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  برنامجدليل 

  كيف تدير مشروعًا وقفياً 
  إدارة املشاريع االحرتافية للمؤسسات الوقفية 

  كيب تاون، جنوب أفريقيا ، 2013مارس ) 27- 21(

 البرنامج التفصيلي للدورة 

  2013مارس  21الخميس  ،ولاألاليــــــــوم 

09:00 - 22:00   استقبال المشاركين من المطار، وإنزالهم في الفندق  

 مؤسسة األوقاف الوطنية، كيب تاون : ، المقر2013مارس  22الجمعة  ،الثانياليــــــــوم 

09:00 - 10:00   التسجيل للمشاركين واستقبال الحضور والضيوف 

10:00- 11:00   : جلسة االفتتاح 

10:00- 10:05   قراءة من آيات الذكر الحكيم 

10:10-10:20   ).سلمي جنوب أفريقيامن م( ، وزير التربيةكلمة معالي  

10:20-10:30   كلمة لرئيس مجلس إدارة األوقاف للمؤسسة الوطنية لألوقاف، جنوب أفريقيا 

10:30-10:40   كلمة المعهد الدولي للوقف اإلسالمي، ماليزيا 

10:40- 11:00   إستراحة  

11:00 -13:00   زيارة مؤسسة األوقاف الوطنية، جمهورية جنوب أفريقيا  

  مؤسسة األوقاف الوطنيةالنجار، مدير عام  راغب: المنسق

13:00-14:30   ]مؤسسة األوقاف الوطنيةتناول وجبة الغذاء في + صالة الظهر والعصر[ استراحة  

14:30-17:00   إستراحة  

17:00-21:30   مدخل عام نحو كيفية إدارة المشاريع: الجلسة األولى 

وتعريفات أساسية وما هي أدوار مدير مقدمة أساسية حول أهمية الموضوع والحاجة إليه [

، المشروع والجدارات المهمة لنجاحه وما هي دورة حياة المشروع وتأثير المنظمة على إدارته

  ].عملية حاالتورش عمل وتمارين و

  عضو الجمعية الكندية للتدريب والتطوير، كندا  ، أيمن النجار المدرب

  جمع تقديم، تناول وجبة العشاء بالفندق استراحة وصالة المغرب والعشاء  21:30-22:00

 2013مارس  23السبت  ،ثالثالاليــــــــوم 

9:00 – 11:00   في جمهورية جنوب أفريقيا ] Mustadafeen[صندوق الزكاة ومؤسسة  زيارة  
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مؤسسة األوقاف الوطنيةراغب النجار، مدير عام : المنسق  

11:00-11:30   استراحة وتناول المرطبات 

11:30-13:30   زيارة معلم سياحي     

13:30-14:30   ]تناول وجبة الغذاء+ صالة الظهر والعصر[ استراحة  

14:30-16:00   استراحة 

16:00-21:00   كيفية إدارة المشاريع ومراحله: الجلسة الثانية 

كتابة وثيقة تأسيس ، مجموعة عمليات بداية المشروع، مليات إدارة المشروعمجموعات ع  [ 

عمليات التخطيط وهي عشرون  مجموعة ،رف على أصحاب العالقة والمصلحةوالتعالمشروع ، 

  .]ش عملورتمارين و، الكالم في أهمية التخطيط، تخطيط النطاق، والجدول، عملية

  عضو الجمعية الكندية للتدريب والتطوير، كندا  ، أيمن النجار المدرب

  2013مارس  24األحد  ، ،رابعالاليــــــــوم 

9:00 – 12:00   كيفية إدارة المشاريع ومراحله: لثةالجلسة الثا 

متابعة مجموعة عمليات التخطيط بشأن التميزانية والجودة والموارد البشرية والتواصل [ 

  .]عملية حاالتورش عمل وتمارين و، والمخاطر والتوريدات

  عضو الجمعية الكندية للتدريب والتطوير، كندا، أيمن النجار المدرب

12:00-12:30   استراحة وفترة حرة 

12:30-14:30   مليات الالزمة في إدارة المشاريعالجوانب المعرفية التسعة للع :رابعةالجلسة ال 

وفرق العمل تطويرهم  ،مجموعة عمليات التنفيذ وسيكون الكالم فيها عن توكيد الجودة [ 

للالزمة تطبيقات إدارة الجوانب المعرفية التسعة للعمليات ا، وإدارتهم وتحفيزهم والتفاوض

  .]ورش عملتمارين و، أدبيات وأخالقيات المهنة، المشاريع في األوقاف اإلسالمية

  عضو الجمعية الكندية للتدريب والتطوير، كندا، أيمن النجار المدرب

14:30-15:30   ]تناول وجبة الغذاء+ صالة الظهر والعصر[ استراحة  

15:30-21:00  فقرة حرة  

21:00-22:00   تناول وجبة العشاء في الفندق+ استراحة وصالة المغرب والعشاء جمع تقديم  

  2013مارس  25األثنين  ،خامسالاليــــــــوم 

09:00-12:00   في جنوب أفريقيا) المحاكم الشرعية( زيارة مؤسسة  

12:00-14:00   ]تناول وجبة الغذاء+ صالة الظهر والعصر[ استراحة  

14:00-20:00   مليات الالزمة في إدارة المشاريعالجوانب المعرفية التسعة للع :خامسةلالجلسة ا 

مجموعة عمليات إغالق  روعمجموعة عمليات المتابعة والضبط لجميع خطط وأعمال المش[ 

  .]ورش عملتمارين و، بعض الجوانب المهمة لمدير المشروع وأدبيات المهنة، المشروع
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  دية للتدريب والتطوير، كنداعضو الجمعية الكن، أيمن النجار المدرب

20:00-21:00   استراحة وصالة المغرب والعشاء جمع تقديم، تناول وجبة العشاء بالفندق 

  2013مارس  26الثالثاء  ،السادساليــــــــوم 

09:00-13:00   الجوانب المعرفية التسعة للعمليات الالزمة في إدارة المشاريع  :سادسةالجلسة ال 

، فية التسعة للعمليات اللالزمة تطبيقات إدارة المشاريع في األوقاف اإلسالميةالجوانب المعر[ 

  .]عملية حاالتورش عمل وتمارين وأدبيات وأخالقيات المهنة، 

  عضو الجمعية الكندية للتدريب والتطوير، كندا، أيمن النجار المدرب

13:00-14:00   ]تناول وجبة الغذاء+ صالة الظهر والعصر[ استراحة  

16:00-18:00 الصعوبات والمعوقات في تطبيق (واقع إدارة المشاريع في المؤسسات الوقفية  :سابعةالجلسة ال 

  ).، وطرق معالجتهاالمشاريع الوقفية
  سامي الصالحات، مستشار المعهد الدولي للوقف اإلسالمي بماليزيا. د

18:00-19:00   حفل توزيع الشهادات 

19:00-20:00   رب والعشاء جمع تقديم، تناول وجبة العشاء بالفندقاستراحة وصالة المغ 

  2013مارس  27األربعاء  ،السابعاليــــــــوم 

09:00-22:00   وداع المشاركين وإيصالهم إلى المطار 
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 نبذة عن المعهد الدولي للوقف اإلسالمي ماليزيا 

  
رسالة واضحة المعـالم واألهـداف، حيـث    انطلق المعهد الدولي للوقف اإلسالمي بماليزيا برؤية و

معهداً متخصصاً في تأهيل األفراد والمؤسسات في مجال الوقف والعمل الخيري، تتحقق رؤيته من أن يكون 
من خالل رسالة تسعى إلى تعزيز وتأهيل وتطوير األداء المؤسسي الـوقفي فـي رفـد التنميـة البشـرية      

المميز والتأهيل القائم على العمل الجماعي، وتصميم وتقـديم   واالجتماعية واالقتصادية، من خالل التدريب
البرامج األكاديمية المتعلقة بالوقف اإلسالمي إدارة واستثماراً، والتي تغطّي كافة االحتياجات المؤسسية، بما 

  : ولهذا، انبثقت عدة أهداف من أبرزها. يتفق مع مقاصد الشريعة اإلسالمية
  

لمسلمين بأهمية الوقف االجتماعية واالقتصادية، وتطور أدائه الحضاري، ونشر تعريف المسلمين وغير ا  .1
الوعي الوقفي المؤسسي في المجتمعات اإلسالمية المعاصرة، وأماكن تواجد األقليات المسلمة لغرض نشـر  

  .سنة الوقف، وتحسين جودة المشاريع الوقفية في المجتمعات والدول
  
ألفراد في مجال القطاع الوقفي والخيري من خالل المؤتمرات والدورات تحسين أداء عمل المؤسسات وا  .2

  .التي تسد احتياجات العمل الوقفي المعاصر
  
  .التنسيق والتعاون مع وزارات ومؤسسات األوقاف العربية واإلسالمية، وأماكن تواجد األقليات المسلمة  .3
  
تكامل التنسيق ما بين المؤسسات والكوادر الوقفية من خالل ورش العمـل والـدورات والمـؤتمرات،      .4

  .للوصول إلى مستويات عالية من الكفاءة والتميز
  
العمل على نشر ثقافة الجودة الوقفية في اإلدارة واالستثمار، وتطوير القدرة على اإلنجـاز لـدى إدارة     .5

 . من خالل فريق عمل متميز وبأساليب تقنية وتكنولوجيا حديثةالمؤسسات الوقفية المعاصرة 
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البرامج الخارجية الرسـمية، كـان   أقام المعهد أكثر من دورة تدريبية في أكثر من دولة، لكن 
عام بتركيا  برنامج الثاني عقدمشاركاً ومشاركة، وال) 20(أكثر من  وحضره، 2008عام بماليزيا  األول

فـي لبنـان،    برنامج الثالثة، والمؤسسة عربي 15مشاركاً ومشاركة من ) 40(ثر من بمشاركة أك، 2009
، شارك فيهـا  2011بماليزيا، عام  البرنامج الرابع كان، و2010مشاركاً في عام  15شارك فيها أكثر من 

  .مشاركاً) 20(، وشارك فيه 2012، والبرنامج الخامس عقد بتركيا عام مشاركاً 15أكثر من 

  
  2009تركيا : برنامج الدولي الثانيال  2008ماليزيا : رنامج الدولي األولبال

    
  2011دورة ماليزيا : الدولة الدولي الخامس  2010دورة لبنان : برنامج الدولي الرابعال

  
  2012تركيا : برنامج الدولي الثانيال  2012تركيا : برنامج الدولي الثانيال
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 دورةمدربني ال

  
  سامي الصالحات. دب املدر

لمعهد الدولي للوقف اإلسالمي بماليزيا، وعضو مجلس اإلدارة لمؤسس 
، حصل على شهادة دكتوراه في السياسة 2008ومستشاره المسؤول منذ عام 

  .)م2001(الشرعية والقانون اإلسالمي، من ماليزيا، 

رات جامعة وكلية في دولة اإلما) 13(وهو أستاذ جامعي، درس في أكثر من 
   .وماليزيا

رئيساً سابقاً لجمعية طلبة الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية العالمية عمل 
، بماليزيا، نشر ما يقارب "الرسالة"، ومديراً للتحرير لمجلة PGSS بماليزيا

كتاب منهجياً وبحثاً محكماً ومنشوراً في مجالت علمية دولية في حقول ) 45(
خمس جوائز علمية دولية في مجال األوقاف حصل على . الوقف والتنمية

تطوير االستثمار الوقفي، : من أبرز مؤلفاته في مجال األوقاف، وهيوالتنمية، 

الوقف ودوره في ، األسس اإلدارية للمؤسسات الوقفية في دولة اإلمارات
دور الوقف اإلسالمي في مجال ، يالوقفاإلعالم النهوض الحضاري، 

ل إعادة إعمار األوقاف المعطلة، الجودة الوقفية، وسائالتعليم والثقافة، 
التجربة الوقفية بماليزيا، مرتكزات أصولية في فهم طبيعة الوقف 

 .ثمارية والتنموية، وغيرهااالست
، 2008منـذ عـام    المحرر العلمي لجميع مؤتمرات دبي الدولية لألوقاف

شارك . ل الخيريوهو مشرف على إنشاء الدبلوم العالي للدراسات الوقفية والعم

في العديد من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية محلياً ودولياً، وهو منسق 
. للعديد من المؤتمرات والدورات الدولية المتخصصة باألوقاف والعمل الخيـري 

استشارياً للدراسات والعالقات المؤسسية بمؤسسة األوقـاف فـي دولـة    عمل 

د من الندوات المتخصصة في مجال األوقاف ، وقدم العدي2005/2011اإلمارات 
  .للعديد من المؤسسات الوقفية في العالم العربي واإلسالمي

  
  أمين النجار : املدرب

ماجستير في اإلدارة، تخصص مالية، وبكالوريوس هندسة حاصل على 
تطوير األعمال من فكرة إلى حقيقة واقعة، ميكانيكية، وله خبرة في 

المبيعات والتسويق بكفاءة، فهم جيد للجوانب  وخبرة طويلة في إدارة
المالية للعمل وقدرة على التحليل المالي للمشاريع ، تميز في قيادة األفراد 

عضو في الجمعية الكندية وهو . وكسب قلوبهم وبناء فرق عمل متماسكة
عضو في الجمعية األمريكية للتدريب ، و)CSTD(للتدريب والتطوير 

و في معهد إدارة المشاريع األمريكية عض، و)ASTD(والتطوير 

)PMI(عضو في الجمعية األمريكية للهندسة القيمية ، و)SAVE 

International( من  األداء  معتمد في التدريب وتطوير، وهو مدرب

 & Certified Professional in Learning(الجمعية األمريكية 

Performance(معتمد في الدراسات القيمية كـ ، و)Associate 

Value Specialist AVS ®(معتمد في تطوير الجدارات ، و
)Accredited Competency Professional ( من مجموعة

 Certified(اس ام آر الماليزية، ومحترف معتمد في إدارة المشاريع 

Project Management Professional (PMP®)( ،
  ومحترف مشتريات معتمد من الجمعية األمريكية للمشتريات

)Certified Purchasing Professional (CPP)( وممارس ،
معتمد للبرمجة اللغوية العصبية من المركز الكندية للبرمجة اللغوية 

، وممارس للخطابة معتمد )فن التواصل مع النفس واآلخرين(العصبية 

 Certified(من جمعية التوستماسترز العالمية للخطابة  

Competent Communicator (CC)( . قام بتدريب أكثر من

  .متدرب 3000ساعة تدريبية و 3900
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  جنوب أفريقيا للمشارك بالدورة من خارج تعليمات وإرشادات : املوضوع

  الفيزا جلنوب أفريقيا 
المشاركين والمشاركات الذين يحتاجون إصدار تأشيرة سفر لجنوب أفريقيا، يجب عليهم بعث صور جوازاتهم قبل 

  . غرض التأكد من حصولهم على التأشيرةفبراير، ل 25

 برنامج الزيارات امليدانية

، فهي ليست إلزامية لجميع المشاركين، وإنما اختيارية، األفريقيةفيما يخص الزيارات الميدانية للمؤسسات 

  .ولمن أراد أن يذهب أن يسجل اسمه مع قائمة المشاركين بالبرنامج، والذي ال يرغب ال حرج عليه

 لرتفيهبرنامج ا

، لكن البرنامج الترفيهي ليس ملزماً هو اآلخر، وخصوصاً لمن يرافقه زوجته، فيمكنه الحضور أو االعتذار

  . يرجى اإلعالم لغرض أخذ ذلك في االعتبار

 مواعيد السفر واإلقالع 

ر بكافة مواعيد اإلقالع، كي يتسنى له ترتيب المواصالت إلى مطامعهد على جميع المشاركين، تزويد ال

  .العاصمة

 مصاريف املشارك اخلاصة

، )أي خدمات أخرى/ اتصاالت خارجية/ وجبات طعام( في حالة طلب أي مشارك أي إضافات من الفندق، 

فتكون من حسابه الشخصي، فقط الجهة المنظمة وبالتعاقد مع المعهد الدولي للوقف اإلسالمي ملزمة بتزويد  

  .المشارك بالمتفق عليه في البرنامج

 :صال بالشخص املعنياالت

  رقم الهاتف  االسم مع المنصب

  00966502749403  عمار الغالبي، منسق التسجيل  

أو  ]awaqfcenter@gmail.com[أو  ]amarjicc@yahoo.com[التواصل إلكترونياً أو 

]info@iiiow.org[.  

  


