
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

الموارد واالتصاالت
وإدارة أصحاب المصلحة 

 تعلم كيفية تطوير وتنفيذ خطط االتصال لقيادة فريق
عالي األداء وإشراك أصحاب المصلحة



  

الموارد واالتصاالت وإدارة أصحاب المصلحة 

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

 يجمع مدير المشروع الموارد المطلوبة إلكمال المشروع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية وفي حدود النطاق. التواصل الفعال وبناء الفريق وإدارة الموارد البشرية ضرورية 

لنجاح المشروع. في هذه الدورة، يطبق المشاركين تقنيات الموارد البشرية واالتصاالت المستخدمة إلدارة فرق المشروع ولتوفير المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب 

ألصحاب المصلحة.  وسيتدرب المشاركون على استخدام األدوات المصممة للمساعدة في اكتشاف وإدارة توقعات أصحاب المصلحة والفريق. 

أهداف الدورة:

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

 تحديد وظائف ومهارات مدير المشروع  	

 استخدام تقنيات الموارد البشرية القائمة على أفضل الممارسات لتطوير وإدارة فرق المشروع 	

 استخدم استراتيجيات لتقديم المالحظات وحل النزاعات والتعامل مع األشخاص والقضايا الصعبة في فريق المشروع 	

 تطوير ميثاق الفريق لتحديد واالتفاق بشكل جماعي على الرؤية والسلوكيات والعمليات والممارسات التي يلتزم أعضاء الفريق باتباعها 	

 إنشاء خطة اتصاالت مفصلة لضمان إنشاء معلومات المشروع وجمعها وتوزيعها وتخزينها 	

 إدارة أصحاب المصلحة لالستفادة من الدعم والتغلب على المقاومة 	

إنشاء قنوات تواصل مع أصحاب المصلحة وإدارة النزاعات 	

تطبيق تقنيات التفاوض مع أصحاب مصلحة المشروع وتحقيق المنفعة المتبادلة 	

 وضع خطة إلشراك أصحاب المصلحة و إدارة ومراقبة مشاركة أصحاب المصلحة 	

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة والمناقشات الصفية واألنشطة العملية والتمارين الجماعية والفردية.

الفئات المستهدفة:

تستهدف هذه الدورة التدريبية مدراء المشاريع، قادة المشاريع، مهندسو المشروع، موظفو دعم المشاريع وموظفي مكاتب إدارة المشاريع والمدراء والقادة واإلدارة العليا و أولئك 

الذين   يعملون حاليا في بيئة المشاريع، و أولئك الذين يرغبون   في تحسين مهاراتهم وقدراتهم في إدارة المشروع . مدراء المشاريع.

تم اعتماد يوروماتيك من قبل معهد إدارة المشاريع )®PMI( في برنامج شركاء التدريب المعتمدين )ATP(. تعادل هذه الدورة 30 وحدة للتطوير المهني )PDU( وكل من 

يحرص على تحسين كفاءته في إدارة المشاريع. 

  



  

بناءفريقمرشوععايلاألداء:

 خصائص الفرق عالية األداء  	
 مراحل تطوير الفريق  	
 التقدم المحرز في تطوير الفريق  	
 خصائص فرق المشروع الفعالة  	
 تمكين  	
 بناء الثقة  	
 تقدير التنوع  	
 قرارات فعالة  	
 أساسيات الصراع  	
 ستة عناصر تنظيمية تؤثر على الروح المعنوية  	
 تحفيز فرق المشروع  	
 تقنيات لبناء فريق مشروع عالي األداء  	

قيادةالفريق:

 خصائص الفرق عالية األداء  	
 ترسيخ المصداقية  	
 القيادة الظرفية  	
 مستوى التنمية  	
 سلم الكفاءة  	

قيادةوإدارةفرقالماشريععنبعد:

 خصائص الفرق عالية األداء  	
 مبررات الفرق البعيدة  	
 عوامل النجاح الحاسمة  	
 كفاءات مدير المشروع  	
 كفاءات أعضاء الفريق  	
 نصائح إلدارة المشاريع للفرق البعيدة  	

إدارةتوقعاتأصحابالمصلحةوعالقاهتم:

 أصحاب المصلحة في المشروع  	
 تأثير أصحاب المصلحة المنسيين  	
 النهج المتمحور حول أصحاب المصلحة  	
 مجموعات عمليات إدارة المشاريع  	
 إدارة أصحاب المصلحة في المشروع  	
 إدارة أصحاب المصلحة ومجموعات عمليات إدارة المشاريع  	
 اعتبارات إدارة أصحاب المصلحة  	
 تمرين: مخطط إشراك أصحاب المصلحة  	

حتديدأصحابالمصلحة:

 تحديد نظرة عامة على أصحاب المصلحة  	

 تحديد أصحاب المصلحة: المدخالت  	

 تحديد أصحاب المصلحة: األدوات والتقنيات  	

 المخرجات: سجل أصحاب المصلحة 	

خطةإرشاكأصحابالمصلحة:

 نظرة عامة على مشاركة أصحاب المصلحة في الخطة  	

 مدخالت إشراك أصحاب المصلحة في الخطة  	

 تخطيط أدوات وتقنيات إشراك أصحاب المصلحة  	

 المخرجات: خطة إشراك أصحاب المصلحة 	

مهاراتالتواصلإلدارةأصحابالمصلحة:

مقدمة في إدارة أصحاب المصلحة 	

فهم سيكولوجية التواصل 	

ضع خطة التواصل 	

مهارات الذكاء العاطفي )EI( الالزمة لإلدارة التواصل 	

فهم سيكولوجية التواصل مع أصحاب المصلحة وكيفية استخدام التأثير بالسلطة 	

التواصل الفعال والتعامل مع الصراع 	

كيفية إزالة العوائق التي تحول دون التواصل الفعال وإشراك أصحاب المصلحة 	

  

الموارد واالتصاالت وإدارة أصحاب المصلحة 

المحتويات األساسية:
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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

)الموارد واالتصاالت وإدارة أصحاب المصلحة (
 تعلم كيفية تطوير وتنفيذ خطط االتصال لقيادة فريق عالي األداء وإشراك أصحاب المصلحة

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.


