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  المحاضرة االولى
 المشاریع في بیئة االعمال الدولیة

  

 عوامل تؤثر في حالة عدم التأكد في البیئة التي تعمل بھا المنظمات: 
 درجة التعقید البیئي :  
  الحركیة(درجة الدینامیكیة:(  
  جة الغنيدر(ندرة الموارد :( 
  جمیع ماذكر  

  

  ویتعلق ھذا العامل بعدد وقوة وتداخل المدخالت والمخرجات الخاصة بالمنظمة وما یترتب على ذلك من
  التزامات داخل المنظمة من مباني وتجھیزات وخبرات فنیة وغیر ذلك

 درجة التعقید البیئي :  
  الحركیة(درجة الدینامیكیة:(  
  درجة الغني(ندرة الموارد :( 
 شئ مماذكر ال  

  

  یتعلق ھذا العامل بالسرعة التي تتغیر فیھا بیئة االعمال نتیجة التغیر السریع والدائم في حاجات ورغبات
 .  الزبائن، االمر الذي یفرض على الشركات استمرار ابتكار وتطویر منتجات جدیدة للمنافسة

 درجة التعقید البیئي :  
  الحركیة(درجة الدینامیكیة:(  
 درجة الغني(د ندرة الموار :( 
  الشئ مماذكر  

  

  

  ،یتعلق ھذا العامل بمدى توفر الموارد في بیئة االعمال  
 درجة التعقید البیئي :  
  الحركیة(درجة الدینامیكیة:(  
  درجة الغني(ندرة الموارد :( 
  الشئ مماذكر  

  

 االتجاھات المعاصرة في االعمال الدولیة  

 التوسع الھائل في المعرفة البشریة. 

  الھائل في االمكانات التكنولوجیة وتبادل المعلوماتالتطور.  

 نشؤ االسواق العالمیة وازدیاد الحاجة لالستجابة السریعة لمتطلبات السوق.  

 الطلب المتنامي على السلع والخدمات لتلبیة حاجات الزبائن المتغیرة . 

  جمیع ماذكر صحیح  
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 فوائد ادارة المنظمة بالمشروع  

 لى نقاش افكار جدیدةبیئة عمل  اكثر انفتاحا ع.  

 توفر وضوح افضل للمھمات التي یؤدیھا االفراد.  

 امتالك قدرة اكبر على التكیف مع متغیرات البیئة لتحقیق ھذه االھداف.  

 عالقات افضل مع الزبائنو .جودة اعلىو .مراقبة افضل للتكالیف. 

  جمیع ماذكر صحیح  

  

  للمشروع تعریف المعھد االمریكي  

 ذ مجموعة من االنشطة المنظمة لتحقیق ھدف معین في فترة زمنیة معینة منظمة مؤقتة لتنفی
 .وباستخدام موارد متنوعة

  ھو سعي مؤقت إلیجاد منتج منفرد 

  ھو مجموعة من االنشطة المترابطة غیر الروتینیة لھا بدایات ونھایات زمنیة محددة یتم تنفیذھا
 . معاییر التكلفة، والزمن، والجودة من قبل شخص او منظمة لتحقیق اداء وھدف محدد في اطار

  جمیع ماذكر صحیح  

  

  لمشروعاتعریف:  

  منظمة مؤقتة لتنفیذ مجموعة من االنشطة المنظمة لتحقیق ھدف معین في فترة زمنیة معینة
 .وباستخدام موارد متنوعة

  ھو سعي مؤقت إلیجاد منتج منفرد 

 یات ونھایات زمنیة محددة یتم تنفیذھا ھو مجموعة من االنشطة المترابطة غیر الروتینیة لھا بدا
 . من قبل شخص او منظمة لتحقیق اداء وھدف محدد في اطار معاییر التكلفة، والزمن، والجودة

  جمیع ماذكر صحیح  

  

 اھداف المشروع  
  وفي تحقیق االھداف  طبیعتھا او حجمھا في ختلفتالمشاریع:  
  ھداف اوتحقیق االطبیعتھا او حجمھا  في ختلفال تالمشاریع: 
  التكلفة  –االھداف الثالثھ الوقت تشترك في تحقیق  و طبیعتھا او حجمھا تختلف في المشاریع– 

  :الموصفات 
  التوجد اجابة صحیحھ 
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 خصائص المشروع  

 لتفردا –دورة حیاة محدودة - الغایة 

 المخاطر  -  الصراع - االعتمادیة 

  جمیع ماذكر  

  من خصائص المنشروع التفرد ویعني  
  بدأ حیاة المشروع بفكرة تم التخطیط والتنفیذ والرقابةتان. 
  یحتاج المشروع الى انشطة غیر روتینیھان 
  التي ستشكل خطر على انجاز المشروعاالشیاء ھي. 
  تتعلق بالوقت، التكلفة، والمواصفات المحددةما ھي .  

  

  ویعني  دورة حیاة محدودة من خصائص المنشروع  
  ة تم التخطیط والتنفیذ والرقابةتبدأ حیاة المشروع بفكران. 
  یحتاج المشروع الى انشطة غیر روتینیھان 
  التي ستشكل خطر على انجاز المشروعھي االشیاء. 
  تتعلق بالوقت، التكلفة، والمواصفات المحددةما ھي 

  

  ویعني  الصراعمن خصائص المنشروع  
  تبدأ حیاة المشروع بفكرة تم التخطیط والتنفیذ والرقابةان. 
 یحتاج المشروع الى انشطة غیر روتینیھ ان 
  التي ستشكل خطر على انجاز المشروعھي االشیاء. 
  تتعلق بالوقت، التكلفة، والمواصفات المحددةما ھي 

  

 مخاطر من خصائص المنشروع ال  
  تبدأ حیاة المشروع بفكرة تم التخطیط والتنفیذ والرقابةان. 
  یحتاج المشروع الى انشطة غیر روتینیھان 
 التي ستشكل خطر على انجاز المشروعاالشیاء  ھي. 
  تتعلق بالوقت، التكلفة، والمواصفات المحددةما ھي  

    

   دورة حیاة المشروع تمر  
  مرحلة واحدة تسمي مرحلة التنفیذ 
  مرحلتین تسمي تخطیط وتنفیذ 
  مرحلة التسلیم  –مرحلة التنفیذ  –الفكرة  مرحلة التأسیس –بثالث مراحل 
 الشئ مما ذكر  
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 التأسیس وتتكون من تمر بمرحلة  دورة حیاة المشروع  
 الرقابة -  الموازنة  -  الجدولة  - .التخطیط.  
 التسلیم  - تقییم المشروع.  
 اختیار المشروع- .فكرة المشروع. 
  جمیع ماذكر صحیح  

  

 وتتكون من التنفیذ تمر بمرحلة  دورة حیاة المشروع  
 رقابةال -  الموازنة  -  الجدولة  - .التخطیط.  
 التسلیم  - تقییم المشروع.  
 اختیار المشروع- .فكرة المشروع. 
  جمیع ماذكر صحیح  

  

 وتتكون من التسلیم تمر بمرحلة  دورة حیاة المشروع  
 الرقابة -  الموازنة  -  الجدولة  - .التخطیط.  
 تقییم المشروع -   
 اختیار المشروع- .فكرة المشروع. 
  جمیع ماذكر صحیح  

  

  اطراف المشروع 
 االدارة العلیا  –مدیر المشروع  –ن الزبو 
  الموردون  –فریق المشروع  –المدراء والموظفون 
 جمیع ماذكر صحیح  

  

  وثائق المشروع  
 خطة المشروع   - مقَترح المشروع 
 جدول المشروع.  -  موازنة المشروع: 
 جمیع ماذكر صحیح  

  

 لمشروع حتى یتم تلبیتھاھي الوثیقة الرئیسیة التي یتم من خاللھا نقل متطلبات العمیل الى ا  
 موازنة المشروع  
 جدول المشروع 
 مقَترح المشروع  
  خطة المشروع  
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  عقد االلتزامھو.  
 موازنة المشروع  
 جدول المشروع 
 مقَترح المشروع  
  خطة المشروع  

 

 ھو كل ما یتعلق بالجانب الزمني إلنجاز المشروع.  
 موازنة المشروع  
 جدول المشروع 
 مقَترح المشروع  
 خطة المشروع   

 

  ھو كل ما یتعلق بالجانب المالي للمشروع.  
 موازنة المشروع  
 جدول المشروع 
 مقَترح المشروع  
  خطة المشروع  

  

 یتكون المقترح من االجزاء التالیة : 
  ملخص لفكرة والغایات الرئیسیة المشروع(المقدمة .(  
  ود، والخطط االحتمالیة وھي االفتراضات المتوقع مواجھتھا خالل العمل، والقی(االفتراضات الرئیسیة

  .لمواجھة ھذه التوقعات والمخاطر
  التورید بالكمیات و المواصفات المطلوبة، االلتزام بالوقت واالسعار المحددة(مسؤولیات الموردین.(  
  تقدیم المواصفات واحترامھا، االلتزام بالدفعات المالیة(مسؤولیات الزبون.(  
 المرتبطة بھا جدول االنشطة التي یجب اتمامھا واالوقات  .  
 معاییر قبول المشروع .  
 جدول الدفعات المالیة. 
  جمیع ماذكر  
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  المحاضرة الثانیة
  

  ادارة المشروع

  لمشروعادارة اتعریف:  
  ھو سعي مؤقت إلیجاد منتج منفرد :  
 علم وفن حل المشكالت ضمن الوقت المحدد مسبقا وباستخدام الموارد المتاحة  .  
  المترابطة غیر الروتینیة لھا بدایات ونھایات زمنیة محددة یتم تنفیذھا مجموعة من االنشطة : 
  جمیع ماذكر  

  

 ادارة المشروع تجیب على: 
 ماھو المطلوب عملھ؟ 
 متى یجب عمل المشروع ؟ 
 ماھي الموارد لالزمة لذلك ؟ 
 كیف الحصول على الموارد لالزمة للمشروع ؟ 
  جمیع ماذكر  

  

 وظائف  ادارة المشروع 
 تنظیم المشروع  - للمشروع التخطیط: 
   موازنة المشروع  - طاقم المشروع 
  الرقابة على المشروع -توجیھ المشروع 
  جمیع ماذكر صحیح  

  

 تحدید االھداف والموارد الضروریة  
 التخطیط للمشروع 
  تنظیم المشروع: 
   طاقم المشروع 
  توجیھ المشروع 

 

 ھیكل التنظیمي للمنظمة االمتوزیع المسؤولیات والصالحیات، تحدید العالقة مع ال.  
 توجیھ المشروع  
 الرقابة على المشروع  
 التخطیط للمشروع 
 تنظیم المشروع: 

  

 اعضاء فریق المشروع  
 طاقم المشروع  
 الرقابة على المشروع  
 التخطیط للمشروع 
 تنظیم المشروع:  
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  العكسیةتحدید المعاییر التي تستخدم لتقییم االداء،  ثم القیاس، والحصول على التغذیة.  
   توجیھ المشروع  
 الرقابة على المشروع  
 التخطیط للمشروع 
 تنظیم المشروع:  

  

  وھي  اطراف ادارة المشروعاالدارة العلیا للمنظمة االممن  
  المشروع) او فشل(یتولى ادارة المشروع في جمیع مراحلھ، ومسؤوال بشكل كاملعن نجاح. 
 وھم االفراد الذین سوف یقومون بتنفیذ المشروع 
 دور الدعم للمشروع، حیث تقوم بتبني خطة المشروع وتوقیع عقد االلتزامولي یت. 
  التوجد اجابة  

  

  مدیر المشروع اطراف ادارة المشروعمن  
  المشروع) او فشل(یتولى ادارة المشروع في جمیع مراحلھ، ومسؤوال بشكل كاملعن نجاح. 
 وھم االفراد الذین سوف یقومون بتنفیذ المشروع 
  الدعم للمشروع، حیث تقوم بتبني خطة المشروع وتوقیع عقد االلتزام دوریتولي. 
  التوجد اجابة  

  

  فریق المشروع اطراف ادارة المشروعمن  
  المشروع) او فشل(یتولى ادارة المشروع في جمیع مراحلھ، ومسؤوال بشكل كاملعن نجاح. 
 وھم االفراد الذین سوف یقومون بتنفیذ المشروع 
  للمشروع، حیث تقوم بتبني خطة المشروع وتوقیع عقد االلتزامدور الدعم یتولي. 
  التوجد اجابة  

  

  المدیر الوظیفي من خصائص  
  لدیھ معرفة فنیة عالیة بعملھ -یستخدم االسلوب التحلیلي،  -متخصص ویملك معرفة عمیقة بالوظیفة  
 المور الصحاب المعرفة یسھل ا-یستخدم اسلوب النظامي -تخصص  عام ومعرفتھ متوسطة ولكن في اكثر من

  الفنیة
  جمیع ماذكر صحیح  

  

  المشروع مدیر من خصائص  
  لدیھ معرفة فنیة عالیة بعملھ -یستخدم االسلوب التحلیلي،  -متخصص ویملك معرفة عمیقة بالوظیفة  
 یسھل االمور الصحاب المعرفة -یستخدم اسلوب النظامي -تخصص  عام ومعرفتھ متوسطة ولكن في اكثر من

  الفنیة
  جمیع ماذكر صحیح  
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 حتى یكون مدیر المشروع قادرا على القیام بمسؤولیاتھ، فھو بحاجة الى : 

 الحصول على شھادة دراسیة في ادارة المشروعات. 

 الحصول على دورات متخصصة في ادارة المشاریع اضافیة .  

 ،شھادة خبرة تفید انھ تدرب على مھارات معینة 
  جمیع ماذكر صحیح 

 

 منھا شھادة خبرة تفید انھ تدرب على مھارات روع یحتاج مدیر المش: 
 خطة المنظمة للوصول الى االھداف.   
 التفاوض مع الزمالء.  
 المتابعة الجیدة للمھام. 
  جمیع ماذكر 

 

 الخصائص الواجب توفرھا في مدیر المشروع 

 دة في المھارة في الحصول على الموارد الالزمة للمشروع، في الوقت المطلوب، وباألسعار الموجو
 .الموازنة التقدیریة

 القدرة على اختیار فریق المشروع وتوجیھھ وحثھ على تحقیق االھداف وتحفیزه .  

  لجتھاومعاالقدرة على التعامل مع المخاطر و.التعامل مع المعیقات التي ستواجھ المشروع.  

 ارة التفاوض امتالك مھو تطویر قنوات االتصال مع اطراف المصالح المتعددة والمرتبطة بالمشروع
 .وادارة الصراعات

  جمیع ماذكر صحیح  

  

 المحددات االخالقیة لمدیر المشروع 

 االبتعاد عن التالعب بالمناقصات. 

 عدم تعاطي الرشوة للحصول على المناقصات .  

 االبتعاد عن تحویل فریق العمل الى  مجموعة غیر منضبطة.  

 ضمن الموازنة التقدیریة عدم االعتداء عن الموارد  واللعب بھا حتى تصبح.  

 عدم استخدام موارد بدیلة تفي بالغرض ولكنھا ال تحقق المواصفات.  

 ان ال یساوم على سالمة العاملین في المشروع. 

  جمیع ماذكر صحیح  
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 الصفات الواجب توافرھا في فریق المشروع: 

 توجھ قوي لمشكلة المشروع -  .مھارات فنیة عالیة. 

 مشروعالرغبة في تحقیق اھداف ال. 

 احترام كبیر لمدیر المشروع.احترام الذات 

  جمیع ماذكر صحیح 
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  الثالثة المحاضرة 

 تنظیم المشروع 

  

  لمشروعتنظیم اتعریف:  
  ھو سعي مؤقت إلیجاد منتج منفرد :  
 علم وفن حل المشكالت ضمن الوقت المحدد مسبقا وباستخدام الموارد المتاحة  .  
 مترابطة غیر الروتینیة لھا بدایات ونھایات زمنیة محددة یتم تنفیذھا مجموعة من االنشطة ال: 
  تصمیم البناء التنظیمي الداخلي للمشروع عن طریق توزیع الواجبات والمسؤولیات والسلطات على

العاملین في المشروع، وتحدید القواعد واالصول واجراءات العمل الرسمیة المتبعة في تنفیذ الواجبات 
 .بما یحقق افضل صیغة من الوصول الى االھداف بطریقة كفؤة وفعالةواالدوار، 

 

 االشكال التنظیمیة للمشاریع یمكن حصرھا 
  في ثالث اشكال: 
  اشكال اربعفي: 
  اشكال خمسفي: 
  اشكال سبعفي: 

 

 تنحصر  االشكال التنظیمیة للمشاریع 
 الدائري  –ھرمي مثلث  –مخروطي  -في ثالث اشكال 
 مائل  –افقي  –ودي عم -في ثالث اشكال 
 مصفوفي  –مستقل  –جزئي من التنظیم الوظیفي -في ثالث اشكال 
   لیس شئ مماذكر 

 

 ھذا الشكل  المشروع كجزء من التنظیم الوظیفي 

 یحال تنفیذه على القسم الذي یكون اكثر و  یكون المشروع تابعا الحد االقسام االساسیة في الشركة
 .للتنفیذتخصصا في طبیعة المشروع المطروح 

  یكون المشروع منفصال عن بقیة اقسام المنظمة االم، شكل وحدة مستقلة، بطاقم فني وادارة مستقلة
تتفاوت درجة و مرتبطة بالمنظمة االم فقط عبر التقاریر الدوریة وعن طریق مدیر المشروع

 االستقاللیة 

  وب ایضابعض العین میزات والتخلص مالمخلیط بحیث یتم االستفادة من بعض یكون. 
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    ھذا الشكل المستقل المشروع 

 یحال تنفیذه على القسم الذي یكون اكثر و یكون المشروع تابعا الحد االقسام االساسیة في الشركة
 .تخصصا في طبیعة المشروع المطروح للتنفیذ

 ظمة االم یكون المشروع منفصال عن بقیة اقسام المنظمة االم، بطاقم فني وادارة مستقلة مرتبطة بالمن
 تتفاوت درجة االستقاللیة و فقط عبر التقاریر الدوریة وعن طریق مدیر المشروع

  بعض العیوب ایضان میزات والتخلص مالمخلیط بحیث یتم االستفادة من بعض یكون. 

 

  ھذا الشكل  المصفوفي المشروع 

  سم الذي یكون اكثر یحال تنفیذه على القو ساسیة في الشركةاالیكون المشروع تابعا الحد االقسام
 .تخصصا في طبیعة المشروع المطروح للتنفیذ

  یكون المشروع منفصال عن بقیة اقسام المنظمة االم، شكل وحدة مستقلة، بطاقم فني وادارة مستقلة
تتفاوت درجة و مرتبطة بالمنظمة االم فقط عبر التقاریر الدوریة وعن طریق مدیر المشروع

 االستقاللیة 

  بعض العیوب ایضان میزات والتخلص مالمیتم االستفادة من بعض خلیط بحیث یكون. 

 

 ایجابیات ان یكون المشروع جزء من التنظیم الوظیفي 
 االنتفاع من الخبرات الضروریة في اكثر من مشروع،  - مرونة عالیة في استخدام العاملین 
 سھولة تبال الخبرات والمعرفة بین الخبراء النھم یعملون في نفس القسم. 
 تطویر المسار الوظیفي لالفراد من خالل وظائفھم من داخل القسم الذي یتنتمون الیھ. 
  جمیع ماذكر صحیح  

  

  

  مستقل ایجابیات ان یكون المشروع 
 لمدیر المشروع السلطة الكاملة على المشروع. 
 جمیع افراد المشروع مسؤولون مسؤولیة  مباشرة امام مدیر المشروع.  
 مستمرة للعاملین في نفس النوع من المشاریع خبرةو .عملیة اتصال اسرع.  
 تكوین ھویة قویة لدى فریق المشروع. 
 وجود سلطة مركزیة على مستوى المشروع، مما یعزز القدرة على اتخاذ قرارات سریعة.  
 الھیاكل بسیطة ومرنة مما یسھل االستجاب للمتغیرات البیئیة الداخلیة والخارجیة .  
  جمیع ماذكر صحیح  
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 مصفوفي  یات ان یكون المشروع ایجاب 

  یكون المشروع ھو نقطة التركیز بسبب وجود مدیر متفرغ للمشروع، كما ان االفراد الذین یتم
 .اختیارھم من الوظائف یعملون تحت مسؤولیتھ لتحقیق االھداف

 متاح لھ استخدام مخزن الخبرات والكفاءات الموجود على مستوى االقسام الوظیفیة.  

  المشروع یتم انتدابھم من وظائفھم للمشروع، فانھم اقل احساسا بالقلق على مستقبلھم العاملین في
  .بعد انتھاء المشروع، النھم سیعودون لمواقع عملھم االصلیة

 یساعد في تحقیق وحدة الھدف وتقلیل الصراعات. 

  جمیع ماذكر  

  

  

  

 سلبیات تنظیم المصفوفة  

 لمدیر الوظیفي، ففي المصفوفة القویة تكون القوة وجود مشكلة توازن القوى بین مدیر المشروع وا
والسلطة اكبر بید مدیر المشروع، وفي المصفوفة الضعیفة تكون اكبر بید المدیر الوظیفي، اما في 

 .حالة المصفوفة المتوازنة، فان الخالف والصراع یكون شدید بین الطرفین

 سیاسیة الداخلیة في الشركة، الن كل تثیر عملیة تحریك الموارد من مشروع آلخر بعض الصراعات ال
  .مدیر یرید االستحواذ على الموارد لتحقیق اھداف خاصة بمشروعھ

  قد یؤدي ھذا النوع من التنظیم الى وجود مشكل في مبدأ وحدة القیادة، بسبب تشتت العاملین بین
 .اوامر المدیر الوظیفي ومدیر المشروع

  جمبع ماذكر  

  

  

 نظیم الوظیفيسلبیات المشروع جزء من الت  

 المشروع ال یكون محور االھتمام وبؤرة التركیز الن العاملین في القسم لدیھم مسؤولیات اخرى. 

  حصول تشویش في االدوار وفي تحمیل المسؤولیات عن اداء المشروع، بسبب عدم وجود شخص
  .واحد مسؤول بشكل كامل عن المشروع

  مستویات اداریة متعددة في االقسام الوظیفیة تباطئ في االستجابة لمتطلبات العمیل بسبب وجود
  .تؤدي الى مشاكل في اتخاذ القرارات

 ضعف التحفیز ألسباب تنظیمیة.  

 عدم صالحیة ھذا الشكل للمشاریع الضخمة . 

  جمیع ماذكر  
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  المستقل سلبیات المشروع  

  لعدة مشاریع في فترة ازدواجیة وظائف الدعم على مستوى المنظمة االم في حالة تقدیم ھذه االخیرة الدعم
 .زمنیة واحدة

 بھدف ضمان نجاح المشروع، یحتاج مدیر المشروع الى االحتفاظ بالخبرات واالفراد : تخزین المستلزمات
  .والمعدات، مما یؤدي الى تجمید ھذه الطاقات

 نظمة في بعض االحیان ال یستطیع مدیر المشروع المستقل االستفادة من الخبرات المتوفرة على مستوى الم
  .االم

  قد تحدث صراعات بین افراد المشروع المستقل وافراد المنظمة االم بسبب االمتیازات، مما قد یعیق تحقیق
  . االھداف

 وجود قلق بین اعضاء فریق المشروع بسبب الخوف على مستقبلھم الوظیفي بعد انتھاء المشروع. 

  جمیع ماذكر  

  

  انواع تنظیم المصفوفةمن  

 المصفوفة القویة 

 مصفوفة الوظیفیةال: 

 المصفوفة المتوازنة: 

 جمیع  ماذكر 

 

  : كذلك مصفوفة المشروع، وتكون خصائصھا اقرب الى المشروع المستقل، لكن مع بقاء العالقة مع المنظمة
 .االم

 المصفوفة القویة 

 المصفوفة الوظیفیة: 

 المصفوفة المتوازنة: 

 

  شروع المستقلتمتع بجزء من استقاللیة المتالمصفوفة الضعیفة، تسمي . 

 المصفوفة القویة 

 المصفوفة الوظیفیة: 

 المصفوفة المتوازنة: 
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  من المفصفوفات  خصائصھا تقع بین النوعین. 

 المصفوفة القویة 

 المصفوفة الوظیفیة: 

 المصفوفة المتوازنة: 

  

 اختیار الصیغة التنظیمیة للمشروع  

 خرجات المرغوبةتعریف المشروع عن طریق صیاغة االھداف التي تحدد نوع بالم. 

 تحدید المھام االساسیة المرتبطة بكل ھدف، وتحدید االقسام الوظیفیة في المنظمة  -٢ 

 ترتیب المھام حسب تتابع التنفیذ وتجزئتھا الى حزم عمل -٣. 

 تحدید الوحدات التي ستقوم بأداء حزم العمل  في المنظمة االم، وتحدید الوحدات التي ستعمل معا. 

 الخصائص الممیزة واالقتراحات المتعلقة بالمشروع، اعداد قائمة  -٥ 

   جمیع ماذكر  
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  رابعة المحاضرة ال
  التخطیط 

  

  وظائف  ادارة المشروعھو اول 
 التخطیط للمشروع 
 تنظیم المشروع: 
   طاقم المشروع 
  موازنة المشروع 
  توجیھ المشروع 

 یتم وضع االھداف التي یمكن تحقیقھا ھمن خالل. 

 طیط للمشروعالتخ 
 تنظیم المشروع: 
   طاقم المشروع 
  موازنة المشروع 
  توجیھ المشروع 

  

  یعرف على انھ  التخطیط 

  ھو مجموعة من االنشطة الفكریة التي تھدف الى تحقیق انتقال منظم من موقف حالي الى موقف
  .مستقبلي مستھدف

 االحوال عملیة وضع االھداف و تحدید الوسائل الالزمة للوصول الیھا بأحسن 

  جمیع ماذكر صحیح 

  التوجد اجابة صحیحة  

 عند اعداد الخطة یجب البحث عن توازن .  

 فوائد التخطیط 

  تحسین تركیز المنظمة ومرونتھا  - الشرعیة 

  والرقابة ادارة الوقت و تحسین التنسیق.  

  دلیل لتصرف وتوجیھ المنظمة نحو االفعال والتنفیذ 

  جمیع ماذكر صحیح 
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 وذلك  الشرعیةالتخطیط  من فوائد 
 یساھم في اعطاء الشرعیة للمنظمة تجاه مختلف االطراف.  

  القدرة على التغییر والتكیفیساھم في(.  

  لألولویات ذات قیمة مضافة للمنظمةاعطاء اھمیة كبیرة یساھم في(.  

  اداء االعمال حسب االھمیة وموازنة الوقت المتاحیساھم في(.  

  ید االنحرافاتقیاس االداء وتحدیساھم في(.  

  

  وذلك  تحسین تركیز المنظمة ومرونتھا من فوائد التخطیط 
 یساھم في اعطاء الشرعیة للمنظمة تجاه مختلف االطراف.  

  القدرة على التغییر والتكیفیساھم في(.  

  لألولویات ذات قیمة مضافة للمنظمةاعطاء اھمیة كبیرة یساھم في(.  

  االھداف تحدید یساھم في  

  اء االعمال حسب االھمیة وموازنة الوقت المتاحادیساھم في(.  

  قیاس االداء وتحدید االنحرافاتیساھم في(.  

  

  

  دلیل لتصرف وتوجیھ المنظمة نحو االفعال والتنفیذ من فوائد التخطیط 
 یساھم في اعطاء الشرعیة للمنظمة تجاه مختلف االطراف.  

  للمنظمة لألولویات ذات قیمة مضافةیساھم في اعطاء اھمیة كبیرة(.  

  االھداف تحدید یساھم في  

  اداء االعمال حسب االھمیة وموازنة الوقت المتاحیساھم في(.  

  قیاس االداء وتحدید االنحرافاتیساھم في(.  

  

  وذلكتحسین التنسیق من فوائد التخطیط 
 یساھم في اعطاء الشرعیة للمنظمة تجاه مختلف االطراف.  

  ألولویات ذات قیمة مضافة للمنظمةلیساھم في اعطاء اھمیة كبیرة(.  

  االھداف تحدید یساھم في  

  اداء االعمال حسب االھمیة وموازنة الوقت المتاحیساھم في(.  

  قیاس االداء وتحدید االنحرافاتیساھم في(. 
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  وقتوذلكتحسین المن فوائد التخطیط 
 یساھم في اعطاء الشرعیة للمنظمة تجاه مختلف االطراف.  

  لألولویات ذات قیمة مضافة للمنظمةاھمیة كبیرة یساھم في اعطاء(.  

  االھداف تحدید یساھم في  

  اداء االعمال حسب االھمیة وموازنة الوقت المتاحیساھم في(.  

  قیاس االداء وتحدید االنحرافاتیساھم في(.  

  

  عملیة الرقابة وذلكتحسین من فوائد التخطیط 
 طرافیساھم في اعطاء الشرعیة للمنظمة تجاه مختلف اال.  

  لألولویات ذات قیمة مضافة للمنظمةیساھم في اعطاء اھمیة كبیرة(.  

  االھداف تحدید یساھم في  

  اداء االعمال حسب االھمیة وموازنة الوقت المتاحیساھم في(.  

  قیاس االداء وتحدید االنحرافاتیساھم في(.  

  

 أنواع الخطط 
 حسب مستوى الشمولیة و التفصیل: 
 ـ حسب المدى الزمني: 
 ب االستخدام حس 
 ركذام عیمج  

  

  المدى الزمني حسب خطط: 
  متوسطة اـ قصیرة  -بعیدة. 
 خطة تشغیلیة - .خطة تكتیكیة  -.خطة استراتیجیة. 
 موازنةخطط   ـ   خطط احادیة  - الخطط القائمة 
  جمیع ماذكر 

 

  حسب مستوى الشمولیة و التفصیلخطط: 
  متوسطة المدى ـ قصیرة المدى  -بعیدة المدى. 
 خطة تشغیلیة - .خطة تكتیكیة  -.یجیةخطة استرات. 
 موازنةخطط   ـ   خطط احادیة  - الخطط القائمة 
  جمیع ماذكر 
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  األستخدام حسب خطط: 
  متوسطة المدى ـ قصیرة المدى  -بعیدة المدى. 
 خطة تشغیلیة - .خطة تكتیكیة  -.خطة استراتیجیة. 
 موازنةخطط   ـ   خطط احادیة  - الخطط القائمة 
  جمیع ماذكر 

  

  بعیدة المدى   خطط: 
 سنوات ٥سنة الى  اكثر. 
 سنوات ٣الى  اكثر من سنة 
  من سنة الى سنتین 
  التوجد اجابة 

  

  بعیدة المدى   خطط: 
 سنوات ٥سنة الى  اكثر. 
 سنوات ٣الى  اكثر من سنة 
  من سنة الى سنتین 
  التوجد اجابة 

  

  ھي الخطط القائمة  
 السیاسات، االجراءات، القواعد. 
 المشاریعج، رامالب. 
  المرنة  –الثابتة 

  

 ھي الحادیةالخطط ا  
 السیاسات، االجراءات، القواعد. 
 ج، المشاریعرامالب. 
  المرنة  –الثابتة 

 

 ھي موازنة الخطط ال  
 السیاسات، االجراءات، القواعد. 
 ج، المشاریعرامالب. 
  المرنة  –الثابتة 
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  الغایة االساسیة من عملیة التخطیط ھي 

  من التوجیھات المكتوبة بالتفصیل تمكن فریق عمل المشروع تأسیس مجموعة 

  وسیلة للوصول الى اھداف المشروع المرتبطة بالوقت والتكلفة والمواصفات التي ترضي
 .الزبون

 بالمخاطر التي قد تواجھ المشروع وتعیق الوصول الى اھدافھ،التنبؤ ا 

  جمیع ماذكر 

  

  تمر عملیة اعداد خطة المشروع 
 اساسیة مراحل بثالث: 
 مراحل اساسیة اربع: 
 بخمسة مراحل اساسیة: 
  التوجد اجابة صحیحیة 

 

  بتمر عملیة اعداد خطة المشروع 

 عقد االجتماع التأسیسي. 

 اعداد الخطة االبتدائیة. 

 اعداد الخطة المركبة للمشروع. 

 اعداد الخطة النھائیة للمشروع. 

 مراجعة الخطة النھائیة. 

  جمیع ماذكر 

  

 الخطة االبتدائیة على  یعتمد اعداد 
  مفھوم تجزئة ھیكل العمل یتم من خاللھ تحلیل العمل ھرمیا من االعلى الى االسفل 
  ویرفع من االدني الى اعلى ثم تقوم بإضافة االنشطة والجداول والموازنات وتدقیقھا وجمعھا وتدقیق الب 
  یا للمنظمة االم والتوقیع علیھابعد ان یتم تدقیق الخطة المركبة واعتمادھا من قبل االدارة العل. 
  التوجد اجابة 

 

  على  المركبةیعتمد اعداد الخطة 
 فھوم تجزئة ھیكل العمل یتم من خاللھ تحلیل العمل ھرمیا من االعلى الى االسفل م 
 ویرفع من االدني الى اعلى ثم تقوم بإضافة االنشطة والجداول والموازنات وتدقیقھا وجمعھا وتدقیق ال 
   یتم تدقیق الخطة المركبة واعتمادھا من قبل االدارة العلیا للمنظمة االم والتوقیع علیھابعد ان. 
  التوجد اجابة 
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  على  النھائیةیعتمد اعداد الخطة 
  مفھوم تجزئة ھیكل العمل یتم من خاللھ تحلیل العمل ھرمیا من االعلى الى االسفل 
  من االدني الى اعلى  ویرفعازنات وتدقیقھا وجمعھا ثم تقوم بإضافة االنشطة والجداول والمووتدقیق الب 
   ان یتم تدقیق الخطة المركبة واعتمادھا من قبل االدارة العلیا للمنظمة االم والتوقیع علیھا. 
  التوجد اجابة 

 

  یتم تجزئة البرامج 
 الى مجموعة من المشاریع. 
 الى مجموعة من المھام. 
  الى مجموعة حزم عمل 
 دات العملالى مجموعة من وح 
  الى مجموعة األنشطة 

  

  وحدت العملیتم تجزئة 
 الى مجموعة من المشاریع. 
 الى مجموعة من المھام. 
  الى مجموعة حزم عمل 
 الى مجموعة األنشطة 

  

  حزم العمل یتم تجزئة 
 الى مجموعة من المشاریع. 
 الى مجموعة من المھام. 
 الى مجموعة من وحدات العمل 
  الى مجموعة األنشطة 

  

 المشروعم تجزئة یت 
 الى مجموعة من المھام. 
  الى مجموعة حزم عمل 
 الى مجموعة من وحدات العمل 
  الى مجموعة األنشطة 

  

  المھامیتم تجزئة 
 الى مجموعة من المشاریع. 
 الى مجموعة من المھام. 
  الى مجموعة حزم عمل 
 الى مجموعة من وحدات العمل 
  الى مجموعة األنشطة 

 

  



٢٢ 
 

 دستور المشروع«او » عقد االلتزام في المشروع«او  تسمى بالخطة الرئیسیة«، 

  الخطة االبتدائیة. 

 الخطة المركبة للمشروع. 

 الخطة النھائیة للمشروع. 

  

  ،یسمى بالتخطیط الالحق 

 الخطة االبتدائیة. 

 الخطة المركبة للمشروع. 

  الخطة النھائیة للمشروع 

  الخطة النھائیة للمشروعمراجعة. 

  

 اجعة واالعتماد النھائي لحظة المشروعبعد انتھاء المر 
 یجوز اي تعدیل او تغییر على الخطة 
  یجوز اي تعدیل او تغییر على الخطةاال باستخدام ما یسمى بأوامر التغییرال. 
  التوجد اجابة صحیحة 

  

  

 عناصر خطة  المشروع  

 المنھج العام.اھداف المشروع  - .عرض عام. 

 اردالمو - .الجداول- .االوجھ التعاقدیة. 

 المشاكل والصعوبات المحتملة- .طرق التقییم - .االفراد. 

  جمیع ماذكر صحیح 

 

 

 ٣.عالقات الغایات باھداف المنظمة االم - ٢ .غایات المشروع -١( :یكون على شكل ملخص قصیر یتضمن- 
ة  قائمة بالمحطات الرئیسی -٤  .صفا لالسلوب االداري والبناء التنظیمي الذي سیستخدم في المشروعو

 .النجاز المشروع

 عرض عام. 

 اھداف المشروع. 

 المنھج العام. 



٢٣ 
 

 

 شرح لألھداف  -رح للفوائد ش - المشروع شرحتفصیلي لغایات :یتضمن. 

 عرض عام. 

 اھداف المشروع. 

 المنھج العام. 

 

 الفنیةو یصف ھذا الجزء عملیة تنفیذ المشروع من الناحیةاالداریة  . 

 عرض عام. 

 اھداف المشروع. 

 امالمنھج الع. 

  

 یتضمن ھذا الجزء ایضا االمور القانونیة التي تتعلق بالعقود واجراءات التنفیذ. 

 االوجھ التعاقدیة. 

 الجداول. 

 الموارد. 

 التقییم.  

  

 عالقة االنشطة الحالیة باالنشطة و  .تضمنتحدید الزمن الالزم لتنفیذ كافة االنشطة والفعالیات المطلوب اداءھای
 .السابقة واالنشطة الالحقة

 االوجھ التعاقدیة. 

 الجداول. 

 الموارد. 

 التقییم. 

  

  

  

  

  

  



٢٤ 
 

  

 تحدید  الالزم النجاز المشروع من بدایة الى نھایتھ، سواء من حیث الكم، النوع، والتكلفة:تضمنی. 

 اعداد موازنة تقدیریة تتضمن المعطیات السابقة. 

 او الظروف البیئیة االخرى/تحدید التقلبات في االسعار المتوقعة بسبب التضخم و. 

 االوجھ التعاقدیة. 

 الجداول. 

 الموارد. 

 التقییم.  

  

 الشؤون والمكافآت والتدریب .الكفاءات والخبرات والمھارات المطلوبة الداء انشطة المشروع:وتتضمن
 .القانونیة المتعلقة بالعقود العمل

 االوجھ التعاقدیة. 

 الجداول. 

 فراداال. 

 التقییم.  

  

 طرق جمع البیانات عن اداء المشروع ومراحل عملھ بھدف اجراء ومعاییر االداء في المشروع :تضمنی
 .التغذیة العكسیة بھدف اجراء التصحیح الالزمو .عملیة تقییم

 االوجھ التعاقدیة. 

 الجداول. 

 فراداال. 

 التقییم.  

  

  

 المخاطر التي یحتمل ان تواجھ المشروع وضع خطط احتمالیة لمواجھة ھذه االحتماالت في حال :تضمنی
 .للتقلیل من اثارھا ومخاطرھا حدوثھا

 االوجھ التعاقدیة. 

 الجداول. 

 فراداال. 

 المشاكل والصعوبات المحتملة  



٢٥ 
 

  

  من الصعب على الشركات ان تقوم بتوفیر وتخزین الموارد الالزمة للمشروع من اجل استخدامھا في اوقات
 متباعدة ألن ذلك 

 یثقل المشروع بتكالیف اضافیة. 

 

 لعمل او لتوفیر بعض الموارد النادرةالنجاز بعض المراحل في ا. 

  مقاول باطن«على التعاقد الفرعي او ما یسمى  المشروع یعتمد« 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٦ 
 

  سادسة المحاضرة ال
  المسار الحرج 

  تكون البدایة المبكرة ألول نشاط تساوي  
  صفر 
  واحد 
  التوجد اجابة 

  

 للنشاط ھي  نھایة المبكرة ال 
  لالزم إلنجاز ذلك النشاطالزمن ا+ البدایة المبكرة لذلك النشاط. 
 زمن انجاز النشاط الحالي منھا - النھایة المتأخرة للنشاط الالحق  . 
  الزمن الالزم إلنجاز ذلك النشاط *البدایة المبكرة لذلك النشاط. 
  الزمن الالزم إلنجاز ذلك النشاط/ البدایة المبكرة لذلك النشاط. 

 

 للنشاط ھي  المتأخرة نھایة ال 
 ي زمن بدایة النشاط دون ان یؤدي ذلك الى تأخیر المشروع ككلاقصى تأخیر ف. 
 اقصى تأخیر في زمن نھایة النشاط دون ان یؤدي ذلك الى تأخیر زمن تنفیذ المشروع ككل. 
  الزمن الالزم ألنجاز ذلك 
  الوقت الفائض 
  المبكرة ألي نشاط تساوي النھایة المبكرة للنشاط السابقتكون البدایة (EF) . 

 

 للنشاط ھي  یة المتأخرة لبداا 
  الزمن الالزم إلنجاز ذلك النشاط+ البدایة المبكرة لذلك النشاط. 
 زمن انجاز النشاط الحالي منھا - النھایة المتأخرة للنشاط الالحق  . 
  الزمن الالزم إلنجاز ذلك النشاط *البدایة المبكرة لذلك النشاط. 
  إلنجاز ذلك النشاطالزمن الالزم / البدایة المبكرة لذلك النشاط. 

 

 للنشاط ھي  لبدایة المتأخرة ا 
 اقصى تأخیر في زمن بدایة النشاط دون ان یؤدي ذلك الى تأخیر المشروع ككل. 
 اقصى تأخیر في زمن نھایة النشاط دون ان یؤدي ذلك الى تأخیر زمن تنفیذ المشروع ككل. 
  الزمن الالزم ألنجاز ذلك 
  الوقت الفائض 
  رة ألي نشاط تساوي النھایة المبكرة للنشاط السابقالمبكتكون البدایة (EF) . 
   المسار الحرج 
 اقصى تأخیر في زمن بدایة النشاط دون ان یؤدي ذلك الى تأخیر المشروع ككل. 
 اقصى تأخیر في زمن نھایة النشاط دون ان یؤدي ذلك الى تأخیر زمن تنفیذ المشروع ككل. 
  الزمن الالزم ألنجاز ذلك 
 فة المسارات واختیار المسار االطولیتم حساب كا 

  المبكرة ألي نشاط تساوي النھایة المبكرة للنشاط السابقتكون البدایة (EF) . 
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  سابعةلمحاضرة الا
  اسلوب بیرت

 

  تقنیة تستخدم لجدولة المشروع، فعبر شكل بیاني یتم تمثیل شبكة النشاطات والتي یؤدي تسلسھا الى تحقیق
 . اھداف المشروع

 لحرج المسار ا 
  اسلوب بیرت 
  التوجد اجابة 

  

  ،ھو یبدأ وھو النشاط الذي لو حدث بھ تأخیر أثناء التنفیذ فإنھ یؤدي إلي تأخیر المشروع كلھ بنفس المقدار
من بدایة المشروع وینتھي عند نھایة المشروع، وھو أطول مسار من حیث المدة الزمنیة في المخطط 

  .الشبكي
  
  المسار الحرج 
  اسلوب بیرت 
  التوجد اجابة 

  

  ھذا االسلوب تم تطویره من طرف البحریة االمریكیة لتنسیق عمل اآلف العمال في مشروع صناعة
 . الصواریخ النوویة في الخمسینات من القرن الماضي

  المسار الحرج 
  اسلوب بیرت 
  التوجد اجابة 

 

  یرمز لھ بالرمزa  وھو اقصر وقت ممكن لتنفیذ 
  الوقت المتشائم 
 لمتفائل الوقت ا 
  الوقت االكثر احتماال 

 

  یرمز لھ بالرمزb وھو اطول وقت ممكن لتنفیذ النشاط ،  
  الوقت المتشائم 
  الوقت المتفائل 
  الوقت االكثر احتماال 

  

  یرمز لھ بالرمزm(وھو الوقت االكثر  ان یتم تنفیذ المشروع بھ ،.  
  الوقت المتشائم 
  الوقت المتفائل 
  الوقت االكثر احتماال 

  



٢٨ 
 

  

  ثامنةلمحاضرة الا
  الموازنة 

 

  ھي عملیة تقدیر تكلفة المشروع عن طریق تحدید الموارد الالزمة لتنفیذ كافة انشطة المشروع، مع تقدیر
  . لھذه الموارد وقت استخدامھاالتكلفة المتوقعة 

 التنبؤ بالموارد الالزمة للتنفیذ المشروع 
 موازنة المشروع 
  التوجد اجابة 

  

 خطوات تحدید الموازنة  
 التنبؤ بالموارد الالزمة للتنفیذ المشروع. 
  التنبؤ بالوقت.  
 تكلفةالالتنبؤ ب .  
 التنبؤ بأثر التضخم على ھذه الوارد.  
  التي ستواجھ المشروع اثناء السعي للحصول على ھذه المواردالتنبؤ بالمخاطر المحتملة  . 
  جمیع ماذكر  

  

 فوائد موازنة المشروع  

  القدرة على الوصول الى االھداف(تخطیط.( 

  تحدید و توفیر الموارد(تخصیص الموارد.(  

  معیار للمقارنة بین التكلفة المقدرة والتكلفة الفعلیة(رقابة.(  

 قیاس االداء   . 

 ر جمیع ماذك  

  

  یتم اعداد الموازنة التقدیریة في المشاریع باستخدام: 
 طریقة المخصصات التقدیریة.  
  طریقة من االعلى الى االسفل.  
  طریقة من االسفل الى االعلى. 
  جمیع ماذكر 

  

  

  

  



٢٩ 
 

  

  فة تعتبر ھذه الطریقة سھلة وقلیلة التكل و الطریقة تعتمد على التجارب السابقة وبعض البیانات التاریخیةھذة
 .عند استخدامھا في التقدیرات

 طریقة المخصصات التقدیریة.  
  طریقة من االعلى الى االسفل.  
  طریقة من االسفل الى االعلى. 
   التوجد اجابة صحیحة 

  

ب من الھیئات االدنى ان تقوم بإعداد الخطط والجداول والموازنات ضمن السقوف لھذة الطریقة  یط -
تعتمد ھذه الطریقة على عملیة و خط والجداول لتحدید الموازنة االجمالیةویتم تجمیع ھذه ال. المسموحة لھم

  .المقارنة بین المشاریع المماثلة التي تم تنفیذھا

 طریقة المخصصات التقدیریة.  
  طریقة من االعلى الى االسفل.  
  طریقة من االسفل الى االعلى. 
   التوجد اجابة صحیحة 

  

 االجابة على االسئلة التالیة -١...وترتكز على  الموازنة التقدیریة ھذة الطریقة تعتبر اكثر دقة في اعداد: 
 -وحدات عمل  -حزم عمل  -تحلیل المشروع الى مھمات ماھي التكلفة و–متى  –الكمیة  –المواد لالزمة 

 ، )انشطة

 طریقة المخصصات التقدیریة.  
  طریقة من االعلى الى االسفل.  
  طریقة من االسفل الى االعلى. 
 د اجابة صحیحة  التوج 

 

 من سلبیاتھا انھا تحتمل نسبة عالیة من احتمال حصول خطأ في التقدیر  
 طریقة المخصصات التقدیریة.  
  طریقة من االعلى الى االسفل.  
  طریقة من االسفل الى االعلى. 
   التوجد اجابة صحیحة 

  

 ن سلبیاتھا انھا غیر دقیقة في عملیة توزیع المخصصاتم  .  

  التقدیریةطریقة المخصصات.  
  طریقة من االعلى الى االسفل.  
  طریقة من االسفل الى االعلى. 
   التوجد اجابة صحیحة 

  

  



٣٠ 
 

 اسس اختیار طریقة اعداد الموازنة التقدیریة  : 
   حجم المشروع 
  تنویع المشروع 
  نمط ادارة المشروع 
  الثقافة السائدة 
  جمیع ماذكر 

 

 وتنوعھ  لما زاد حجم المشروعك 
 شروع بحاجة الى طریقة اكثر دقة من االسفل الى االعلى كلما اصبح الم 
  كلما اصبح المشروع بحاجة الى طریقة اكثر دقة من االعلى الى االسفل 
    كلما اصبح المشروع بحاجة الى طریقة اقل دقة من االسفل الى االعلى 
 التوجد اجابة  

 

 مركزیة فإنھا ستستخدمنمط ادارة المشروع  اذا كان 
 على الى االسفل؛ طریقة من اال 
 طریقة من االسفل الى االعلى. 
 طریقة المخصصات التقدیریة. 
 جمیع ماذكر صحیح  

  

 مركزیة فإنھا ستستخدمنمط ادارة المشروع غیر  اذا كان 
  طریقة من االعلى الى االسفل؛ 
 طریقة من االسفل الى االعلى. 
 طریقة المخصصات التقدیریة. 
  جمیع ماذكر صحیح 

  

 ة تنقسم الى الثقافة السائد  
  ثقافة المركزیة  –ثقافة مركزیة محافظة  
  ثقافة منفتحة ومرنة –ثقافة مركزیة محافظة.  
  جمیع ماذكر صحیح  
  التوجد اجابة 

  

 قد تضطر المنظمة الى تمویل مشاریع غیر مربحة ألسباب منھا : 
o تطویر معرفة او تكنولوجیا جدیدة تخدم المنظمة االم.  
o  دخول حقل تنافسي جدیدمساعدة المنظمة االم على.  
o الحصول على اجزاء او خدمات ضروریة إلتمام مشروع اخر.  
o ممارسة المسؤولیة االجتماعیةو  توسیع خط االعمالو دعم المیزة التنافسیة.  
o  جمیع ماذكر صحیح  

  

  



٣١ 
 

  تاسعة لمحاضرة الا
 ادارة فریق المشروع 

 

 لتحقیق اھداف محددة خاصة بالمشروع،  مجموعة من االعضاء ذوي تخصصات مھنیة متنوعة، یعملون معا
 .  وعملھم یتم بشكل جماعي وبالتعاون المتبادل فیما بینھم. لفترة زمنیة محدودة

 لمشروع العمل ل فریق 
 فرق انجاز المھام: 
  فریق التحسین 

  

  ؟اھمیة فریق العمل 

  من ركائز نجاح وتقدم المنظمات 
  التعاون والتكامل بین العاملین لتحقیق 
 ن انتاجیة العمل ترفع م 
  تساعد على المرونة وتحسن مستوى الجودة وتحقیق رضاء العمالء. 
  جمیع ماذكر صحیح  

  

  ترفع من انتاجیة العمل  -  التعاون والتكامل بین العاملین لتحقیق  - ركائز نجاح وتقدم المنظمات ھي احدى - 
  یع ماذكر یعتبر من ؟جم .تساعد على المرونة وتحسن مستوى الجودة وتحقیق رضاء العمالء 

 مزایا تكوین فرق العمل 
 اھمیة فرق العمل 
 انماط فرق العمل  

  

 تقرب وجھات -  - خلق جوا من الرضا لألعضاء العاملین في الفریق  -قیمة اعلى لمخرجات العمل التنظیمي
ماذكر یعتبر جمیع  .ساھم في تقلیل التكالیفت- .خلق جو من االنتاج الفكري واالبداعي -.النظر بین االعضاء

  من ؟

 مزایا تكوین فرق العمل 
 اھمیة فرق العمل 
 انماط فرق العمل  

 

 العمل االلكترونیة - االدارة – مھام :  

 مزایا تكوین فرق العمل 
 اھمیة فرق العمل 
 انماط فرق العمل  

  

  



٣٢ 
 

 في ھذا النوع تدخل فرق العمل . تستخدم لحل مشكلة معینة یراد حلھا او موضوع محدد مطلوب انجازه
 . لتي تعمل في المشاریعا
  فریق االدارة 
  فریق العمل االلكتروني 
   فریق المھام 

 

 موظفین الذین یشرفون على الوحدات التشغیلیة او التنظیمیة في المنظمة . 
  فریق االدارة 
  فریق العمل االلكتروني 
   فریق المھام 

  

 من خصائصھا العمل في المجال االفتراضي . 
  فریق االدارة 
 مل االلكتروني فریق الع 
   فریق المھام 

 

 الى  قسم الباحث مھرمان فرق العمل   
  ثالث انواع حسب اربعة معاییر  
  خمس انواع حسب اربعة معاییر  
  ثمانیة انواع حسب اربعة معاییر  

  

 ھیكل السلطة  -درجة الحریة المتاحة -الوقت – العمل او الھدف 

 مزایا تكوین فرق العمل 
 اھمیة فرق العمل 
 رق العملانماط ف 
  معاییر مھرمان  

  

  باتخاذ القرارات العضاء الجماعةیقوم  
  جماعات عمل 
  فرق تدیر نفسھا 
  فرق دائمھ 
 فرق انجاز  

  

  باتخاذ القرارات االساسیةیقوم  
  جماعات عمل 
  فرق تدیر نفسھا 
  فرق دائمھ 
 فرق انجاز   
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 تھتم ھذه الفرق بتنمیة المنتجات او الخدمات الجدیدة  
  جماعات عمل 
 رق تدیر نفسھا ف 
  فرق دائمھ 
  فرق انجاز  

  

 من مختلف التخصصات واعضاء من نفس  اعضاء  - فرق تدیر نفسھا - فرق دائمة – فرق التحسین
 جماعات عمل -فرق مؤقتة - فرق انجاز المھام - التخصص 

  قسم الباحث مھرمان لفرق العمل  
  قسم الباحث راموس  لفرق العمل  
  العمل قسم الباحث ربونسون لفریق 
  التوجد اجابة  

  

 مراحل بناء فریق العمل  

  تحدید قائد  -تحدید مھام و مسؤولیات  -ظھور الحاجة -  

 توطید العالقات بین اعضاء الفریق - توزیع المھام والمسؤولیات -.اختیار اعضاء فریق العمل.  

 اداء الفریق تقویم -.منح مكافآت حسن االداء والتوزیع العادل لھا -متابعة اداء ونجاح الفریق. 

  جمیع ماذكر   

 

 ادوار فریق العمل 
 ادوار المھام 
  ادوار المحافظة والصیانة 
  ادوار ضد الفریق 
  جمیع ماذكر 

  

  المھامادوار 
 ) االمعبر عن مشاعر الفریق –المتابع  –واضع المستویات  –المشجع.(  
 ) المقوم – الموجھ –المنسق   –معطي المعلومات  –الباحث عن المعلومات  –المبادأة.(  
 ) ذو  –الباحث عن المصلحة الذاتیة  –الباحث عن االعتراف والتقدیر فقط  –المعارض   –العدواني

 ).المسیطر –العقلیة المنغلقة 
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  ادوار المحافظة والصیانة 
 ) االمعبر عن مشاعر الفریق –المتابع  –واضع المستویات  –المشجع.(  
 ) المقوم –الموجھ  –المنسق   –معطي المعلومات  –الباحث عن المعلومات  –المبادأة.(  
 ) ذو  –الباحث عن المصلحة الذاتیة  –الباحث عن االعتراف والتقدیر فقط  –المعارض   –العدواني

 ).المسیطر –العقلیة المنغلقة 

 

  ادوار ضد الفریق 
  ) االمعبر عن مشاعر الفریق –المتابع  –واضع المستویات  –المشجع.(  
 ) المقوم –الموجھ  –المنسق   –معطي المعلومات  –الباحث عن المعلومات  –المبادأة.(  
 ) ذو  –الباحث عن المصلحة الذاتیة  –الباحث عن االعتراف والتقدیر فقط  –المعارض   –العدواني

 ).المسیطر –العقلیة المنغلقة 

 

 مقومات نجاح فریق عمل المشروع 
  الئمة من االفراد القادرین عل تحقیق االھدافالبحث عن المجموعة الم -تحدید اھداف الفریق.  
 وضع اھداف للقائد ولجمیع اعضاء الفریق.   
 الحصول على الدعم الكافي من االدارة العلیا في المنظمة االم.  
 توفیر مختلف الموارد التي یحتاجھا الفریق لتحقیق اھداف المشروع.  
 وجود عالقات اتصالیة مفتوحة بین اعضاء الفریق.  
 م والتعاون المتبادل والثقة المتبادلةاالحترا.  
 توفیر مناخ من الحریة واالبتكار داخل فریق عمل المشروع. 
  جمیع ماذكر  

  

  یشیر مصطلح التماسك الى وجود درجة عالیة من الترابط بین وحدات الفریق، ویمكن رصد العوامل التي
 :منھا  تزید من تماسك فریق عمل المشروع

  مدیر (قائد كفء وفعال للفریق  ودوج  - .علیھا بین اعضاء الفریقوضوح االھداف واالتفاق
  .توفر فرص التفاعل المستمر والمتبادل بین اعضاء الفریق  - ).المشروع

 قلة مساحة الصراع داخل الفریق  -  .الحجم المناسب لفریق العمل.  
 التقویم المناسب الداء الفریق من طرف االدارة العلیا. 
  جمیع ماذكر 

  

 فرق العمل عالیة الكفاءة خصائص 
 وجود اتصال وثیق بین اعضاء الفریق. 
  لنا«، »نحن«لتحل محلھا » لي«، »انا«اختفاء التعبیرات«.  
 ال یقوم فرد واحد بانجاز جمیع اجزاء العمل وحده.  
 ادراك ان نجاح الفریق ھو نجاح لكل عضو فیھ.  
 المشاركة البناءة في تحقیق اھداف المشروع.  
 بالثقة والتقدیر واالحترام بین اعضاء الفریق وجود شعور عال .  
  جمیع ماذكر 
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 یقع فریق عمل المشروع في بعض االخطاء وھذا لالسباب التالیة: 

  عدم وضوح االھداف التي من اجلھا تم تكوین فریق العمل.  

 سوء اختیار بعض اعضاء فریق العمل  - .السرعة في تكوین فریق العمل.  

 لموارد لفریق العمل اثناء تنفیذ المشروععدم توفر االمكانات وا.  

 ممارسة مدیر المشروع السلوب السلطة بشكل مفرط  - .عدم اعطاء فریق العمل الصالحیات الكافیة.  

 تملق االعضاء لمدیر الفریق محاولین ارضائھ على حساب مصلحة المشروع. 

  جمیع ماذكر  

  

  

  الثقافة  .االھتمامات-  .المھن والتخصصات -  .الوظیفيالمستوى االداري او  - .العمر  -  ).انثى/ذكر(النوع
 تدل على  جمیع ماذكر .الجنسیة -...)االدین، العادات والتقالید،(

  صور االختالفات داخل فریق العمل: 

  صور من التشابھ داخل فریق العمل 

  التوجد اجابة 
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  عاشرة  لمحاضرة الا
 ادارة الصراع في المشروع

  

  

 حاب المصالح في نجاح المنظمة یشترك اص  
  منتج او خدمة(بھدف خلق قیمة (  
 یسعى لتحقیق اھدافھ ومصالحھ :  
  كل ماذكر صحیح  
  التوجد اجابة 

  

 او كثر(حالة من عدم االتفاق بین فردین او مجموعتین  ھو(، 
  التنافس 
  الصراع 
  التفاوض 
  التوجد اجابة  

  

  ینتج الصراع نتیجة  
 ة او أنشطة عمل معینةاالشتراك في موارد محدود  
 امتالك االفراد مراكزا وقَیما وادراكات مختلفة .   
  جمیع ماذكر صحیح 

 

  المدرسة الكالسیكیةتعتبره  وجھات النظر المختلفة حول الصراعمن 
 امرا ال مفر منھ وانھ حیوي في عملیة التغییر، ولكنھ مكلف ومطلوب استبعاده. 
 شیئا ضارا وغیر شرعي ویجب تجنبھ. 
  ان الصراع لیس ضارا او مفیدا في حد ذاتھ ولكنھ شیئ حتمي وال یمكن استبعاده من المنظمةیرى. 

 

  المدرسة السلوكیةتعتبره  وجھات النظر المختلفة حول الصراعمن 
 امرا ال مفر منھ وانھ حیوي في عملیة التغییر، ولكنھ مكلف ومطلوب استبعاده. 
 شیئا ضارا وغیر شرعي ویجب تجنبھ. 
 لصراع لیس ضارا او مفیدا في حد ذاتھ ولكنھ شیئ حتمي وال یمكن استبعاده من المنظمةیرى ان ا. 

 

  االتجاه المعاصریعتبره  وجھات النظر المختلفة حول الصراعمن  
 امرا ال مفر منھ وانھ حیوي في عملیة التغییر، ولكنھ مكلف ومطلوب استبعاده. 
 شیئا ضارا وغیر شرعي ویجب تجنبھ. 
 ع لیس ضارا او مفیدا في حد ذاتھ ولكنھ شیئ حتمي وال یمكن استبعاده من المنظمةیرى ان الصرا. 
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  االتجاه المعاصر(للنظرة المحایدة للصراع ھناك(  

  الكثیر من حاالت الصراع في المنظمة یمكن اعتبارھا محفزات الیجاد طرق واسالیب بعد واحد اساسي  وھو
 .جدیدة في تنفیذ االعمال

 وھو الكثیر من حاالت الصراع في المنظمة یمكن اعتبارھا محفزات الیجاد  البعد االولھما  بعدین اساسیین
ان ادارة الصراع ھي احد النشاطات االساسیة للمدیر  :البعد الثانيو .طرق واسالیب جدیدة في تنفیذ االعمال

مح بتفاقمھ بحیث یصبح المعاصر، فعلیھ ان ال یكتم الصراع فتخصر المنظمة فوائده، وفي نفس الوقت ال یس
 .مدمرا او ضارا بالمنظمة

  لیس ھناك اجابة صحیحة  

  

  اسباب الصراع في المشاریعمن 
  معظم الصراعات مرتبطة بحالة عدم التأكد من حدوث شیئ في المستقبل، مما یجعل االفراد یحملون افكارا

 .مختلفة حول امكانیة الوصول الى اھداف المشروع
 مل المشروع ناتجة عن وجود مدخالت من اشخاص واقسام ومنظمات عدیدة ومختلفة عن شدة التعقید في بیئة ع

  .بعضھا، وكذلك بسبب وجود االعتمادیة بین االنشطة، كل ھذا محفز للصراع
  اصحاب المصالح الذین یشتركون في انجاز المشروع یحملون معتقدات وقناعات ومشاعر مختلفة، ولدیھم

  .مصالح واھداف متعارضة
 الوقت، والتكلفة، والمواصفات تشكل ضغوط على االطراف العاملة في : داف الرئیسیة الثالث للمشروعاالھ

 .المشروع
  صحیح جمیع ماذكر 

  

 مستویات الصراع في المشروع 
 صراع بین المشروع والجھات  - ٣:صراع بین المجموعات -٢ – صراع بین اعضاء فریق العمل-١

 : الخارجیة
  صراع راكد  –راع متوسط ص –صراع  شدید الخطورة 
 سلبي صراع  – ایجابي راع ص 
  صراع خارجي  –صراع داخلي 
  جمیع ماذكر صحیح  

  

  یظھر بسبب غموض في االدوار وسوء توزیع العمل بین االفرادصراع. 
 صراع بین اعضاء فریق العمل 
 صراع بین المجموعات: 
 صراع بین المشروع والجھات الخارجیة: 
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 وكذلك عدم وضوح في كیفیة . جود غموض في المسؤولیات والصالحیات في اتخاذ القراراسبابھ و صراع من
 .توزیع االدوار والموارد

 صراع بین اعضاء فریق العمل 
 صراع بین المجموعات: 
 صراع بین المشروع والجھات الخارجیة: 

 

  بسبب شروط تعاقدیة او االلتزام بشروط معینة في اداء المھام صراع. 
 ضاء فریق العملصراع بین اع 
 صراع بین المجموعات: 
 صراع بین المشروع والجھات الخارجیة: 

  

  مصادر الصراع عبر مراحل حیاة المشروعمن 

 االجراءات – االولویات 

 التكالیف - الجدولة  

 االمور الشخصیة - العمالة – المشكالت الفنیة. 

  جمیع ماذكر   

 

  ادوات حل الصراع في المشروعمن 
 التفاوض. 
 الشراكة.  
 مذكرة التفاھم .  
  جمیع ماذكر 

 

 تعریف التفاوض. 
 اداة لحل الخالف والوصول الى اتفاق یشعر معھ كل فریقین انھ راض عن ما حصل علیھ.  
 اطراف خارجیة إلنجاز اجزاء من المشروع االعتماد على . 
 مدراء الوظیفیون ھي اتفاقیة مكتوبة بین مدیر المشروع واالدارة العلیا للمنظمة وال) یسمى بعقد االلتزام

 .باإلضافة الى اشراك الزبون

  

 شراكة تعریف ال 
 اداة لحل الخالف والوصول الى اتفاق یشعر معھ كل فریقین انھ راض عن ما حصل علیھ.  
 االعتماد على اطراف خارجیة إلنجاز اجزاء من المشروع . 
 یا للمنظمة والمدراء الوظیفیون ھي اتفاقیة مكتوبة بین مدیر المشروع واالدارة العل) یسمى بعقد االلتزام

 .باإلضافة الى اشراك الزبون
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  مذكرة التفاھم تعریف 
 اداة لحل الخالف والوصول الى اتفاق یشعر معھ كل فریقین انھ راض عن ما حصل علیھ.  
 االعتماد على اطراف خارجیة إلنجاز اجزاء من المشروع . 
 لمشروع واالدارة العلیا للمنظمة والمدراء الوظیفیون ھي اتفاقیة مكتوبة بین مدیر ا) یسمى بعقد االلتزام

 .باإلضافة الى اشراك الزبون

  

  تھدف مذكرة التفاھم الى  
  الوصول الى حل امثل ال یستطیع أي طرف ان یقترح مثلھ بدون ان یكون ذلك االقتراح على حساب أي من

  .الفریقین
  للوصول الى االھدافتھدف الى وضع اسس مبنیة على المصالح والثقافة المشتركة.  
 مرجع ألسس متفق علیھا بین االطراف المشاركة في المشروع لتقلیل الصراعات في المستقبل. 
  جمیع ماذكر صحیح  

  

  لتفاوض ھدف   
  الوصول الى حل امثل ال یستطیع أي طرف ان یقترح مثلھ بدون ان یكون ذلك االقتراح على حساب أي من

  .الفریقین
  المصالح والثقافة المشتركة للوصول الى االھداف الى وضع اسس مبنیة على.  
 مرجع ألسس متفق علیھا بین االطراف المشاركة في المشروع لتقلیل الصراعات في المستقبل. 
  جمیع ماذكر صحیح  

  

  الى  الشراكةتھدف  
  الوصول الى حل امثل ال یستطیع أي طرف ان یقترح مثلھ بدون ان یكون ذلك االقتراح على حساب أي من

  .الفریقین
 الى وضع اسس مبنیة على المصالح والثقافة المشتركة للوصول الى االھداف.  
 مرجع ألسس متفق علیھا بین االطراف المشاركة في المشروع لتقلیل الصراعات في المستقبل. 
  جمیع ماذكر صحیح  

 

 لیس من شروط نجاح عملیة التفاوض: 

  دون االعتداء على اھداف المشروعالحل المرضي في التفاوض بین االطراف یجب ان یتم.  

 ان یعمل مدیر المشروع على ایجاد روح الثقة المتبادلة بین  المتفاوضین.  

 االبتعاد عن الحلول التي تؤدي الى اشباع حاجاتھا الشخصیة، بل یجب البحث عن حل یرضي الفریق.  

 وجود دعم من طرف االدارة العلیا. 
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  الشراكة الناجحة لیس من شروط 

  االعتداء على اھداف المشروعوعدم اد روح الثقة المتبادلة بین  ایج.  

 وجود دعم من طرف االدارة العلیا. 

 التزام اطراف الشراكة بتنفیذ االلتزامات المطلوبة منھم.  

  التزام اطراف الشراكة بالقیام بمراجعة دوریة من اجل تحسین تنفیذ المشروع.  

  

  

 راف علىفي ھذه المذكرة یوافق كل طرف من االط: 

 ما یجب ان یتم فعلھ.  
 متى یجب ان یتم فعلھ.  
  ،ماھي الموارد الالزمة لذلك، ومتى نحتاجھا، وماھي تكلفتھا...  
  كل ماذكر صحیح  
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  حادي عشر   لمحاضرة الا
  ادارة المخاطر في المشاریع

 

 خطیط لھا مسبقامقیاس الحتمالیة وتبعات عدم الوصول الى اھداف المشروع كما تم الت. 
  البیئة المكونة 
  البیئة الخطر 
  المخاطر 
 ادارة المخاطر 

  

 عملیة منتظمة تتضمن االفعال والممارسات الالزمة لتعریف المخاطر وتحلیلھا ومعالجتھا وتوثیقھا  
  البیئة المكونة 
  البیئة الخطر 
  المخاطر 
 ادارة المخاطر 

  

 المكون الرئیسي للخطر: 
 الخطر  احتمال حدوث.    
 اثر الخطر المحتمل على النتائج. 
  كل ماذكر صحیح 
  التوجد اجابة صحیحة  

  

  والعوامل ) الخ... كالھیكل التنظیمي، ثقافة المنظمة، الموارد البشریة،(ھي مجموعة من العوامل الداخلیة
  ). الخ.. .كالبیئة االقتصادیة، االجتماعیة، الزبائن، الموردون، المالكون، (الخارجیة المرتبطة بالمشروع 

  البیئة المكونة 
  البیئة الخطر 
  المخاطر 
  البیئة 

  

 یمكن للمشروع العمل في واحدة الحاالت البیئیة التالیة :  
 فقط  البیئة المؤكدة  
 فقط  .البیئة الخطرة  
 فقط .البیئة في حالة عدم األكد التام 
  جمیع ماذكر صحیح  
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 لوبة متوفرة، والنتائج واضحة ومعروفة، وعلى مدیر في ھذا النوع من البیئة تكون جمیع البیانات المط
 . المشروع ان یختار القرار االفضل

 البیئة المؤكدة   
 البیئة الخطرة.   
 البیئة في حالة عدم األكد التام. 

 

  

  ھي البیئة التي تكون االحتماالت المتوقعة للبدائل معروفة، وان كل احتمال سینتج عنھ ناتج وبدیل یختلف عن
 . االخر

 بیئة المؤكدةال   
 البیئة الخطرة.    
 البیئة في حالة عدم األكد التام. 

 

  تتمیز ھذه البیئة بالغموض وعدم التأكد بسبب عدم توفر البیانات الكافیة وتكون البیانات  قلیلة لدرجة ال
 . تساعد حتى  في توقع احتماالت ظھور االحداث

 البیئة المؤكدة   
 البیئة الخطرة.    
 م األكد التامالبیئة في حالة عد. 

 

  

 الخطرة  من اھم معاییر اتخاذ القرار في البیئة: 
  المعیار العقالني  -المعیار المتشائم  -المعیار المتفائل  
  القیمة المالیة المتوقعة)EMV.( - خسارة الفرصة المتوقعة )EOL .( 
 جمیع ماذكر صحیح   

  

 عدم التاكد التام   من اھم معاییر اتخاذ القرار في البیئة: 
  المعیار العقالني  -المعیار المتشائم  -المعیار المتفائل  
  القیمة المالیة المتوقعة)EMV.( - خسارة الفرصة المتوقعة )EOL .( 
 جمیع ماذكر صحیح   

 

  تمر ادارة المخاطر بعدة مراحل منھا  
 تخطیط المخاطر   
 تقییم المخاطر   
 معالجة المخاطر   
 الرقابة على المخاطر  
  جمیع ماذكر 
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 ة التخطیط مراحلالتى تواجھ المشروع خالل مخاطر من ال 

 اھداف غیر واضحة -  .عدم وجود دراسة جدوى  - .عدم توفر خبراء. 

  عدم وضوح في تحدید  - .عدم توفر الدعم االداري -.عدم وضوح خصائص المشروع -  .ومتھورتسرع
  .ادوار

 الموادغیاب  - .تغیر في جدول المشروع - .الطقس - .غیاب المھارات. 

 مشاكل سیولة نقدیة -  .عدم قبول الزبون بالمشروع  - .جودة ردیئة.  

  

 ة التنفیذ مراحلتواجھ التى  المشروع خالل مخاطر من ال 

 اھداف غیر واضحة -  .عدم وجود دراسة جدوى  - .عدم توفر خبراء. 

  في تحدید ادوارعدم وضوح  - .عدم توفر الدعم االداري -.عدم وضوح خصائص المشروع -  .ومتھورتسرع.  

 غیاب المواد - .تغیر في جدول المشروع - .الطقس - .غیاب المھارات. 

 مشاكل سیولة نقدیة -  .عدم قبول الزبون بالمشروع  - .جودة ردیئة  

  

  

 اعتماد المشروع  ةمراحلتواجھ المشروع خالل مخاطر من ال  

 اھداف غیر واضحة - .عدم وجود دراسة جدوى  - .عدم توفر خبراء. 

 عدم وضوح في تحدید ادوار - .عدم توفر الدعم االداري -.عدم وضوح خصائص المشروع -  .ومتھوررع تس.  

 غیاب المواد - .تغیر في جدول المشروع - .الطقس - .غیاب المھارات. 

 مشاكل سیولة نقدیة -  .عدم قبول الزبون بالمشروع  - .جودة ردیئة  

  

 ء  تواجھ المشروع خالل مرحلة االنتھامخاطر من ال 

 اھداف غیر واضحة -  .عدم وجود دراسة جدوى  - .عدم توفر خبراء. 

  عدم وضوح في تحدید ادوار - .عدم توفر الدعم االداري -.عدم وضوح خصائص المشروع -  .ومتھورتسرع.  

 غیاب المواد - .تغیر في جدول المشروع - .الطقس - .غیاب المھارات. 

 مشاكل سیولة نقدیة - .عدم قبول الزبون بالمشروع  -.جودة ردیئة 
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  معالجة المخاطر   ستراتیجیاتامن اھم: 
 استراتیجیة استبقاء المخاطر وافتراض وجودھا. 
 استراتیجیة المنع. 
 استراتیجیة التسكین. 
 استراتیجیة التحویل.  
  جمیع ماذكر صحیح  

  

 م بالتبعات المحتملة انا اعلم ان المخاطر موجودة وانا مھت: في ھذه االستراتیجیة یقول مدیر المشروع
 لھذه المخاطر، 

 استراتیجیة استبقاء المخاطر وافتراض وجودھا. 
 استراتیجیة المنع. 
 استراتیجیة التسكین. 
 استراتیجیة التحویل.  

  

 انا لن اقبل بالمخاطر ولن انتظر حصولھا، : في ھذه االستراتیجیة یقول مدیر المشروع 
 ھااستراتیجیة استبقاء المخاطر وافتراض وجود. 
 استراتیجیة المنع. 
 استراتیجیة التسكین. 
 استراتیجیة التحویل.  

  

 انا سوف استخدم المقاییس الضروریة الالزمة لمراقبة : في ھذه االستراتیجیة یقول مدیر المشروع
 المخاطر والسیطرة علیھا،

 استراتیجیة استبقاء المخاطر وافتراض وجودھا. 
 استراتیجیة المنع. 
 استراتیجیة التسكین. 
 استراتیجیة التحویل.  

  

 سأجعل اآلخرین یشاركونني في تحمل المخاطر من خالل : في ھذه االستراتیجیة یقول مدیر المشروع
  ،)او االنشطة الخطرة(التأمین على المشروع 

 استراتیجیة استبقاء المخاطر وافتراض وجودھا. 
 استراتیجیة المنع. 
 استراتیجیة التسكین. 
 استراتیجیة التحویل.  
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  المحاضرة الثانیة عشرة

 الرقابة على المشروع 

    

  ھي احدى وظائف االدارة في المشروع  والتي یتم من خاللھا جمع البیانات والمعلومات بھدف قیاس االداء
بحیث تحصل المنظمة على التغذیة العكسیة من اجل اتخاذ .الفعلي ومقارنتھ باالداء المرغوب او المخطط لھ

 . الالزمة لتطویر االداء وتحسینھ االجراءات التصحیحیة
  الرقابة 
  التنفیذ 
  التخطیط 
  التغذیة الرجعیة 

  

  

  تسعى الرقابة على المشروع الى تحقیق: 
 كالوقت والتكلفة والمواصفات(لرقابة على اھداف المشروع ا( 
 كالموجودات المادیة والبشریة والمالیة(رقابة على موجودات المشروع ال.( 
  جمیع ماذكر صحیح 
  الشي مما ذكر  

  

 ھناك عوامل كثیرة تؤدي الى تأخر التقدم في تنفیذ جدول المشروع، منھا: 
 وجود صعوبات فنیة في االنشطة تتطلب وقتا اطول الدائھا او لمعالجتھا.  
 تسلسل المھام في عملیة جدولة المشروع لم یكن صحیحاو .تم برمجة االنشطة بأوقات متفائلة اكثر من الالزم.  
 مداد المشروع بالمواد الخام الضروریة، او االفراد، او المعداتتأخر في ا.  
 اوامر او طلبات جدیدة للزبون و .عدم اكتمال االنشطة السابقة والتي یعتبر اكمالھا شرطا لبدء انشطة الحقة.  
 تغیر في القوانین والتشریعات الحكومیة.  
  جمیع ماذكر 

 

 روع، منھاھناك عوامل عدیدة تؤدي الى ارتفاع تكلفة المش:  
 اضافة انشطة جدیدةو موارد اضافیةالبعض لاج یحتاال.  
 دخول المناقصة بسعر منخفض بسبب شدة المنافسة.  
 الموازنة المرصودة للمشروع غیر كافیة.  
 ارتفاع اسعار المواردة الالزمة النجاز المشروع. 
  جمیع ماذكر صحیح  

 

 ع، منھاھناك عوامل عدیدة تؤثر على المواصفات النھائیة للمشرو: 
 بروز مشاكل فنیة غیر متوقعة في المشروع.  
 نقص موارد ضروریة في وقت محدد من انجاز المشروع.  
 مشاكل متعلقة بجودة الموارد المستخدمة في المشروع.  
 وجود صراع في المنظمة على بعض الموارد ذات الخصائص المعینة . 
  جمیع ماذكر صحیح  
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  انواع من عملیات الرقابة من: 
 قابة باستخدام الضبط والربطالر.  
 الرقابة اثناء العملیة.  
 الرقابة الالحقة. 
  جمیع ماذكر صحیح  

  

 وھناك . یسمى ھذا النظام الرقابة بالقیادة ویعمل عل ضبط المخرجات باستخدام اجھزة  قیاس تسمى حساسات
  : ثالث مستویات من انظمة الضبط

 الرقابة باستخدام الضبط والربط.  
 العملیة الرقابة اثناء.  
 الرقابة الالحقة. 

  

 في ھذا النوع من الرقابة یتم فحص واختبار االنشطة اثناء حدوثھا للتأكد من سیرھا حسب ماھو مخطط لھا .  
 الرقابة باستخدام الضبط والربط.  
 الرقابة اثناء العملیة.  
 الرقابة الالحقة. 

 

  ،تتم الرقابة في ھذا النوع بعد انتھاء النشاطات  
 خدام الضبط والربطالرقابة باست.  
 الرقابة اثناء العملیة.  
 الرقابة الالحقة. 

  

 تشمل الرقابة الالحقة على  االجزاء التالیة: 

 توصیات لتحسین االداء المستقبلي - التقریر النھائي -:محطات العمل - ھداف المشروعا : 

 جة الثالثةضبط من الدرنظام  :نظام ضبط من الدرجة الثانیة -:نظام ضبط من الدرجة االولى : 

  التوجد اجابة 

  

 ھناك ثالث مستویات من انظمة الضبط: 

  توصیات لتحسین االداء المستقبلي -التقریر النھائي  -:محطات العمل : 

 نظام ضبط من الدرجة الثالثة: نظام ضبط من الدرجة الثانیة -:نظام ضبط من الدرجة االولى : 

  التوجد اجابة  
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 دون اعطاء النظام امكانیة القیام باجراء تصحیحي حساسات تقیس فقط المخرجات.  

 نظام ضبط من الدرجة االولى: 

 نظام ضبط من الدرجة الثانیة: 

  نظام ضبط من الدرجة الثالثة:  

  

 یتم استخدام اجھزة اضافیة للتحكم في المخرجات. 

 نظام ضبط من الدرجة االولى: 

 نظام ضبط من الدرجة الثانیة: 

  ثالثةنظام ضبط من الدرجة ال:  

  

  مثل جسم االنسان(یقوم بتكییف تلقائي مع البیئة دون وجود اجھزة تحكم خارجیة.(  

 نظام ضبط من الدرجة االولى: 

 نظام ضبط من الدرجة الثانیة: 

  نظام ضبط من الدرجة الثالثة : 

 

 ادوات الرقابة على المشروع 

 لمالیة، العائد على االستثمار، معدل دوران مثل المیزانیة العمومیة، قائمة التدفقات ا: ادوات رقابة مالیة
 المخزون

 الخ... مثل الرقابة على المواد الخام، الرقابة على المخزن، قیاس االنتاجیة : ادوت رقابة انتاجیة.  

 الخ... مثل خرائط باریتو، وخرائط الرقابة االحصائیة: ادوات الرقابة على الجودة. 

  جمیع ماذكر صحیح  

  

 ابة الناجحخصائص نظام الرق 
 ان ال تكون تكلفتھ اعلى من فوائدهو .ان یتمتع بالمرونة وقابل للتعدیل.  
 ان یكون قادر على تلبیة حاجات المشروع.   
 ان یعمل بطریقة منتظمة وفي الوقت المناسب.  
 ان یكون بسیطا بعیدا عن التعقید.  
 ان تكون نتائجھ قابلة للتوثیقو .ان یكون سھل الصیانة . 
 حیح جمیع ماذكر ص  
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 نظام الرقابة المتوازن 
 عدم المبالغة في االستثمار في نظام الرقابة. 
 ان تمارس الرقابة بھدف تحقیق االھداف.  
 ان ال یؤدي نظام الرقابة الى تراجع االبداع.  
 و .تقییم واعادة توزیع الموارد البشریة -و  .مراجعة تقدم المشروع  :ان یكون الھدف من ھذا النظام ھو 

  . دخالت المشروعمراقبة م
  جمیع ماذكر صحیح 

  

  

  

  عشر لثةالمحاضرة الثا

 انھاء المشروع 

  تعریف انھاء المشروع  
 توقف العمل االساسي في المشروع  
 ابطاء المشروع للدرجة التي ال یحصل معھا  تقدم في عمل المشروع الحقا. 
 توظیفھا في مشاریع اخرى في المنظمة االمندما یحصل تأخیر في المشروع نتیجة تحویل موارد المشروع وع. 
  جمیع ماذكر 

  

 ،ھناك عدة عوامل تؤدي الى انھاء المشروع 
 امل تكنولوجیةعو.  
 عوامل اقتصادیة.  
 عوامل تسویقیة. 
  جمیع ماذكر 

  

  

 من اھم العوامل تكنولوجیة التي تؤدي الى انھاء المشروع نجد: 

 وجود مشاكل ال یمكن للمھارات الموجودة في و .شروعاحتمال ضعیف لتحقیق االھداف المتوقعة من الم
  .و تحویل االھتمام لمشاریع اخرى جدیدة .المشروع ان تحلھا

 ارتفاع تكلفة تنفیذ وتطویر المشروعو  .انخفاض أرباح المشروع وتدني العائد على االستثمار فیھ. 

  المنافسین و اشتداد التنافس وتفوق تغیر في احتیاجاتو  .لمشروعلامكانیة ضعیفة. 

  جمیع ماذكر صحیح  
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 من اھم العوامل التسویقیة التي تؤدي الى انھاء المشروع  

 ووجود مشاكل ال یمكن للمھارات الموجودة في . احتمال ضعیف لتحقیق االھداف المتوقعة من المشروع
  .و تحویل االھتمام لمشاریع اخرى جدیدة. المشروع ان تحلھا

 و ارتفاع تكلفة تنفیذ وتطویر المشروع. لعائد على االستثمار فیھانخفاض أرباح المشروع وتدني ا. 

 و تغیر في احتیاجات و اشتداد التنافس وتفوق المنافسین. امكانیة ضعیفة للمشروع. 

  جمیع ماذكر صحیح  

  

  

  

  التي تؤدي الى انھاء المشروع االقتصادیة من اھم العوامل  

 ووجود مشاكل ال یمكن للمھارات الموجودة في . روعاحتمال ضعیف لتحقیق االھداف المتوقعة من المش
  .و تحویل االھتمام لمشاریع اخرى جدیدة. المشروع ان تحلھا

 و ارتفاع تكلفة تنفیذ وتطویر المشروع. انخفاض أرباح المشروع وتدني العائد على االستثمار فیھ. 

 المنافسینو تغیر في احتیاجات و اشتداد التنافس وتفوق . امكانیة ضعیفة للمشروع. 

  جمیع ماذكر صحیح  

  

 منھا  ھناك عدة طرق إلنھاء المشروع 
 االنھاء بالتجویع واالھالل- .االنھاء بالتكامل- .االنھاء باإلضافة -  .االنھاء باإلطفاء. 
 تطبیق االنھاء - .عملیة القرار.  
 ائياعداد التقریر النھ. 
  جمیع ماذكر صحیح 

  

  مثل فشل دواء (اذا لم ینجح المشروع  وا  .نجح المشروع ووصل الى اھدافھاذا النوع من االنھاء یحصل ھذا
عندما تكون  وا ).مثل انفجار تشالنجر(اذا حصلت تغییرات بیئیة تؤدي الى قتل المشروع  وا ).في العالج

  .االدارة العلیا غیر مقتنعة باستمرار المشروع
 االنھاء باإلطفاء. 
 االنھاء باإلضافة. 
 االنھاء بالتكامل. 
 االنھاء بالتجویع واالھالل. 
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  یحصل ھذا النوع من االنھاء في حالة حقق المشروع اھدافھ، حیث یتم مأسستھ لكي یصبح جزء من المنظمة
 .االم

 طفاءاالنھاء باإل. 
 االنھاء باإلضافة. 
 االنھاء بالتكامل. 
 االنھاء بالتجویع واالھالل. 

  

 یحصل ھذا النوع من االنھاء في حالة حقق المشروع اھدافھ كاملة وبالمواصفات المرغوب فیھا. 
 االنھاء باإلطفاء. 
 االنھاء باإلضافة. 
 االنھاء بالتكامل. 
 االنھاء بالتجویع واالھالل. 

  

 یضا االھالك البطیئ وھذا بتقلیل الموازنةتمسى ھذه الطریقة ا. 
 االنھاء باإلطفاء. 
 االنھاء باإلضافة. 
 االنھاء بالتكامل. 
 االنھاء بالتجویع واالھالل.  

  

 عملیة انھاء  المشروع  
 االنھاء بالتجویع واالھالل-  .االنھاء بالتكامل- .االنھاء باإلضافة - .االنھاء باإلطفاء. 
 ائياعداد التقریر النھ-  .تطبیق االنھاء -  .عملیة القرار. 
  جمیع ماذكر صحیح 

  

  مشروع الى نموذجین اساسینلا ءاھنا يف ةیلمعلا ةذھ يفتخضع: 

  .الدرجة التي ینجح تصنیف المشروع عند اخضاعھ لمجموعة من العوامل المرتبطة بنجاح المشروع او فشلھ .١

 .الدرجة التي یلبي فیھا المشروع الغایات ومجموعة االھداف التي انشئ من اجلھا .٢

 عملیة القرار. 
 تطبیق االنھاء. 
 ائياعداد التقریر النھ. 

  

  

  

  

  



٥١ 
 

  

 حول كملخص تاریخي للمشروع،  يئاھنلا رارقلا دادعا ةیلمع ربتعت: 

 فریق المشروع -  .الھیكل التنظیمي   - .اداء المشروع.  

 الدروس المستفادة -.االدارة التقنیة للمشروع.   

 التحسینات المستقبلیة. 

 حیحص ركذام عیمج   

  

 التنفیذ عن طریق اداء مدیر المشروع لواجباتھ   نوكی  ءاھنالا قیبطت عملیة: 

 التأكد من ان المشروع تم قبولھ واستالمھ من طرف الزبونا و عاكمال كل االعمال المتبقیة للمشرو.  

 تحضیر الفواتیر النھائیة للمشروع وارسالھا الى الزبون  و اكمال الوثائق الالزمة ثم تجھیز التقاریر النھائیة
  .بھدف تحصیلھا

 ملفات العقود(المراجعة القانونیة و مة االماعادة توزیع االصول والموارد على مستوى المنظ.(  

  فترة الضمان(المتابعة والدعم .( 

 حیحص ركذام عیمج   

  

  

  

  

  

  

  

   وما توفیقي إال باهللا علیھ توكلت وإلیھ أنیب

   زیزعلا دبع وبا

  
  

  

  

  


