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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 التمهيدية المحاضرة

 تقديم المقرر

 االعمال المعاصرةالمحاضرة األولى: المشاريع في بيئة 

 األهداف العامة:

معرفة الظروف البيئية المعاصرة التي ساعدت في نمو المنظمات المدارة بالمشروع  -

 والفوائد المتحققة من ذلك.

 تعريف المشروع وتحديد أهدافه وفهم خصائصه. -

 معرفة دورة حياة المشروع  وتحديد األنشطة الرئيسة في كل مرحلة. -

 عالقتها بالمشروع.تحديد اطراف المشروع و -

 اعداد مقترح المشروع. -

 

 المحاضرة الثانية: إدارة المشروع

 األهداف العامة:

 تعريف إدارة المشاريع ووظائفها ومراحل إدارة المشروع

 تحديد اطراف إدارة المشروع.

 المقارنة بين مدير المشروع والمدير الوظيفي.

 تحديد المسار الوظيفي لمدير المشروع.

 لة األخالقية لتوجيه مدير المشروعتحديد البوص
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 المحاضرة الثالثة: تنظيم المشروع

فهم المرتكزات األساسية التي تعتمد عليها عملية تنظيم المشروع كيف تختلف عن المنظمة 

 الوظيفية.

 معرفة االشكال التنظيمية السائدة في المشاريع واهمها.

 ال التنظيمية.تحديد إيجابيات وسلبيات كل شكل من هذه االشك

 معرفة الخطوات الواجب اتباعها عند تحديد الشكل التنظيمي المناسب للمشروع.

 

 المحاضرة الرابعة: خطة المشروع

 معرفة مفهوم تجزئة هيكل العمل.

 فهم مراحل اعداد خطة المشروع.

 تحديد عناصر خطة المشروع.

 

 المحاضرة الخامسة: جدولة المشروع

 في المشروع.فهم معنى عملية الجدولة 

 معرفة المنافع المتحققة من عملية الجدولة في المشروع.

 تحديد مراحل عملية الجدولة في المشروع.

 فهم طرق الجدولة في المشروع.

 

 المحاضرة السادسة: إدارة فريق المشروع

 تعريف فريق المشروع

 إدارة فريق المشروع

 تحديد خصائص الفرق في المنظمات

 

 



 http://www.ckfu.org/vb د / بيان إعدا محتوى إدارة المشاريع  

 4الصفحة  ادارة المشاريع / د عبد هللا سراج 

 

 

 إدارة الصراع في المشاريع المحاضرة السابعة:

 تعريف الصراع وفهم الخلفية وراء حدوثه.

 تحديد اهم أسباب حدوث الصراع في المشاريع.

 معرفة مصادر الصراع عبر مراحل حياة المشروع المختلفة.

 مذكرة التفاهم(-الشراكة-التعرف على أدوات حل الصراع في المشاريع) التفاوض

 

 خاطر في المشاريعالمحاضرة الثامنة: إدارة الم

 معرفة المتطلبات الواجب توافرها في مدير المشروع الناجح.

معرفة األسباب التي تعيق تحقيق المشروع ألهدافه في الوقت والكلفة والمواصفات بالضبط 

 كما خطط لها.

 تعريف المخاطر ومعرفة العوامل البيئية التي تساهم في وجودها.

 ذ القرارات اإلداريةاستخدام األساليب الكمية في اتخا

 تعريف إدارة المخاطر وفهم مراحلها المختلفة

 معرفة االستراتيجيات المستخدمة في معالجة المخاطر

 استخدام األساليب الكمية في إدارة المخاطر

 

 المحاضرة التاسعة: الرقابة على المشروع

 .معرفة اهداف الرقابة على المشروع 

 .معرفة أنواع الرقابة على المشروع 

 .أدوات الرقابة على الكمية على المشروع 
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 المحاضرة العاشرة: انهاء المشروع

 معرفة األسباب التي تؤدي الى انهاء المشروع.

 معرفة طرق انهاء المشروع.

 معرفة خطوات انهاء المشروع.

 

 المحاضرة الحادية عشر: اختالف الثقافات والمشروع

 تعريف االختالفات الثقافية.

 مختلفة التي تفسر اشكالية االختالفات الثقافية.النظريات ال

 تأثير االختالفات الثقافية على أداء المنظمة

 

 المحاضرة الثانية عشر : الجودة والمشروع

 الجودة.

 تعريف مفهوم الجودة الشاملة.

 خصائص الجودة في إدارة المشاريع.

 

 المحاضرة الثالثة عشر: حاالت تطبيقية في إدارة المشاريع

 رق الى بعض األمثلة  في إدارة المشاريع.التط

 

 المحاضرة الرابعة عشر: مراجعة عامة للمقرر

 مراجعة عامة للمقرر.

.. 

 انتهت 
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 االولى المحاضرة

 المشاريع في بيئة االعمال المعاصرة

 األهداف العامة:

معرفة الظروف البيئية المعاصرة التي ساعدت في نمو المنظمات المدارة بالمشروع  -

 لفوائد المتحققة من ذلك.وا

 تعريف المشروع وتحديد أهدافه وفهم خصائصه. -

 معرفة دورة حياة المشروع  وتحديد األنشطة الرئيسة في كل مرحلة. -

 تحديد اطراف المشروع وعالقتها بالمشروع. -

 اعداد مقترح المشروع. -

 تمهيد

لسلة من يرجع تطور أساليب وممارسات إدارة المشاريع للجيش، لكون الجيش قدم س

 المهارات في إدارة المشاريع تعجز عن تقديمها المنظمات التقليدية .

برنامج الفضاء ابولو لوكالة أبحاث الفضاء االمريكية  –مثل برنامج بوالريس للبحرية االمريكية 

 مبادرات الدفاع االستراتيجية  وغيرها. -ناسا

 لتطوير طرق جديدة لإلدارة. وقد برزت إدارة المشروع كضرورة في نهاية القرن العشرين

فشهدت العقود المنصرمة والمعاصرة نمو في استخدام إدارة المشاريع كوسيلة لتحقيق 

 اهداف المنظمات.

إن المنافسة الحادة والتغيرات في بيئة األعمال ، جعلت من المهم لكثير من المنظمات أن 

 البعيد.تتبنى مشاريع خاصة تمكنها من البقاء والمنافسة إلى المدى 
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 :المنظمة المدارة بالمشروع

 هناك ثالثة عوامل تؤثر في حالة عدم التأكد في البيئة التي تعمل بها المنظمات:

يتعلق هذا العامل بعدد وقوة وتداخل المدخالت والمخرجات درجة التعقيد البيئي:  .6

ي وتجهيزات الخاصة بالمنظمة وما يترتب علي ذلك من التزامات داخل المنظمة من مبان

وخبرات فنية وغير ذلك ، وما ينتج عنه من أنشطة وعمليات وخطط وبرامج وإجراءات 

 إضافية تؤدي الى زيادة التعقيد البيئي.

ويتعلق بالسرعة التي تتغير فيها بيئة االعمال نتيجة التغير  درجة الديناميكية) التغيير(: .2

ذي يفرض على المنظمات استمرار السريع والدائم في حاجات ورغبات الزبائن، االمر ال

 ابتكار وتطوير منتجات جديدة للمنافسة.

ويتعلق بمدى توفر الموارد في بيئة االعمال، والتي تعتبر نادرة، ويشتد  درجة الغنى: .4

 التنافس بين المنظمات للحصول عليها.

 

 :االتجاهات المعاصرة في االعمال الدولية

 التوسع الهائل في المعرفة البشرية. -

 تطور الهائل في اإلمكانات التكنولوجية وتبادل المعلومات.ال -

 نشوء األسواق العالمية وازدياد الحاجة لالستجابة السريعة لمتطلبات السوق. -

 الطلب المتنامي على السلع والخدمات لتلبية حاجات الزبائن المتغيرة -

 

السابقة لم تعد في هذه البيئة المعقدة والمتغيرة والمتسمة بندرة الموارد، ولألسباب 

االشكال التقليدية في إدارة المنظمات قادرة على النجاح واالستمرار، وعليه فان منظمات 

االعمال المعاصرة أصبحت اكثر حاجه الن تدار بالمشروع، بحيث تقوم بتوزيع طاقمها الوظيفي 

دمات وكوادرها في مشاريع حتى تكون قادرة على االستمرار في ابتكار وتطوير السلع والخ

 واألفكار، مما يمكنها من الوصول الى أهدافها وتحقيق رسالتها.
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 : فوائد إدارة المنظمة بالمشروع

كل عضو في فريق المشروع يمكنه فهم عمل المشروع ككل، ألنه مخصص للمشروع  -

 وال يتم تشتيته في اعمال أخرى.

 بيئة عمل اكثر انفتاحا على نقاش أفكار جديدة. -

 للمهمات التي يؤديها االفراد. توفر وضوح افضل -

 امتالك قدرة اكبر على التكيف مع متغيرات البيئة لتحقيق هذه األهداف. -

 مراقبة افضل للتكاليف. -

 جودة اعلى. -

 عالقات افضل مع الزبائن -

 

 :تعريف المشروع

 هناك العديد من التعريفات منها:

 يع(سعي مؤقت إليجاد منتج منفرد) المعهد األمريكي إلدارة المشار -

مجموعة من األنشطة  المترابطة غير الروتينية لها بدايات ونهايات زمنية محددة يتم  -

تنفيذها من قبل شخص او منظمة لتحقيق أداء وهدف محدد في اطار معايير التكلفة، 

 الزمن والجودة) جمعية إدارة المشاريع البريطانية(.

 وغير روتينية.مشكلة معروفة الحل يتم اكمالها باستخدام أنشطة فريدة  -

منظمة مؤقتة لتنفيذ مجموعة من األنشطة المنظمة لتحقيق هدف معين في فترة  -

 زمنية معينة وباستخدام موارد متنوعة.

 

فمن خالل التعريفات سابقا يمكن التوصل الى مجموعة من العناصر التي يجب توافرها في 

 مفهوم المشروع هي:

 المشروع له أنشطة مترابطة وغير روتينية. .6

 المشروع يتكون من أنشطة مترابطة لها بدايات ونهايات زمنية محددة. .2

 المشروع له فترة زمنية محددة. .4
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 المشروع له موازنة تقديرية مخصصة بها األموال الالزمة لهذا المشروع. .3

 المشروع له هدف يجب تحقيقه سواء كان الهدف سلعة او خدمة. .5

 لمناسبة والمطلوبة من قبل العمالء.الجودة ا –الزمن  -ضرورة تحقيق معايير الكلفة .1

 

 ات :أنواع المشروع

 الخ-المشروعات الصناعية: مثل بناء المصانع.... 

 المشروعات الخدمية : مثل بناء المشاريع التعليمية......الخ 

 المشروعات العلمية: مثل بحوث الفضاء..........الخ 

 المشروعات االجتماعية: مثل مشاريع ضد التدخين.....الخ 

 لمشروعات االقتصادية: مثل مشاريع الخصخصة.......الخا 

 المشروعات االنشائية : مثل بناء السدود.........الخ 

 

 : اهداف المشروع

في األساس اهداف المشروع هي نفس اهداف المنظمة وبسبب الخصائص التي تميزه عن 

شترك في تحقيق المنظمة الوظيفية فان المشاريع مهما اختلفت طبيعتها او حجمها فإنها ت

 ثالثة اهداف :

 المواصفات -4 التكلفة -2الوقت   -6

 

 
 ( اهداف المشروع6شكل )

  الوقت

 التكلفة

 

 المواصفات

 إرضاء الزبون
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 وادارته من خالل جدولة المشروع. بالوقت يتم التعبير عن االهتمام

 وادارتها عن طريق موازنة المشروع. بالكلفة كما يتم االهتمام

لمناسبة وتخصيصها لمراحل العمل في عن طريق اختبار المواد ا بالمواصفاتأيضا يتم اهتمام 

المشروع، وبما يتناسب مع شروط الحل األمثل لمشكلة المشروع كما ورد في مقترح 

 المشروع او المناقصة او في العطاء المطروح.

 :خصائص المشروع

 تشترك المشاريع مهما تنوعت واختلفت طبيعتها في مجموعة من الخصائص:

دة لتنفيذ غرض معين، حل مشكلة معينة ، اهداف تقام المشاريع في العا الغاية: -

محددة، ولذا فان المشروع مرتبط بتحقيق هذه الغاية وصوال الى تحقيق األهداف مثل 

او تطوير دواء لعالج السرطان بهدف  -إقامة جسر بهدف حل مشكلة االختناق المروري

 الحفاظ على حياة الناس.

بيعة مؤقتة بحيث انها تبدا وتنتهي في هو ان المشروعات ذات ط دورة حياة محدودة: -

 أوقات محددة ومعلومة قد تطول وقد تقصر.

أي مشروع في تنفيذه واكماله يحتاج الى أنشطة فريدة وغير روتينية وغير  التفرد: -

متكررة، حتى لو تشابه مشروعان في الطبيعة والحجم والشكل فان تنفيذ كل منهم 

 الموارد(. -المخاطر -رةيحتاج الى أنشطة مختلفة) طبيعة اإلدا

أي مشروع يحتاج الى أنشطة متتابعة باإلضافة الى التتابع هناك  االعتمادية المتداخلة: -

أيضا تتداخل مع  -تداخل . عاده تتداخل المشروعات في المنظمة مع بعضها البعض

كذلك قد –مالية(  -افراد -تسويق –األقسام الوظيفية األخرى في المنظمة )انتاج 

 مع اطراف أخرى مثل الموردين  ومقاولي الباطن والزبائن......الخ. تتداخل

لكون المشروع نشاط اجتماعي وتضارب في المصالح، فقد يؤدي التداخل  الصراع:  -

المشار اليه سابقا بين جهات مختلفة في أداء أنشطة المشروع الى حدوث الصراع، 

 المشروع بفاعلية وكفاءة.ولذا يجب إدارة هذا الصراع بالشكل الذي يحقق اهداف 

المنظمات عموما تتعرض للمخاطر بنسب مختلفة، اال ان المشروع بسبب  المخاطر: -

خصائصه وأهدافه في الوقت والكلفة والمواصفات يزيد من هذه المخاطر السيما اذ 

انحرف عن تحقيق هذه األهداف وهناك امثلة كثرة على مخاطر تعرضت له العديد من 

 مفاعل فوكو جيما النوي (. –انفجار مكوك الفضاء تشالنجر  المشاريع منها )
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 :دورة حياة المشروع

 

: يتم تطوير فكرة المشروع، اختيار المشروع، اختيار مدير المشروع مرحلة التأسيس .6

 والبدء باالجتماعات األولية المباشرة بتنفيذ المشروع.

جدولة ألنشطة المشروع، : يتم وضع خطة المشروع المتكاملة ،عمل مرحلة التنفيذ .2

 اعداد الموازنة، والقيام بالرقابة على المشروع .

: يتم التدقيق على أنشطة المشروع للتأكد من ان المشروع قد تم مرحلة االنهاء .4

اكماله حسب المواصفات المطلوبة، تدريب المستخدمين على استخدام مخرجات 

 المطلوبة.المشروع، اعداد التقارير النهائية وتسليم الوثائق 
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 :اطراف المشروع

بالمشروع)اطراف ذات العالقة( والمحتمل تأثر مصالحهم كنتيجة لتنفيذ  أصحاب المصلحة

المشروع او استكماله ولهم دور في التأثير على اهداف المشروع او مخرجاته ويجب على 

جل ضمان نجاح فريق إدارة المشروع االهتمام بأصحاب المصلحة والوقوف بقدر اإلمكان من ا

 المشروع.

 يتحمل أصحاب المصلحة درجات من المسئولية في انجاز المشروع وقد تتغير هذه المسئولية.

 : الجهات المشاركة في انجاز المشروع والمرتبطة به

 : الشخص او الجهة التي يتم تنفيذ المشروع لصالحها.الزبون .6

ؤول األول عن نجاحه : وهو الشخص الذي يقود المشروع وهو المسمدير المشروع .2

مهارة  -مهارات ادارية –وفشله لذا يجب ان يتمتع بمهارات عديده مثل مهارات فنية 

 مهارة االتصال والمتابعة. –التفاوض 

: وهي اإلدارة العليا للمنظمة االم التي يتبع لها المشروع وعليها توفير اإلدارة العليا .4

 الدعم والموارد الالزمة لنجاح المشروع.

 : هم مدراء الوظائف في المنظمة االم التي يتبع لها المشروع.اء الوظيفيونالمدر .3

وهو الطاقم الوظيفي الذي يعمل في المشروع والمعني بتنفيذ :  فريق المشروع .5

عليه يجب ان يتم اختيار أعضاء  -األنشطة والمهام والوظائف الالزمة إلكمال المشروع

 االهتمام بهم.الفريق المؤهلين فنيا واداريا مع ضرورة 

 : كافة الجهات التي تقوم بتزويد المشروع بالموارد الالزمة إلتمام المشروع.الموردون .1

 

 : وثائق المشروع

المشروع ينفذ وفق خطة  مرسومة وبرامج محددة، لذا ضرورة وجود مجموعة من الوثائق 

 تشكل مرجعية عند الحاجة من أهمها:

ل في المشروع( وهي الوثيقة الرئيسة الى يتم : يسمى)جملة بيان العممقترح المشروع.6

من خاللها نقل متطلبات العميل الى المشروع حتي يتم تلبية هذه المتطلبات وتنفيذ 

 المشروع على أساسها . ويتكون من األجزاء التالية:

اهداف المشروع مع ربطها باألهداف  -الغايات الرئيسة -: ملخص لفكرة المشروعالمقدمةأ. 

 جية للمنظمة االم ورسالتها.االستراتي



 http://www.ckfu.org/vb د / بيان إعدا محتوى إدارة المشاريع  

 62الصفحة  ادارة المشاريع / د عبد هللا سراج 

 

 -: تتضمن بيان باالفتراضات المتوقع مواجهتها خالل العمل بالمشروعاالفتراضات الرئيسةب. 

الخطط االحتمالية لمواجهة هذه االفتراضات  –القيود المتوقع تأثيرها على سير العمل 

 والتوقعات والمخاطر.

حسب شروط عقد التوريد) الكميات : تتضمن مسؤوليات الموردين مسؤوليات الموردينج. 

 األسعار(. –المواصفات  –األوقات  -المطلوبة

 –الدفعات المالية  –: تتضمن مسؤوليات الزبون )استالم المواصفات مسؤوليات الزبوند. 

 االجتماعات(.

: المقصود به هو جدول األنشطة الالزمة إلتمام المشروع حسب الجدول المحسوبهـ. 

 والمتوقع انجازها مع اإلمكانيات المطلوبة والكلف المتوقعة للموارد. األوقات المحسوبة 

: تتضمن المعايير التي تستخدم للحكم على مواصفات المشروع معايير قبول المشروعو. 

 وشروط قبول هذه المواصفات.

: المقصود هنا عقود التوريد والتعاقدات الفرعية إلنجاز العقود وجدول الدفعات الماليةز. 

مل وما يسمى بعقود الباطن... تتضمن نسخ من هذه التعاقدات وتواريخ تسديد الدفعات الع

 المالية عن هذه االعمال.

: تشمل أي حدود وشروط إضافية للعمل لم تكن مذكورة في البنود  الشروط اإلضافيةح. 

 السابقة وذلك لإلشارة اليها بهدف االلتزام بها.

ق باالتصاالت، أوامر التغيير، المخاطر المتوقعة للمشروع، وتشمل أمورا تتعل :أمور متنوعةط. 

 محطات العمل........ الخ.
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 بيان العمل اسم المشروع رقم المشروع مدير المشروع

 مشكلة المشروع

 اهداف المشروع

 معايير النجاح

 االفتراضات، المخاطر، المعيقات

 اعداد التاريخ الموافقة التاريخ

 

 

 

 سيتم الشرح الحقا. –: وتسمى أيضا عقد االلتزام طة المشروع. خ2

 : سيتم الشرح الحقا..جدولة المشروع4

 سيتم الشرح الحقا.. موازنة المشروع: 3

 

 

 

 ( وثيقة بيان العمل2الشكل )
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 مثال: 

 برج ايفل هو برج حديدي يوجد  في باريس

 حمل اسم مصممه غوستاف ايفل، ويعتبر من اكثر المزارات شهرة في أوروبا

 فرنك ذهبي فرنسي. 7811111االنشاء: التكلفة : وقت 

 .6887يناير  21بداية االنشاء: 

 . 6889مارس  46نهاية االعمال:

 .6889مايو  1تم االفتتاح الرسمي:

 عامل  411مهندسا، 51عدد العمال: 

 

 

 

. 

 انتهت 
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 الثانية المحاضرة

 إدارة المشروع

 األهداف العامة:

 مراحل إدارة المشروعتعريف إدارة المشاريع ووظائفها و

 تحديد اطراف إدارة المشروع.

 المقارنة بين مدير المشروع والمدير الوظيفي.

 تحديد المسار الوظيفي لمدير المشروع.

 تحديد البوصلة األخالقية لتوجيه مدير المشروع

 أوال: مفهوم إدارة المشروع

 تمهيد

 طوة اختيار إدارة المشروع.بعد ان يتم اختيار وتحديد المشروع المزمع تنفيذه، تأتي خ

إدارة المشاريع احد الفروع الحديثة في علم اإلدارة، والذي اعتمد الى حد كبير على  -

بحوث العمليات واألساليب الكمية في اإلدارة، وشكل نقطة االنطالق إلدارة المشاريع 

 .اتصاالت،........( –صناعة  –في كافة المجاالت )طب 

 م لتشجيع النمو والمهنية إلدارة المشروع.6919روع عام تم انشاء معهد إدارة المش -

 

 تعريف إدارة المشاريع : 

 هي علم وفن حل المشكالت ضمن الوقت المحدد مسبقا وبإستخدام الموارد المتاحة.

 -تجيب إدارة المشروع على التساؤالت األتية:

 ماهو المطلوب عمله؟ •

 متى يجب عمله؟ •

 لذلك؟ الالزمةماهي الموارد  •

 سنحصل عليها؟كيف  •
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 :وظائف إدارة المشروع

 تتطلب إدارة المشروع ممارسة الوظائف التالية :

: وضع خطط تتابع وجدولة األنشطة الالزمة للمشروع، تحديد األهداف  ط للمشروعيالتخط -6

 والطرق المناسبة للوصول لألهداف، ووضع شبكة انجاز المشروع.

،  والصالحيات المسؤولياتمية للمشروع، توزيع :  وضع الخريطة التنظي المشروع تنظيم -2

للمنظمة األم، واطراف المشروع، اختيار فريق العمل  التنظيميالعالقة مع الهيكل  تحديد

 للمشروع.

: اختيار أعضاء فریق المشروع، حفز فريق العمل باستمرار، بناء روح التعاون  طاقم المشروع -4

 والتنافس بين أعضاء الفريق.

: إعداد الموازنة التقديرية لتنفيذ المشروع، ويتضمن اعداد الكلف والموارد  المشروع موازنة -3

 والعائدات المتوقعة والتدفقات النقدية واالرباح.

: وهو توجيه فریق العمل عن طريق القيادة والتحفيز واالتصال ، من أجل  توجيه المشروع -5

 تحقيق األهداف.

المعایير التي تستخدم لتقييم األداء ، ثم القياس والحصول : تحدید  الرقابة على المشروع -1

على التغذية العكسية كذلك تحديد األدوات الرقابية  التي تساهم في تقييم المشروع 

 والتدقيق وصوال لمرحلة التسليم.

 مراحل إدارة المشروع

فكره : )مرحلة التأسيس()مرحلة التعريف(: تتضمن والدة أو المفهوم  ةمرحلة الفكر -6

 القيام بدراسة الجدوى، اختيار المشروع وقد يتم اختيار مديره. المشروع و

: وتتضمن إعداد خطة المشروع وجدولة المشروع وموازنة المشروع مرحلة التنفيذ  -2

النهائية ، وتعيين فریق العمل بالمشروع والمباشره بتنفيذ خطوات المشروع والقيام بعمليات 

 الرقابة وتقييم األداء.

: )االغالق( وتتضمن التدقيق على المشروع للتأكد من أن المواصفات مرحلة التسليم  -4

تدريب المستخدمين  -المشروع مطابقة للشروط المتفق عليها ، ثم تسليم المشروع للزبون

 اعداد التقرير النهائي للمشروع. -تسليم الوثائق المطلوبة –على المشروع 
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 :اطراف إدارة المشروع

أولوية  –طبيعة عمل المشروع  –: اختيار مدير المشروع  للمنظمة األم العليااإلدارة  -6

المشروع بالنسبة للمشروعات األخرى، تقدم الدعم للمشروع ، حيث تقوم بتبني خطة 

 المشروع وتوقيع عقد االلتزام.

 وتقع على مدير المشروع مسؤوليات تجاه اإلدارة العليا اهمهما:

دورية باستمرار عن تطورات العمل السيما في ما يتعلق بالوقت والكلفة تقديم تقارير  -

 والموارد، واشعار المنظمة باي مخاطر او مشاكل تواجه المشروع.

: و هو الشخص الذي یتولى إدارة المشروع في جميع مراحله ، و یكون المشروع   مدیر -2

 ( المشروع. مسؤوال بشكل كامل أمام اإلدارة العليا عن نجاح ) أو فشل

 : و هم األفراد الذين سوف يقومون بتنفيذ المشروع. فریق المشروع -4

 

 مقارنة بين مدير المشروع والمدير الوظيفي

 وجه المقارنة المدير الوظيفي مدير المشروع

نظرة عامة، ولديه خلفية 

واسعة في المعرفة 

والخبرة، ومعرفته متوسطة 

ولكن في أكثر من تخصص ، 

المحاسبية ، المالية ، 

 اإلنتاجية ....

متخصص ویمتلك معرفة عميقه بالوظيفة 

التي یتوالها )مدیر تسوبق ، مدیر 

 محاسبة ... (. 

 التخصص

یستخدم االسلوب 

النظامي) لديه مهارة 

التركيب( مقارنة بمهارة 

التحليل، بمعنى أن مهمته 

تجميع األجزاء المتخصصة 

في العمل لتشكيل منظومة 

بنظام  متكاملة تعمل

 مشترك.

یستخدم األسلوب التحليلي : بمعنى  ان 

لديه قدرة تحليلية على حل المشاكل 

التقنية الخاصة بنفس الوظيفة، وذلك 

بسبب التخصص األمر الذي یجعله متعمقا 

في متابعة الجوانب المتعلقة بالوظيفة 

 التي یدیرها.

 األسلوب       
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 تابع المقارنة

خصصين في یسهل التعاون بين المت

المجاالت التي تحتاج الى تخصص معين، من 

أجل أداء المهام بطريقة تساعد في إنجاز 

 المشروع حسب المواصفات المطلوبة.

لدیه معرفة فنية عالية 

 بعمله.
 المعرفة الفنية     

  

 باإلضافة الى :

ركز على للمشروع بينما المدير الوظيفي ي األهداف النهائيةان مدير المشروع يركز على  -

 خاصة بقسمه الوظيفي. اهداف قصيرة ومتوسطة

بشكل واضح ومرتبط مسؤوليته  صالحياته وخطوط السلطة غير محددةمدير المشروع  -

 حسب الهيكل التنظيمي. محددةبإدارة المشروع، بينما المدير الوظيفي 

وظيفي بينما المدير ال تعامالته مع المتغيرات البيئية الخارجية عاليةمدير المشروع  -

 في الغالب. محدودة

 

 :المسار الوظيفي لمدير المشروع

 -مدير تشغيل في مشروع كبير ثم –في العادة يبدا مدير المشروع في مساره الوظيفي بالتدرج كمهندس 

 ..وهكذا الى ان يصبح مديرا لمشروع كبير...

 حيث يكتسب خبرة إدارة وفنية  من خالل المرور بعدة مسارات .

 یر المشروع قادرا على القيام بمسؤولياته فهو بحاجة إلى ما یلي :وحتى یكون مد

 الحصول على شهاده دراسية في إدارة المشروعات -6

 ندوات،....الخ في إدارة المشاريع -ورش عمل -الحصول على دورات متخصصة -2
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 -تابع :

 معينة من أهمها : مهاراتتفيد أنه تدرب على  خبره شهادة 

 للوصول إلى األهدافخطة المنظمة  •

 التفاوض مع الزمالء •

 المتابعة الجيده للمهام •

 المتابعة الجيدة للمهمات . •

 امتالك الحساسية نحو شؤون المنظمة وامور المشاريع. •

 ان يكون مساره الوظيفي قد بدا بمشاريع صغيرة ثم انتقل للعمل في مشاريع كبيرة. •

 

 الخصائص الواجب توافرها في مدير المشروع

في الحصول على الموارد الالزمة للمشروع ، في الوقت المطلوب ، وباألسعار  هارهلما -

 المناسبة والمحددة في الموازنة التقدیریة.

وتوجيهه عن طريق اختيار قيادته وحثها على تحقيق  القدره على إختيار فریق المشروع -

 األهداف والقدرة على التحفيز.

سواء كانت فنية أو مشاكل تتعلق بالموارد أو المشروع  التعامل مع المعيقات التي ستواجه -

 األفراد.

 في كافة مراحل المشروع ووضع الخطط لمعالجتها. القدرة على التعامل مع المخاطر -

 والمرتبطة بالمشروع تطوير قنوات االتصال مع أطراف المصالح المتعددة -

 .امتالك مهارة التفاوض وإدارة الصراعات -

 القية لمدير المشروعالمحددات األخ

 اإلبتعاد عن التالعب بالمناقصات 
 عدم تعاطي الرشوه للحصول على المناقصات 

 اإلبتعاد عن تحویل فریق العمل إلى مجموعة غير منضبطة 

 عدم اإلعتداء عن الموارد واللعب بها حتى تصبح ضمن الموازنة التقدیریة 

 المواصفات عدم استخدام موارد بدیلة تفي بالغرض ولكنها ال تحقق 

 أن ال یساوم على سالمة العاملين في المشروع 
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 :فريق المشروع

 فنية عالية  مهارات يمتلكون 

 لدیهم توجه قوي لمشكلة المشروع 

 -الرغبة في تحقيق أهداف المشروع 

 -ان يكون لديهم حساسية للسياسة التنظيمية 

 .احترام الذات 

 

. 

 انتهت 
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 الثالثة المحاضرة

 تنظيم المشروع

 :األهداف الدراسية للفصل

فهم المرتكزات األساسية التي تعتمد عليها عملية تنظيم المشروع كيف تختلف عن المنظمة 

 الوظيفية.

 معرفة االشكال التنظيمية السائدة في المشاريع واهمها:

 المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي. •

 المشروع المستقل. •

 مشروع المصفوفة •

 ابيات وسلبيات كل شكل من هذه االشكال التنظيمية.تحديد إيج

 معرفة الخطوات الواجب اتباعها عند تحديد الشكل التنظيمي المناسب للمشروع.

 

 تمهيد

 .التنظيم أداة تستخدمها المنظمات في الوصول الى أهدافها 

 لالزمة لتحقيق األهداف  وهو الوظيفة الثانية للمدير ويقصد بها تجميع االعمال ا

وتقسيمها الى نشاطات فرعية وتجميعها في شكل وحدات إدارية  والتنسيق بينها مع 

تحديد العالقات اإلدارية بينهم من حيث السلطة والمسؤولية وخطوط االتصال ووضع كل 

 ذلك في شكل تنظيمي محدد المعالم .

 لمنظمات الوظيفية مالئمه لم تعد األشكال التنظيمية التقليدية المستخدمة في ا

 الستخدامها في المشاريع في ببيئة تتميز :

 بالتعقيد  -

 والدیناميكية العالية. -

 تطور هائل في الجوانب التكنولوجية. -

 تغير دائم في رغبات الزبائن. -
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لذا وجدت الحاجة الى وجود اشكال تنظيمية مبتكرة من المشاريع من النجاح في الوصول الى 

 ة االعمال المعاصرة.أهدافها في بيئ

 عندما تبدا المشروعات  تعتمد موضوعان على الفور :

 .ربط المشروع بالمنظمة االم: اخذ قرار خاص بكيفية األول -

 .تنظيم المشروع نفسه: اخذ قرار خاص بكيفية الثاني -

 

 تعريف تنظيم المشروع:

 منها: تنظيم المشروعهناك العدید من التعاریف لمصطلح 

الواجبات عن طریق توزیع  تصميم البناء التنظيمي الداخلي للمشروعیقصد به  تنظيم المشروع

على العاملين في المشروع ، وتحدید القواعد واألصول واجراءات  والمسؤوليات والسلطات

العمل الرسمية المتبعة في تنفيذ الواجبات واألدوار، وتطوير نظام االتصال والرقابة وكتابة 

ت اإلدارية المختلفة، بما یحقق أفضل صيغة تساعد المشروع في التقارير بين المستويا

 تمكن المنظمة االم من الوصول الى أهدافها. كفؤه وفعالهاالستجابة للمتغيرات البيئية بطريقة 

 

 األشكال التنظيمية في المشروع

 أشكال : ثالثةاألشكال التنظيمية للمشاریع یمكن حصرها في 

o وظيفيالمشروع كجزء من التنظيم ال 

o تنظيم المشروع المستقل 

o تنظيم المصفوفة 

 المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي

التنظيم وفقا لهذا الشكل یكون المشروع تابعا ألحد األقسام الوظيفية األساسية في  -

 الشركة.

ُیحال تنفيذ المشروع على القسم الوظيفي الذي یكون أكثر تخصصا في طبيعة المشروع  -

 لضمان نجاحه ودعمه.المطروح للتنفيذ 

: إذا أرادت كلية إدارة األعمال إنشاء ماجستير في تخصص إدارة األعمال فإن القسم  6مثال

المناسب لتولي مهمة هذا المشروع هو قسم اإلدارة بالكلية ، أما اذا كان األمر یتعلق بإنشاء 

 ماجستير في المحاسبة فإن القسم المناسب لتولي مهمة هذا المشروع هو قسم

 المحاسبة بالكلية.



 http://www.ckfu.org/vb د / بيان إعدا محتوى إدارة المشاريع  

 24الصفحة  ادارة المشاريع / د عبد هللا سراج 

 

 

 شكل المشروع كجزء من التنظيم الرئيسي

 

 -ایجابيات أن یكون المشروع جزء من التنظيم الوظيفي:

o فبما أن المدیر الوظيفي هو المسؤول األول عن  مرونة عالية في استخدام العاملين ،

 المشروع فإنه سيسخر كل الكفاءات في القسم إلنجاح المشروع.

o عندما ُیحال أكثر من مشروع  برات الضروریة في أكثر من مشروعاالنتفاع من الخ ،

 للقسم. 

o بين الخبراء ألنهم یعملون في نفس القسم سهولة تبادل الخبرات والمعرفة 

o من خالل  جعل األقسام الوظيفية هي قاعدة التطور وتطوير المسار الوظيفي لألفراد

 وظائفهم ومن داخل اقسامهم الرئيسة.

 -ن المشروع جزء من التنظيم الوظيفي:سلبيات أن یكو

o ألن العاملين في القسم لدیهم مسؤوليات  العميل ال یكون محور اإلهتمام وبؤرة التركيز

 أخرى

o عن أداء المشروع بسبب عدم وجود  حصول تشویش في األدوار وفي تحميل المسؤوليات

 شخص واحد مسؤول بشكل كامل عن المشروع

o بسبب وجود مستویات اداریة متعدده في األقسام  لبط االستجابة لمتطلبات العمي

 الوظيفية تؤدي إلى تأخير القرارات وبطء اإلجراءات.

o فالقسم الوظيفي يميل الى االهتمام بوظيفته وليس ضعف التحفيز ألسباب تنظيمية :

 موجها للمشروع .ضف الى ذلك عدم جود شخص مسئول بشكل كامل عن المشروع.

o لمشاريع الكبيرة والضخمة والمعقدةعدم صالحية هذا الشكل ل. 
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 تنظيم المشروع المستقل) الصرف(

في هذا الشكل یكون المشروع منفصال عن بقية أقسام المنظمة األم ویقوم على شكل  -

وحده مستقلة بطاقم فني مستقل وإدارة مستقلة ماليا واداريا مرتبطة بالمنظمة األم فقط عبر 

 یر المشروع.التقاریر الدوریة وعن طریق مد

 تتفاوت درجة اإلستقاللية من مشروع آلخر من الجانب اإلداري والمالي والمحاسبي. -

 :شكل المشروع المستقل

 

 

 :إيجابيات المشروع المستقل

 على المشروع السلطة الكاملةلمدیر المشروع  -

 أمام مدیر المشروع جميع أفراد المشروع مسؤولون مسؤولية مباشره -

 ل أسرععملية اتصا -

 في نفس النوع من المشاریع خبره تراكمية للعاملين -

 تساهم في رفع األداء وتحقيق االهداف تكوین هویة قویة لدى فریق المشروع -
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 -تابع:

 

، اتخاذ قرارات سريعةعلى مستوى المشروع ، مما یعزز القدرة على  وجود سلطة مركزية -

 وسرعة االستجابة لطلبيات الزبائن.

. وهنا يتأكد العاملون ان تطور مسارهم الوظيفي مرتبط بنجاح المشروع ة االمرتتحقق وحد -

 وتقارير المدير.

 مما یسهل االستجابة للمتغيرات البيئية الداخلية والخارجية الهياكل بسيطة ومرنة -

 

 : سلبيات المشروع المستقل

 وظائف العمل : في حالة وجود عدة مشاریع في فتره زمنية واحده فان ازدواجية الوظائف

 تتكرر .

 بهدف ضمان نجاح المشروع یحتاج مدیر المشروع إلى اإلحتفاظ  تخزین المستلزمات :

 بالخبرات واألفراد والمعدات مما یؤدي إلى تجميد هذه الطاقات.

  ال یستطيع مدیر المشروع المستقل اإلستفاده من الخبرات المتوفرهفي بعض األحيان 

 . المنظمة األمعلى مستوى 

 واعضاء المنظمة األم او أعضاء المشاريع  صراعات بين اعضاء المشروع المستقلتحدث  قد

األخرى بسبب اإلمتيازات مما قد یعيق تحقيق األهداف وقد يؤدي الى مرض االرتباط 

 بالمشروع.

 بعد إنتهاء  الخوف على مستقبلهم الوظيفيبسبب  وجود قلق بين أعضاء فریق المشروع

 المشروع

 

 فوفةتنظيم المص

بحيث یتم اإلستفاده من  لتنظيم المستقلوا التنظيم الوظيفيویمثل هذا الشكل خليط من 

 بعض ميزات كل منها والتخلص من بعض العيوب أيضا .

 يستخدم في المنظمات التي تعمل في مجاالت مرتفعة التقنية . -

ع المختلفة التابعة الشكل التالي یوضح العالقة الموجوده بين كافة وظائف المنظمة والمشاری 

 لها
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  -تابع :

 شكل تنظيم المصفوفة

 

 :أنواع تنظيم المصفوفة

:)مصفوفة المشروع( وتكون خصائصها أقرب إلى المشروع  المصفوفة القویة .6

 المستقل لكن ضمن المنظمة األم.

:)المصفوفة الضعيفة( وتكون خصائصها أقرب إلى  المصفوفة الوظيفية .2

 یتمتع بجزء من استقاللية المشروع المستقل.المشروع الوظيفي لكن 

 : خصائصها تقع بين النوعين السابقين المصفوفة المتوازنة .4

 

 مزايا تنظيم المصفوفة

 الذین  األفراد كما أن مدیر متفرغ للمشروعوجود  بسبب یكون المشروع هو نقطة التركيز

 .یعملون تحت مسؤوليته لتحقيق األهدافیتم اختيارهم من الوظائف 

 الموجود على مستوى األقسام الوظيفية. متاح له استخدام مخزن الخبرات والكفاءات 

 فإنهم أقل احساسا بالقلق  ألن العاملين في المشروع یتم انتدابهم من وظائفهم للمشروع

 على مستقبلهم بعد انتهاء المشروع ألنهم سيعودون لمواقع عملهم األصلية.

  الصراعاتیساعد في تحقيق وحدة الهدف وتقليل. 
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 :سلبيات تنظيم المصفوفة

بين مدیر المشروع والمدیر الوظيفي ففي المصفوفة القویة تكون  وجود مشكلة توازن القوى -

القوة والسلطة أكبر بيد مدیر المشروع وفي المصفوفة الضعيفة تكون أكبر بيد المدیر الوظيفي . 

 ون شدید بين الطرفين.أما حالة المصفوفة المتوازنة فإن الخالف والصراع یك

 بعض الصراعات السياسية الداخلية في الشركةمن مشروع آلخر  عملية تحریك المواردتثير  -

 ألن كل مدیر یرید اإلستحواذ على الموارد لتحقيق أهداف خاصه بمشروعة.

تشتت العاملين  بسبب وجود مشكلة في مبدأ وحدة القيادهقد یؤدي هذا النوع من التنظيم إلى  -

 ين أوامر المدیر الوظيفي ومدیر المشروع.ب

 

 : إختيار الصيغة التنظيمية للمشروع

 عدة عناصرإلختيار الشكل التنظيمي للمشروع ألن ذلك یعتمد على  ال توجد صيغة یمكن اعتبارها األمثل

 المعایير هناك عدد منولكن بصفة عامة  الموارد المتاحه للمنظمة األم و التوجه الثقافي و كطبيعة المشروع

 التي یمكن اإلعتماد عليها إلختيار الشكل التنظيمي :

 تعریف المشروع عن طریق صياغة األهداف التي تحدد نوع المخرجات المرغوبة. -١

تحدید المهام األساسيه المرتبطة بكل هدف وتحدید األقسام الوظيفية في المنظمة األم التي  -٢

 في الوظائف( تصلح إلنجاز هذه المهام.)توطين المهمات

 ترتيب المهام حسب تتابع التنفيذ وتجزئتها إلى حزم عمل. -٣

تحدید الوحدات التي ستقوم بأداء حزم العمل في المنظمة األم وتحدید الوحدات التي ستعمل  -٤

 معا.

اعداد قائمة الخصائص المميزه واإلقتراحات المتعلقة بالمشروع مثل مستوى التقنية المطلوب  -٥

 المشروع ، حجم المشروع ، المشاكل المتوقع أن تواجه المشروع. ، طول مدة

بعد ذلك تتضح الرؤية، هل المهمات وحزم العمل والخصائص األخرى تجمعت في وظيفة معينة  -6

فيكون الشكل األنسب هو التنظيم الوظيفي، ام انها تتقاطع مع مجموعة وظائف فيكون الشكل 

من الصعب اداءها اال بشكل مستقل فيكون الشكل األنسب  األنسب هو تنظيم المصفوفة، ام انه

 هو التنظيم المستقل.

. 

 انتهت 
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 الرابعة المحاضرة

 خطة المشروع

 األهداف الدراسية للفصل

 .معرفة مفهوم تجزئة هيكل العمل 

 .فهم مراحل اعداد خطة المشروع 

 .تحديد عناصر خطة المشروع 

 

 تمهيد

فمن خالل التخطيط یتم وضع األهداف التي  اإلداره، التخطيط هو أول وظيفة من وظائف •

 یمكن تحقيقها، وتبنى عليها بقية الوظائف اإلدارية األخرى.

، ويحدد االعمال التي يفترض ان يتم القيام بها في التخطيط يسبق أي عمل تنفيذي •

 المستقبل. 

نتقال منظم التي تهدف إلى تحقيق ا التخطيط هو مجموعة من األنشطة الفكرية والنظرية •

من موقف حالي إلى موقف مستقبلي مستهدف يفوق الواقع الحالي قيمة وقدرة على 

 اإلنجاز.

كذلك بأنه عملية وضع األهداف وتحديد الوسائل الالزمة للوصول إليها  نعرفه ویمكن أن •

 . بأحسن األحوال

 أساسيين: بعاملينلذا هو يهتم  •

 المستقبل. .١

 .األهداف األهداف والطرق المستخدمة لتحقيق .٢

 

  : فوائد التخطيط

 التخطيط السليم یساهم في إعطاء الشرعية للمنظمة تجاه مختلف  الشرعيه (

 األطراف (حيث البدء بوضع رسالة المنظمة يساعد على ذلك.

 القدره على التغيير والتكيف (من خالل معرفة ما تريد  تحسين تركيز المنظمة ومرونتها (

 وكيف سيتم التعامل معهم مثال.بالضبط وماذا يحتاج الزبائن 

 إعطاء أهمية كبيره لألولویات ذات  دليل لتصرف وتوجيه المنظمة نحو األفعال والتنفيذ (

 قيمة مضافة للمنظمة (.متجهة نحو النتائج واالولويات والفرص والبعد عن المشاكل.
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 داءها ) تحدید األهداف یجعل األقسام المختلفة وفرق العمل تنسق أ تحسين التنسيق

 .خلق ما يسمى بسلسلة الوسائل والغايات )هرمية األهداف()وترشد قراراتها 

 أداء األعمال حسب األهميه وموازنة الوقت المتاح (. تحسين إدارة الوقت ( 

 قياس األداء وتحدید اإلنحرافات (. تحسين عملية الرقابة ( 

 

 :  أنواع التخطيط

 ط منها :هناك تصنيفات متعددة كثيرة ألنواع التخطي

 : الشمولية والتفصيلحسب مستوى 

 خطة استيراتيجية .١

 خطة تكتيكية .٢

 خطة تشغيلية .٣

 :الفترة الزمنيةحسب 

 سنوات ( ٣طويلة االجل ) أكثر من  -

 سنوات ( ٣متوسطة االجل ) من سنة إلى  -

 قصيرةاالجل ) أقل من سنة ( -
  : مجال االستعمالحسب 

 إلجراءات ، القواعد (متكررة االستعمال مثل ) السياسات ، ا .١

 غير متكررة االستعمال ) البرامج ، المشاريع ( .٢

 حسب النشاط:

 اقتصادي/مالي.- -

 صناعي- -

 انشائي- -

 تخطيط لمشاريع مختلفة- -

 

 لماذا الحاجة الى التخطيط في المشاريع ؟ : 

 التالية: لألسباب نشأت الحاجة للتخطيط في المشاريع

 في جوانب متعددة منها: تغيرات تتسم بالسرعة والتعقد البيئة:

 تغيرات تكنولوجية /سياسية/اقتصادية/اجتماعية وثقافية/بشرية /اذواق المستهلكين......الخ.

 .والتي يجب الحفاظ عليها وحسن استخدامها : ندرة الموارد 
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 بيئة المشاريع :

باشر بيئة المشروع: هي مجموعة العوامل والتغيرات المحيطة بالمشروع والتي تؤثر بشكل م

 او غير مباشر على المشروع: وتنقسم الى :

 بيئة داخلية. 2                            بيئة خارجية .6

 تنقسم الي: الخارجية والبيئة

 خاصة  -عامة                                 -

 

 جوانب مهمة يجب االهتمام بها عند التخطيط :

جموعة من التوجيهات المكتوبة تأسيس ممن عملية التخطيط هي  الغاية األساسية -

فهم ومعرفة ما لذي يجب ان يتم عمله  فريق عمل المشروع منتمكن  بالتفصيل

ومتى؟ وما هي المواد الالزمة؟ ومتى نحتاج هذه الموارد؟ وما هو مدى توفرها؟ وماهي 

 كلفتها؟

المرتبطة بالوقت والكلفة والمواصفات  التخطيط وسيلة للوصول الى اهداف المشروع -

 التي ترضي الزبون وتجعله يقبل باستالم المشروع.

التي من المحتمل انها قد تواجه المشروع وتعيفه من الوصول  التخطيط يتنبأ بالمخاطر -

 الى أهدافه مع وضع االستراتيجيات والخطط المناسبة لتجنب هذه المخاطر.

 

 : ) مهمة (  مراحل اعداد خطة المشروع

 هي: بخمسة مراحل أساسيةتمر 

 قد االجتماع التأسيسي.ع .6

 اعداد الخطة االبتدائية. .2

 اعداد الخطة المركبة للمشروع. .4

 اعداد الخطة النهائية للمشروع. .3

 مراجعة الخطة النهائية. .5
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 : المرحلة األولى: عقد االجتماع التأسيسي

 اجتماع يتم الدعوة اليه من قبل اإلدارة العليا للمنظمة االم من جل مناقشة الخطوط العريضة

للمشروع والمخاطر المحتملة، وعليه من المفترض ان يخلص االجتماع الى تبيين النقاط 

 التالية:

 تحديد المدى الفني للمشروع. -

 تحديد األسس التي توضح مسؤوليات المشاركين في االجتماع عن أداء المشروع. -

 وضع موازنات وجداول غير نهائية  -

 رة المخاطراتشكيل فريق اد -

 

 :  ة: اعداد الخطة االبتدائيةالمرحلة الثاني

 العمل يعتمد اعداد الخطة االبتدائية على مفهوم تجزئة هيكل

Work Break Down Structure (WBS) 

 على النحو التالي: هرميا من األعلى الى األسفلويتم من خالله تحليل العمل  

 تجزئة البرامج الى مجموعة مشاريع. •

 تجزئة المشروع الى مجموعة مهام. •

 ئة المهمة الى مجموعة من حزم العمل.تجز •

 تجزئة حزمة العمل الى مجموعة وحدات العمل. •

 تجزئة وحدة العمل الى  مجموعة من االنشطة •
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 تجزئة هيكل العمل: 

 

 :WBSيوفر 

 سردا للمهام المراد تنفيذها لتحقيق اهداف المشروع. -

 من الممكن تجميع تقدير اولي للمشروع. -

 نشطة العمل ألي مستوى) تسمى في بعض األحيان حزم العمل(يمكن تحديد قيم أل -

لتعطي في النهاية اجماليات  WBSيمكن ان تتكامل هذه التقديرات طبقا لهيكل شجرة  -

 المستوى األعلى.

وبناء عليه يمكن عمل كشف باألنشطة  واعداد جدول زمنى للتنفيذ وكلف تقديرية ثم يتم 

 .مراجعتها ورفعها الى الجهات االعلى

 

 :المرحلة الثالثة: اعداد الخطة المركبة للمشروع

  تدقيق الخطة االبتدائية المرفوعة، حيث يجب ان تحتوى هذه الخطط على اوصاف

 المهام الالزمة والميزانية والجدولة.

 .تراجع الخطط بعد ذلك وتدمج في خطة مشروع مركبة 

 ها الى مدير المشروع تعتمد هنا على التدقيق والتمحيص والمراجعة والتجميع  ورفع

 الذي بدوره يرفعها الى اإلدارة العليا العتمادها. 
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 المرحلة الرابعة: اعداد الخطة النهائية للمشروع :

 (.دستور المشروعفي المشروع او  عقد االلتزاماو  الخطة الرئيسةتسمى)  -

 عبارة  عن الخطة النهائية . -

 دارة العليا والتوقيع عليها.بعد اعتمادها وإقرارها من قبل اإلى نهائية سمت -

 

 المرحلة الخامسة: مراجعة الخطة النهائية : 

 . بالتخطيط الالحقتسمى  -

للتأكد من ان كل العناصر الضرورية إلنجاح  المراجعة النهائيةالمرحلة يتم   هذه  في -

 المشروع  حسب المطلوب وبشكل مناسب .

 .بما يسمى بأوامر التغييراال  يلال يجوز التعدبعد االنتهاء من المراجعة النهائية   -

 

 عناصر خطة المشروع : 

 ) أو عقد اإللتزام في المشروع ( یتضمن العناصر التالية : خطة المشروع

 العرض العام  •

 أهداف المشروع  •

 المنهج العام   •

 الموارد •

 الجداول  •

 األوجه التعاقدیة  •

 األفراد •

 طرق التقييم •

 المشاكل والصعوبات المحتملة •

 

 

 



 http://www.ckfu.org/vb د / بيان إعدا محتوى إدارة المشاريع  

 43الصفحة  ادارة المشاريع / د عبد هللا سراج 

 

 

 :العامالعرض 

 ویكون على شكل ملخص قصير یتضمن :

 غایات المشروع 

 عالقات الغایات بأهداف المنظمة األم 

 وصفا لألسلوب اإلداري والبناء التنظيمي الذي سيستخدم في المشروع 

 قائمة بالمحطات الرئيسية إلنجاز المشروع 

 :اهداف المشروع

 ویتضمن :

 لعرض العامشرحا تفصيليا لغایات المشروع المذكوره في ا -

 شرحا للفوائد المتحققة من المشروع من حيث الربحية والمنافسة -

 شرحا ألهداف اإلضافية أخرى مثل تحقيق اهداف المنظمة -

 :  المنهج العام

 ویصف هذا الجزء عملية تنفيذ المشروع من الناحية :

 الفنية 

  اإلداریة 

 :  األوجه التعاقدية

توفير وتخزین الموارد الالزمة للمشروع من أجل من الصعب على الشركات أن تقوم ب -

 .یثقل المشروع بتكاليف إضافيةاستخدامها في أوقات متباعده ألن ذلك 

لذلك فإن المشروع یعتمد على التعاقد الفرعي أو ما یسمى ) مقاول باطن ( إلنجاز بعض  -

ة لألطراف التعاقدية المراحل في العمل أو لتوفير بعض الموارد النادرة، وهنا تضع قائمة كامل

 للمشروع.

 كما یتضمن هذا الجزء أیضا األمور القانونية التي تتعلق بالعقود واجراءات التنفيذ. -

 

 

 



 http://www.ckfu.org/vb د / بيان إعدا محتوى إدارة المشاريع  

 45الصفحة  ادارة المشاريع / د عبد هللا سراج 

 

 

 :  الجداول

 وتتضمن :

 تحدید الجداول الزمنية الالزمة لتنفيذ كافة األنشطة والفعاليات المطلوب أداءها 

 ة الالحقة ومدى التتابع واالعتمادية عالقة األنشطة الحالية باألنشطة السابقة واألنشط

 فيها.

  ویتم إعداد الجدولة باستخدام تقنيات عديده منها بيرت وغيرها لتحدید أوقات أنشطة

 المشروع ابتداء من أول نشاط وحتى آخر نشاط

 

 :  الموارد

 وتتضمن :

مى كافة الموارد الالزمة إلنجاز المشروع من حيث الكم والنوع والتكلفة واعداد ما يس

بالموازنات التقديرية مع االخذ في االعتبار التقلبات في األسعار المتوقعة بسبب التضخم او 

 – سيتم تناولها الحقا -الظروف البيئية األخرى

 : االفراد

 وتتضمن :

أوقات  –الكفاءات والخبرات والمهارات المطلوبة ألداء أنشطة المشروع) اعدادهم  .6

 االحتياج(

 مة لرفع كفاءة فریق العمل أو بعض أفرادهعمليات التدریب الالز .2

 المكافآت المرصوده لزیادة التحفيز .4

 الشؤون القانونية المتعلقة بالعقود العمل .3

 :  طرق التقييم

 وتتضمن :

 معایير ومقاييس األداء في المشروع في األمور التي تتعلق بكل أهداف المشروع 

 ف اجراء عملية تقييمطرق جمع البيانات عن أداء المشروع ومراحل عمله بهد 

 التغذیة العكسية بهدف اجراء التصحيح الالزم 
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 :  المشاكل والصعوبات المحتملة

 وتتضمن :

  التنبؤ بالمشاكل والمخاطر التي یحتمل أن تواجه المشروع ) كالمشاكل التقنية والفنيه

 خ (.، نقص الموارد ، اإلضطرابات ، المشاكل المناخية ، المشاكل المالية ... إل

  وضع خطط احتمالية لمواجهة هذه اإلحتماالت في حال حدوثها للتقليل من آثارها

 ومخاطرها.

 

 

 

. 

 انتهت 
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 الخامسة المحاضرة

 

 جدولة المشروع

 

 :األهداف الدراسية للفصل

 .فهم معنى عملية الجدولة في المشروع 

 المشروع. معرفة المنافع المتحققة من عملية الجدولة في 

 .تحديد مراحل عملية الجدولة في المشروع 

 .فهم طرق الجدولة في المشروع 

 

 تمهيد

 هي: ثالث أدوات رئيسةإدارة المشروع تعتمد على 

 خطة المشروع. •

 جدولة المشروع. •

 موازنة المشروع. •

 وتقوم على ركيزتين أساسيتين:

سأل نفسه : مالذي یجب أن والجدولة واعداد الموازنة عليه أن ی الذي یقوم بالتخطيطان  .١

یتم عمله ؟ متى یجب أن یتم عمله ؟ ماهي الموارد الالزمه لذلك ؟ وما هي كلفة هذه 

 الموارد ؟

والذي Work Break Structure(WBS) اعداد هذه األدوات یعتمد على تجزئة هيكل العملأن  .٢

إلى حزم  یتم عن طریق تجزئة البرنامج إلى مشاریع ، والمشروع إلى مهمات والمهمة

عمل ، وحزمة العمل إلى وحدات ، ووحدة العمل إلى أنشطة والتي هي أبسط الفعاليات 

 والعمليات التي يتم البناء عليها في تجميع النظام

 :  تعريف جدولة المشروع

، ابتداء من لحظة عملية تحویل خطة المشروع إلى جدول زمني لتشغيل المشروع هي 

رورا بجميع األنشطة المتتابعة والمتداخلة واألحداث مباشرة العمل في المشروع ، م

والمحطات الرئيسية ، وصوال إلى لحظة انتهاء العمل في المشروع وتحدید الوقت الالزم لتنفيذ 

 المشروع من لحظة البدء وحتى لحظة اإلنتهاء.
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 :  منافع جدولة المشروع

 لتوجيه والرقابة.تعتبر جدولة المشروع كمدخل رئيس في بناء نظم التخطيط وا .6

تبين الجدولة حالة اإلعتمادیة والتداخل لكافة األنشطة ووحدات العمل وحزم العمل  .2

 والمهام في المشروع.

تشير الجدولة إلى الوقت الذي یحتاج فيه المشروع إلى تواجد بعض الخبرات و المهارات  .4

 الخاصة في الوقت المناسب.

 وأقصر بين األقسام والوظائف وفرق العملتساعد الجدولة في توفير خطوط اتصال أوضح  .3

 تساعد الجدولة في تحدید التاریخ المتوقع إلنهاء المشروع. .5

 للجدولة دور في تحدید األنشطة الحرجة التي اذا تأخرت فإن وقت المشروع سيتأخر.  .1

تساعد الجدولة في تحدید األنشطة الراكده والتي اذا تأخرت لوقت معين فإنها لن تؤثر   .7

 ى وقت انتهاء المشروع.سلبا عل

تساهم الجدولة في تحدید تواریخ بدایة ونهایة األنشطة وعالقة هذه األخيره باألنشطة  .8

 األخرى، مم يساعد في التنسيق الالزم ومنع التضارب واختناقات العمل.

تساعد الجدولة في تخفيف الخالفات الشخصية والصراعات على الموارد وذلك ألن  .9

 ، مما یسهل عملية التنسيق ويقلل من الصراع. األوقات محدده مسبقا

 

 : ) مهمة (  مراحل جدولة المشروع

 : بثالث مراحل أساسيةتمر عملية جدولة المشروع 

 التخطيط -6

 جدولة األنشطة -2

 الرقابة -4

 

 :  المرحلة األولى: التخطيط

 يتم فى هذه المرحلة ما يلي:

الوحدات بحيث تكون كل وحده مكونه من  تحليل أنشطة المشروع الى وحدات ثم تجزئة -١

مجموعة أنشطة من نفس العمل وبنفس الحجم، بحيث يتم تحليل هذا المستوى الى المستويات 

 الدنيا وفق مفهوم تجزئة هيكل العمل.

ابتداء من تحدید الوظائف األساسية واألنشطة الالزمة  (Network)بناء شبكة عمل المشروع -٢

 ن طبيعة العالقة بين هذه األنشطة وعملية التسلسل التابع في إنجازها.إلنجاز المشروع مع بيا
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 : المرحلة الثانية: جدولة االنشطة

 يتم فى هذه المرحلة عمل ما يلي:

 تحدید الوقت الالزم إلنجاز كل نشاط من أنشطة المشروع. -

 تقدیر التكاليف الالزمة إلنجاز كل نشاط من األنشطة. -

 لكلية إلنجاز المشروع.تقدیر التكاليف ا -

 تخصيص الموارد المالية والبشریة الالزمة لكل نشاط من أنشطة المشروع. -

 

 : المرحلة الثالثة : الرقابة

 فى هذه المرحلة يتم عمل األتي:

یتم التحقق فيما اذا كان العمل قد تم تنيفذه وفق ما خطط له ، أم أنه قد حدثت انحرافات في  -

 ض األنشطة عن الوقت المحدد إلنجازها.التنفيذ مثل تأخر بع

مراقبة وجود اختالفات في الموارد المادیة والبشریة المستخدمة عن الكميات المقدره في  -

 الخطة.

اجراء التصحيحات الالزمة لمعالجة اإلنحرافات ) إن وجدت ( والعمل على تالفي حدوثها في  -

 المراحل الالحقة من المشروع.

 

 :  طرق جدولة المشروع

 في تنفيذ جدولة المشروع : طریقتان أساسيتانهناك 

( Gantt Charts ) - خرائط جانت 

 ( Network Programming ) - البرمجة الشبكية 

( GPM ) - أسلوب المسار الحرج 

( PERT ) - أسلوب بيرت 
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( Gantt Charts ) خرائط جانت  : 

  األنشطة وقد تم تطویرها من المستخدمة في جدولة  أقدم الطرقوتعتبر من إحدى

 م. 6967طرف هنري جانت سنة 

  بالمشاريع البسيطة والغير معقدةتعتبر أداة للتخطيط والجدولة الخاصة. 

  وتساعد مدير المشروع من معرفة النشاطات التي تسرع  سهلة االستخداممن مزاياها

 انجاز المشروع والنشاطات المعيقة لهذا اإلنجاز.

  تفتح الطريق  التخطيط المبدئيتستخدم فقط في  رة والمعقدةالكبيفي المشاريع(

 الستخدام التحليل الشبكي 

  تحديد مدى التقدم في تنفيذ األنشطة ومراقبة الزمنتهدف إلى. 

  محورين أحدهما أفقي واآلخر عموديتتكون خرائط جانت من. 

  لنهایة لكل نشاط.الزمن الالزم لتنفيذ النشاط مع تحديد البدایة وا المحور األفقيیظهر 

  أنواع األنشطة الواجب إتمامها المحور العموديیظهر. 

  ونهايته تمثل نهاية  بدايته على بداية العمل بالنشاطتدل  مستطيليرسم على شكل

 .الوقت الالزم إلنجاز النشاطعلى  طول المستطيلويدل  العمل بالنشاط

 

 مثال
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 في خرائط جانيت :  المزايا والقيود

على الرغم من أن مخطط جانت مفيد وذا قيمة للمشروعات الصغيرة في حدود ورقة أو شاشة 

. تزيد عن ثالثين نشاطمع المشاريع التي  تصبح غير عملية تماما  واحدة، إال إنها يمكن أن 

مخططات جانت األكبر قد ال تصبح مناسبة ألن تعرضها معظم أجهزة الكمبيوتر. وكان انتقاد 

متعلق بذلك هو أن توصيل مخططات جانت للمعلومات قليل نسبيا عند عرض كل منطقة علي 

 روعات غالبا ما تكون أكثر تعقيدا من أن تنقل على نحو فعال مع مخطط جانت.حدة. وأن المش

 

 :   Network Programmingالبرمجة الشبكية

تعرف الشبكة على أنها تمثيل بياني ألنشطة المشروع بطریقة تبين التسلسل والتتابع 

المنطقي ألنشطة المشروع ، واألوقات الالزمة لتنفيذ هذه األنشطة من لحظة بدایة المشروع 

رات المحتملة إلنهاء المشروع والمسار الحرج الذي يمثل أطول وحتى نهايته مع توضيح المسا

 مسار إلتمام المشروع.

 :  عناصر الشبكة

 تتكون الشبكة من العناصر التالية:

: واألنشطة هي احد اهم وظائف المشروع والذي يتطلب كمية محددة من الوقت  النشاط .١

 الية:والموارد وتتمتع أنشطة المشروع بالخصائص الت

 :مخرجات بعض األنشطة هي مدخالت ألخرى، وهذا التتابع نابع من المتطلبات  التتابع

 الفنية إلنجاز المشروع.

 ع متفرد في انشطته.: كل مشروالتفرد 

 أنشطة المشروع تتميز بالتعقد ألسباب مختلفة منها التداخل بين األنشطة  الترابط :

 والتكرار.

 ناك أنشطة تعتمد على أخرى.: ه االعتمادية 
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 :  طرق رسم النشاط

 قبل التناول في طرق رسم النشاط يمكننا وضع بعض القواعد في التصوير الشبكي من أهمها:

 يجب ان ال يكون هناك ما يسمى باالرتداد للخلف. -

 ال يجب ان يكون هناك ما يسمى بالدوران بين األنشطة. -

 ال تسمح بمعالجة حالة وجود اكثر من مسار محتمل بمعنى حالة هذا او ذاك. -

 لكل نشاط حدث بداية وحدث نهاية -

 ال يمكن ان يبدا اكثر من نشاط واحد من حدث واحد وينتهي في حدث واحد. -
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 : طرق رسم النشاط

التي تربط الدوائر  األسهم ، واألنشطةتعبر عن  الدوائرفان  قطبعند رسم النشاط على  -١

ان الشبكة تتكون من نشاطين، والسهم  بين األنشطة، بمعنى اتجاه العالقاتتعبر عن 

 يشير ان النشاط األول يجب ان يتم قبل النشاط الثاني، وال نحتاج هنا الى أنشطة وهمية.

 تستخدم الدوائر لتدل على بداية ونهاية نشاط معين وهي سهمعند رسم النشاط على   -٢

التي يطلق عليها حدث البداية وحدث النهاية، واألنشطة على السهم  وقد نحتاج هنا الى 

 أنشطة وهمية .
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ال يمكن ان يبدا اكثر من نشاط واحد من حدث واحد وينتهي في حدث 
 واحد ولمعالجة ذلك يستخدم النشاط الوهمي
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 :  مثال لطرق  رسم  النشاط

 

 

 مقارنة بين طرق رسم النشاط

 

هو لحظة البدء بنشاط معين او لحظة االنتهاء منه والحدث هو نتيجة نشاط او اكثر : الحدث .٢

النشاط والنشاط يقع بين حدثين. ويتم رسم الحدث بطريقة معاكسة للنشاط: فاذا كان 

على السهم يكون الحدث على القطب )الدائرة(، والعكس صحيحا، اذا كان النشاط على 

 القطب )الدائرة( يكون الحدث على السهم.
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مشروع  ونقطة هو سلسلة من األنشطة المتتابعة التي تربط بين نقطة البدء بال المسار:. ٣

 اتمامه ككل  ويكون للمشروع اكثر من مسار.

: هو سلسلة من األنشطة الحرجة المتتابعة التي تربط بين نقطة بدء المسار الحرج. ٤

نشاط المشروع ككل، اال انه المشروع ونقطة نهايته، وهو أطول المسارات عل الشبكة المكونة ل

 يشكل افضل وقت إلتمام  المشروع بشكل كامل.

 : هو النشاط الذي يترتب على تأخيره تأخير المشروع ككل.النشاط الحرج.٥

: هو نشاط ليس له وجود ويستخدم فقط لتسهيل رسم الشبكة وبيان النشاط الوهمي. 6

 العالقة بين االحداث فهو ال يحتاج الى  وقت وموارد.

 

 :  مثال: رسم شبكة مشروع

طلب من احد المطابع القيام بتركيب محرقة ورق لتلبية شروط وزارة البيئة، وقد تم اعداد 

 دراسة حول األنشطة  المطلوبة مدى تتابعها كما يظهر في الجدول التالي:

  -المطلوب:

 رسم شبكة المشروع باستخدام طريقة النشاط على السهم .6

 رسم شبكة المشروع باستخدام طريقة النشاط على القطب .2

 

 

 الجدول يوضح تركيب محرقة ورق

 



 http://www.ckfu.org/vb د / بيان إعدا محتوى إدارة المشاريع  

 31الصفحة  ادارة المشاريع / د عبد هللا سراج 

 

 

 

رسم شبكة مشروع -حل المثال

 

 

. 

 انتهت 


