
 البرنامج التدريبي

 التخطيط للمشاريع
 المدرب خالد السلطان





 -:تكونوا قادرين علىبانتهاء البرنامج سوف 
 وأنواعها وأهدافها  املشاريع إدارة علي التعرف-
 . املشاريع وفشل جناح أسباب على التعرف-
 مشروعك لنجاح األساسية السمات معرفة-
   املشروع فكرة ختتار كيف-
 ومهاراتك لقدراتك مناسب مشروع خنتار كيف-



: ما هو المشروع ؟•
هووو نشوواا ت ووارح  مووربص يبس وود  ووايبد بهووعف توووومر ور وو  عموو  لوود وميووعر د وو  م ووتمر موون  وو   بموو   

 .تقعيم  عمات اومنت ات 



 .الرحبية•

 .فرص العملتوفري •

 .عوائد اجتماعيةحتقيق •

 .مستوى اخلدمةرفع •



 األهداف 

األهداف ألعامه 

 األهداف الخاصة



 .كبمرة إلقامتدم اي    اوما  كبمر   إلىيحتاج ال •
والملكم بمن اإلدارة ال م  •
 . ايب المشروعاستق   •
ومد قلم  العاملمنععد  وال يحتاج لخبرة كبمرة  •
 .ي م المخاطرة غر •



 ما هي ال مات الضروري  التي ي ب أن تمتلكها لن اح مشروعك؟



 .العاو •
 .الثق •
 .االستععاد للمخاطر•
 .القعرة على اتخاذ القرار الفعا •
 .امت ك المهارات•
 .التحفمز•
 .القعرة الفنم •



 ما هي أهم  فات  ايب المشروع ؟



مهارات شخصية 

مهارات ذاتية 

مهارات إدارية 



أهمموووووووو  المشوووووووواري  اليووووووووغمرة علووووووووى م ووووووووتو  
  -:الم تم 

 .تشارك يف حل مشكلة البطالة يف اجملتمعإهنا •



نوأع ألمشاريع  
 
حيث ألمجالمن أ  

 تجاري  خدمي زرأعي إنتاجي



نوأع ألمشاريع  
 
ألحجمحيث من أ  

 أصغر صغير متوسط كبير



 ما هي المزايا التي ستعود علمك عنع إنشاء مشروعك الخاص؟



 .ال لط •
.الحري  اإلبعاعم •
 .األرباح•
 .األمان الوظمفي•
 .الفخر واألعتزاز•
 .تحقمق الذات•



 ما هي عموب أمت ك مشروع  اص؟



 .الم ئولم •

.المخاطرة االستثماري •

.ساعات العم  الطويل •

 .الضغوا•

 .اللوائص والقوانمن•

 .تقلبات الع  •



 من أين تأتي وكرة المشروع؟



 الميادر

 األوكار

من مهاراتك 
و براتك  
الشخيم 

من هواياتك 
واهتماماتك

من معاناة 
الناس وما 
يشتكون مند

ايتماجات من 
او االسواق 
الشركات 

من أوكارك 
االبعاعم 

من الموارد 
الطبمعم 

المتوورة وي 
بمئتك و غمر 
الم تغل 

ع
ري

شا
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ار
فك

ا
 



 التقييمضع معيار 

10-1من 

 اإلجمالي الفرصةالقدرة  الرغبة أفكار المشاريع

 األولىالمشروع 

 الثانيةالمشروع 

 المشروع الثالثة

 الرابع المشروع

 المشروع الخامس

 معيار قاعدة )رفق(



 التقييمضع معيار 

 (1=عدد منافسين كثير,3= عدد منافسين متوسط , 5=عدد منافسين قليل,1=صغير, 3=متوسط, 5=كبير)

 أفكار المشاريع
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 فكرة المشروع األولى

 فكرة المشروع الثانية

 فكرة المشروع الثالثة



 تفيملي للمشروعبتحلم  لتطوير وكرة المشروع ي ب القمام 

 نقاط الضعف نقاط القوة

 التهديدات الفرص

نقوم بتحديد نقاط القوة وكيف 
 ميكن االستفادة منها

نقوم بتحديد نقاط الضعف 
وكيف ميكن احلد من آثارها 

 .السيئة

نقوم بتحديد الفرص وكيف ميكن 
 .استغالهلا أحسن استغالل

نقوم بتحديد التهديدات وكيف 
 .ميكن إختاذ إجراءات ضدها



 ما هي األ طاء التي يق  ومها الشباب عنع إنشاء مشاريعهم؟ وكمفم  معال تها؟



sowt تحليل 

 ضعف قوة المقياس

 الخبرة

 المال راس

 مكان المشروع

 تنوع المنتج

 تحديات فرص

 المنافسون

 الوضع االمني

 القانون والمناخ السياسي

25 



 .بنفسيمتويل املشروع كله أستطيع •
 .املشروعأن أعتمد على دخل أستطيع •
 .نفسيأنا رئيس سأكون •
 .بسرعةثرياً سأصبح •
 .أخسرهلدَي ما ليس •
 :.تكوين الثروة يتطلب وجود ثروةأن •



 .أن تكسب خربة يف إدارة املشاريعحاول •
 .على نوعية املشروع الذي تنوي تنفيذةالتعرف •
 .بالتخطيط مسبقاً قم •
 .من حصولك على دعم ومساندة أسرتكتأكد •
 .للمثابرة برغم التعبأستعد •
 .احلقائق وابتعد عن اخليال يف أفكارك قبل التنفيذاستخدم •
 .، وقلل من نقاط ضعفك(مهاراتك)نقاط قوتك عزز •
 .ختجل أو تندم من ترك فكرة املشروع إذا كانت غري قابلة للتطبيقال •



المعلومات األولم  عن المشروع
اسم  ايب المشروع

ه  مشروعك وردح ام شراكد
(ت ارح –انتاجي  – عمي ) مشروعكما هي نوعم  

ما هو هعوك من المشروع
ما هي المنت ات والخعمات التي سمقعمها مشروعك

من هم عم ئك وزبائنك الذين سمشترون وي تخعمون منت اتك

ه  هناك مناو من محتملمن لك
لماذا ا ترت هذا المشروع
رئس الما  التقريبي للبعء
ما هو موق  مشروعك



 -fالمدرب خالد السلطان 
777342597-00967 

abuwlla@gmail.com 

mailto:abuwlla@gmail.com

