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مقدمة
ل��كل مؤسس��ة خط��ط وأه��داف تري��د
الوص��ول إليه��ا وحتقيقه��ا ،وغالب��ا ً م��ا
تكون هذه األهداف مس��تمدة من اخلطة
االس��تراتيجية ،وبالتالي فإن جناح حتقيق
ه��ذه األهداف م��ن خالل إقامة مش��اريع
ناجح��ة ،فلذل��ك كان الب��د م��ن متك�ين
القائم�ين عل��ى املش��اريع وإكس��ابهم
املعارف واملهارات الت��ي تؤهلهم إلى إدارة
املشاريع بكفاءة وفاعلية .
هدف العام
تنمية ق��درات ومه��ارات املش��اركني في
إدارة وتخطي��ط املش��اريع واحتياجاته��ا
من امل��وارد املالية والبش��رية ومراقبة أداء
تلك املش��اريع وضبطها مبا يحقق اجلودة
والتميز .
الأهداف التف�صيلية
9 9التعرف عل��ى الطرق اخملتلفة الختيار
املشاريع .
9 9التع��رف عل��ى كيفي��ة تأس��يس
املشاريع .
9 9املمارس��ة العملي��ة للتخطي��ط
الزمني واملالي للمشاريع .
9 9املمارس��ة العملية ملراقبة املش��روع
وضبطه .

9 9التع��رف على أن��واع العق��ود وآليات
التعاقدات واإلشراف عليها .
مو�ضوعات احللقة
9 9مدخل لدليل إدارة املشروعات اجلديد.
9 9إدارة تكاليف املشروع.
9 9اإلطار العام إلدارة املشروعات.
9 9إدارة موارد املشروع البشرية .
9 9دورة عمل وتنظيم املشروع.
9 9مراحل إدارة املشروع.
9 9إدارة توريد مس��تلزمات ومش��تريات
املشروع.
9 9إدارة تكامل املشروع.
9 9االخالقيات املهنية إلدارة املشاريع.
9 9إدارة نطاق عمل املشروع .
9 9إدارة وقت املشروع.
9 9إدارة جودة املشروع.
9 9إدارة اتصاالت املشروع.
9 9إدارة أصحاب العالقة وذوي الشأن في
املشروع.
9 9إدارة أصحاب العالقة وذوي الشأن في
املشروع.
9 9إنه��اء وغل��ق املش��روع وتس��ليم
املنقوالت الى املالك .

الفئة امل�ستهدفة
ش��اغلوا الوظائ��ف اإلش��رافية الذي��ن
تتطل��ب طبيع��ة عمله��م إدارة ومراقبة
املشاريع .
مدة احللقة التطبيقية
(  ) 20س��اعة تدريبي��ة موزعة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
التكلفة املالية
 2009 9ري��ال للف��رد ( .عن��د ترش��يح
 3مش��اركني س��يتم من��ح مقع��د
مجاني)
9 9تش��تمل التكلف��ة أدبي��ات احللق��ة
( كمل��ف املت��درب وامل��ادة العلمي��ة
والشهادة ) واإلفطار.
9 9يحصل املش��ارك بع��د نهاية احللقة
عل��ى ش��هادة معتمدة م��ن معهد
اإلدارة العامة.

ملخ�ص ال�سرية الذاتية:

املدرب واملستشار :ليث احلارثي
امل�ؤهالت
والإدارية:

والوظائف

الأكادميية

•م��درب ومستش��ار ف��ي إدارة وتنمي��ة
املشاريع متخصص في مجال التدريب
والتأهي��ل اإلداري والقي��ادي بخب��رة
عملي��ة تزيد عن  14عاما ش��غلها في
عدة مواقع خدمية لدى القطاع العام
واخلاص واألهلي .يشغل حاليا منصب
املدي��ر اإلقليم��ي للمعه��د األمريكي
 PCI-Globalممثال عن س��لطنة عمان
ومنطقة اخلليج العربي واملدير التنفذي
ملركز  MTSباإلضاف��ة لعمله كمدرب
ومستش��ار معتمد في التدريب وإدارة
املش��اريع االحترافية ومشاريع التحول
نحو احلكومة اإللكترونية.

اخلربات الإدارية:

•املشرف العام ومدير مشروع اإلنتروبيديا

لريادة األعمال للمؤسسات الصغيرة
واملتوسطة.
•مدي��ر إقليم��ي ل��ـ «املعه��د العاملي
لإلدارة والتخطيط « ممثال عن سلطنة
عمان ومنطقة اخلليج العربي.
•مدرب ومستشار معتمد لدى املركز
األمريكي  .PCI Global Incrبالواليات
املتحدة األمريكية.
•مدي��ر احلوكم��ة والعالق��ات العامة
لدى معهد إدارة املشاريع فرع اخلليج
العربي.
•محاض��ر وأخصائ��ي ف��ي اإلدارة
والتنمي��ة وإدارة املش��اريع لدى عدة
جامعات وكليات جامعية.
•مدير مشاريع بالصندوق االحتياطي
الع��ام للدول��ة (اجلناح االس��تثماري
لسلطنة عمان).
•مدير دائرة تقنية املعلومات بالكلية
احلديثة للتجارة والعلوم.
•القائم بأعمال رئيس قسم الشبكات
بالصندوق االحتياطي العام للدولة.
•محل��ل نظ��م ،عض��و اللجن��ة
التنفيذية لتقني��ة املعلومات وجلنة
إدارة الك��وارث واألزم��ات بالصن��دوق
اإلحتياطي العام.
•املؤهالت العلمية واألكادميية:
•درجة املاجس��تير م��ن كلية التنمية
الدولي��ة للسياس��ات واإلدارة IDPM

بجامع��ة مانشس��تر اململك��ة
املتحدة عام .2007
•درج��ة البكالوري��وس ف��ي نظ��م
املعلوم��ات اإلداري��ة م��ن جامع��ة
الباس��يفيك بكاليفورني��ا الواليات
املتحدة األمريكية عام .2001
•دبل��وم إدارة أعم��ال م��ن جامع��ة
الباس��يفيك بالواليات املتحدة عام
.1999
•مدير مش��اريع محترف ® PMPمن
املعه��د األمريك��ي إلدارة املش��اريع
.PMI
•مدرب محترف معتم��د  ®PCTمن
املركز العاملي الكندي لالستشارات
والتدريب  CGCفانكوفر -كندا.
•مدرب معتمد من األكادميية العاملية
بلندن.
•أخصائ��ي واستش��اري معتمد لدى
وزارة التج��ارة والصناعة س��لطنة
عمان.
•عض��و ف��ي معه��د إدارة املش��اريع
(.)®PMI
•عضو في الرابطة الدولية حلوكمة
اإلنترنت ()IGCP
•عضو في إحتاد املدربني العرب (Arab
 )Trainersجمعية تقنية املعلومات

