: )العمل المتوقع( والمنتج )الميزات والوظائف( 	
إدارة المتطلبات: التوثيق والتحليل وتحديد األولويات واالتفاق على المتطلبات ثم السيطرة على التغيير والتواصل مع الجهات المعنية 	
إدارة الجدول الزمني:معالم المشروع واألنشطة والمواد المقدمة، وتواريخ البداية والنهاية المتوقعة 	
اإلدارة المالية: تفاصيل االستثمار والميزانية 	
إدارة الجودة: تخطيط الجودة ومراقبة الجودة وضمان الجودة وتحسين الجودة 	
إدارة الموارد: الموارد المالية و األدوات والموارد البشرية والمهارات والموارد اإلنتاجية، و/ أو تكنولوجيا المعلومات 	
إدارة أصحاب المصلحة: تحديد عالقات إيجابية مع أصحاب المصلحة وإدارتها من خالل اإلدارة المناسبة لتطلعاتهم واألهداف المتفق عليها 	
إدارة االتصاالت: ما هي المعلومات المحتاجة في المشروع، ومن يحتاج أي معلومات، ومتى يجب أن تجهز المعلومات، و ما هو الشكل الذي يتم تسليمها فيه، ومن سيكون  	

مسؤوال عن نقل المعلومات وتقديمها
إدارة تغير المشروع: تغيير التحكم بمعايير المشروع وأثرها عليه 	
إدارة المخاطر: تحديد المخاطر وتقييمها وتحديد األولويات 	
إدارة المشتريات: إنشاء العالقات وصيانتها وإغالقها مع موردي السلع والخدمات الالزمة للمشروع 	
وثيقة بدء المشروع وخطة المشروع، يمكن لمدراء المشروع إعداد هيكلية تقسيم العمل التي هي إنجاز رئيسي يساهم في تنظيم عمل الفريق إلى أقسام يمكن التحكم بها. 	
قيادة فرق المشروعات من خالل التواصل الفعال 	
التعرف على أنظمة القيم التحفيزية لتحسين اإلنتاجية والتعاون 	
التعرف على دور أخالقيات العمل واألخالقيات الشخصية في القيادة 	
توصيف مراحل التغيير التي يمكن التنبؤ بها وتحديد استراتيجيات القيادة 	
المناسبة لكل مرحلة 	
إنشاء خطة تنمية للقيادة حتى تقوم بتنفيذها عند عودتك إلى مكان عملك 	

الفئات المستهدفة:

مدراء المشروعات 	
المشرفين على ادارة المشروعات 	
قادة فرق المشروعات 	
المهتمين بإعداد مخططات ناجحة لمشروعات األعمال 	

  



  

الوحدة االولى :

ادوار القائد ىف إدارة المرشوعات

تحديات بيئة االعمال الحديثة واستراتيجيات التميز 	

النماذج االدارية الحديثة 	

التخطيط إلدارة المشروعات 	

	 Scope Management | إدارة نطاق العمل

	 Time Management | إدارة الوقت والجدول الزمني

	 Cost Management | إدارة التكاليف

	 Quality Management | إدارة الجودة

الوحدة الثانية :

المهارات الماسندة لمدير المرشوع

	 HR Management | إدارة الموارد البشرية

	 Communication Management | إدارة التواصل

	 Risk Management | إدارة المخاطر

	 Procurement Management | إدارة المشتريات

	 Stakeholder Management | إدارة أطراف المشروع

	 Integration Management | إدارة تكامل المشروع

الوحدة الثالثة :

 Leadership Nature and  | القادة  وسمات  القيادة  طبيعة 
Leaders Trait

	 Leadership Styles | االساليب القيادية

	 Classical Theories In Leadership | النظريات التقليدية في القيادة

	 New Trends in Leadership | االتجاهات الحديثة في القيادة

	 Charismatic Visionary Leadership | القيادة الكاريزمية والقيادة الرسالية

	  Transactional and Transformational | القيادة التبادلية والقيادة التحويلية

Leadership

	 Virtual Leadership | القيادة االفتراضية

	 Women Leadership | القيادة النسائية

	 Interactive Leadership | القيادة التفاعلية

الوحدة الرابعة :

مهارات وخصائص قائد المرشوعات الناجح

القيادة والثقة بالنفس 	
البراغماتية والتعاطف 	
إجراء اجتماعات السلوك على نحو فعال 	
حل الصراع والحكم السليم 	
القدرة على التفاوض والتأثير 	
بناء فريق العمل والتحفيز 	
إدارة العالقات 	
اتخاذ القرار والتحليل )البيانات واألثر( 	
االنتباه إلى التفاصيل ورؤية الصورة األكبر 	
االستماع والكرم والمرونة والفكاهة والهدوء 	
القدرة على تقديم االنتقادات وتلقيها 	

الوحدة الخامسة :

مهارات االتصال والتواصل ىف المرشوعات

إجادة التعامل مع جميع االطراف 	
مفهوم وأهمية االتصال 	
النموذج البسيط لعملية االتصال 	
النموذج المركب لعملية االتصال 	
الطرق الرئيسة لالتصال 	
عوامل تزيد من فاعلية االتصاالت 	
المهارات السلوكية في االتصال الشخصي الفعال 	
مهارات التفاوض والحوار وإدارة النقاش 	
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نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)مهارات القيادة والتواصل وإعداد المشاريع وآلّيات تنفيذها ®( 

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

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

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

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

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: 

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


