
www.euromatech-me.com
www.euromatech.ae

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or reproduction 
of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against the user.

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

القيادة التطبيقية والتواصل في
المشاريع والبرامج 

جدارات وكفاءات   إدارة العالقات وقيادة المشاريع



  

القيادة التطبيقية والتواصل في المشاريع والبرامج 
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مقدمة:

 بدون قيادة فعالة للمشروع ، من المرجح أن تفشل المشاريع. يجب على مديري المشاريع إظهار القيادة اإلبداعية والمبتكرة التي تساعد على بناء والحفاظ على فرق عالية األداء 

لدعم األهداف التنظيمية. استكشاف مهارات القيادة الرئيسية، وتعلم كيفية إدارة الصراع، وممارسة اتخاذ القرارات، وتطوير األدوات الالزمة لتعزيز كفاءة أعضاء الفريق .

سوف تركز هذه على المهارات الحاسمة: التواصل، وإدارة العالقات، واتخاذ القرار، وإدارة الصراع، والتحفيز . وقيادة االجتماعات التي توجه الفريق في الواقع نحو نتائج ناجحة. 

وتسلط هذه الدورة التدريبية الضوء على العالقة بين الخصائص القيادية المعاصرة بوصفها متغيرات مستقلة في تحقيق التحول من إدارة المشاريع الى قيادة المشاريع بوصفه 

متغير معتمد.

وفي هذه الدورة،  أيضا سوف يستكشف المشاركين مفاهيم الذكاء العاطفي ومهارات الممارسة ذات الصلة بإدارة العواطف حتى يتمكنوا من التمتع بنتائج أفضل للمشروع، من 

الفوائد الرئيسية لهذه الدورة هو انها تطبق النظرية في الممارسة العملية. 

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

قيادة فرق المشروعات من خالل التواصل الفعال 	

بناء فرق مشروع عالية األداء 	

استخدام النفوذ واإلقناع والتفاوض الفعال لبناء عالقات مهنية 	

إدارة النزاعات الشخصية والمظالم والمواجهات لتقليل التأثير الشخصي والتنظيمي السلبي 	

اتخاذ قرارات مستنيرة وفي الوقت المناسب 	

تطوير مواهب اآلخرين لألداء من خالل تقديم مالحظات مستمرة وفعالة 	

إظهار وتشجيع اإلبداع واالبتكار 	

قيادة فرق المشروعات من خالل التواصل الفعال 	

التعرف على أنظمة القيم التحفيزية لتحسين اإلنتاجية والتعاون 	

استخدام عملية مفاوضات تعاونية وقوية من أربع مراحل 	

ادارة أصحاب المصلحة والفرق  وتطبيق أساليب القيادة 	

تعلم كيفية التعامل مع التعقيد وعدم اليقين للتعامل مع البيئات الخارجية الصعبة 	

التأثير والتفاوض والتعامل مع األخطاء من خالل عدسة الذكاء العاطفي 	

الفئات المستهدفة:

هذه الدورة مخصصة لمحترفي إدارة البرامج والمشاريع ،  مديرو المشاريع المساعدون  ومديرو مشاريع تكنولوجيا المعلومات ومنسقو المشاريع ومحللو المشاريع وقادة المشاريع 

وكبار مديري المشاريع وقادة الفرق  ومديرو البرامج، المشرفين على ادارة المشروعات والمهتمين بإدارة المشاريع  أو أي شخص مرتبط بتسليم المشروع والبرنامج.

  



  

ادوار القائد ىف إدارة المرشوعات:

تحديات بيئة االعمال الحديثة واستراتيجيات التميز 	
النماذج االدارية الحديثة 	
التخطيط إلدارة المشروعات 	
إدارة نطاق العمل 	
إدارة الوقت والجدول الزمني 	
إدارة التكاليف 	
إدارة الجودة 	

المهارات الماسندة لمدير المرشوع:

إدارة الموارد البشرية 	
إدارة التواصل 	
إدارة المخاطر 	
إدارة المشتريات 	
إدارة أطراف المشروع 	
إدارة تكامل المشروع 	

طبيعة القيادة وسمات القادة:

االساليب القيادية 	
النظريات التقليدية في القيادة 	
االتجاهات الحديثة في القيادة 	
القيادة الكاريزمية والقيادة الرسالية 	
القيادة التبادلية والقيادة التحويلية 	
القيادة االفتراضية 	
القيادة التفاعلية 	

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 	

 الذكاء العاطفي لقائد المرشوع :

 التأثير على المهارات لقائد المشروع  	
 العوامل التي تؤثر على النجاح  	
 تقنيات التأثير  	
 معالجة األخطاء  	
 صنع القرار  	
 إطار عمل التفاوض  	
 الخطايا التفاوض في إدارة المشاريع  	
 مهارات وتقنيات التفاوض 	

 قيادة اسرتاتيجية حمفظة الماشريع :

 إدارة محفظة المشاريع  	
 تحديد األهداف التنظيمية  	
 تحديد أولويات المشاريع  	
 معالجة المخاطر في القرارات المالية  	
 تقييم النوعي للمخاطر  	
 تحليل أفضل الحاالت/أسوأ سيناريو  	

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

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: 

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)القيادة التطبيقية والتواصل في المشاريع والبرامج (
جدارات وكفاءات   إدارة العالقات وقيادة المشاريع

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


