
 

1 
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 )االولى املحاضرة(

 

                                                                                                                                                                     يقصد بدرجة الغنى : 

                                                                                                                                          . مدى توفر املوارد في بيئة االعمال -أ

                                                                                                                             . مدى السرعة التي تتغير فيها بيئة االعمال -ب

                                                                                                                          . زيادة التعقيد البيئيمدى  -ج

 . مدى ابتكار وتطوير منتجات جديدة للمنافسة -د

 : البيئة في ) الحركية ( الديناميكية بدرجة يقصد

 .باملنظمة الخاصة واملخرجات املدخالت قوة -أ

 .االعمال بيئة فيها تتغير التي السرعة- ب

 .باملنظمة الخاصة واملخرجات املدخالت عدد -ج

 .باملنظمة الخاصة واملخرجات املدخالت وتداخل قوة -د

 

 :  له بأن املشروع زيمي ما

  .محددة زمنية فترة- أ

 . محددة غير زمنية فترة -ب

 . معروفة غير زمنية فترة -ج

 . دائمة زمنية فترة -د

 

                                                                                                     من العناصر التي يجب توافرها في مفهوم املشروع :

                                                                                                                . املشروع انشطته غير مترابطة -أ

                                                                                                          . روتينية املشروع له انشطة مترابطه وغير  -ب

                                                                                                                  . املشروع اهدافه غير واضحه ومحددة -ج

 . ته روتينية املشروع انشط -د

 

 

 

 

 

 

 وقوة بعدد العامل هذا يتعلق :البيئي التعقيد درجة -

 باملنظمة الخاصة واملخرجات املدخالت وتداخل

 تتغير التي بالسرعة ويتعلق (:الديناميكية)التغيير درجة -

 حاجات في والدائم السريع التغير نتيجة االعمال بيئة فيها

 الزبائن. ورغبات

- درجة الغنى: ويتعلق بمدى توفر املوارد في بيئة االعمال، 

 للحصول  املنظمات بين التنافس ويشتد نادرة، تعتبر والتي

.عليها  

 العناصر الواجب توفرها في مفهوم املشروع

 .روتينية وغير مترابطة أنشطة. 1

 .محددة زمنية ونهايات بدايات لها مترابطة أنشطة.2

 .محددة زمنية فترة له. 3

 .املشروع لهذا الالزمة األموال بها مخصصة تقديرية موازنة له.4

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

 من واملطلوبة املناسبة الجودة – الزمن -الكلفة معايير تحقيق ضرورة.6

.العمالء قبل  
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 :  بها ويقصد املشروع خصائص من خاصية ، محدودة حياة دورة

 . البقاء محدودة وصراعات تحديات يواجه املشروع -أ

 . متعددة مخاطر يواجه أهدافه طبيعية بسبب املشروع -ب

  .مؤقتة طبيعة ذو املشروع- ج

 . املحدودة واملتداخلة املتتابعة األنشطة من مجموعة إلى يحتاج املشروع -د

 

                                                                                                                                       :  املشروع خصائص من

                                                                                                                                                      . التنفيذ -أ

                                                                                                                                                               .التفرد- ب

                                                                                                                                                               . دائمة -ج

 . التأسيس -د

 : املشروع خصائص من

 .دائمة حياة دورة -أ

 .الصراع قلة -ب

 .محدودة حياة دورة- ج

 .املخاطرة قلة -د

 

                                                                     دورة حياة محدودة ويقصد بها ان املشروع : -من خصائص املشروع 

                                                                                                                                  . ذات طبيعه دائمة -أ

                                                                                                                          . ذات طبيعة قصيرة -ب

                                                                                                                           ذات طبيعة مؤقتة . -ج

 . ذات طبيعة طويلة -د

 :  املشروع في األنشطة خصائص من

 . األهداف -أ

 . النشاط -ب

  .االعتمادية- ج

 . الرسالة -د

 

  :خصائص املشروع

 اهةةةةةةةداف معةةةةةةةين، غةةةةةةةر  لتنفيةةةةةةةذ العةةةةةةةادة فةةةةةةةي املشةةةةةةةاريع تقةةةةةةةام الغايةةةةةةةة:

 الةةةى وصةةوال الغايةةة هةةذ  بتحقيةةق مةةةرتب  املشةةروع فةةان ولةةذا محةةددة،

  األهداف تحقيق

 تبةدأ انهةا بحية  مؤقتة طبيعة ذات املشروعات محدودة: حياة دورة-

 .تقصر وقد تطول  قد ومعلومة محددة أوقات في وتنتهي

 فريةةةةةدة أنشةةةةطة الةةةةى يحتةةةةةاج واكمالةةةةه تنفيةةةةذ  فةةةةةي مشةةةةروع أي التفةةةةرد:-

 الطبيعةةةة فةةةي مشةةةروعان تشةةةابه لةةةو حتةةةى متكةةةررة، وغيةةةر روتينيةةةة وغيةةةر

 مختلفة أنشطة الى يحتاج منهم كل تنفيذ فان والشكل والحجم

 متتابعةةةةةةةةة أنشةةةةةةةةطة الةةةةةةةةى يحتةةةةةةةةاج مشةةةةةةةةروع أي املتداخلةةةةةةةةة: االعتماديةةةةةةةةة-

 تداخل هناك التتابع الى باإلضافة

 البةةاطن املةةوردين ومقةةاولي مثةةل أخةةرى  أطةةراف مةةع تتةةداخل قةةد كةةذل 

 .الخ......والزبائن

 فقةد املصةال،، فةي وتضةارب اجتمةايي نشةاط املشةروع لكةون  :الصراع-

 الةةةةةةى املشةةةةةةروع أنشةةةةةةطة أداء فةةةةةةي مختلفةةةةةةة جهةةةةةةات بةةةةةةين التةةةةةةداخل يةةةةةةؤدي

 الصراع حدوث

-املخاطر: املنظمات عموما تتعر  للمخاطر بنسب مختلفة، اال ان 

يزيدها. وأهدافه خصائصه بسبب املشروع  
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 :  فيها يتم التنفيذ مرحلة – املشروع حياة دورة وفق

 . املشروع مخرجات استخدام على املستخدمين تدريب عمل -أ

 . للمشروع املطلوبة النهائية الوثائق تسليم -ب

  .املشروع ألنشطة جدولة عمل- ج

 .  للمشروع األساسية الفكرة عمل -د

 

 : وضع يتم املشروع تأسيس مرحلة في

 .النهائية الجدولة -أ

 .الفكرة- ب

 .الرقابة -ج

 .املوازنة -د

 

 :  املشروع حياة دورة مراحل اول 

 .الجدولة مرحلة -أ

 .املوازنة مرحلة -ب

 .التقييم مرحلة -ج

 .التأسيس مرحلة- د

 

                                                                                مرحلة االنهاء احد مراحل دورة حياة املشروع وفيها يتم :

                                                                                                                             ع .اعداد التقارير لخطة املشرو  -أ

                                                                                                                             وضع خطة املشروع املتكاملة . -ب

                                                                                                 ضع خطة املشروع واعداد التقارير املتعلقة بالخطة .و  -ج

 .املستخدمين على استخدام مخرجات املشروع  تدريب -د

 

 

 

 

 

 

 

 اختيةةةار ،املشةةةروع اختيةةةار ،املشةةةروع فكةةةرة تطةةةوير يةةةتم :التأسةةةيس مرحلةةةة.1

 .املشروع بتنفيذ املباشرة األولية باالجتماعات والبدء املشروع مدير

 جدولةةةةةةةة املتكاملةةةةةةةة، عمةةةةةةةل املشةةةةةةةروع خطةةةةةةةة وضةةةةةةةع يةةةةةةةتم :التنفيةةةةةةةذ مرحلةةةةةةةة.2

 املشروع. على الرقابةب والقيام ،املوازنة اعداد املشروع، ألنشطة

3.مرحلة االنهاء: يتم التدقيق على أنشطة املشروع للتأكد من ان املشروع 

قد تم اكماله حسب املواصفات املطلوبة، تدريب املستخدمين على 

 الوثائق وتسليم النهائية التقارير اعداد املشروع، مخرجات استخدام

 املطلوبة.) تقييم املشروع ثم التسليم (
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 : املشاريع اهداف من

 .الكلف تخفيض- أ

 .الكلف زيادة -ب

 .الوقت زيادة -ج

 .والكلف الوقت زيادة -د

 

 :  املشروع أطراف من

 .فق  العمالء -أ

 .فق  املشروع مدير -ب

 .املشروع ومدير العمالء- ج

 .الخاصة املنظمات -د

 

 

 

 

 : يسمى املشروع مقترح

 . املنظمة في العمل بيان جملة -أ

  .املشروع في العمل بيان جملة- ب

  . املشروع وتخطي  الفكرة بيان جملة -ج

 . املشروع وجدولة الفكرة بيان جملة -د

  

                                                                                                                                           من اجزاء مكونات مقترح املشروع :

                                                                                                                                 . مسؤوليات املوردين فق  -أ

                                                                                                                         . مسؤوليات الزبون فق  -ب

                                                                                                                         . املقدمة فق  -ج

 . املقدمة ومسؤوليات كل من املوردين والزبون  -د

 

 

 

 

 اهداف المشروع 

 جدولةةةةة خةةةةالل مةةةةن وادارتةةةةه بالوقةةةةت االهتمةةةةام عةةةةن التعبيةةةةر يةةةةتم الوقةةةةت:-1

 املشروع

 املشروع موازنة طريق عن وادارتها بالكلفة االهتمام يتم التكلفة:-2

3-املواصفات: يتم االهتمام باملواصفات عن طريق اختبار املواد املناسبة 

املشروع في العمل ملراحل وتخصيصها  

 أطراف المشروع

 :(العالقة ذات أطراف)باملشروع  املصلحة أصحاب

 بهم  االهتمام ويجب مخرجاته او املشروع على التأثير في دور  ولهم-

 وقةةد املشةةروع انجةةاز فةةي املسةةئولية مةةن درجةةات املصةةلحة أصةةحاب يتحمةةل -

 .املسئولية هذ  تتغير

 .لصالحها املشروع تنفيذ يتم التي الجهة او الشخص :الزبون .1

  املشروع يقود الذي الشخص وهو :املشروع مدير.2

  املشروع لها يتبع التي االم للمنظمة العليا اإلدارة وهي :العليا اإلدارة.3

 لهةةةا يتبةةةع التةةةي االم املنظمةةةة فةةةي الوظةةةائف مةةةدراء هةةةم :الوظيفيةةةون  املةةةدراء.4

 .املشروع

  املشروع في يعمل الذي الوظيفي الطاقم املشروع: وهو فريق.5

6.املوردون : كافة الجهات التي تقوم بتزويد املشروع باملوارد الالزمة 

.املشروع إلتمام  

 

 الرئيسةةة الوثيقةةة وهةةي( املشةةروع فةةي العمةةل بيةةان جملةةة) :املشةةروع مقتةةرح.1

 :التالية األجزاء من ويتكون 

 املقدمة. أ

 الرئيسة االفتراضات. ب

 املوردين مسؤوليات. ج

 الزبون  مسؤوليات. د

 املحسوب الجدول . هة

 املشروع قبول  معايير. و

 املالية الدفعات وجدول  العقود. ز

  اإلضافية الشروط. ح

  متنوعة أمور . ط

  االلتزام عقد أيضا وتسمى :املشروع خطة. 2

 املشروع جدولة.3

 املشروع موازنة. 4
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 : باملشروع املنظمة إدارة فوائد من

 .الزبائن مع أفضل عالقات- أ

 .التكيف على القدرة امتالك عدم -ب

 .الفريق أعضاء تشتيت -ج

 .الزبائن إرضاء عدم -د

 

 

 

 

 :  األعمال بيئة في التغيير أسباب أحد

 . البيئي التعقد -أ

 . والوضوح البساطة غياب -ب

 . باملنظمة الخاصة واملخرجات املدخالت وتداخل قوة -ج

  .العمالء ورغبات حاجات في السريع التغيير- د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فوائد إدارة املنظمة باملشروع

 ألنةةةةةةةه ككةةةةةةةل، املشةةةةةةةروع عمةةةةةةةل فهةةةةةةةم يمكنةةةةةةةه املشةةةةةةةروع فريةةةةةةةق فةةةةةةةي عضةةةةةةةو كةةةةةةةل-

 .أخرى  اعمال في تشتيته يتم وال للمشروع مخصص

 .جديدة أفكار نقاش على انفتاحا أكثر عمل بيئة-

 .االفراد يؤديها التي للمهمات أفضل وضوح توفر-

 هةةةةةةةذ  لتحقيةةةةةةةق البيئةةةةةةةة متغيةةةةةةةرات مةةةةةةةع التكيةةةةةةةف علةةةةةةةى أكبةةةةةةةر قةةةةةةةدرة امةةةةةةةتالك-

 .األهداف

 .للتكاليف أفضل مراقبة-

 .اعلى جودة-

الزبائن مع أفضل عالقات-  

 زمنيةةة ونهايةةات بةةدايات لهةةا الروتينيةة غيةةر املترابطةةة األنشةةطة مةةن مجموعةة-

 وهةةةةةدف أداء لتحقيةةةةةق منظمةةةةةة او شةةةةةخص قبةةةةةل مةةةةةن تنفيةةةةةذها يةةةةةتم محةةةةةددة

 املشةةةةاريع إدارة جمعيةةةةة)والجةةةةودة  الةةةةزمن التكلفةةةةة، معةةةةايير إطةةةةار فةةةةي محةةةةدد

 (.البريطانية

 وغيةةةةةةةر فريةةةةةةةدة أنشةةةةةةةطة باسةةةةةةةتخدام اكمالهةةةةةةةا يةةةةةةةتم الحةةةةةةةل معروفةةةةةةةة مشةةةةةةةكلة-

 .روتينية

-منظمة مؤقتة لتنفيذ مجموعة من األنشطة املنظمة لتحقيق هدف 

.متنوعة موارد وباستخدام معينة زمنية فترة في معين  

 انواع املشروع 

 املصانع بناء مثل: الصناعية املشروعات

 التعليمية املشاريع بناء مثل الخدمية: املشروعات

 الفضاء بحوث مثل :العلمية املشروعات

 التدخين ضد مشاريع مثل: االجتماعية املشروعات

 الخصخصة مشاريع مثل :االقتصادية املشروعات

 املشروعات االنشائية: مثل بناء السدود

 االتجاهات املعاصرة في االعمال الدولية 

 .البشرية املعرفة في الهائل التوسع-

 .املعلومات وتبادل التكنولوجية اإلمكانات في الهائل التطور -

 ملتطلبةةةةات السةةةةريعة لالسةةةةتجابة الحاجةةةةة وازديةةةةاد العامليةةةةة األسةةةةوا  نشةةةةوء-

 .السو  

 املتغيرة الزبائن حاجات لتلبية والخدمات السلع على املتنامي الطلب-

 قادرة املنظمات إدارة في التقليدية االشكال تعد لم السابقة ولألسباب -

 أصبحت املعاصرة االعمال منظمات فان وعليه واالستمرار، النجاح على

  باملشروع تدار الن حاجه أكثر
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 )الثانية املحاضرة)

 :  املشروع إدارة وظائف من

  .املشروع موازنة- أ

 . املنظمة إدارة -ب

 . الكمية واألساليب العمليات بحوث -ج

 .الراجعة املعلومات-د

                                                                                                  التخطي  للمشروع هو احد :

                                                                                                                        .  التسويقمهارات مدير  -أ

                                                                                                                            . ادوار مدير التسويق -ب

ج- وظائف ادارة املشروع  .                                                                                                                        

قخبرة مدير التسوي -د  

 

                                                        (( اختبار سؤال))     االدارة العليا للمنظمة األم احد اطراف إدارة املشروع وتقوم بة :

.                                                                                                                      تقديم الدعم للمشروع فق  -أ

.                                                                                  جربات العمل فق التخطي  اليومي لألعمال التفصيلية مل -ب

.                                                                                                                          اختيار مدير املشروع فق  -ج

 . الدعم للمشروع وتقوم باختيار مدير املشروعتقديم  -د

 املشروع إدارة أطراف

 املشروع فريق املشروع مدير األم للمنظمة العليا اإلدارة

 املشةةروع عمةةل طبيعةةة – املشةةروع مةةدير اختيةةار

 للمشةةةةةةةةةةةةةةروعات بالنسةةةةةةةةةةةةةةبة املشةةةةةةةةةةةةةةروع أولويةةةةةةةةةةةةةة –

 تقةةةةةوم حيةةةةة  للمشةةةةروع، الةةةةةدعم تقةةةةةدم األخةةةةرى،

 .االلتزام عقد وقيع املشروع خطة بتبني

 فةةةةةي املشةةةةةروع إدارة يتةةةةةولى الةةةةةذي وهةةةةةو الشةةةةةخص

 كامةةةةةل بشةةةةةكل ويكةةةةةون مسةةةةةؤوال مراحلةةةةةه، جميةةةةةع

 فشةةةةةةةةةةةل( )أو نجةةةةةةةةةةةاح عةةةةةةةةةةةن العليةةةةةةةةةةةا اإلدارة أمةةةةةةةةةةةام

 مسةةؤوليات املشةةروع مةةدير علةةى . وتقةةعاملشةةروع

 :اهمهما العليا اإلدارة تجا 

 تطةةةةةورات عةةةةن باسةةةةةتمرار دوريةةةةة تقةةةةةارير تقةةةةديم-

 والكلفةةةةةةة بالوقةةةةةةت يتعلةةةةةةق فيمةةةةةةا السةةةةةةيما العمةةةةةةل

 او مخةةةةةةةةةةاطر بةةةةةةةةةةاي املنظمةةةةةةةةةةة واشةةةةةةةةةةعار واملةةةةةةةةةةوارد،

 .املشروع تواجه مشاكل

 

 بتنفيةةةةةةةةذ يقومةةةةةةةةون  سةةةةةةةوف الةةةةةةةةذين وهةةةةةةةم األفةةةةةةةةراد

 .املشروع

 

 وظائف إدارة املشروع 

 للمشروع التخطي -1

 تنظيم املشروع -2

 طاقم املشروع -3

 موازنة املشروع -4

 توجيه املشروع -5

 الرقابة على املشروع -6
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 الوظيفي واملدير املشروع مدير بين مقارنة

 مدير املشروع املدير الوظيفي وجه املقارنة

 التخصص
بالوظيفةةةة التةةةي يتوالهةةةا  متخصةةةص ويمتلةةة  معرفةةةة عميقةةةه

 )مدير تسوبق، مدير محاسبة ... (.

نظرة عامة، ولديه خلفيةة واسةعة فةي املعرفةة والخبةرة، ومعرفتةه 

، املاليةةةةةةة، املحاسةةةةةةبية، متوسةةةةةةطة ولكةةةةةةن فةةةةةةي أكثةةةةةةر مةةةةةةن تخصةةةةةةص

 اإلنتاجية 

 األسلوب

 

 

لديةه قةدرة تحليليةة  بمعنةى ان التحليلةي:األسةلوب  يستخدم

التقنيةة الخاصةة بةنفس  ل املشاكلعلى ح)مهارة التحليل( 

 الةةةةةةذي يجعلةةةةةةهالوظيفةةةةةةة، وذلةةةةةة  بسةةةةةةبب التخصةةةةةةص األمةةةةةةر 

 يديرها متعمقا في متابعة الجوانب املتعلقة بالوظيفة التي

 

مقارنةةةةةةةة  مهةةةةةةةارة التركيةةةةةةةب( لديةةةةةةةه)النظةةةةةةةامي االسةةةةةةةلوب يسةةةةةةةتخدم 

مهمتةةةةه تجميةةةةع األجةةةةزاء املتخصصةةةةة بمهةةةةارة التحليةةةةل، بمعنةةةةى أن 

 تعمل بنظام مشترك. متكاملة في العمل لتشكيل منظومة

 

 املعرفة الفنية

 

 معرفة فنية عالية بعمله.لديه 

 

التعةةةةاون بةةةةين املتخصصةةةةين فةةةةي املجةةةةاالت التةةةةي تحتةةةةاج الةةةةى  يسةةةةهل

بطريقةةةة تسةةةاعد فةةةي إنجةةةاز املهةةةام تخصةةةص معةةةين، مةةةن أجةةةل أداء 

 املشروع حسب املواصفات املطلوبة.

 

 االهداف

 بقسةةةةةةةمه خاصةةةةةةةة ومتوسةةةةةةةطة قصةةةةةةةيرة اهةةةةةةةداف علةةةةةةةى يركةةةةةةةز-

 .الوظيفي

 

 النهائية األهداف على يركز -

 

 .التنظيمي الهيكل حسب محددة الصالحيات

 ومرتب  واض، بشكل محددة غير السلطة وخطوط صالحياته-

 املشروع بإدارة مسؤوليته

 

 عالية الخارجية البيئية املتغيرات مع تعامالته - .الغالب في محدودة البيئة الخارجية
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 (( اختبار سؤال))  :  إنه املشروع مدير يميز ما

 . عالية فنية معرفة ولديه تقني -أ

 . بالوظيفة املتعلقة الجوانب في متعمق -ب

 . التحليلي األسلوب ويستخدم ذكي -ج

  .املهام أداء أجل من الفنية املعرفة ألصحاب األمور  يسهل- د

 

 (( اختبار سؤال))  : املشروع مدير ان،  الوظيفي املدير عن املشروع مدير يميز ما

 .النظامي األسلوب يستخدم- أ

 .التحليلي األسلوب يستخدم -ب

 .متخصص -ج

 .بعمله عالية فنية خبرة لديه -د

 

                                         (( اختبار سؤال)) : شخص متخصص في التسويق ويمارس وظيفة مدير التسويق في املنظمة 

                                                                                                                                              . وظيفيمدير  -أ

               .                                                                                                                             مدير مشروع -ب

                                     .                                                                                             مدير وظيفي ومشرويي -ج

 . رئيس قسم -د

                                                                                        (( اختبار سؤال)) مدير يتعامل مع البيئة بشكل اكبر هو : 

                   .                                                                                                                             مدير وظيفي -أ

                                                                                                                                            .  مدير مشروع -ب

               .                                                                                                                             مدير الصيانة -ج

 . مدير االفراد -د

                                                            (( اختبار سؤال))  متوفرة بشكل اكبر لدى :  مهارة التفاو  مع الزمالء يفضل ان تكون 

                   .                                                                                                                             املدير الوظيفي -أ

                                                                                                                                             .  مدير املشروع -ب

                     .                                                                                                                             مدير الصيانة -ج

 . املدير املالي -د
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 (( اختبار سؤال))  : يتم وفيها التنفيذ مرحلة  املشروع إدارة مراحل من

 .املشروع وموازنة وجدولة خطة اعداد- أ

 .املشروع جدوى  دراسة عمل -ب

 .املشروع مخرجات استخدام على املستخدمين تدريب -ج

 .النهائي التقرير اعداد -د

 التسليم مرحلة التنفيذ مرحلة املفهوم أو الفكرة مرحلة

 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرحلة) (التأسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيسمرحلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة )

 املشةةةروع فكةةر  والدة تتضةةةمن(: التعريةةةةةةةةةف

 اختيةةةةةةةةةةةةةةةةار الجةةةةةةةةةةةةةةةةدوى، بدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة والقيةةةةةةةةةةةةةةةام

 .مدير  اختيار يتم وقد املشروع

 املشةةةةةروع وجدولةةةةةة املشةةةةةروع خطةةةةةة إعةةةةةداد وتتضةةةةةمن

 العمةةةةةةةةةل وتعةةةةةةةةةين فريةةةةةةةةةق النهائيةةةةةةةةةة، املشةةةةةةةةةروع وموازنةةةةةةةةةة

 املشةةةةةةةةةةةةروع خطةةةةةةةةةةةةوات بتنفيةةةةةةةةةةةةذ واملباشةةةةةةةةةةةةرة باملشةةةةةةةةةةةةروع

 .األداء وتقييم الرقابة بعمليات والقيام

 للتأكةةةةةد املشةةةةروع علةةةةى التةةةةةدقيق وتتضةةةةمن( االغةةةةال )

 :من

 املتفةق للشةروط مطابقةة املشةروع املواصةفات أن-1 

   عليها

 للزبون  املشروع سليمت_2

  املشروع على املستخدمين دريبت_3

 املطلوبة الوثائق سليمت-4

 .للمشروع النهائي التقرير اعداد-5

 

                                                                                               (( اختبار سؤال))  من خصائص فريق املشروع الناج، :

                                                                                                             .  رغبة قوية في تحقيق اهداف املشروع -أ

                           .                                                                                                                             عدم وجود اهداف واضحه  -ب

                                                    .                                                      العمل بشكل فردي وعدم التنسيق بين اعضاء الفريق -ج

 . وجود سعي حقيقي لتحقيق املصال، الشخصية -د
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 املشاريع إدارة تعريف مفهوم ادارة املشروع االهداف العامة

 إدارة ومراحةل ووظائفهةا املشةاريع إدارة تعريف-

 .املشروع

 .املشروع إدارة أطراف تحديد-

 .الوظيفي واملدير املشروع مدير بين املقارنة-

 .املشروع ملدير الوظيفي املسار تحديد-

 مةةةةةةةةةدير لتوجيةةةةةةةةةه األخالقيةةةةةةةةةة البوصةةةةةةةةةلة تحديةةةةةةةةةد-

 املشروع

 علةةةةم فةةةةي الحديثةةةةة الفةةةةروع أحةةةةد املشةةةةاريع إدارة-

 بحةةوث علةةى كبيةةر حةةد الةةى اعتمةةد والةذي اإلدارة،

 وشةةكل اإلدارة، فةةي الكميةةة واألسةةاليب العمليةةات

 كافةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةي املشةةةةةةةةةةةةةاريع إلدارة االنطةةةةةةةةةةةةةال  نقطةةةةةةةةةةةةةة

 املجاالت

 م1969 عةةةةةةام املشةةةةةةروع إدارة معهةةةةةةد انشةةةةةةاء تةةةةةةم-

 املشروع إلدارة واملهنية النمو لتشجيع

 الوقةةةةةت ضةةةةةمن املشةةةةةكالت حةةةةةل وفةةةةةن علةةةةةم وھةةةةةي

 .املتاحة املوارد وباستخدام مسبقا املحدد

 -األتية:  التساؤالت على املشروع إدارة تجيب

 عمله؟ املطلوب ما هو

 عمله؟ يجب متى

 لذل ؟ الالزمة املوارد ماهي

 عليها؟ سنحصل كيف

 

ما  إلى بحاجة فهو القيام بمسؤولياته على قادرا املشروع مدير وحتى يكون 

 يلي:

 املحددات االخالقية ملدير املشروع

  املشروعات إدارة دراسية في شهادة على الحصول. 

  إدارة فةةةةةي نةةةةةدوات -عمةةةةةل ورش -متخصصةةةةةة دورات علةةةةةى الحصةةةةةول 

 .املشاريع

 أهمها معينة من مهارات على تدرب أنه تفيد خبر  شهادة: 

 األهداف إلى للوصول  املنظمة خطة 

  الزمالء مع التفاو. 

 للمهام الجيدة املتابعة. 

 للمهمات. الجيدة املتابعة 

 املشاريع وامور  املنظمة شؤون نحو الحساسية امتالك. 

 انتقةةل ثةةم صةةغيرة بمشةةاريع بةدأ قةةد الةةوظيفي مسةةار  يكةون  ان 

 .كبيرة مشاريع في للعمل

 أو فنيةةة كانةت سةةواء املشةروع سةةتواجه التةي املعيقةةات مةع التعامةل 

 .األفراد أو باملوارد تتعلق مشاكل

 ووضةةع املشةةروع مراحةل كافةةة فةي املخةةاطر مةةع التعامةل علةةى القةدرة 

 .ملعالجتها الخط 

 واملرتبطةةةةة املتعةةةةددة املصةةةةال، أطةةةةراف مةةةةع االتصةةةةال قنةةةةوات تطةةةةوير 

 باملشروع

 الصراعات وإدارة التفاو  مھارة امتالك. 

 

 باملناقصات التالعب عن االبتعاد. 

 املناقصات على للحصول  الرشوة تعاطي عدم. 

 غيةةةةةةةر مجموعةةةةةةةة إلةةةةةةةى العمةةةةةةةل فريةةةةةةةق تحويةةةةةةةل عةةةةةةةن االبتعةةةةةةةاد 

 .منضبطة

 ضةةةمن تصةةةب  حتةةةى بهةةةا واللعةةةب املةةةوارد عةةةن االعتةةةداء عةةةدم 

 التقديرية. املوازنة

 تحقةق ولكنهةا ال بةالغر  تفةي بديلة موارد استخدام عدم 

 .املواصفات

 املشروع في سالمة العاملين على يساوم أال. 

 

 املشروع فريق

  عالية فنية مهارات يمتلكون. 

 املشروع ملشكلة قوي  لديهم توجه. 

 املشروع أهداف تحقيق في لرغبةا. 

 التنظيمية للسياسة حساسية لديهم يكون  ان. 

 الذات احترام. 
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 )الثالثة حاضرةامل(

                                                                                   االشكال التنظيمية السائدة في املشاريع هي : 

.                                                                                                   املشروع كجزء من التنظيم الوظيفي فق  -أ

                                    .                                                                                                  املشروع املستقل فق  -ب

.                                                                                                               مشروع املصفوفة فق  -ج

 . املشروع كجزء من التنظيم الوظيفي واملشروع املستقل ومشروع املصفوفة -د

 

 :  في أعمالهم عن املشروع مدير وتقارير املشروع بنجاح مرتب  الوظيفي مسارهم تطور  أن العاملون  يتأكد

 . وظيفيا املشروع تنظيم -أ

  .الصرف املشروع تنظيم- ب

 . جغرافيا الشروع تنظيم -ج

 . انتاجيا املشروع تنظيم -د

 

 

 

 

 

 :  أيضا تسمى الضعيفة املصفوفة ... املشروع تنظيم في

 . املتوازنة املصفوفة -أ

 . املشروع مصفوفة -ب

  .وظيفية مصفوفة- ج

 . املتوسطة املصفوفة-د

 

 في الطالب مناقشات على بناء كتابته وتم مصور  غير السؤال : بيد أكبر والسلطة القوة تكون  القوية املصفوفة في

 .املنتدى

 املشروع مدير - أ 

 

 

 

 

 املشروع في التنظيمية األشكال

  الوظيفي التنظيم من كجزء املشروع-

 املستقل املشروع تنظيم -

  تنظيم املصفوفة -

 املستقل)الصرف( املشروع

 أقسةةةةةةةةةةام بقيةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةن منفصةةةةةةةةةةال املشةةةةةةةةةةروع يكةةةةةةةةةةون • 

 مسةةةةةةةتقلة وحةةةةةةد  شةةةةةةةكل علةةةةةةى ويقةةةةةةةوم األم املنظمةةةةةةة

 واداريةةةا ماليةةةا مسةةةتقلة وإدارة مسةةةتقل فنةةةي بطةةةاقم

 الدوريةةة التقةةارير عبةةر فقةة  األم باملنظمةةة مرتبطةةة

 .مدير املشروع طریق وعن

 مةةن آلخةةر مشةةروع مةةن االسةةتقاللية درجةةة تتفةةاوت•

 .واملحاسبي واملالي اإلداري  الجانب

  

 (الضعيفة) الوظيفية املصفوفة

 لكن الوظيفي املشروع إلى أقرب خصائصها وتكون 

 .املستقل املشروع استقاللية من بجزء يتمتع

  

 

 ()املشروع القوية املصفوفة

 املنظمة ضمن لكن املستقل املشروع إلى أقرب وتكون 

 .األم
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                                                                        : في تخصص ادارة االعمال تابع لقسم االدارة -انشاء ماجستير 

                                                                                                                                              . التنظيم الوظيفي -أ

                                          .                                                                                              التنظيم املصفوفي -ب

                 .                                                                                                                             التنظيم املستقل -ج

 . التنظيم الجغرافي -د

:                                                                      التنظيم االكثر مناسبة للمشاريع الكبيرة والضخمة هو 

                     .                                                                                                                              الوظيفي -أ

                                                                                                                                                    . املستقل -ب

 -                     .                                                                                                                             العمالء -ج

 . الوظيفي والعمالء-د

 : املستقل املشروع تنظيم خصائص من

 .املنظمة في األساسية الوظيفية األقسام الحد تابعا املشروع يكون  ان -أ

 .االم املنظمة اقسام بقية عن منفصال املشروع يكون  ان- ب

 .للتنفيذ املطروح املشروع طبيعة في تخصصا أكثر يكون  الذي للقسم تابعا املشروع يكون  ان -ج

 .باملشروع ارتباطا األقسام أكثر باعتبار  االنتاج لقسم تابعا املشروع يكون  ان -د

 

 

 : الوظيفية االقسام في املشروع احتضان سلبيات من

 .لألفراد الوظيفي املسار تطوير -أ

 .املستلزمات تخزين -ب

 .الوظائف ازدواجية -ج

 .العميل وحاجات املشروع ملتطلبات االستجابة بطئ- د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املستقل)الصرف( املشروع

 أقسةةةةةةةةةةام بقيةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةن منفصةةةةةةةةةةال املشةةةةةةةةةةروع يكةةةةةةةةةةون • 

 مسةةةةةةةتقلة وحةةةةةةد  شةةةةةةةكل علةةةةةةى ويقةةةةةةةوم األم املنظمةةةةةةة

 واداريةةةا ماليةةةا مسةةةتقلة وإدارة مسةةةتقل فنةةةي بطةةةاقم

 الدوريةةة التقةةارير عبةةر فقةة  األم باملنظمةةة مرتبطةةة

 .مدير املشروع طریق وعن

 مةةن آلخةةر مشةةروع مةةن االسةةتقاللية درجةةة تتفةةاوت•

 .واملحاسبي واملالي اإلداري  الجانب
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 تنظيم املصفوفة املشروع املستقل )الصرف(  املشروع كجزء من التنظيم الوظيفي

 السلبيات االيجابيات السلبيات االيجابيات السلبيات االيجابيات

فةةةي  مرونةةةة عاليةةةة◄

اسةةةتخدام العةةةاملين 

االنتفةةةةةةةةةةةةةةاع مةةةةةةةةةةةةةةن ◄

الخبةةةةرات الضةةةةرورية 

فةةي أكثةةر مةةن مشةةروع 

سةةةةةةةةةةةهولة تبةةةةةةةةةةةادل ◄

 الخبةةةةةةةةةرات واملعرفةةةةةةةةةة

بةةةةةةةين الخبةةةةةةةراء ألنهةةةةةةةم 

يعملةةةةةةةةون فةةةةةةةةي نفةةةةةةةةس 

 القسم.

األقسةةةةةةةةام جعةةةةةةةل ◄

الوظيفيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

قاعةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة التطةةةةةةةةةةةةةةةةةةور 

وتطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوير املسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار 

 الةةةةةةةةةةةوظيفي لألفةةةةةةةةةةةراد

مةةن خةةالل وظةةةائفهم 

ومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن داخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 اقسامهم الرئيسة.

العميل ال يكون محةور ◄

وبؤرة التركيةز ألن  االهتمام

العةةاملين فةةي القسةةم لةةديهم 

 مسؤوليات أخرى.

حصةةةةةةةةول تشةةةةةةةةوي  فةةةةةةةةي ◄

األدوار وفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي تحمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةن أداء  املسةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤوليات

عةةةةةةةةةةةةدم املشةةةةةةةةةةةةروع بسةةةةةةةةةةةةبب 

وجةةةةةةةةةةةةةةود شةةةةةةةةةةةةةةخص واحةةةةةةةةةةةةةةد 

مسةةةؤول بشةةةكل كامةةةل عةةةن 

 املشروع

بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ء االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتجابة ◄

بسةةةةةةةبب  ملتطلبةةةةةةةات العمةةةةةةةل

وجةةةةةةةةود مسةةةةةةةةتويات اداريةةةةةةةةة 

متعةةةةةةةةةةةةةةةددة فةةةةةةةةةةةةةةةي األقسةةةةةةةةةةةةةةةام 

الوظيفيةةة تةةؤدي إلةةى تةةأخير 

القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرارات وبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ء 

 اإلجراءات.

ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعف التحفيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز ◄

 ألسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةباب تنظيميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة:

فالقسةةةةةةم الةةةةةةوظيفي يميةةةةةةل 

الةةةةةةةةةةى االهتمةةةةةةةةةةام بوظيفتةةةةةةةةةةه 

  ولةةةةةيس موجهةةةةةا للمشةةةةةروع.

وعةةةةةةةةةةةةةدم وجةةةةةةةةةةةةةود شةةةةةةةةةةةةةخص 

مسةةةئول بشةةةكل كامةةةل عةةةن 

 املشروع.

عةةةةةةةةةةدم صةةةةةةةةةةالحية هةةةةةةةةةةذا ◄

الشةةةةكل للمشةةةةاريع الكبيةةةةرة 

 والضخمة واملعقدة.

ملدير املشةروع السةلطة ◄

 الكاملة على املشروع.

جميةةةةةع أفةةةةةراد املشةةةةةروع ◄

مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤولون مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤولية 

مباشةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  أمةةةةةةةةةةةةةةةةةةام مةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ر 

 املشروع.

 عملية اتصال أسرع.◄

خبر  تراكمية للعةاملين ◄

لنةةةةةةةةةةةةةةوع مةةةةةةةةةةةةةةن فةةةةةةةةةةةةةةي نفةةةةةةةةةةةةةةس ا

 املشاريع.

تكةةةةةةةةةةةوين هويةةةةةةةةةةةة قويةةةةةةةةةةةة ◄

لةةةةةةةةةةةةةةةةدى فريةةةةةةةةةةةةةةةةق املشةةةةةةةةةةةةةةةةروع 

تسةةةةةةةةةةةةةاهم فةةةةةةةةةةةةةي رفةةةةةةةةةةةةةع األداء 

 وتحقيق االهداف.

وجةةةةةةود سةةةةةةلطة مركزيةةةةةةة ◄

علةةةةةةةةةى مسةةةةةةةةةتوى املشةةةةةةةةةروع، 

ممةةةةةةةةةا يعةةةةةةةةةزز القةةةةةةةةةدرة علةةةةةةةةةى 

اتخةةةةةةةةةةاذ قةةةةةةةةةةرارات سةةةةةةةةةةريعة، 

وسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرعة االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتجابة 

 لطلبيات الزبائن.

تتحقةةةةةةق وحةةةةةةدة االمةةةةةةر. ◄

وهنةةةةةا يتأكةةةةةد العةةةةةاملون ان 

الةةةةةةوظيفي تطةةةةةور مسةةةةةارهم 

مةةةةةةةةرتب  بنجةةةةةةةةاح املشةةةةةةةةروع 

 وتقارير املدير.

الهياكةةل بسةةيطة ومرنةةة ◄

ممةةةةةةةةةةةا يسةةةةةةةةةةةهل االسةةةةةةةةةةةتجابة 

للمتغيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرات البيئيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الداخلية والخارجية

 ازدواجيةةةة الوظةةةائف:◄

فةةةةةةةةي حالةةةةةةةةة وجةةةةةةةةود عةةةةةةةةةدة 

مشةةةةةاريع فةةةةةي فتةةةةةر  زمنيةةةةةة 

واحةةةةةةةةةةةد  فةةةةةةةةةةةان وظةةةةةةةةةةةائف 

 العمل تتكرر.

 تخةةةةةزين املسةةةةةتلزمات:◄

بهةةةةةةةةةةةدف ضةةةةةةةةةةةمان نجةةةةةةةةةةةاح 

د ر املشةةةةةةةروع يحتةةةةةةةةاج مةةةةةةةة

املشةةةةروع إلةةةةةى االحتفةةةةةا  

بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالخبرات واألفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراد 

واملعةةدات ممةةا يةةؤدي إلةةى 

 تجميد هذ  الطاقات.

فةةةي بعةةةض االحيةةةةان ال ◄

يسةةةتطيع مةةةدير املشةةةروع 

املسةةتقل اإلسةةتفادة مةةةن 

الخبةةةةةةةرات املتةةةةةةةوفرة علةةةةةةةى 

 مستوى املنظمة األم

قةةد تحةةدث صةةراعات ◄

بةةةةةةةةةين اعضةةةةةةةةةاء املشةةةةةةةةةروع 

املسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتقل واعضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء 

املنظمةةةةةة األم او أعضةةةةةاء 

بسةةةبب ملشةةةاريع األخةةةرى ا

االمتيازات مما قد يعيق 

تحقيةةةق االهةةةداف ا وقةةةد 

يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤدي الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  

 االرتباط باملشروع.

وجةةةةةةةةةةةةةةود قلةةةةةةةةةةةةةةق بةةةةةةةةةةةةةةين ◄

 أعضةةةةةاء فريةةةةةق املشةةةةةروع

بسةةةةةةةةةةةبب الخةةةةةةةةةةةوف علةةةةةةةةةةةى 

مسةةةةةةةةةةةةةةتقبلهم الةةةةةةةةةةةةةةوظيفي 

 بعد انتهاء املشروع

وجةةود مشةةةكلة تةةةوازن ◄ 

القةةةةةةةةةةةةةةةةةةوى بةةةةةةةةةةةةةةةةةةين مةةةةةةةةةةةةةةةةةةدير 

املشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروع واملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدير 

ففةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوظيفي

تكةون  املصةفوفة القويةة

القوة والسلطة أكبر بيد 

وفةةةةةةةةةةةةةةي  مةةةةةةةةةةةةةةدير املشةةةةةةةةةةةةةةروع

 املصةةةةةةةةةةةةفوفة الضةةةةةةةةةةةةعيفة

تكةةةةةةةون أكبةةةةةةةر بيةةةةةةةد املةةةةةةةدير 

أمةةةةةةةةةةةةةا حالةةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةوظيفي

فةإن  املصفوفة املتوازنةة

الخةةالف والصةةراع يكةةون 

  شديد بين الطرفين

تثيةةةةةةر عمليةةةةةةة تحريةةةةةة  ◄

املةوارد مةن مشةروع آلخةةر 

بعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةض الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراعات 

السياسةةةةةة الداخليةةةةةة فةةةةةي 

الشةةةةةةةةركة ألن كةةةةةةةةل مةةةةةةةةدير 

يةةةةةةةةد االسةةةةةةةةتحواذ علةةةةةةةةةى ير 

املةةوارد لتحقيةةةق أهةةةداف 

 خاصه بمشروعة.

يؤدي هذا النةوع مةن ◄

التنظةةةةةةةةةةةةةةيم إلةةةةةةةةةةةةةةى وجةةةةةةةةةةةةةةود 

مشةةةةكلة فةةةةي مبةةةةدأ وحةةةةةدة 

بسةةةةةةبب تشةةةةةةتت  القيةةةةةةادة

العةةةةةةةةاملين أوامةةةةةةةةر املةةةةةةةةدير 

الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوظيفي ومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدير 

 املشروع.                      
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 : للمشروع املناسب الشكل الختيار عليها االعتماد يمكن التي املعايير من

 .املصفوفي التنظيم -أ

  .املستقل التنظيم -ب

 .املرغوبة املخرجات نوع تحدد التي األهداف صياغة طريق عن املشروع تعريف- ج

 .الوظيفي التنظيم -د

 

:                                                             الختيار الشكل التنظيمياحد املعايير التي يمكن االعتماد عليها 

                   .                                                                                                                               مدير التسويق -أ

                  .                                                                                                                               شروعمدير امل -ب

                                                       .                                                                                         مدير املنظمة -ج

 . تعريف املشروع عن طريق صياغة االهداف -د

 

 

 تنظيم املشاريع االشكال التنظيمية التقليدية التنظيم

 فةةةةةةةةةةةةةةةةةي املنظمةةةةةةةةةةةةةةةةةات تسةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدمها أداة التنظةةةةةةةةةةةةةةةةةيم-

 .أهدافها الى الوصول 

 بهةةةةةةةةا ويقصةةةةةةةةد للمةةةةةةةةدير الثانيةةةةةةةةة الوظيفةةةةةةةةة وهةةةةةةةو-

األهةةةةةةةةةداف  لتحقيةةةةةةةةةق الالزمةةةةةةةةةة االعمةةةةةةةةةال تجميةةةةةةةةةع

 فةةةةةةي وتجميعهةةةةةا فرعيةةةةةة نشةةةةةاطات الةةةةةى وتقسةةةةةيمها

 تحديةد مةع بينهةا إدارية والتنسةيق وحدات شكل

 السةةةةةةةلطة حيةةةةةةة  مةةةةةةةن بيةةةةةةةنهم اإلداريةةةةةةةة العالقةةةةةةات

 ذلةة  كةةل ووضةةع االتصةةال وخطةةوط واملسةؤولية

 املعالم. محدد تنظيمي شكل في

 التقليديةةةةةةةةةةةةةةةة التنظيميةةةةةةةةةةةةةةةة األشةةةةةةةةةةةةةةةكال تعةةةةةةةةةةةةةةةد لةةةةةةةةةةةةةةةم

 مالئمةةةةةةةةه الوظيفيةةةةةةةةة املنظمةةةةةةةةات فةةةةةةةةي املسةةةةةةةةتخدمة

 تتميز: ببيئة في املشاريع في الستخدامها

   بالتعقيد•

 .العالية الديناميكية•

 .التكنولوجية الجوانب في هائل تطور •

 .الزبائن رغبات في دائم تغير•

 تنظيميةةة اشةةكال وجةةود الةةى الحاجةةة وجةةدت لةةذا

 الوصةةةةول  فةةةةي النجةةةةاح مةةةةن املشةةةةاريع مةةةةن مبتكةةةةرة

 .املعاصرة االعمال بيئة في أهدافها الى

 علةى موضةوعان املشةروعات تعتمةد تبةدأ عنةدما

 الفور:

 املشةةةروع ربةة  بكيفيةةة خةةا  قةةرار اخةةذ :األول •

 .االم باملنظمة

 تنظةةةةةةةةةةيم بكيفيةةةةةةةةةةة خةةةةةةةةةةا  قةةةةةةةةةةرار اخةةةةةةةةةةذ :الثةةةةةةةةةةاني•

 .نفسه املشروع

 

 

 

 

 الشةةكل الختيةةار عليهةةا االعتمةةاد يمكةةن   املعةةايير التةةي

 التنظيمي

 األهةةةةةةداف صةةةةةةياغة طريةةةةةةق عةةةةةةن تعريةةةةةف املشةةةةةةروع-1

 .املرغوبة املخرجات نوع تحدد التي

 هةةةةةةدف بكةةةةةةل األساسةةةةةةية املرتبطةةةةةةة املهةةةةةةام تحديةةةةةةد -٢

 التةةةةةي األم املنظمةةةةةة فةةةةةي الوظيفيةةةةةة وتحديةةةةد األقسةةةةةام

 فةةةةةةةةي املهمةةةةةةةةات تةةةةةةةةوطين) املهةةةةةةةةام هةةةةةةةةذ  إلنجةةةةةةةةاز تصةةةةةةةةل،

 (الوظائف

 إلةةةى وتجزئتهةةةا التنفيةةةذ تتةةةابع حسةةةب املهةةةام ترتيةةةب -٣

 .عمل حزم

 العمةل حةزم بأداء ستقوم التي تحديد الوحدات -٤

 سةةةةةتعمل التةةةةةي وتحديةةةةةد الوحةةةةةدات األم املنظمةةةةةة فةةةةةي

 .معا

 واالقتراحةةةةةات املميةةةةةزة الخصةةةةةائص قائمةةةةةة اعةةةةةداد -٥

 التقنيةةة املطلةةوب، مسةةتوى  مثةةل باملشةةروع املتعلقةةة

 املشةةةةةةةةاكل املشةةةةةةةةروع، حجةةةةةةةةم املشةةةةةةةةروع، مةةةةةةةةدة طةةةةةةةةول 

 .املشروع تواجه أن املتوقع
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 املشروع تنظيم تعريف

  طريق عن للمشروع الداخلي التنظيمي البناء تصميم به يقصد

 املشروع العاملين في على والسلطات واملسؤوليات الواجبات توزيع-

 واألدوار الواجبات تنفيذ في املتبعةالرسمية  العمل اجراءاتو  واألصول  وتحديد القواعد-

 املختلفة اإلدارية املستويات بين التقارير وكتابة والرقابة االتصال نظام وتطوير-

 .أهدافها الى الوصول  من االم املنظمة تمكن وفعاله كفؤ  بطريقة البيئية للمتغيرات االستجابة في املشروع تساعد صيغة أفضل يحقق بما-

 التنظيم من كجزء املشروع

 الوظيفي

 املصفوفة تنظيم

 ألحةةةةةةةد تابعةةةةةةةا املشةةةةةةةروع يكةةةةةةةون •

 األساسةةةية الوظيفيةةةة األقسةةةام

 .الشركة في

 علةةةةةةةى املشةةةةةةةروع تنفيةةةةةةةذ يحةةةةةةةال•

 يكةةةةون  الةةةذي الةةةوظيفي القسةةةم

 طبيعةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةي تخصصةةةةةةةةةةةةا أكثةةةةةةةةةةةةر

 للتنفيةةةةةةةةةةةذ املطةةةةةةةةةةةروح املشةةةةةةةةةةةروع

 .ودعمه نجاحه لضمان

 تةم بحية  والتنظةيم املسةتقل الةوظيفي التنظةيم مةن خلي  الشكل هذا ويمثل•

 أيضا. العيوب بعض من والتخلص كل منهما بعض ميزات من االستفادة

 التقنية. مرتفعة مجاالت في تعمل التي املنظمات في يستخدم•

 املتوازنة املصفوفة

 السابقين النوعين بين تقع خصائصها

 للمشروع التنظيمية الصيغة اختيار

 للمشةروع التنظيمي الشكل الختيار األمثل اعتبارها يمكن صيغة توجد ال

 :عناصر عدة على يعتمد ذل  ألن

 

 كطبيعة املشروع  

 األم للمنظمة الثقافي والتوجه 

 املتاحة واملوارد 
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 )الرابعة املحاضرة(

                                            الوظيفة التي يتم فيها وضع االهداف التي يمكن تحقيقها هي وظيفة :                     

                                                                                                                                                      . التخطي  -أ

                                                                                                                                                             .التنظيم  -ب

                                                                                                                                                        .الرقابة   -ج

                                                                                                                                                         .التوجيه   -د

 

 

 

                                                                                                         :  مناقشة يتم التأسيس ي االجتماع عقد في

                                                                                                                                  .للمشروع العريضة الخطوط- أ

                                                                                                                                             . املشروع تفاصيل -ب

   . املشروع جدولة إقرار -ج

 . املشروع موازنة إقرار-د

 : إلى العمل هيكلة تجزئة مفهوم وفق املشروع تجزئة يتم

 . برامج -أ

 .انشطة -ب

  .مهام- ج

 . عمل وحدة -د

 :يتضمن االجتماع حصاد فأن التأسيس ي االجتماع عقد مرحلة في  املشروع خطة اعداد ضمن

 .املهمات من مجموعة الى املشروع تجزئة -أ

 .العمل حزم من مجموعة الى املهمة تجزئة -ب

 .املشاريع من مجموعة الى البرنامج تجزئة -ج

  .للمشروع الفني املدى تحديد- د

 

 

 

 

 خةةالل فمةن اإلدارة وظةائف مةةن وظيفةة أول  التخطةي ◄

 وتبنةى تحقيقهةا، يمكةن التةي األهةداف وضع يتم التخطي 

 .األخرى  اإلدارية الوظائف بقية عليها

 االعمةةةةال ويحةةةدد تنفيةةةذي، عمةةةل أي يسةةةبق التخطةةةي ◄

 . املستقبل في بها القيام يتم ان يفتر  التي

 والنظريةةةة الفكريةةةة األنشةةةطة مةةةن التخطةةةي  مجموعةةةة◄

 إلةةى حةالي موقةف مةن مةنظم انتقةال تحقيةق إلةى تهةدف التةي

 قيمةةةةةة الحةةةةةالي الواقةةةةةع يفةةةةةو   مسةةةةةتهدف مسةةةةةتقبلي موقةةةةةف

 .اإلنجاز على وقدرة

 الوسةةةةةائل وتحديةةةةةد األهةةةةةداف وضةةةةةع عمليةةةةةة التخطةةةةةي ◄

  األحوال بأحسن إليها للوصول  الالزمة

 :أساسيين بعاملين يهتم هو لذا◄

 .املستقبل•

األهداف لتحقيق املستخدمة والطر   األهداف•  

 التأسيس ي االجتماع عقد

  جل من االم للمنظمة العليا اإلدارة قبل من اليه الدعوة يتم

  املحتملة، واملخاطر للمشروع العريضة الخطوط مناقشة

 :التالية النقاط تبيين الى االجتماع يخلص ان املفتر  من وعليه

 .للمشروع الفني املدى تحديد•

 .املشروع أداء عن االجتماع في املشاركين مسؤوليات توض، التي األسس تحديد•

  نهائية غير وجداول  موازنات وضع•

 املخاطر ادرة فريق تشكيل•
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                                                                                             في مرحلة اعداد الخطة املركبة للمشروع يتم :

.                                                                                                                اعداد الخطة بناء على مفهوم تجزئة العمل -أ

       .                                                                                                              مناقشة الخطوط العريضة للمشروع -ب

       .                                                                                                                              تشكيل فريق ادارة املخاطر -ج

        .   تدقيق الخطة االبتدائية املرفوعه -د

 

 

                                                                                                                             : النهائية الخطة مراجعة تسمى

                                                                                                                                                    .الرئيسة الخطة -أ

                                                                                                                                                  .االحق التخطي - ب

 .                                                                                                                                                                                                     االبتدائية الخطة -ج

 .املركبة الخطة -د 

 

:                                                                                            " غير متكررة " –حسب مجال االستعمال  -هناك تصنيفات متعددة كثيرة النواع التخطي  منها 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . القواعد -د         .املشاريع  -ج        .االجراءات   -ب     .السياسات  -أ

 التخطي  أنواع

 منها التخطي  ألنواع كثيرة متعددة تصنيفات هناك

 حسب النشاط االستعمال حسب مجال الزمنية حسب الفترة والتفصيل مستوى الشمولية حسب

استراتيجية خطة 

تكتيكية خطة 

تشغيلية خطة 

سنوات( 3 من )أكثر االجل طويلة 

٣ إلةةةةةةةى سةةةةةةةنة )مةةةةةةةن االجةةةةةةةل متوسةةةةةةةطة 

 سنوات(

 سنة( من )أقل االجل قصيرة 

مثةةةةةةل االسةةةةةةتعمال متكةةةةةةررة 

 )السياسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات اإلجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراءات،

 القواعد(

االسةةةةةةةتعمال  متكةةةةةةةررة غيةةةةةةةر

 املشاريع( البرامج،)

مالي/اقتصادي. 

صنايي 

انشائي 

 مختلفة ملشاريع تخطي 

 ملاذا الحاجة للتخطي  في املشاريع؟

 منها متعددة جوانب في والتعقد بالسرعة تتسم تغيرات :البيئة: 

 .الخ......املستهلكين اذوا / بشرية/وثقافية اجتماعية/اقتصادية/سياسية/ تكنولوجية تغيرات              

 استخدامها وحسن عليها الحفا  يجب والتي املوارد: ندرة. 

 

 للمشروع املركبة الخطة اعداد

  الخط  هذ  تحتوي  ان يجب حي  ،املرفوعة االبتدائية الخطة تدقيق•

 .والجدولة وامليزانية الالزمة املهام اوصاف على

 .مركبة مشروع خطة في وتدمج ذل  بعد الخط  تراجع•

  الى ورفعهاوالتجميع  واملراجعة والتمحيص التدقيق على هنا تعتمد•

 العتمادها العليا اإلدارة الى يرفعها بدور  الذي املشروع مدير

 

 النهائية الخطة مراجعة

 .الالحق بالتخطي  تسمى•

  الضرورية العناصر كل ان من للتأكد النهائية يتم املراجعة املرحلة في•

  مناسب وبشكل املطلوب املشروع حسب إلنجاح

 .التغيير بأوامر يسمى بما اال التعديل يجوز  النهائية ال املراجعة من االنتهاء بعد•
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 : املشروع خطة عناصر من

 .فق  االفراد- د     .التعاقدية واالوجه واالفراد العام العر - ج  .فق  التعاقدية األوجه- ب  .فق  عام العر - أ

 عناصر9 يتضمن( املشروع في االلتزام عقد أو)املشروع  خطة عناصر

 العر  العام-1 اهداف املشروع-2 العام املنهج-3 املوارد-4 الجداول -5

الزمنيةةةةةة  الجةةةةةداول  تحديةةةةد-

 كافةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لتنفيةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ الالزمةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

والفعاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  األنشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطة

 .أداءها املطلوب

 الحاليةةةةةة األنشةةةةةطة عالقةةةةةة-

 السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابقة باألنشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطة

 ومةةةةةةدى الالحقةةةةةةة واألنشةةةةةطة

 .فيها واالعتمادية التتابع

 الجدولةةةةةةةةةةةةة إعةةةةةةةةةةةةداد ويةةةةةةةةةةةتم -

 عديةةةةد  تقنيةةةةات باسةةةتخدام

 وغيرهةةةةا لتحديةةةةد بيةةةةرت منهةةةةا

 املشةةةةةةةةةةروع أنشةةةةةةةةةةطة أوقةةةةةةةةةةات

 نشةةةةةةةةةةةةةةاط أول  مةةةةةةةةةةةةةةن ابتةةةةةةةةةةةةةةداء

 .نشاط آخر وحتى

 إلنجةةاز الالزمةة املةوارد كافةة

 الكةةةةةةم حيةةةةةة  مةةةةةةن املشةةةةةةروع

 مةا واعةداد والتكلفة والنوع

 التقديريةة باملوازنةات يسمى

 االعتبةةةةةةةةةةةةار فةةةةةةةةةةةةي االخةةةةةةةةةةةةذ مةةةةةةةةةةةةع

 األسةةةةةةةةةةةةةةةةةعار فةةةةةةةةةةةةةةةةةي التقلبةةةةةةةةةةةةةةةةات

 التضةةةةةخم بسةةةةةبب املتوقعةةةةةة

 البيئيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروف او

 تناولهةةةةةةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةةةةةةيتم -األخةةةةةةةةةةةةةةرى 

 الحقا

 عمليةةةة الجةةزء هةةذا ويصةةف

 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن املشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروع تنفيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ

                - الفنيةة- الناحيةة:

 .اإلدارية

 ويتضمن:

  شةةةةةةةةرحا-
 
 لغايةةةةةةةةات تفصةةةةةةةةيليا

 فةةةةةةةةةةةةةةةةي املةةةةةةةةةةةةةةةةذكورة املشةةةةةةةةةةةةةةةةروع

 .العام العر 

 املتحققةةةةةة للفوائةةةةةد شةةةةةرحا-

 حيةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةن املشةةةةةةةةةروع مةةةةةةةةةن

 .واملنافسة الربحية

 اإلضةةةةافية ألهةةةةداف شةةةرحا-

 اهةةداف تحقيةةق مثةةل أخةةرى 

 .املنظمة

ملخةةةةص  شةةةةكل علةةةةى ويكةةةون 

 تضمن: قصير

 املشروع غايات-

بأهةةداف  الغايةةات عالقةةات-

 .األم املنظمة

 اإلداري  لألسةةةةةةةةلوب وصةةةةةةةةفا-

 الةةةةةةةةةةةذي التنظيمةةةةةةةةةةةي والبنةةةةةةةةةةةاء

 .املشروع في سيستخدم

 باملحطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات قائمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة-

 .املشروع إلنجاز الرئيسية

 االوجة التعاقدية-6 االفراد-7 طر  التقييم-8 املشاكل والصعوبات املحتملة-9

 التةةةةةي واملخةةةةاطر باملشةةةةاكل التنبةةةةؤ-

 املشةةةةةةةةةةةةةةةةةةروع تواجةةةةةةةةةةةةةةةةةةه أن يحتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةل

 والفنيةةةةةةةةةةةةةةةة، التقنيةةةةةةةةةةةةةةةة )كاملشةةةةةةةةةةةةةةةاكل

 االضةةةةةةةةةةةةةةطرابات، املةةةةةةةةةةةةةةوارد، نقةةةةةةةةةةةةةةص

 املاليةة املشةاكل املشاكل املناخية،

 .إلخ(... 

 ملواجهةةةةة احتماليةةةةة خطةةةة  وضةةةةع-

 حةةةدو ها حةةةال فةةةي االحتمةةةاالت هةةةذ 

 ومخاطرها. آثارها للتقليل من

 فةةةةةةةةةةةةةةةةةي األداء ومقةةةةةةةةةةةةةةةةةاييس معةةةةةةةةةةةةةةةةةايير-

 تتعلةةةةةةةق التةةةةةةةي األمةةةةةةةور  فةةةةةةةي املشةةةةةةةروع

 .املشروع أهداف بكل

 أداء عةةةةةةةةن البيانةةةةةةةةات جمةةةةةةةةع طةةةةةةةةر  -

 بهةةةةةةةةدف عملةةةةةةةةه ومراحةةةةةةةةل املشةةةةةةةةروع

 .تقييم عملية اجراء

 بهةةةةدف اجةةةةراء العكسةةةةية التغذيةةةةة-

 .الالزم التصحي 

 والخبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرات الكفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاءات-

 ألداء واملهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات املطلوبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 – اعدادهم)املشروع  أنشطة

 (.االحتياج أوقات

 لرفةع الالزمة عملية التدريب-

 بعةةةض أو فريةةةق العمةةةل كفةةةاءة

 .أفراد 

 لزيةةةةةةةةادة املرصةةةةةةةةودة املكافةةةةةةةة ت-

 .التحفيز

 القانونيةةةة املتعلقةةةةة الشةةةؤون-

 .العمل بالعقود

 تقةةةةةةةوم أن الشةةةةةةةركات علةةةةةةةى الصةةةةةةةعب مةةةةةةةن-

 للمشةةةروع الالزمةةةة املةةةوارد وتخةةةزين بتةةةوفير

 متباعةةةدة أوقةةةات اسةةةتخدامها فةةةي أجةةةل مةةن

 بتكةةةةةةةةةةةةةةةةةاليف املشةةةةةةةةةةةةةةةةةروع يثقةةةةةةةةةةةةةةةةةل ذلةةةةةةةةةةةةةةةةة  ألن

 إضافية.

 التعاقةةد علةى يعتمةد املشةةروع فةإن لةذل -

 بةةةةةةةةةةاطن( )مقةةةةةةةةةةاول  يسةةةةةةةةةةمى مةةةةةةةةةةا أو الفريةةةةةةةةةةي

 لتةوفير أو العمةل في املراحل بعض إلنجاز

 قائمةةةةة تضةةةةع وهنةةةةا النةةةةادرة، املةةةةوارد بعةةةةض

 .للمشروع التعاقدية لألطراف كاملة

  الجةةةزء هةةةذا يتضةةةمن كمةةةا-
 
 األمةةةور ً   ايضةةةا

 واجةةةراءات بةةةالعقود تتعلةةةق التةةةي القانونيةةةة

 .التنفيذ
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 :  املشروع خطة اعداد مراحل من مرحلة اخر

 .النهائية الخطة مراجعة مرحلة- أ

 .للمشروع املركبة الخطة مرحلة -ب

 .للمشروع النهائية الخطة مرحلة -ج

 .الرئيسة الخطة اعداد مرحلة -د

 

 

 عند اعداد الخطة االبتدائيه ووفق مفهوم تجزئه هيكل 

                                               العمل يتم تجزئة :

.                                                                                                                        املشاريع الى مجموعة من البرامج - أ

                                                                                                                    .  البرامج الى مجموعة من املشاريع -ب

.                                                                                                                         املهمة الى مجموعة مشاريع -ج

 .    حزمة العمل الى مجموعة املهام -د

 

 

 

 

 

 : الى العمل وحدة تجزئة يتم العمل هيكل تجزئة مفهوم وفق 

 .عمل حزمات -أ

 .انشطة- ب

 .مهمات -ج

 .مشاريع -د
 

 

 

 

 

 

 

 االبتدائية الخطة اعداد -2

العمل هرميا من األعلىى  ويتم من خالله تحليلWork Break) Down Structure )WBSيعتمد اعداد الخطة االبتدائية على مفهوم تجزئة هيكل 

 الى األسفل على النحو التالي:

 تجزئة البرامج الى مجموعة مشاريع.•

 تجزئة المشروع الى مجموعة مهام.•

 تجزئة المهمة الى مجموعة من حزم العمل.•

 تجزئة حزمة العمل الى مجموعة وحدات العمل.•

 تجزئة وحدة العمل الى مجموعة االنشطة•

 :   WBSيوفر 

 لمهام المراد تنفيذها لتحقيق اهداف المشروع.سردا ل•

 من الممكن تجميع تقدير اولي للمشروع.•

 يمكن تحديد قيم ألنشطة العمل ألي مستوى )تسمى في بعض األحيان•

 حزم العمل( 

 لتعطي في WBSيمكن ان تتكامل هذه التقديرات طبقا لهيكل شجرة •

 النهاية اجماليات المستوى األعلى. 

 يمكن عمل كشف باألنشطة واعداد جدول زمني للتنفيذ وبناء عليه 

 وعة موكلف تقديرية ثم يتم مراجعتها ورفعها الى الجهات االعلى مج

 من االنشطة

 

 



 

20 
ملخص املشاريع : عبدهللا رساج                                                                                                                 املنادي  

 فوائد التخطي 

 .ذل  على يساعد املنظمة رسالة بوضع البدء األطراف( حي  مختلف تجا  للمنظمة الشرعية إعطاء في يساهم السليم )التخطي  الشرعية◄

 معهةم التعامةل سةيتم وكيةف الزبةائن يحتةاج ومةاذا بالضةب  تريةد مةا معرفةة خةالل والتكيف( مةن التغيير على القدرة)ومرونتها  املنظمة تركيز تحسين◄

 .مثال

 واالولويةات النتةائج نحةو للمنظمةة(. متجهةة مضةافة قيمةة ذات لألولويةات كبيةر  أهميةة )إعطةاء والتنفيذ األفعال نحو املنظمة وتوجيه لتصرف دليل◄

 .املشاكل عن والبعد والفر 

 والغايةات الوسةائل بسلسةلة يسةمى مةا قرارتهةا ). خلةق وترشةد أداءهةا تنسةق العمةل وفةر   املختلفة األقسام يجعل األهداف )تحديد التنسيق تحسين◄

 (األهداف هرمية)

 .املتاح( الوقت وموازنة األهمية حسب األعمال )أداء الوقت إدارة تحسين◄

 .وتحديد االنحرافات( األداء قياس) الرقابة عملية تحسين◄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخطي  عند بها االهتمام يجب مهمة جوانب املشروعبيئة 

 تؤثر والتي باملشروع املحيطة والتغيرات العوامل مجموعة هي

 املشروع على مباشر غير او مباشر بشكل

 الى: وتنقسم

 داخلية بيئة                     خارجية: بيئة

 خاصة-

 عامة-

 التوجيهات من مجموعة تأسيس هي التخطي  عملية من األساسية الغاية-

 :من املشروع عمل فريق تمكن بالتفصيل املكتوبة

 ومتى الالزمة؟ املواد هي ومتى؟ وما عمله يتم ان يجب لذي ما ومعرفة فهم -

 كلفتها؟ وماهي توفرها؟ مدى هو وما املوارد؟ هذ  نحتاج

 والكلفة بالوقت املرتبطة املشروع اهداف الى للوصول  وسيلة التخطي -

 .املشروع باستالم يقبل وتجعله الزبون  ترض ي التي واملواصفات

 وتعيفه املشروع تواجه قد انها املحتمل من التي باملخاطر يتنبأ التخطي -

 لتجنب املناسبة والخط  االستراتيجيات وضع مع أهدافه الى الوصول  من

 .املخاطر هذ 
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 للمشروع املركبة الخطة اعداد

 .والجدولة وامليزانية الالزمة املهام اوصاف على الخط  هذ  تحتوي  ان يجب حي  ،املرفوعة االبتدائية الخطة تدقيق•

 .مركبة مشروع خطة في وتدمج ذل  بعد الخط  تراجع•

 العتمادها العليا اإلدارة الى يرفعها بدور  الذي املشروع مدير الى والتجميع ورفعها واملراجعة والتمحيص التدقيق على هنا تعتمد•

 

 للمشروع النهائية الخطة اعداد

 (.املشروع دستور  او املشروع في االلتزام عقد او الرئيسة الخطة)تسمى •

 النهائية. الخطة عبارة عن•

 .عليها والتوقيع العليا اإلدارة قبل من وإقرارها اعتمادها بعد نهائية تمس ى•

 

) بالترتيب( هي أساسية مراحل بخمسة املشروع تمر خطة اعداد مراحل   

 التأسيس ي االجتماع عقد -1

 االبتدائية الخطة اعداد -2

 للمشروع املركبة الخطة اعداد -3

 للمشروع النهائية الخطة اعداد -4

 النهائية الخطة مراجعة -5
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 املحاضرة الخامسة
 

 (( اختبار سؤال))  :  على قائمة شبكية مخططات هي األعمال شبكات مفهوم

 .واألحداث األنشطة أساس-أ

 . والتنسيق التعاون  أساس -ب

 . املشروع أعمال نجاح مفهوم أساس -ج

 . التواصل و االتصال أساس -د

 

 (( اختبار سؤال))  :  املشروع جدولة طر   من

 . األنشطة -أ

 . العمل هيكلة -ب

 . الجدولة -ج

  .الشبكية البرمجة- د

تعتبر اداة للتخطي  والجدولة الخاصة باملشاريع البسيطة والغير معقدة وهي احدى اقدم الطر  في جدولة 

    ((                             اختبار سؤالاالنشطه هي : )) 

    . البرمجة الشبكية - أ

                                                                                                                      . خرائ  جانت - ب

       .اسلوب املسار الحرج   - ت

 . اسلوب بيرت - ث

 :  أحدهما محورين تحديد يتم جانت خرائ  في

  .الزمن عليه يظهر أفقي- أ

 . الكلف عليه يظهر عمودي -ب

 . املواصفات عليه يظهر عمودي -ج

 . األنشطة عليه يظهر أفقي -د

 

 يظهر املحور العمودي في خرائ  جانت : 

 .                   الزمن الالزم لتنفيد النشاط-أ

 ط .                                                          الزمن الالزم لتنفيد النشاط مع تحديد بداية النشا-ب

                                                                              . انواع االنشطة الواجب اتمامها-ج

 .  الزمن الالزم لتنفيد النشاط مع تحديد البداية والنهاية لكل نشاط-د

 

 تعريف جدوله املشروع 

 لحظة من ابتداء املشروع، لتشغيل زمني جدول  إلى املشروع خطة تحويل عملية هي

مباشرة العمل في املشروع، مرورا بجميع األنشطة املتتابعة واملتداخلة واألحداث 

 الالزم الوقت وتحديد املشروع في العمل انتهاء لحظة إلى وصوال الرئيسية، واملحطات

.االنتهاء لحظة وحتى البدء لحظة من املشروع لتنفيذ  

   املشروع جدولة طر  

  Ganttجانت خرائ  -البرمجه الشبكيه         -

 

 خرائ  جانت

 تةةةم وقةةةد األنشةةةطة جدولةةةة فةةةي املسةةةتخدمة الطةةةر   أقةةةدم إحةةةدى مةةةن تعتبةةةر•

 .م1917سنة  جانت طرف هنري  من تطويرها

 والغيةةةةةةةر البسةةةةةةةيطة باملشةةةةةةةاريع الخاصةةةةةةةة والجدولةةةةةةةة للتخطةةةةةةةي  أداة تعتبةةةةةةةر•

 .معقدة

 معرفةةةةةةةةة مةةةةةةةةن املشةةةةةةةروع مةةةةةةةةدير وتسةةةةةةةاعد االسةةةةةةةةتخدام سةةةةةةةهلة مزاياهةةةةةةةةا مةةةةةةةن•

 .اإلنجاز لهذا املعيقة والنشاطات املشروع انجاز تسرع التي النشاطات

 تفةةت ) املبةةدئي التخطةةي  فةةي فقةة  تسةةتخدم واملعقةةدة الكبيةةرة املشةةاريع فةةي•

 الشبكي( التحليل الستخدام الطريق

 .الزمن ومراقبة األنشطة تنفيذ في التقدم مدى تحديد إلى تهدف•

 .عمودي واآلخر أفقي أحدهما محورين من جانت خرائ  تتكون •

 البدايةةةةة تحديةةةةد مةةةةع النشةةةةاط لتنفيةةةةذ الةةةةالزم الةةةةزمن األفقةةةةي املحةةةةور  يظهةةةةر•

 .نشاط لكل والنهاية

 .إتمامها الواجب األنشطة أنواع العمودي املحور  يظهر•

 ونهايته بالنشاط العمل بداية على بدايته تدل مستطيل شكل على يرسم•

 الالزم الوقت على املستطيل طول  ويدل بالنشاط العمل نهاية تمثل

 .النشاط إلنجاز
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 (( اختبار سؤال))  :  الى الشبكية البرمجة طريقة تقسم

 .جانت وطريقة بيرت أسلوب -أ

 .جانت وطريقة الحرج املسار اسلوب -ب

 .التفاؤل  وأسلوب جانت طريقة -ج

 .الحرج املسار وأسلوب بيرت أسلوب- د

 

 

 

 

 

 

 

 (( اختبار سؤال))  : هو ككل املشروع تأخير تأخير  على يترتب الذي النشاط

 . الوهمي النشاط -أ

 . املهم النشاط -ب

  .الحرج النشاط- ج

 . املسار -د

 

 (( اختبار سؤال))  : الوهمي النشاط

 .وجود له ليس نشاط هو- أ

 .وقت الى يحتاج نشاط -ب

 .موارد الى يحتاج نشاط -ج

 .متصل سهم شكل على يرسم -د

 

 (( اختبار سؤاللحظة البدء بنشاط معين او لحظة االنتهاء منه هو )) 

                                                                                                                                                        .الحدث  - أ

                                                                                                         املسار                                                 - ب

                                                                                املسارالحرج                                         - ت

  . النشاط الوهمي - ث

 

 البرمجة الشبكيه

 تبين بطريقة املشروع ألنشطة بيان تمثل أنها على الشبكة تعرف

 لتنفيذ الالزمة واألوقات املشروع، ألنشطة املنطقي والتتابع التسلسل

 توضي  مع نهايته وحتى املشروع بداية لحظة من األنشطة هذ 

 أطول  يمثل الذي الحرج واملسار املشروع إلنهاء املحتملة املسارات

 .املشروع إلتمام مسار

 :التالية العناصر من الشبكة تتكون 

 النشاط 

 الحدث 

 املسار  

 الحرج املسار 

 الحرج النشاط   

  الوهمي النشاط 
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 (( اختبار سؤال))  :  هو املسار

 .منه االنتهاء لحظة او معين بنشاط البدء لحظة -أ

 .نهايته ونقطة املشروع بدء نقطة بين ترب  التي املتتابعة الحرجة األنشطة من سلسلة -ب

 .ككل إتمامه ونقطة باملشروع البدء نقطة بين ترب  التي املتتابعة األنشطة من سلسلة- ج

 .الوهمي النشاط هو -د

 

 عناصر: 6عناصر البرمجة الشبكية 

 

 

 النشاط-1

  واملوارد الوقت من محددة كمية يتطلب والذي املشروع وظائف اهم أحد هي األنشطة

 :التالية املشروع بالخصائص أنشطة وتتمتع

 .إلنجاز املشروع الفنية املتطلبات من نابع التتابع وهذا ألخرى، مدخالت هي األنشطة بعض مخرجات: التتابع-1

 .انشطته في متفرد مشروع كل: التفرد-2

 .والتكرار األنشطة بين التداخل منها مختلفة ألسباب بالتعقد تتميز املشروع أنشطة التراب :-3

 .أخرى  على تعتمد أنشطة هناك االعتمادية:-4

 النشاط الوهمي-6 النشاط الحرج-5 املسار الحرج-4 املسار-3 الحدث-2

 بنشةةةةةةاط البةةةةةةدء لحظةةةةةةة هةةةةةةو-

  منه االنتهاء لحظة او معين

 أكثةةةر او نشةةةاط نتيجةةةة وهةةةو-

 حدثين بين يقع والنشاط

 بطريقةةةةةة الحةةةةةدث رسةةةةةم يةةةةةتم-

 :للنشاط معاكسة

 علةةةةةةةةةةى النشةةةةةةةةةةاط كةةةةةةةةةةان فةةةةةةةةةةاذا 

 علةةةةةى الحةةةةةدث يكةةةةةون  السةةةةةهم

 والعكةةةةس( الةةةةدائرة) القطةةةةب

 النشةةةةةاط كةةةةةان إذا صةةةةةحيحا،

 يكةةون (الةةدائرة) القطةةب علةةى

 .السهم على الحدث

 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن سلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلة هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو

 التةةةةي املتتابعةةةةة األنشةةةةطة

 البةةةةةدء نقطةةةةةة بةةةةةين تةةةةةرب 

 اتمامةه ونقطة باملشروع

 ويكون  ككل

 مةةةةةةةةةةةةةةن أكثةةةةةةةةةةةةةةر للمشةةةةةةةةةةةةةةروع

 .مسار

 األنشةةةةةةةطة مةةةةةةن سلسةةةةةةةلة هةةةةةةو

 تةرب  التةي املتتابعةة الحرجة

 املشةةةةةةةةةةروع بةةةةةةةةةةدء نقطةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةين

  نهايته، ونقطة

 عةةةةةةةل أطةةةةةةةول املسةةةةةةةارات وهةةةةةةةو

 لنشةةةةةةةةةةةاط املكونةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةبكة

   ككل، املشروع

 إلتمةةةةةام وقةةةةت أفضةةةةةل يشةةةةكل

 .كامل بشكل املشروع

 الةةةةةةةةةةةةةةةذي النشةةةةةةةةةةةةةةةاط هةةةةةةةةةةةةةةةو

 تةةأخير تةةأخير  علةةى يترتةب

 .ككل املشروع

 وجةةةةةود لةةةةةه لةةةةةيس نشةةةةةاط هةةةةةو

 لتسةةةةةةةةةهيل فقةةةةةةةة  ويسةةةةةةةةتخدم

 العالقةة وبيةان الشبكة رسم

 يحتاج ال فهو االحداث بين

 وموارد وقت الى
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 جدولة املشروع

 أساسيتين: ركيزتين على إدارة املشروع وتقوم هي: رئيسة أدوات ثالث على تعتمد املشروع إدارة

 .املشروع خطة-1

 .املشروع جدولة-2

 املشروع موازنة-3

 لذي ما نفسه: يسأل أن عليه املوازنة واعداد والجدولة بالتخطي  يقوم الذي ان-1

 هةةي ومةةا لةةذل ؟ الالزمةةة املةةوارد هةةي مةةا عملةةه؟ يةةتم أن يجةةب متةةى عملةةه؟ يةةتم أن يجةةب

 املوارد؟ هذ  كلفة

   Work Break Structure العمل هيكل تجزئة على يعتمد األدوات هذ  اعداد أن-2

WBS   مهمةةةةةات إلةةةةةى واملشةةةةةروع مشةةةةةاريع، إلةةةةةى البرنةةةةةامج تجزئةةةةةة طريةةةةةق عةةةةةن يةةةةةتم والةةةةةذي 

 والتةةي أنشةةطة إلةةى العمةةل ووحةةدة وحةةدات، إلةةى العمةةل وحزمةةة عمةةل، حةةزم إلةةى واملهمةةة

 النظام تجميع في عليها البناء يتم التي والعمليات الفعاليات أبس  هي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منافع جدولة املشروع

 .والرقابة والتوجيه التخطي  نظم بناء في رئيس كمدخل املشروع جدولة تعتبر-1

 فةي واملهةام العمةل وحةزم العمةل ووحةدات األنشةطة لكافةة والتداخل االعتمادية حالة الجدولة تبين-2

 .املشروع

 واملهةارات الخاصةةة الخبةةرات بعةض تواجةةد إلةى املشةةروع فيةه يحتةةاج الةذي الوقةةت إلةى الجدولةةة تشةير-3

 .املناسب الوقت في

 العمل وفر   والوظائف األقسام بين وأقصر أوض، اتصال خطوط توفير في الجدولة تساعد-4

 .املشروع إلنهاء التاريخ املتوقع تحديد في الجدولة تساعد-5

 .سيتأخر املشروع وقت فإن تأخرت إذا التي الحرجة األنشطة تحديد في دور  للجدولة

 علةى سةلبا تةؤثر لن فإنها معين لوقت تأخرت إذا والتي الراكدة األنشطة تحديد في الجدولة تساعد-6

 .املشروع انتهاء وقت

 األخةةرى، باألنشةةطة االخيةةرة هةةذ  وعالقةةة األنشةةطة ونهايةةة بدايةةة تةةواريخ تحديةةد فةةي الجدولةةة تسةةاهم-7

 .العمل واختناقات التضارب ومنع الالزم التنسيق في يساعد مما

 األوقةةةةات ألن وذلةةةة  املةةةةوارد علةةةةى والصةةةةراعات الشخصةةةةية الخالفةةةةات تخفيةةةةف فةةةةي الجدولةةةةة تسةةةةاعد-8

 .الصراع من ويقلل التنسيق عملية يسهل مما مسبقا محدد 
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 : (( اختبار سؤال))  وفيها التخطي  مرحلة – املشروع جدولة مراحل من

 .متجانسة وحدات الى املشروع انشطة تحليل- أ

 .مخط  هو ما وفق تنفيذ  تم قد العمل كان اذا فيما التحقق -ب

 .املادية املوارد تخصيص -ج

 .املشروع أنشطة من نشاط لكل الالزمة والبشرية املادية املوارد تخصيص -د

 

 

 مراحل:3مراحل جدولة املشروع 
 الرقابة-3 جدولة االنشطة-2 التخطي -1

 -يلي:  ما املرحلة هذ  في يتم

 ثةةةةةةةةم وحةةةةةةةةدات الةةةةةةةةى املشةةةةةةةةروع أنشةةةةةةةةطة تحليةةةةةةةةل-1

 مكونةه وحةد  كةل تكةون  بحية  الوحةدات تجزئة

 وبةةنفس العمةةل نفةةس مةةن أنشةةطة مجموعةةة مةةن

 الةةةةةى املسةةةةةتوى  هةةةةةذا تحليةةةةةل يةةةةةتم بحيةةةةة  الحجةةةةم،

 هيكةةةةةةل تجزئةةةةةةة مفهةةةةةةوم وفةةةةةةق الةةةةةةدنيا املسةةةةةةتويات

 .العمل

(  (Networkاملشةةةةةةروع عمةةةةةةل شةةةةةةبكة بنةةةةةةاء-2

 األساسةةةةةةةةةةةةةةية الوظةةةةةةةةةةةةةةائف تحديةةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةةن ابتةةةةةةةةةةةةةةداء

 بيةةةةةةان مةةةةةةع املشةةةةةةروع إلنجةةةةةةاز الالزمةةةةةةة واألنشةةةةةةطة

 وعمليةةةةةةةة األنشةةةةةةةطة هةةةةةةةذ  بةةةةةةةين العالقةةةةةةةة طبيعةةةةةةةة

 .إنجازها في التابع التسلسل

 -يلي:  ما عمل املرحلة هذ  في يتم

 مةةن نشةةاط كةةل إلنجةةاز الةةالزم الوقةةت تحديةةد-1

 .املشروع أنشطة

 نشةةةاط كةةةل إلنجةةةاز الالزمةةةة التكةةةاليف تقةةةدير-2

 .األنشطة من

 .املشروع إلنجاز الكلية التكاليف تقدير-3

 الالزمةةةةة والبشةةةةرية املالیةةةةة املةةةةوارد تخصةةةةيص-4

 .املشروع أنشطة من نشاط لكل

 -:االتي عمل يتم املرحلة هذ  في

 تةةةةةم قةةةةةد العمةةةةةل كةةةةةان إذا فيمةةةةةا التحقةةةةةق يةةةةةتم-1

 حةةةدثت قةةةد أنةةةه أم لةةةه، خطةةة  مةةةا وفةةةق تنفيةةةذ 

 بعةةةةةةةةةةةةض تةةةةةةةةةةةةأخر مثةةةةةةةةةةةةل التنفيةةةةةةةةةةةةذ فةةةةةةةةةةةةي انحرافةةةةةةةةةةةات

 .إلنجازها املحدد الوقت عن األنشطة

 املاديةةةةةة املةةةةةوارد فةةةةةي اختالفةةةةةات وجةةةةةود مراقبةةةةةة-2

 فةةةي املقةةةدرة الكميةةات عةةةن املسةةةتخدمة والبشةةرية

 .الخطة

 ملعالجةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الالزمةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التصةةةةةةةةةةةةةةةةةةحيحات اجةةةةةةةةةةةةةةةةةراء3

 تالفةةةةةةةي علةةةةةةةى والعمةةةةةةةل وجةةةةةةةدت( )إن اإلنحرافةةةةةةةات

 .املشروع من الالحقة املراحل في حدو ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املزايا والقيود

 واحدة شاشة أو ورقة حدود في الصغيرة للمشروعات قيمة وذا مفيد-

 .نشاط ثالثين عن تزيد التي املشاريع مع تماما عملية غير تصب  -

 أجهزة معظم ألن تعرضها مناسبة تصب  ال قد األكبر جانت مخططات-

 الكمبيوتر.

 منطقة كل عر  نسبيا عند قليل للمعلومات جانت مخططات توصيل-

 حدة. على

 فعال نحو على تنقل أن من تعقيدا أكثر تكون  ما غالبا املشروعات وأن-

.جانت مع مخط   
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 املحاضرة السادسة

))  : في النهاية وحدث البداية حدث عليها يطلق التي وهي معين نشاط ونهاية بداية على لتدل الدوائر تستخدم

 (( اختبار سؤال

 .الحرج املسار أسلوب -أ

 .بيرت أسلوب- ب

 . جانت أسلوب -ج

 .األعمال شبكة أسلوب-د

   (( اختبار سؤال))   الفائدة الرئيسية من استخدام املسار الحرج هو :

                                                                                                             التنبؤ بالوقت الالزم النهاء املشروع - أ

                                                                                                                            .بالكلف وضع بيان تفصيلي - ب

                               .وضع بيان تفصيلي باملواصفات - ت

 . وضع بيان تفصيلي بالكلف واملواصفات - ث

 اختبار سؤال))  : هي ككل املشروع تنفيذ زمن في تأخير إلى ال ذ يؤدي أن دون  النشاط نهاية زمن في تأخير أقص ى

)) 

 . املبكرة النهاية -أ

  .املتأخرة النهاية- ب

 . املتأخرة البداية -ج

 . املبكرة البداية -د

 

 (( اختبار سؤال))  :  املتأخرة بالنهاية يقصد

 .ككل املشروع تنفيذ زمن تأخير الى ذل  يؤدي ان دون  النشاط نهاية زمن في تأخير اقص ى- أ

 .نشاط كل به يبدا ان ويمكن وقت ابكر -ب

 .النشاط ذل  به ينتهي ان ممكن وقت ابكر -ج

 .ككل املشروع تأخير الى ذل  يؤدي ان دون  النشاط بداية زمن في تأخير اقص ى -د

 

 

 

 

 

 

 

 املسار الحرج   فوائد

 .للمشروع تخطيطي تمثيل على الحصول  -

 .املشروع إلنهاء الالزم بالوقت التنبؤ -

 املشروع، في حرجة والغير الحرجة املهمات بين التمييز -

 املتأخرة النهاية تحديد

 ككةل، املشةروع تنفيةذ زمةن تةأخير الةى يةؤدي ان دون  النشةاط نهايةة زمن في تأخير اقص ى عن عبارة هو -

 .املحدد الوقت في املشروع تسليم يتم حتى

 .الالحق للنشاط املتأخرة البداية نفسها هي للنشاط املتأخرة النهاية -

 زمنةا األقصةر النشةاط تختةار فأننةا ،(متةأخرة بدايةة مةن اكثةر )أي الحق نشاط من اكثر وجود حالة في -

 .الحالي للنشاط املتأخرة النهاية حساب اجل من ،(األقل املتأخرة )البداية

 .له املبكرة النهاية نفسها هي نشاط ألخر املتأخرة النهاية -
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 (( اختبار سؤالتكون النهاية املبكرة الي نشاط تساوي : )) 

   .صفر   - أ

                                                   .ال اتذكر الخيار   - ب

       .البداية املبكرة للنشاط مطروحا منها الزمن الالزم لالنجاز   - ج

 .البداية املبكرة للنشاط مضافا لها الزمن الالزم لالنجاز - ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (( اختبار سؤال))  :  هناك الحرج املسار طريقة باستخدام

 .املشروع أنشطة من نشاط كل إلنهاء واحد وقت- أ

 .املشروع أنشطة من نشاط كل إلنهاء وقتين -ب

 .املشروع أنشطة من نشاط كل إلنهاء أوقات ثالثة -ج

 .املشروع أنشطة من نشاط كل إلنهاء أوقات أربعة -د

 
 

  املبكرة النهاية تحديد

 لحظةةةة فهةةةو النشةةةاط، ذلةةة  بةةةه ينتهةةةي ان ممكةةةن وقةةةت أبكةةةر يعنةةةي -

 وقةةةةت او البةةةدء لحظةةةة فةةةي تةةةأخير هنةةةةاك يكةةةن لةةةم إذا النشةةةاط إتمةةةام

 .النشاط انجاز

 لذل  املبكرة البداية تساوي  نشاط ألي املبكرة النهاية تكون  -

 .النشاط ذل  إلنجاز الالزم الزمن لها مضافا النشاط

 أثناء تأخير به حدث لو الذي النشاط هو الحرج النشاط

 .املقدار بنفس كله املشروع تأخير إلى يؤدي فإنه التنفيذ

 املسار الحرج هو املسار الذي يرب  بين األنشطة الحرجة وهو 

 أطول  وهو املشروع، نهاية عند وينتهي املشروع بداية من يبدأ

 هذا على. الشبكي املخط  في الزمنية املدة حي  من مسار

 مهمة أي تنفيذ في للمناورة زمني هام  أي يوجد ال املسار

.املسار هذا على مهمة أي في زمني فائض وجود عدم بسبب  

 لم يأتةةةةةون باالختبار واحتمال هاملرة يغير فانتبهوا للباقي

 تحديد البداية املبكرة

 البةةدء يمكةةن التةةي اللحظةةة وهةةي نشةةاط، كةةل بةةه يبةةدا ان يمكةةن وقةةت أبكةةر يعنةةي -

 بتتةةةةةابع الخاصةةةةةة الفنيةةةةة الظةةةةةروف بةةةةةذل  تسةةةةم  وبمجةةةةةرد ان تةةةةةأخير دون  فةةةةورا

 .األنشطة

 (سابق نشاط يوجد ال صفر. )ألنه=  املشروع في نشاط ألول  املبكرة البداية -

 EF السابق للنشاط املبكرة = النهاية نشاط ألي املبكرة البداية -

 املبكةرة النهايةة نأخذ فإننا نشاط أي تسبق مبكرة نهاية من أكثر وجود حال في -

 األنشةةطة كافةةة مةةن االنتهةةاء قبةةل نشةةاط بةةاي البةةدء يمكةةن ال آلنةةه زمنةةا، األطةةول 

 .به املرتبطة السابقة

 
 املتأخرة  البداية تحديد

 املشةةةروع تةةةأخير الةةةى ذلةةة  يةةةؤدي ان دون  النشةةةاط بدايةةةة زمةةةن فةةةي تةةةأخير اقصةةة ى -

 .تنجز ان يمكن أخرى  نشاطات انتظار ضمن التأخير يمكن بمعنى. ككل

 مطروحا للنشاط املتأخرة النهاية تساوي  نشاط ألي املتأخرة البداية وتكون  -

 .النشاط انجاز زمن منها

 الفائض الوقت تحديد

 الفعلةةةي التنفيةةةذ ووقةةةت النشةةةاط، لتنفيةةةذ لةةةه املخطةةة  الوقةةةت بةةةين الفةةةائض الوقةةةت وهةةةو

 .املشروع انجاز على ذل  يؤثر ان دون  النشاط لتأخير األقص ى الحد ويمثل األر  على
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 :خطوات CPM(The Critical Path method) 6اسلوب الستخدام الالزمة الخطوات
 الشبكي املخط  في املهام رسم-3 املهام هذ  بين العالقات معرفة-2 املشروع يجمعها التي األنشطة كل معرفة-1

 املهةةةةةةةةام بكةةةةةةةةل قائمةةةةةةةةة عمةةةةةةةةل يةةةةةةةةتم البدايةةةةةةةةة فةةةةةةةي

  املشةةروع يضةةمها التةةي( األنشةةطة)
 
 بنةةاء   غالبةةا

 Work العمةةةةةةةةةةةةل تقسةةةةةةةةةةةةيم بنيةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةى

Breakdown Structure 

 قةةةةةد أو التةةةةةوازي  علةةةةةى تنفةةةةةذ أن يمكةةةةةن مهةةةةةام هنةةةةةاك

 ،(التسلسةةةل علةةةى) أخةةةرى  املهةةةام انتهةةةاء علةةةى تعتمةةةد

 مهمةةةةةةةة بكةةةةةةةل قائمةةةةةةةة عمةةةةةةةل يةةةةةةةتم الخطةةةةةةةوة هةةةةةةةذ  فةةةةةةةي

 .األخرى  باملهمات وعالقاتها

 مهةةةةةام مةةةةةن عليهةةةةا يترتةةةةةب ومةةةةةا املهةةةةام معرفةةةةةة بعةةةةد

 الخةةةةةةةا  الشةةةةةةةبكي املخطةةةةةةة  رسةةةةةةةم يةةةةةةةتم أخةةةةةةةرى،

 عنةةد مرسةةومة األنشةةطة تكةةون  بحيةة  باملشةةروع

 ( .Activity on Node) العقد

أثناء  دوري بشكل الشبكي املخط  تحدي -5 مهمة كل إلنهاء الالزم الزمن تقدير-4

 املشروع تنفيذ

 املخط  على من الحرج املسار تحديد-6

 الزمني

 مةن مهمةه كةل إلنهةاء الةالزم الةزمن تقةدير يتم

 أو املهةةةةةةةةةةةام بهةةةةةةةةةةةذ  السةةةةةةةةةةةابقة الخبةةةةةةةةةةةرات واقةةةةةةةةةةةع

 ال قةةةةةد والةةةةةذي املنطقةةةةةي الحةةةةةدس باسةةةةةتخدام

 .التقدير في الخطأ من يخلو

 الوقةةةةةةةةةةت تسةةةةةةةةةةجيل يةةةةةةةةةةتم املشةةةةةةةةةةروع، تنفيةةةةةةةةةةذ خةةةةةةةةةةالل

 هةةةةةذ  وفةةةةةي نشةةةةةاط، كةةةةةل اسةةةةةتغرقه الةةةةةذي الحقيقةةةةةي

 تظهةةةةةةةةر أو جديةةةةةةةةد حةةةةةةةةرج مسةةةةةةةةار يظهةةةةةةةةر قةةةةةةةةد األثنةةةةةةةاء

 .الحسبان في تكن لم جديدة أنشطة

 مةةةةن مهمةةةةه كةةةةل إلنهةةةةاء الةةةةالزم الةةةةزمن تقةةةةدير يةةةةتم

 أو املهةةةةةةةةةةةةةةةام بهةةةةةةةةةةةةةةةذ  السةةةةةةةةةةةةةةةابقة الخبةةةةةةةةةةةةةةةرات واقةةةةةةةةةةةةةةةع

 يخلةو ال قةد والةذي املنطقةي الحدس باستخدام

 .التقدير في الخطأ من

 أطةةةةةول  يمثةةةةل الةةةةذي املسةةةةةار هةةةةو الحةةةةرج واملسةةةةار

 إلنجةاز املتوقةع الةزمن وتحديد الشبكة في مسار

 .املشروع
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 )السابعة املحاضرة)

 : اسلوب في النشاط إلتمام الالزم للوقت ) واحد رقم(  ثابته أرقام تقديرات عمل يتم

 .الحرج املسار- أ

 . بيرت -ب

 . جانت -ج

 . األعمال شبكة-د

 

           يتم تحديد ثالثة اوقات محتملة النهاء كل نشاط من انشطة املشروع في اسلوب :

              جانت واملسار الحرج وبيرت -د          بيرت -جاملسار الحرج        -ب       .جانت   -أ       

 

 :  يستلزم املشروع إتمام وقت تخفيض

 . املشروع تكاليف تخفيض -أ

 . املوارد تقليل -ب

 . الوقت زيادة -ج

  .إضافية موارد- د

 

 بيرت أسلوب
 فرضية إسلوب بيرت تاريخ تطور إسلوب بيرت

سةةةالح قبةةةل مةةةن الثانيةةةة العامليةةةة الحةةةرب فةةةي األسةةةلوب هةةةذا تطةةةوير تةةةم 

 املعةارك ميةدان الةى املةوارد نقةل فةي الوقت إلدارة وذل  االمريكية البحرية

 للمشةةةةروع الشةةةةبكية البرمجةةةةة اعةةةةداد ويةةةةتم ممكةةةةن وقةةةةت ضةةةةمن أوروبةةةةا فةةةةي

 .بيرت أسلوب باستخدام

املتخصصةة الشةركات احدى في 1958عام األسلوب هذا تقديم تم ثم 

 مكتةةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةةع باالشةةةةةةةةةةتراك االمريكيةةةةةةةةةةة اإلداريةةةةةةةةةةة االستشةةةةةةةةةةارات تقةةةةةةةةةةديم فةةةةةةةةةةي

 .االمريكية بالبحرية الخاصة املشروعات

بهةةةا يةةةتم طريقةةةة تصةةةميم هةةةو األسةةةلوب هةةةذا مةةةن األسةةةاس الهةةةدف كةةةان 

 صواريخ. انتاج مشروع تخطي 

انجةز كةاملين، عةامين بحةوالي املقةدرة املشروع إتمام تخفيض الى أدى 

 .سنوات 6 من بدال سنوات 4في املشروع

لعةةةةةدم نظةةةةةرا النشةةةةةاط إلنجةةةةةاز واحةةةةد وقةةةةةت وجةةةةةود عةةةةةدم يفتةةةةةر  وهةةةةو 

 .التأكد

التوزيةةع بواسةةطة عملةةه يمكةةن نشةةاط أي إلتمةةام الةةالزم الوقةةت تقةةدير 

 االحتمالي، بيتا توزيع واختير االحتمالي،

 بثالثة تقديرات: اإلنجاز مدة وتحدد 

 الوقت املتفائل 

 الوقت املتشائم 

 الوقت االكثر احتمالية 
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  : هو املتشائم الوقت

 .النشاط تنفيذ يتم ان احتماال األكثر الوقت -أ

 .املشروع إلنهاء احتماال االكثر الوقت -ب

 .املشروع صال، غير في املؤثرة الظروف جاءت اذا النشاط لتنفيذ ممكن وقت اطول  هو- ج

 .املشروع صال، املؤثرة الظروف جاءت اذا النشاط لتنفيذ ممكن وقت اقصر -د

                    

 :  هو املتفائل الوقت

 . للنشاط محدد وقت -أ

 . للنشاط محدد غير وقت -ب

 .النشاط لتنفيذ ممكن وقت أقصر- ج

 . النشاط لتنفيذ ممكن وقت أطول  -د

 

 

                     :عامل من عوامل البيئية الداخليه قد يؤدي الى تاخر تنفيد املشروع ككل 

 .                                                                                                  تأخر املوردين في تسليم املواد -أ  

                                                                                                        . عدم توفر السيولة - ت

 .                                                                                                          ظروف مناخية - ث

 . تشريعات حكومية - ج

                                                                                      يقصد بعملية تسريع املشروع هو :                   

                                                                                                                                                  .تقليل التكاليف   -أ

                                                                                                                                                        .زيادة االرباح   -ب

                                                                                                                                         .الغاء بعض االنشطة   -ج

 . تسريع وقت انتهاء املشروع -د

 : املشروع تسريع أسباب من

 .فق  الزبون  طلب -أ

 .االساس من املشروع جدولة في خطا وجود -ب

 .االساس من املشروع جدولة في خطا ووجود الزبون  طلب- ج

 .املشروع انتهاء -د

 

 
 

  a بالرمز له ويرمز املتفائل الوقت

 اذا النشاط لتنفيذ ممكن وقت اقصر وهو

 .املشروع صال، في املؤثرة الظروف عملت

 

 أطول  وهو p  بالرمز له ويرمز املتشائم الوقت

 الظروف جاءت اذا النشاط لتنفيذ ممكن وقت

 .املشروع صال، غير في وعملت مواتية غير املؤثرة

 لم تذكر باالختبار ركزوا عليها 

 m بالرمز   له ويرمز احتمالي األكثر الوقت

 .به النشاط تنفيذ يتم ان احتماال األكثر الوقت وهو

 تسريع المشروع

 االسةةةتعداد مةةةع املشةةةروع انهةةةاء وقةةةت تسةةةريع بموجبهةةةا يةةةتم التةةةي العمليةةةة

 .التسريع هذا على املترتبة اإلضافية التكاليف لتحمل

 :التالية الجوانب الى االنتبا  يجب وعليه

واملنفعة الكلفة ملبدأ اخضاعه يجب التسريع قرار عملية. 

منها للتسريع موجبة أسباب وجوب ضرورة: 

متفائلةة تنفيذيةة أوقةات وجةود مةثال: املشروع جدولة في خطا وجود 

 .املشروع ألنشطة الالزم من أكثر

األنشةطة بعض تنفيذ تأخر الى تؤدي (داخلية بيئية) ظروف نشوء 

مثةةل  ككةل املشةةروع تنفيةذ تةأخر الةةى تنفيةذها تةأخر يةةؤدي والتةي الحرجةة

 ظهةةةةةةةةةور  ،الحرجةةةةةةةةةة املةةةةةةةةةوارد بعةةةةةةةةةض وصةةةةةةةةةول  تةةةةةةةةةأخر ،العةةةةةةةةةاملين غيابةةةةةةةةةات)

 ،.. الخالسيولة توفر عدم ،فنية صعوبات

تنفيةةةةذ تةةةةأخير الةةةةى تةةةةؤدي ان ممكةةةةن( خارجيةةةةة بيئيةةةةة) ظةةةةروف نشةةةةوء 

 ،مناخيةةةةةةةةة ظةةةةةةةةروف ،املةةةةةةةةوردين تةةةةةةةةأخر: مثةةةةةةةةل الحرجةةةةةةةةة األنشةةةةةةةةطة بعةةةةةةةةض

 .الخ........،اجتماعية اضطرابات

الكلف تحمل وعليه الزبون  طلب على بناء التسريع. 

حكومية وتشريعات قانونية تغييرات   
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 املحاضرة السابعة
 خطوات: 6بيرت  ألسلوب األساسية الخطوات

 كةةةل إلنهةةةاء محتملةةةة أوقةةةات ثالثةةةة تحديةةةد يةةةتم.1

 املشروع أنشطة من نشاط

 مةةةةن نشةةةةاط لكةةةةل ET املتوقةةةةع الوقةةةةت تحديةةةةد.2

 املعادلةةةةةةةةة باسةةةةةةةةتخدام وذلةةةةةةةة  أنشةةةةةةةةطة املشةةةةةةةةروع

 :التالية الرياضية

 املشةةةةروع ألوقةةةةات σ2 التبةةةةاين احتسةةةةاب .يةةةةتم3

 ككل

 
𝑬𝑻 =

𝒂 + 𝟒𝒎 + 𝒃

𝟔
 

 

 مةةةةةن نشةةةةةاط لكةةةةةل التبةةةةةاين احتسةةةةةاب طريةةةةةق عةةةةةن

 التباينةةةةةةةةةات هةةةةةةةةةذ  جمةةةةةةةةةع ثةةةةةةةةةم املشةةةةةةةةةروع، أنشةةةةةةةةةطة

( الحةرج املسةار على تقع التي) الحرجة لألنشطة

 علةةةةةى تقةةةةةع التباينةةةةةات التةةةةةي جمةةةةةع حاصةةةةةل ويكةةةةون 

 ككل املشروع تباين هو الحرج املسار

 :يلي كما التباين احتساب ويتم

 

 املعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاري  االنحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراف احتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب .يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتم4

 الرياضية: املعادلة حسب σللمشروع

 Zللمشةةةروع املعياريةةة القيمةةةة احتسةةةاب يةةتم .5

 :التالية املعادلة حسب

 للقيمةةةةةةةةةةةةةة االحتمةةةةةةةةةةةةةاالت جةةةةةةةةةةةةةدول  الةةةةةةةةةةةةةى نةةةةةةةةةةةةذهب .6

 Z بجدول  اإلحصاء في يسمى ما وهو املعيارية،

 

 

 ان حي 

 𝑢: الحرج املسار على املشروع انهاء وقت. 

𝑥: فيه املشروع ننهي الن نسعى الذي الوقت. 

 σ:للمشروع املعياري  االنحراف 

 

 التي املعيارية للقيمة املقابل االحتمال نستخرج

 5 النقطة في معنا نتجت

 ننهي ان )احتمالية( املئوية النسبة هي فتكون  

 )نرغب اليه نسعى الذي الوقت في املشروع

 (.به

 

 

 

 PERT بيرت ألسلوب توضيحي: مثال

 أسلوب باستخدام املشروع شبكة بتطوير القيام املشروع في الشبكية بالبرمجة املعنيون  أراد –( الور  محرقة مشروع) السابق املثال الى بالعودة

 .بيرت

 .احتماال واألكثر واملتشائمة املتفائلة االوقات حددوا حي 
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 .فيه انتهاؤ  املتوقع األصلي الوقت من واحد أسبوع بعد املشروع ينهي ان احتمال دراسة :املطلوب

 النشاط النشاط السابق الوقت املتفائل باألسبوع األكثر احتماال باألسبوع الوقت املتشائم باألسبوع الوقت

3 2 1 - A 

4 3 2 - B 

3 2 1 A C 

6 4 2 A,B D 

7 4 1 C E 

9 2 1 C F 

11 4 3 D,E G 

3 2 1 F,G H 

 حل املثال:

 :التالي النحو على نشاط لكل املتوقع الوقت احتساب يتم -1

 :التالي النحو على يكون  A للنشاط املتوقع الوقت حساب للتوضي 

𝑬𝑻𝑨 =
𝒂 + 𝟒𝒎 + 𝒃

𝟔
=

𝟏 + 𝟒 × 𝟐 + 𝟑

𝟔
= 𝟐 𝒘𝒆𝒆𝒌𝒔 أسبوعين 

 الحرج املتوقعة واملسار لألوقات الحرج املسار وتحديد املسارات جميع وحساب القطب على النشاط املشروع بطريقة شبكة رسم يتم -2

 .أسبوع 15 يكون 

 هو:  A للنشاط التباين فمثال الرياضية، املعادلة باستخدام املشروع أنشطة من نشاط لكل التباين احتساب يتم -3

   
  .A,C,E,G,H األنشطة وهي الحرج املسار على تقع التي لألنشطة التباينات بتجميع وذل  ككل املشروع تباين احتساب يتم -4

 

𝛔𝟐 𝑷=𝟑.𝟏𝟏𝟏 

 :التالي النحو على الرياضية املعادلة باستخدام وذل  للمشروع املعياري  االنحراف احتساب -5

    = 

 :ككل للمشروع Z املعيارية القيمة احتساب يتم -6

 



 

34 
ملخص املشاريع : عبدهللا رساج                                                                                                                 املنادي  

𝐙𝑷=𝑿−𝝁
𝝈𝑷

=
𝟏𝟔−𝟏𝟓

𝟏.𝟕𝟔𝟒
= 𝟎. 𝟓𝟔𝟔𝟖 

 

 الوقت من واحد أسبوع بعد املشروع انهاء إمكانية نحسب ان املطلوب الن ، السؤال من جاءت  X=16 قيمة : مالحظة

   أسبوع 15=الحرج املسار ان وبما( الحرج الوقت) املتوقع

 .أسبوع =X 16 قيمة اذن

 ان: حي                            

 𝑢 الحرج املسار على املشروع انهاء وقت. 

 𝑥 فيه املشروع ننهي الن نسعى الذي الوقت. 

σ للمشروع املعياري االنحراف 

 𝛔𝟐 املشروع تباين النشاط طبيعة التباين ET (أسبوع)املتوقع الوقت النشاط
𝑷      

 

A 2 0.111 0.111 حرج 

B 3 0.111 راكد - 

C 2 0.111 0.111 حرج 

D 4 0.444 راكد - 

E 4 1.000 1.000 حرج 

F 3 1.778 راكد - 

G 5 1.778 1.778 حرج 

H 2 0.111 0.111 حرج 

 3.111 املجموع لتباين املشروع
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 تسريع املشروع:

 عملية التسريع

الحرج املسار على باألساس تبدأ التسريع عملية 

 .األطول  املسار ألنه 

وقةةةةةةةت تقصةةةةةةةير يعنةةةةةةةي املشةةةةةةةروع تنفيةةةةةةةذ لوقةةةةةةةت تسةةةةةةةريع 

 الحرجة. األنشطة تسريع طريق عن الحرج املسار

كانةةت إذا ونقةةرر  األخةةرى  املسةةارات الةةى ينظةةر ذلةة  بعةةد 

 علةةةةةى تةةةةةؤثر ال التسةةةةةريع عمليةةةةةة ان ام تسةةةةةريع الةةةةةى بحاجةةةةةة

 هي. كما وتبقى املسارات تل 

 مثال

 :املشاريع أحد لبرمجة مسارات 4 لدينا كان إذا

 .أسبوع 60= الحرج(  املسار) األول  املسار

 .أسبوع 50=      الثاني املسار

 .أسبوع 40=      الثال  املسار

 أسبوع. 45=       الرابع املسار

 .أسبوع 52 في لينتهي املشروع تسريع أردنا وإذا

 حتى املسارات أطول  سيبقى الحرج املسار )الن األخرى  املسارات تطال وال فق  الحرج املسار على تكون  التسريع عملية فان

 (.التسريع بعد

 .أسبوع 48 في لينتهي املشروع تسريع أردنا إذا لكن

 كلفة ستصب  وهنا أسبوع 2 بمعدل الثاني املسار تسريع وكذل  أسبوع 12 بمعدل الحرج املسار تسريع الى بحاجة فإننا

 .الثاني واملسار الحرج املسار تسريع كلفة هي التسريع

  املشروع تسريع تكلفة حساب

 التالية: املعادلة حسب زمنيه الوحدة تسريع تكلفة حساب يتم



 

36 
ملخص املشاريع : عبدهللا رساج                                                                                                                 املنادي  

 
 (التسريع وقت) الزمنية الوحدات عدد في واحدة زمنية لوحدة التسريع كلفة ضرب يتم
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 مثال

 أسبوع( )تسريع ضغ  كلفة مع الثمانية املشروع أنشطة لتنفيذ الالزمة األوقات تمثل التالي الجدول  في البيانات

 :التالية املسارات له املشروع ان علمت فاذا نشاط، لكل واحد

 A→C→E→G→H=34 Weeks األول: املسار

 A→C→F→H=20WeekS الثاني: املسار

 A→D→G→H=24Weeks الثال : املسار

 B→D→G→H=21Weeks الرابع: املسار

 .أسبوع لكل التسريع وتكلفة األسبوع/ والوقت النشاط يوض، التالي والجدول  

كلفة 

 التسريع/االسبوع

 النشاط الوقت/االسبوع
1000 6 A 
500 3 B 

1500 5 C 
1250 4 D 
500 8 E 

1000 3 F 
1500 8 G 
750 6 H 

 مدة عن نشاط أي تسريع يزيد ال ان بشرط أسبوعا، 28= الجديد املسار ليصب  املشروع تسريع كلفة حساب :املطلوب

 .فق  أسبوعين

 :الحل

 االول  املسار هو الحرج املسار :A→C→E→G→H=34 Weeks 

 انه بمعنى أسبوعا. 34 والبالع األصلي الحرج املسار وقت ان يعني هذا فان أسبوعا، 28 سيكون  الجديد الحرج املسار وقت ان وبما 

 .تسريعه بعد حتى الحرج املسار سيبقى

 فق  األصلي الحرج املسار على فق  يكون  سوف التسريع لذا. 

 الحرج النشاط الى فإننا نذهب فق ، أسبوعين عن نشاط أي تسريع يزيد ال وبح  أسابيع، 6 هو للتسريع املطلوب الوقت ان وبما       

 .دوالر 1000 وبكلفة اسبوعين، بتسريعه ونقوم E للنشاط هو تسريع كلفة اقل الى وننظر(  الحرج املسار على يقع )الذي

 النشاط وهو الكلفة حي  من يليه الذي النشاط الى ننظر ثم H لألسبوعين دوالر 1500وبكلفة  أسبوعين بتسريعه ونقوم. 

 النشاط الكلفة في يليه والذي Aلألسبوعين دوالر 2000 وبكلفة أسبوعين يسرع. 

 هي: التسريع كلفة اجمالية تكون  وبهذا 

 .دوالر 4500=1000+1500+2000 
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 )الثامنة املحاضرة(

 .املنتدى في الطالب مناقشات على بناء كتابته وتم مصور  غير السؤال : املشروع موازنة فوائد من

  ء.االدا قياس - أ

 

 

 

 

 :  بسبب ربحية غير مشاريع بتمويل املنظمات تقوم

 . الجودة -أ

  .جديدة معرفة تطوير- ب

 .املشروع مدير -ج

 . املخفضة الكلف -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 :املنتدى في الطالب مناقشات على بناء كتابته وتم مصور  غير السؤال : التقديرية املوازنات اعداد عوامل من

    .  وع املشر  حجم - أ

 

 

 : طريقة استخدام الى حاجة اكثر املشروع اصب  كلما التنوع زاد كلما

 . التقديرية املخصصات طريقة -أ

 .املتاحة املخصصات طريقة -ب

 .اسفل الى األعلى من املوازنة اعداد طريقة -ج

  .علىا الى اسفل من املوازنة اعداد طريقة- د

 

 

 

 

) األهداف إلى الوصول  على والقدرة لإلنجاز أداة )تخطي  

املناسب الوقت في املوارد وتوفير تحديد املوارد( )تخصيص  

 ()الفعلية والتكلفة املقدرة التكلفة بين للمقارنة معيار رقابة. 

 (األداء قياس )االم املنظمة برسالة ارتباطها ومدى املشروع بأهداف ربطها – الكلف -املوارد كمية حساب 

 تمويل املشاريع غير الربحيه

 :منها عديدة ألسباب وذل  رابحة غير مشاريع تمويل الى املنظمات تضطر األحيان بعض في

 .رسالتها تحقيق في وتساعد املنظمة تخدم جديدة تكنولوجيا او جديدة معرفة تطوير-1

 في املنافسة ودخول  املشروع مجال في قدم موطئ على الحصول  في االم الشركة مساعدة-2

 .الحقل هذا

 إلتمةةةةام الالزمةةةةة الخةةةةدمات او الالزمةةةةة األجةةةةزاء بعةةةةض علةةةةى الحصةةةةول  مةةةةن الشةةةةركة تمكةةةةين-3

 .الشركة به تهتم الذي املنتج او العمل

 .القادمة املقاوالت او العطاءات في موقعها تحسن من الشركة تمكين-4

 .االم للشركة التنافس ي املوقع تحسن-5

 .االم الشركة في االعمال خ  او اإلنتاج خ  توسيع-6

  .الشعب لصال، الحكومة تنفذها التي املشاريع مثل االجتماعية املسؤولية ممارسة-7

 بدرجة املشروع أنشطة في املشروع تنوع كلما املشروع: تنوع

 من طريقة )مثل دقة أكثر طريقة إلى بحاجة أصب  كلما عالية

 األعلى( إلى األسفل

 أسس اختيار طريقة املوازنة

 السائدة الثقافة -املشروع   ادارة نم   -    املشروع تنوع -   املشروع حجم -
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 : الطريقة وبهذ  التقديرية املخصصات طريقة  املوازنة اعداد طر   من

  .التاريخية والبيانات السابقة التجارب على تعتمد للمشروع تقديرية مخصصات حساب يتم- أ

 .املشروع على املشرف قبل من للمشروع املخصصات تقدير يتم -ب

 . الدنيا االدارية املستويات قبل من للمشروع املخصصات تقدير يتم -ج

 .العمل هيكل تجزئة على املوازنة اعداد تعتمد -د

 

                                                                                                        تعتمد طريقة املخصصات التقديرية على :

                      .                                                                                                                             تقديرات احصائية -أ

                                                                                                                               .                 التجارب الجديدة -ب

                                                                                                                               . التجارب السابقة وبعض البيانات التاريخية -ج

                     . اراء العمالء -د

 

 

 

 

 

 

                                                                                              :  املربحة غير املشاريع تمويل اسبابمن 

                                                                                          .فق  األم للمنظمة التنافس ي املوقع تحسين -أ

                                                                                        .فق  األم املنظمة تخدم جديدة تقنية تطوير -ب

                                                           .األم املنظمة تخدم جديدة تقنية وتطوير األم للمنظمة التنافس ي املوقع تحسين- ج

    .العاملين رغبة -د

:                                                                            تقوم املنظمة بتمويل املشاريع الغير املربحة بهدف 

                                                                                                                               . دعم امليزة التنافسية-أ

                                               ارضاء مدير املشروع .                                                                                   -ب

                          ارضاء مدير املنظمة .                                                                                                          -ج

 ارضاء مدير االنتاج .   -د

 

 

 طريقه املخصصات التقديريه

 لتاريخيةا البيانات وبعض السابقة التجاربعلى  تعتمد للمشروع تقديرية مخصصات حساب يتم الطريقة هذ  وفق◄

 التقديرات في استخدامها عند التكلفة وقليلة سهلة الطريقة هذ  تعتبر◄

 التقدير في خطأ حصول  احتمال من عالية نسبة تحتمل أنها سلبياتها من ◄
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 :  طريق عن وادارتها الكلف عن التعبير يتم

 .املشروع جدولة -أ

 .املواصفات جدولة -ب

 .االجتماعات جدولة -ج

 .املشروع موازنة- د

 

 

 :  أسلوب استخدام الى تميل فإنها مركزية اإلدارة كانت اذا

  . التقديرية املخصصات طريقة -أ

  . املتاحة املخصصات طريقة -ب

 . أسفل الى اعلى من املوازنة اعداد طريقة- ج

 . اعلى الى أسفل من املوازنة اعداد طريقة -د

 املحاضرة الثامنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحديةةد طريةةق عةةن املشةةروع تكلفةةة تقةةدير عمليةةة هةةي املشةةروع موازنةةة

 التكلفةةةةةة تقةةةةةدير املشةةةةةروع مةةةةةع انشةةةةةطة كافةةةةةة لتنفيةةةةةذ الالزمةةةةةة املةةةةةوارد

 .استخدامها وقت املوارد لهذ  املتوقعة

 

 ستستخدم غالبا فإنها مركزية اإلدارة كانت إذا املشروع: ادارة نم 

 فإنها مركزية غير اإلدارة كانت فإذا األسفل إلى األعلى من طريقة

 األعلى إلى األسفل من طريقة ستستخدم

 خطوات تحديد املوازنة

املشروع لتنفيذ الالزمة باملوارد التنبؤ. 

املوارد هذ  فيه نحتاج الذي بالوقت التنبؤ. 

استخدامها وقت املوارد هذ  بتكلفة التنبؤ. 

املوارد هذ  على التضخم بأثر التنبؤ. 

املوارد هذ  على للحصول  السعي أثناء املشروع ستواجه التي املحتملة باملخاطر التنبؤ. 

 طر  اعداد املوازنة

 التالية: الطر   إحدى باستخدام املشاريع في التقديرية املوازنة اعداد يتم

 التقديرية املخصصات طريقة .1

 األسفل إلى األعلى من طريقة .2
 األعلى إلى األسفل من طريقة .3

 طر  إعداد املوازنة التقديرية:

 التقديرية املخصصات طريقة -1

 األسفل إلى األعلى من طريقة -2

 األعلى إلى األسفل من طريقة -3
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 أسس اختيار طريقة املوازنة

 عوامل (: 4العوامل )  من مجموعة على يعتمد سابقا املذكورة الطر   إحدى اختيار إن

 إلةةةى األسةةةفل مةةةن طريقةةةة )مثةةةل دقةةةة أكثةةةر طريقةةةة إلةةةى بحاجةةةة أصةةةب  كلمةةةا املشةةةروع حجةةةم زاد كلمةةةا املشةةةروع: حجةةةم-1

 األعلى(

 )مثةل دقةة أكثةر طريقةة إلةى بحاجةة أصةب  كلمةا عاليةة بدرجةة املشةروع أنشطة في املشروع تنوع كلما املشروع: تنوع-2

 األعلى( إلى األسفل من طريقة

 كانةةةت فةةةإذا األسةةةفل إلةةةى األعلةةةى مةةةن طريقةةةة ستسةةةتخدم غالبةةةا فإنهةةةا مركزيةةةة اإلدارة كانةةةت إذا املشةةةروع: ادارة نمةةة -3

 األعلى إلى األسفل من طريقة ستستخدم فإنها مركزية غير اإلدارة

 ومرنة( منفتحة ثقافة – محافظة مركزية )ثقافة السائدة: الثقافة-4

 طريقة من األعلى إلى األسفل

 بإعةةةةداد تقةةةوم أن األدنةةةى الهيئةةةات مةةةن يطلةةةب ثةةةةم ومةةةن األعلةةةى اإلداريةةةة املسةةةتويات قبةةةل مةةةن املشةةةةروع لتنفيةةةذ الالزمةةةة املاليةةةة املبةةةال  تقةةةدير يةةةتم◄

 لهم املسموحة السقوف ضمن واملوازنات والجداول  الخط 

 اإلجمالية املوازنة لتحديد والجداول  الخط  هذ  تجميع يتم◄

 تنفيذها تم التي املماثلة املشاريع بين املقارنة عملية على الطريقة هذ  تعتمد◄

 املخصصةةةةات طريقةةةةة مةةةةن أكثةةةةر دقةةةةة انهةةةةا باإلضةةةةافة القةةةةرار، واتخةةةةاذ التخطةةةةي  علةةةةى العليةةةةا اإلداريةةةةة املسةةةةتويات لتةةةةدريب طريقةةةةة انهةةةةا مزاياهةةةةا: مةةةةن

 .التقديرية

 من سلبياتها: أنها غير دقيقة في عملية توزيع املخصصات، وأنها الزالت تحتمل نسبة من الخطأ والبعد عن الدقة املطلوبة.

  األعلى إلى األسفل من طريقة

التالية األسئلة على على إلجابة وترتكز التقديرية املوازنة اعداد في دقة أكثر تعتبر: 

 الالزمة؟  املوارد هي ما•

 الضرورية؟  املوارد كمية هي ما•

 املوارد؟  هذ  نحتاج متى•

 املوارد؟ هذ  تكلفة هي ما•

مةةن جزئيةةة لكةةل السةةابقة األسةةئلة أنشةةطة( واسةةتخدام – عمةةل وحةةدات – عمةةل حةةزم – مهمةةات إلةةى املشةةروع )تحليةةل العمةةل هيكةةل تجزئةةة 

 النهائية امليزانية اعداد غاية إلى األعلى نحو األسفل من التكاليف جميع فيتمت الجزئيات هذ 
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 )التاسعة املحاضرة(

 : مرحلة هي التذمر إلى العمال يميل مرحلة العمل فريق بناء مراحل من

 . املناشدة -أ

 . التطبيع -ب

  .العصف- ج

 . اإلنجاز -د

 

 : الفريق بناء مراحل اهم من

 .التنفيذ مرحلة -أ

 .التأسيس مرحلة -ب

 .التصميم مرحلة -ج

 .املناشدة مرحلة- د

 

 

 السؤال : مرحلة هي العمل في واملرونة بالصبر التحلي الفريق قائد على يجب مرحلة العمل فريق بناء مراحل من

 .املنتدى في الطالب مناقشات على بناء كتابته وتم مصور  غير

 العصف – أ
 

                                                         في مرحلة العصف :                                                           

                                                                                                                     .ظهور الحاجة الى تكوين فريق العمل   -أ

                                                                                  .اعداد مايسمى بعقد االلتزام الذي يشكل مرجعية للفريق   -ب

                                                                                            . يكون الضغ  ويميل الفريق الى التذمر واالحساس بالتعب  -ج

 . يقل مستوى الصراع ملصلحة التعاون  -د

غير موجود في التصوير لكن اتذكر انه عن املراحل ) التشكيل واالنجاز والخ ( اعداد ما يسمي بعقد االلتزام في 

                                                                                                                                              مرحلة :

                                                                                                                                                  .التشكيل  -أ

                                                                                                                                                    .العصف  -ب

                                                                                                                                                          .التطبع -ج

 . االنجاز -د

 

 مراحل بناء فريق العمل 

 التشكيل -1

 العصف -2

 التطبيع  -3

 االنجاز  -4

 املناشدة -5

 مراحل بناء فريق العمل 

 التشكيل -6

 العصف -7

 التطبيع  -8

 االنجاز  -9

 املناشدة -10

 مرحلة العصف

 .عاتقهم على امللقى العمل حجم من التحقق في العاملون  يبدا-

 .بالتعب واالحساس التذمر الى هنا ويميلون  الضغ  يكون -

 خبةةةةةةةراتهم علةةةةةةةى العمةةةةةةةل أداء فةةةةةةةي ساسةةةةةةة يأ بشةةةةةةةكل العةةةةةةةاملون  يعتمةةةةةةةد-

 .وحرفيتهم

 .متجانسة كمجموعة الفريق مع العمل يقاومون -

 بهدف العمل في واملرونة بالصبر التحلي الفريق قائد على يجب-

 .والتجانس التعاون  خلق

 

 مرحلة التشكيل

 العمل فريق تكوين إلى الحاجة ظهور -

 الثقةةةةة وبنةةةةاء الةةةةبعض بعضةةةةهم علةةةةي الفريةةةةق أعضةةةةاء تعةةةةرف عمليةةةةة-

 .بينهم فيما

 التفاعةةةةةةل فةةةةةةي حةةةةةةذرين يكونةةةةةةوا ولةةةةةةذا يتعةةةةةةارفوا ال املرحلةةةةةةة هةةةةةةذ  فةةةةةةي-

 .واالتصال

 والنقاش التساؤل  موضع املشروع اهداف تكون -

 .والتدريب التنظيم على كبيرا جهدا الفريق يصرف-

.للفريق مرجعية يشكل الذي االلتزام بعقد يسمى ما اعداد-  
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   العمل فريق خصائص أحد

 . املناشدة -أ

 . التشكيل -ب

  .الفريق تركيبة- ج

 .العصف -د

                                                                      من ادوار املحافظه والصيانة داخل فريق العمل نجد دور :

                                                                                                                                           .الباح  عن املعلومات    -أ

                                                                                                                                         .الباح  عن املصلحة الذاتية   -ب

                                                                                                                                                            .املوجه  -ج

 . املشجع -د

 

 

 

 :  االفراد بين الثقافية االختالفات عناصر اهم

 .فق  الدين -أ

 .فق  الوظيفة -ب

 .فق  املهنة -ج

 .واملهنة والوظيفة الدين- د

 مرحلة التطبيع

 بعض مع للعمل وامليل بعضهم على التعود في الفريق أعضاء يبدا-

 .التعاون  ملصلحة الصراع مستوى  يقل-

 .بالتماس  الفريق يبدا-

 .الفريق أعضاء بين التعاون  في طبيعي كسلوك البناء النقد يظهر-

 .األهداف على للتركيز والطاقة الوقت من مزيدا العاملون  يبذل-

 .العمل في بالظهور  املشروع انجاز في التقدم يبدا لذل  كنتيجة-

 مرحلة اإل نجاز

 .باالستقرار الفريق أعضاء عالقة تبدأ-

 .للمشروع تفهما أكثر ويصبحون  النضوج في املشروع من وتوقعاتهم-

 تشخيص طريق عن اإلنجاز وتحقيق االرتفاع في األداء ويبدأ-

 .التنفيذ طر   وتفهم وحلها املشكالت-

 املشروع اهدافه تحقيق نحو التقدم ويتسارع للعاملين األدوار وضوح-

 مرحلة املناشدة

 .األداء تقييم يتم-

 .إنجاح في الفريق مساهمته مدى واالحتفال املستفادة الدروس تحديد-

 .االم املنظمة اهداف تحقيق في واملساهمة املشروع

 .اكماله بعد املشروع وتسليم انهاء مرحلة في املرحلة تكون  غالبا-

  العمل فريق خصائص

 التدريب-4الفريق   تركيبة-3  للفريق االلتزام عقد وجود-2للفريق  رايي وجود -1

 اتخاذ القرارإجراء -8       املحاسبه-7          أالهداف الواضحة-6    القواعد األساسية-5

 القيادة-12     االتصاالت املفتوحة-11    الثقه-10    املوارد-9      

 

 تجد: العمل فريق داخل االختالفات صور 

 (أنثى/  )ذكر النوع 

 العمر 

  الوظيفي أو اإلداري  املستوى 

 والتخصصات املهن 

 االهتمامات 

 (والتقاليد. العادات )الدين، الثقافة . 

 الجنسية 

 :العمل فر   أدوار

 – املنسق– املعلومات معطي – املعلومات عن الباح  – املبادأة)  املهام: أدوار - 1

 (املقوم – املوجه

 عن املعبر– املتابع – املستويات واضع – املشجع) : والصيانة املحافظة أدوار - 2

 ( الفريق مشاعر

 الباح – املعوقات يضع الذي أو املعار  – العدواني)  : الفريق ضد أدوار - 3

 العقلية ذو – الذاتية املصلحة عن الباح  – فق  والتقدير اإلعتراف عن

 (. املسيطر – املنغلقة
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                                                                              فر  من خصائصها العمل في املجال االفتراض ي :

                 .                                                                                                                              فر  املهام -أ

                                                 .                                                                                                 فر  االدارة -ب

                                                                                                                             .   فر  العمل االلكترونية -ج

 . مو واض، في التصوير -د

 املحاضرة التاسعة

 املشروع فريق إدارة

 املشاكل السيما بعض يواجه قد انه االن معه سيعمل الذي الطاقم اختيار بعمليه يقوم قد املشروع مدير ان من الرغم على

 ان املشروع مدير على البد وعليه االمر ووحدة للمشروع الوالء يتأثر وقد الوظيفية، اإلدارات من الطاقم هذ  استعارة تم إذا

 املشروع. اهداف تحقيق نحو وفاعليه بكفاءة فريقه يقود

 مزايا تكوين فر  العمل اهمية فر  العمل تعريف فريق املشروع

 مجمةةةةةةوع هةةةةةةو املشةةةةةةروع طةةةةةةاقم او املشةةةةةةروع فريةةةةةةق

 وتحةةت املشةةروع مةةدير مةةع يعملةةون  الةةذين االفةةراد

 أهدافةةه الةةى بةةه والوصةةول  املشةةروع إلنجةةاز ادارتةةه

 .املطلوبة واملواصفات والكلفة الوقت في

 بأنةةةةةه للمشةةةةروع العمةةةةل فريةةةةةق ايضةةةةا يعةةةةرف كمةةةةا

 مهنيةةةةة تخصصةةةات ذوي  األعضةةةاء مةةةن مجموعةةةة

 محةةةةدد  أهةةةداف لتحقيةةةق معةةةا يعملةةةون  متنوعةةةة

 وعملهةةم محةةدودة زمنيةةة لفتةةر  باملشةةروع خاصةةة

 فيمةةةةةةةا املتبةةةةةةةادل وبالتعةةةةةةةاون  جمةةةةةةةايي بشةةةةةةةكل يةةةةةةةتم

 .بينهم

املنظمات وتقدم نجاح ركائز إحدى هي. 

بةةةين والتكامةةةل التعةةةاون  إلةةةى الحاجةةةة هنةةةاك 

 .املشروع أهداف لتحقيق العاملين

املشتركة املهام إلنجاز فعالة أداة تعتبر. 

العمل إنتاجية من ترفع. 

املرونة على تساعد. 

الجودة مستوى  تحسن. 

العمالء رضا تحقيق على تعمل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التنظيمي العمل ملخرجات أعلى قيمة تعطي 

فةي العةاملين لألعضةاء الرضةا مةن جةوا تخلةق 

 الفريق

األعضاء بين النظر وجهات تقرب 

واإلبدايي الفكري  اإلنتاج من جو تخلق 

التكاليف تقليل في تساهم 

Deanship of E-Learning and Distance 

Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :منها العمل فر   ألنماط مختلفة تصنيفات هناك

 محدد موضوع أو حلها يراد معينة مشكلة لحل تستخدم املهام: فر  -1

 املشاريع في تعمل التي العمل فر   تدخل النوع هذا في إنجاز  مطلوب

 علةةةى يشةةرفون  الةةذين املةةوظفين مةةن املتكونةةة الفةةر   وهةةي اإلدارة: فةةر  -2

 .املنظمة في التنظيمية أو التشغيلية الوحدات

 .االفتراض ي املجال في العمل خصائصها من اإللكترونية: العمل فر  -3
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 أنماط فر  العمل

 مختلفة: ملعايير وفقا انواع اربعة الى العمل فر   قسم فقد مهرمان للباح  اخر تصنيف

 :الهدف او العمل حسب/ 1

 .العمل إجراءات تحسن الى تهدف: التحسين فر   •

 .الجديدة الخدمات او املنتجات بتنمية الفر   هذ  تهتم: املهام انجاز فر   •

 

 :الوقت حسب/ 2

 .املنظمة بقيت طاملا بتكوينها تبقى: دائمة فر   •

 .محددة لفترة تكوينها يبقى: مؤقتة فر   •

 

 :املتاحة الحرية درجة حسب/ 3

 .األساسية القرارات بأخذ الفر   أعضاء يتمتع: نفسها تدير فر   •

 .الجماعة ألعضاء القرارات باتخاذ القادة يقوم: عمل جماعات •

 

 :السلطة هيكل حسب/ 4

 .التخصصات مختلف من أعضاء من مكونه فر   •

 .التخصص نفس من األعضاء من مكونه فر   •
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 خاصية : 12خصائص فريق العمل الناج، 

 االلتزام عقد وجود-2 :للفريق رايي وجود-1

 :للفريق

القواعد -5 :التدريب-4 الفريق تركيبة-3

 األساسية

أالهداف -6

 الواضحة

 هةةي للمنظمةةة العليةةا اإلدارة*

 فةي واملةوارد الةدعم توفر التي

 املناسبة. وبالكمية الوقت

 يكةةون  غالبةةا املشةةروع مةةدير*

 حلقةةة يمثةةل الةةذي الشةةخص

 املشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروع بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين الوصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل

 العليا واإلدارة

 وثيقةةةةةة هةةةةةو االلتةةةةةزام عقةةةةةد*

 رسةةةةةةةةةةةةةةةةالة تحةةةةةةةةةةةةةةةةدد رسةةةةةةةةةةةةةةةةمية

 حةةةةةةةدود أهدافةةةةةةةه، الفريةةةةةةةق،

 صةةةةةةةةةةالحياته ومةةةةةةةةةةدى عملةةةةةةةةةةه

 التةةةةةةةةةةةةةةةةي املةةةةةةةةةةةةةةةوارد ومصةةةةةةةةةةةةةةةادر

 .يحتاجها

 الفريق أعضاء يحدد كما*

 ومسؤولياتهم. وادوارهم

 مةةةن االلتةةةزام عقةةةد ينةةةاق *

 ويوقةةةةةةةةةةةةةع ومةةةةةةةةةةةةةدير  الفريةةةةةةةةةةةةةق

 كمةةةةا مرجعةةةةا، ليكةةةةون  عليةةةةه

 معرفتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي يشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارك

 أصةةةةةةةةحاب عليةةةةةةةةه والتوقيةةةةةةةةع

 فةةةةةةةةةةةي األساسةةةةةةةةةةةيين املصةةةةةةةةةةةال،

 .املشروع

 حجةةةةم تحديةةةةد يجةةةب*

 علةةةةةةةةةةةةى بنةةةةةةةةةةةةاء الفريةةةةةةةةةةةةق

 .املشروع حجم

 بةةةةةةةةةةةةالخبرات إمةةةةةةةةةةةةداد *

 والالزمةةةةةةةةةةةةةةة املتنوعةةةةةةةةةةةةةةة

 .للمشروع

 تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدريب يجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب*

 مهةةةةةةارة علةةةةةةى الفريةةةةةةق

 حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل وتقنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات

 .املشاكل

 االتصةةةةةةةةةال مهةةةةةةةةةارات*

 .االخر وقبول 

 ومةةةةةةةةا فنيةةةةةةةة مهةةةةةةةرات*

 الكفةاءة برفةع يتعلق

 االنتاجية

 الفريةةةةةةةةةق علةةةةةةةةةى يجةةةةةةةةةب

 قواعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد تطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوير

 تحكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم أساسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية

 العمليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات

 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين واالتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاالت

 .الفريق أعضاء

 األهةةةةةةةةةةةةةةةداف تحةةةةةةةةةةةةةةةدد*

 واض،. بشكل

 لتكةةةةةةةةةةةةةةةةون  صةةةةةةةةةةةةةةةةالحة*

 ملسةةةةةةةةةةةةةةةةتوى  مقيةةةةةةةةةةةةةةةةاس

 .النجاح

 رسةةةالة مةةةن مشةةتقة*

 .االم املنظمة

االتصاالت -11 الثقه-10 املوارد-9 إجراء اتخاذ القرار-8 املحاسبه-7

 املفتوحة

 القيادة-12

 عةةةةةةةةن دوريةةةةةةةة تقةةةةةةةةارير تقةةةةةةةدم*

 .الفريق أداء

 علةةى للمحاسةةبة االسةةتعداد*

 .األداء

 عمليةةةةةةةة إجةةةةةةةراءات توضةةةةةةةي 

 داخةةةةةةةةةةةةةةةةةةل القةةةةةةةةةةةةةةةةةةرار اتخةةةةةةةةةةةةةةةةةةاذ

 اعتمةةةةةةةةةةةةةاد وسةةةةةةةةةةةةةبل الفريةةةةةةةةةةةةةق

 .املتخذة القرارات

 املةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوارد تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوفير*

 إلنجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاح الالزمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 باإلضةةةةةةةةةةافة املشةةةةةةةةةةروع

 .املوارد توفير الى

 الالزمةةةةةة املعلوماتيةةةةةة*

 الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى للوصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول 

 .األهداف

 العليةةةةةةا اإلدارة ثقةةةةةةة*

 .الفريق بأعضاء

 الفريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق ثقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة*

 الةةةةةةةةةةةةبعض ببعضةةةةةةةةةةةةهم

 بأنفسهم. وثقتهم

 االتصةال على القدرة

 املعلومةةةةةةةةةةةةات وتبةةةةةةةةةةةةادل

 وسةةةةةةةةةةةماع واالنصةةةةةةةةةةةات

 .االخر

 املشةةةةةةةةةةةةةةةةروع مةةةةةةةةةةةةةةةةدراء*

 يتمتعةةةةةةةةةةةةوا ان يجةةةةةةةةةةةةب

 التةةةأثير علةةةى بالقةةةدرة

 والحةةةةةةةةةةةة  والتحفيةةةةةةةةةةةةز

 تحقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى

 .األهداف

 قةةةةةةةةةةةةدوة يكونةةةةةةةةةةةةوا ان*

 بهةةةةةةةةةةةم االقتةةةةةةةةةةةداء الةةةةةةةةةةةى

 لحةةةةةةةةةةةةةةةةةةل ومرشةةةةةةةةةةةةةةةةةةدين

 والةةةةةةةةةةةةةةتعلم املشةةةةةةةةةةةةةةاكل

 .منهم
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 أخطاء فر  العمل تماس  فريق العمل

 التةةةراب  مةةةن عاليةةةة درجةةةة وجةةةود إلةةةى التماسةةة  مصةةةطل، يشةةةير

 مةةةةةةن تزيةةةةةةد التةةةةةةي العوامةةةةةةل رصةةةةةةد ويمكةةةةةةن الفريةةةةةةق وحةةةةةةدات بةةةةةةين

 كالتالي: املشروع عمل فريق تماس 

 .الفريق أعضاء بين عليها واالتفا  األهداف وضوح - 1

 .املشروع( مدير) للفريق وفعال كفء قائد وجود - 2

 أعضةةةةةةةةاء بةةةةةةةةين واملتبةةةةةةةةادل املسةةةةةةةةتمر التفاعةةةةةةةةل فةةةةةةةةر  تةةةةةةةةوفر - 3

 .الفريق

 .العمل لفريق املناسب الحجم - 4

 .الفريق داخل الصراع مساحة قلة - 5

 .العليا اإلدارة طرف من الفريق ألداء املناسب التقويم - 6

 لألسةةةةةباب وهةةةةةذا األخطةةةةةاء بعةةةةةض فةةةةةي املشةةةةةروع عمةةةةةل فريةةةةةق يقةةةةةع

 التالية:

 فريةةةةةق تكةةةةةوين تةةةةةم أجلهةةةةةا مةةةةةن التةةةةةي األهةةةةةداف وضةةةةةوح عةةةةةدم - 1

 العمل

 العمل فريق تكوين في السرعة - 2

 العمل فريق أعضاء بعض اختيار سوء - 3

 تنفيةةةةذ أثنةةةةاء العمةةةةل لفريةةةةق واملةةةةوارد اإلمكانةةةةات تةةةةوفر عةةةةدم - 4

 املشروع

 الكافية الصالحيات العمل فريق إعطاء عدم - 5

 مفرط بشكل السلطة ألسلوب املشروع مدير ممارسة - 6

 حسةةاب علةةى إرضةةاء  محةةاولين الفريةةق ملةةدير األعضةةاء تملةةق - 7

 املشروع مصلحة

 الخصائص الواجب توفرها في عضو الفريق

 .Technically competent العالية الفنية املهارة/ 1

 يكةةةةون  أن يجةةةةب الفريةةةةق فةةةةي العليةةةةا املناصةةةةب ذوي  األعضةةةةاء/ 2

 .Politically sensitive املنظمة إدارة من عالية قبول  لديهم

-Strong Problem املشةةةةةةاكل حةةةةةةل نحةةةةةةو القةةةةةةوي  التوجةةةةةةه/ 3

orientation. 

 .Strong Goal-orientation الهدف نحو القوي  التوجه/ 4

 .بالنفس العالية الثقة/ 5
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 )العاشرة املحاضرة)

 :  على الصراع هذا يكون  ما غالبا الخصوم صراع

 . الشخصية املصال، -أ

 . املشروع أهداف -ب

  .التعاقدية الشروط- ج

 . العمل فريق أعضاء -د

 )) سؤال اختبار((  هو الحلفاء صراع

 . العمل فريق أعضاء بين الصراع -أ

 . املنظمات بين الصراع -ب

  .املشروع داخل واألقسام املجموعات بين الصراع- ج

 . املشروع خارج الصراع -د

 )) سؤال اختبار(( :  بسبب العمل فريق داخل األفراد بين صراع وجود

 . الخارجية الجهات بين العالقات في غمو  -أ

  .العمل توزيع وسوء األدوار غمو - ب

 . واملشروع املوردين بين األدوار في غمو  -ج

 .التعاقدية الشروط في غمو  -د

 : )) سؤال اختبار(( بسبب يكون  ما غالبا فريق أعضاء بين الصراع

 .فق  األدوار في غمو  -أ

 .فق  األفراد بين العمل توزيع سوء -ب

 .فق  التعاقدية الشروط -ج

 .االفراد بين العمل توزيع سوء و األدوار في غمو - د

 

 )) سؤال اختبار(( :  وجود الصراع أسبابمن

  .مختلفة أفكار- أ

 . األفراد بين الصراع -ب

 . املشروع داخل املجموعات بين الصراع -ج

 . املصلحة أصحاب بين الصراع -د

                                                                                                  )) سؤال اختبار((من اسباب الصراع في املشاريع :    

                                                                                                                                      .قناعات ومشاعر مختلفة   -أ

                                                                                                                                                 .بيئة مستقرة   -ب

                                                                                                                                            .  ةاهداف واضح -ج

 .  نظرة مستقبلية واضحة -د

 أسباب الصراع في املشاريع

 فةةةةةةةي شةةةةةةة يء حةةةةةةةدوث مةةةةةةةن التأكةةةةةةةد عةةةةةةةدم بحالةةةةةةةة مرتبطةةةةةةةة الصةةةةةةةراعات معظةةةةةةةم(1

 الوصةةول  إمكانيةةة حةةول  مختلفةةة أفكةةارا يحملةةون  األفةةراد يجعةةل ممةةا املسةةتقبل

 .املشروع أهداف إلى

 مةةةةةةن مةةةةةدخالت وجةةةةةةود عةةةةةن ناتجةةةةةةة املشةةةةةروع عمةةةةةةل بيئةةةةةة فةةةةةةي التعقيةةةةةد شةةةةةدة(2

 بسةةةةبب وكةةةةذل  بعضةةةةها عةةةةن ومختلفةةةةة عديةةةةد  ومنظمةةةةات وأقسةةةةام أشةةةةخا 

 للصراع محفز هذا كل األنشطة بين االعتمادية وجود

 معتقةةةدات يحملةةةون  املشةةةروع إنجةةةاز فةةةي يشةةةتركون  الةةةذين املصةةةال، أصةةةحاب(3

 .متعارضة وأهداف مصال، ولديهم مختلفة ومشاعر وقناعات

4(األهداف الرئيسية الثالث للمشروع: الوقت، التكلفة، واملواصفات تشكل 

.املشروع في العاملة األطراف على ضغوط  

  في املشاريعمستويات الصراع 

 وسةةةوء األدوار فةةةي غمةةو  بسةةةبب ويظهةةر العمةةةل: فريةةةق أعضةةاء بةةةين صةةراع(1

 األفراد بين العمل توزيع

 واألقسةةةام املجموعةةةات بةةين وهةةةو (الحلفةةةاء صةةراع) املجموعةةةات: بةةةين صةةراع(2

 املشةروع، املسةؤوليات اهةداف فةي غمةو  وجود أسبابه ومن املشروع داخل

 األدوار توزيةةةع كيفيةةةة فةةةي وضةةةوح عةةةدم وكةةةذل  القةةةرار اتخةةةاذ فةةةي والصةةةالحيات

 .واملوارد

3(صراع بين املشروع والجهات الخارجية: ويظهر بين املشروع أطراف 

 ويكون (  إلخ....  حكومية، هيئات الباطن، مقاولي )كاملوردين، خارجية

.املهام أداء في معينة بشروط االلتزام أو تعاقدية شروط بسبب  
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))  :  يسمى ما ويتنج األطراف هذ  بين التعار  يخلق السعي هذا مصالحه لتحقيق يسعى املنظمة في ظرف كل

 سؤال اختبار((

 . الشخص ي الصراع -أ

 . الثنائي الصراع -ب

 . املشرويي الصراع -ج

  .التنظيمي الصراع- د

 

 

 

 

 )) سؤال اختبار(( :  إنه على للصراع السلوكية املدرسة تنظر

  .مكلف لكنه التغيير عملية في حيوي  وانه منه المفر أمر- أ

 . شريي وغير ضار امر -ب

  ليس امر -ج
 
 . ذاته حد في مقيدا أو ضارا

 . استبعاد  يمكن وال حتمي ش يء -د

 

 )) سؤال اختبار(( :  انه على للصراع الكالسيكية املدرسة تنظر

 .وضروري  مطلوب امر -أ

 .بحصوله السماح وعدم وقمعة بل تجنبه ويجب شريي وغير ضارا شيئا- ب

 .ذاته حد في مفيدا امر -ج

 .املنظمة من استبعاد  يمكن وال حتمي ش يء -د

 

                                                           )) سؤال اختبار(( مدرسة ترى بأن الصراع هو ش يء ضار ويجب تجنبه هي املدرسة :

                                                                                                                      . الحديثة -د             املعاصرة -ج        .السلوكية   -ب    .الكالسيكية   -أ

)) سؤال اختبار((                                                                                    يرى انصار االتجا  املعاصر ان الصراع :

.                                                                                                                            اليمكن استبعاد  من املنظمة -أ

     .                                                                                                                             يجب تجنبه ش يء ضار و -ب

                                                               .                                                                                             غير شريي -ج

 . ليس ضارا او مفيدا في حد ذاته ولكنه ش يء حتمي وال يمكن استبعاد  من املنظمة -د

 

 

 سبب نشوء الصراع التنظيمي

باملقابل ويحصلون  فنية ومعارف مهارات يقدمون  واملوظفون  فاملدراء 

 .ومعنوية ماديه حوافز على

األرباح على يحصلون  وباملقابل املال رأس يقدمون  ملالكون ا. 

 مال على ويحصلون  خدمات أو مواد يقدمون  املوردون. 

تشبع وخدمات منتجات على الحصول  مقابل بالشراء يقومون  الزبائن 

 .رضاهم وتلقى رغباتهم

وجود إلى غالبا يؤدي قد مما مصالحه لتحقيق يسعى طرف فكل 

 التنظيمي الصراع يخلق وهنا صراعات،

 وجهات النظر حول الصراع

 شةةةةةةةةيئا الكالسةةةةةةةةيكية املدرسةةةةةةةةة تعتبةةةةةةةةر  األول: االتجةةةةةةةةا( 

 باألهةةةداف عالقةةةة لةةةه )شخصةةة ي( لةةةيس ضةةةارا( وغيةةةر شةةةريي

 .وقمعه ويجب تجنبه التنظيمية

 مفةر ال أمةرا :السةلوكية املدرسةة تعتبةر  الثاني: االتجا 

 ومطلةةوب مكلةةف ولكنةةه التغييةةر فةةي عمليةةة حيةةوي  وأنةةه منةةه

 .استبعاد  او حله

 الصةةةةةراع أن يةةةةةرى  املعاصةةةةةر: االتجةةةةةا  :الثالةةةةة  االتجةةةةةا 

 وال حتمةةةي شةةة يء ولكنةةةه ذاتةةةه حةةةد فةةةي مفيةةةدا أو ضةةةارا لةةةيس

 .املنظمة من استبعاد  يمكن
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 :)) سؤال اختبار((  الصراع مصادر من كمصدر , باألولويات املتعلقة املشاكل

  .واألدوار والصالحيات املسؤوليات توزيع في وضوح عدم- أ

 . املشروع حياة مراحل عبر الوقت إدارة -ب

 . رغبات و حاجات لهم عمالة وجود -ج

 . املعقدة الفنية الجوانب -د

 

 

 )) سؤال اختبار(( :  الفعال التفاو  عليها يرتكز التي املبادئ من

 . الوظيفية املواقع على التركيز -أ

 .الشخصية الجوانب على التركيز -ب

 . الشخصية الجوانب وليس الوظيفية املواقع على التركيز -ج

  .والفوائد املصال، على التركيز- د

 

 : )) سؤال اختبار(( الفعال التفاو  عملية متطلبات أحد

  .الثقة وإيجاد األمانة تنمية- أ

 .النشاط تنمية -ب

 .املفاو  الفريق تنمية -ج

 . املفاو  الفريق مصلحة تحقيق -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هو: الصراع كون  في التعريفات معظم تشترك

واملوارد واملصال، األهداف على خالف 

قد مما عليها للحصول  فريق او طرف كل يسعى 

 االخر الطرف حرمان الى يؤدي

عليها للحصول  بسعيه ضرر  الحا  او. 

القيم في االختالف عن أيضا الصراع ينتج قد 

 واملجموعات االفراد بين االدراكات

بين والصالحيات األدوار وضوح عدم بسبب او 

 .واملجموعات االفراد

 التفاو : عملية نجاح شروط

يةةةتم أن يجةةب األطةةراف بةةين التفةةةاو  فةةي املرضةة ي الحةةل أن 

 .املشروع أهداف على االعتداء دون 

املتبادلةةةةة الثقةةةةة روح إيجةةةةاد علةةةةى املشةةةةروع مةةةةدير يعمةةةل أن 

 .املتفاوضين بين

التةةةةةةي الحلةةةةةةول  إيجةةةةةةاد عةةةةةةن املتفاوضةةةةةةة األطةةةةةةراف تبتعةةةةةةد أن 

 عةةةةن البحةةةة  يجةةةةب بةةةةل الشخصةةةةية حاجاتهةةةةا اشةةةةباع إلةةةةى تةةةةؤدي

 .الفريق يرض ي حل

عليها املتفاو  املشكلة عن الشخصية الجوانب فصل. 

املواقةةةةةةةةةةةع علةةةةةةةةةةى ولةةةةةةةةةةيس والفوائةةةةةةةةةةةد املصةةةةةةةةةةال، علةةةةةةةةةةى التركيةةةةةةةةةةز 

 .الوظيفية

 علةةةى العمةةةل يجةةةب اتفاقيةةةة الةةةى الوصةةةول  فةةةي املحاولةةةة قبةةةل 

 تحقق خيارات وابتكار اكتشاف

املتفاوضة لألطراف املختلفة واملصال، املتبادلة املنافع. 

التفاو  في موضوعية معايير استخدام على اإلصرار. 
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     )) سؤال اختبار((                                                                                                               تهدف الشراكة الى :

                                                                     . وضع اسس مبنيه على املصال، والثقاقه املشتركة للوصول الى االهداف -أ

           .                                                                                                                              وضع خطة املشروع -ب

                                                                                                                        .         فر  وجهة نظر معينة -ج

  تحديد تكلفة املشروع -د

 )) سؤال اختبار(( :  تسمى التفاهم مذكرة

  .االمتياز عقد- أ

 . املراسالت مذكرة -ب

 . التواصل مذكرة -ج

 . التعاون  عقد-د

 

 )) سؤال اختبار(( :  البعض عند يسمى  املشاريع في الصراع حل أدوات أحد  التفاهم مذكرة

 . االيجار عقد -أ

 . االتصال عقد -ب

 .االلتزام عقد- ج

 .النشاط عقد -د

                                                                                                                                              )) سؤال اختبار(( عقد االلتزام هو :

                                                                                                                                                          .مذكرة التفاهم   -أ

                                                                                                                                                                .غير ملزم  -ب

                                                                                                                                    .غير ملزم وغير متفق عليه   -ج

 . شهادة جودة املنتج -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشراكة:

 املشةةروع مةةن أجةةزاء إلنجةةاز خارجيةةة أطةةراف علةةى املنظمةةات مةةن الكثيةةر تعتمةةد◄

 عالقةة األطةراف هةذ  وبةين املشةروع بين عالقة هناك تكون  أن لزاما أصب  لذل 

 . تقليدية عالقة وليست شراكة

 املشةةةةةتركة والثقافةةةةةة املصةةةةةال، علةةةةةى مبنيةةةةةة أسةةةةةس وضةةةةةع إلةةةةةى تهةةةةةدف والشةةةةةراكة◄

 .األهداف إلى للوصول 

 

 مذكرة تفاهم

 املشةةةةةروع مةةةةةدير بةةةةةين مكتوبةةةةةة اتفاقيةةةةةة االلتةةةةةزام(، هةةةةةي بعقةةةةةد يسةةةةةمى مةةةةةا )أو التفةةةةةاهم مةةةةةذكرة◄

 .الزبون  إشراك إلى باإلضافة الوظيفيون  واملدراء للمنظمة العليا واإلدارة

 : على األطراف من طرف كل يوافق املذكرة هذ  في◄

 فعله يتم أن يجب ما. 

 فعله يتم أن يجب متى. 

 تكلفتها وماهي نحتاجها ومتى لذل  الالزمة املوارد ماهي. 

  تشكل مذكرة التفاهم مرجع ألسس متفق عليها بين األطراف املشاركة في املشروع لتقليل 
 
اذا

 الصراعات في املستقبل
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 تعريف الصراع

عمةل أنشةطة أو محةدودة مةوارد فةي اشةتراكهما ضةرورة مةن والناتجة) أكثر أو مجموعتين( أو فردين بين االتفا  عدم من حالة هو الصراع 

 .مختلفة وادراكات وقيما مراكز امتالكهم بسبب الصراع ينشأ كما معينة.

أخرى  مجموعة سلوك مع ما ملجموعة الهدف نحو املوجه السلوك يتعار  عندما يحصل الذي التضارب او التصادم هو الصراع. 

 
االتجا  املعاصر()البعدين االساسيين للنظرة املحايدة للصراع   

األعمال تنفيذ في جديد  وأساليب طر   إليجاد محفزات اعتبارهما يمكن املنظمة في الصراع حاالت من الكثير األول: البعد. 

نفس وفي فوائد  املنظمة فتختصر الصراع يكتم أال فعليه املعاصر للمدير األساسية النشاطات أحد هي الصراع ادارة أن الثاني: البعد 

 .باملنظمة ضارا أو مدمرا يصب  بحي  بتفاقمه يسم  ال الوقت

 مصادر الصراع عبر مراحل حياة املشروع

 وبعةدها األدوار ووضةوح والصةالحيات املسةؤوليات وتوزيةع املشةروع خطة عناصر في وضوح هناك يكون  بحي  األولويات لتحديد :األولويات(1

 .األهداف الى الوصول  اجل من التنفيذ في األولويات تحديد يتم

 عقةةةةد يتضةةةمنها التةةةي والشةةةروحات التفاهمةةةات الةةةى باإلضةةةافة املشةةةروع فةةةي بهةةةةا وااللتةةةزام اتباعهةةةا يةةةتم إداريةةةة عمةةةل إجةةةراءات وجةةةود اإلجةةةراءات:(2

 .واملفاجئة الطارئة الظروف ملواجهة االحتمالية والخط  والصالحيات واملسؤوليات اإلجراءات لتوضي  املشروع في االلتزام

 .الرئيسة واملحطات والتتابع والتداخل األنشطة محدد زمني، جدول  الى املشروع خطة تحويل :الجداول (3

 .الصراع مصادر أحد تكون  قد مخالفتها او تجاوزها بها، االلتزام يفتر  حي  البنود محددة موازنة وجود :الكلف(4

 – الفنيةة باملهةارات وتتعلةق املختلفةة املراحل عبر املشروع تواجه قد التي للمشكالت الفنية الحلول  توفر مدى بها يقصد :الفنية املشكالت(5

 .التكنولوجية الوسائل

 الفكةةةةري  املةةةةال راس – الحاجةةةة عنةةةةد تةةةةوافرهم ومةةةدى)املهةةةةارات – الكفةةةاءات -الخبةةةةرة – العةةةةدد( املشةةةروع فةةةةي يعملةةةةون  الةةةذين االفةةةةراد :العمالةةةة(6

 .الصراع مصادر أحد يكون  قد الكفاءات على والحصول  عليه والحصول 

 7(األمور  الشخصية: طبيعة االفراد – مواصفاتهم الشخصية – طبيعة العالقات بينهم

 

 

 

. 
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 أدوات حل الصراع:

 التفاو  -1 الشراكة   -2

 :املشروع في املصال، أصحاب مختلف بين الناجحة الشراكة شروط

 تقةةةةةةوم وان ودعمهةةةةةةا، بالشةةةةةةراكة االم املنظمةةةةةةة فةةةةةةي العليةةةةةةا اإلدارة التةةةةةةزام(1

 .املشروع في العالقات يحكم االلتزام عقد بتطوير

 املطلوبةة االلتزامةات املشةروع فةي املصةلحة ذوي  الشركاء ينفذ ان يجب(2

 :يلي بما القيام طريق عن منهم

 .املشروع لتقدم املشترك بالتقييم القيام*

 .ظهرت إذا االختالف نقاط ومعالجة املشاكل لحل طريقة إيجاد*

 .املشتركة لألهداف املستمر والتطوير بالتحسين القبول *

 .الشراكة لهذ  الطرفين في العليا اإلدارة دعم*

 لتنفيةذ دوريةة مراجعةة بعمةل يقومةا بةان يلتزمةان ان يجةب الشركاء كال(3

 .املشروع انهاء حتى ذل  يستمر وان الرئيسة واملحطات املشروع

 اتفةةا  إلةةى والوصةةول  الخةةالف لحةةل أداة هةةو التفةةاو  التفةةاو : تعريةةف

 . عليه حصل عما   را أنه فريقين كل معه يشعر

 طةةةرف أي يسةةةتطيع ال أمثةةةل حةةةل إلةةى الوصةةةول  هةةةو التفةةةاو : مةةةن الهةةدف

 مةةةةةةةةن أي حسةةةةةةةةاب علةةةةةةةةى االقتةةةةةةةةراح ذلةةةةةةةة  يكةةةةةةةةون  أن بةةةةةةةةدون  مثلةةةةةةةةه يقتةةةةةةةةرح أن

 الفريقين

 

 مذكرة تفاهم   -3

 إلةةى باإلضةةافة الوظيفيةون  واملةةدراء للمنظمةةة العليةا واإلدارة املشةةروع مةدير بةةين مكتوبةةة اتفاقيةة االلتةزام(، هةةي بعقةةد يسةةمى مةا )أو التفةةاهم مةذكرة◄

 .الزبون  إشراك

 : على األطراف من طرف كل يوافق املذكرة هذ  في◄

 فعله يتم أن يجب ما. 

 فعله يتم أن يجب متى. 

 تكلفتها وماهي نحتاجها ومتى لذل  الالزمة املوارد ماهي. 

  
 
 املستقبل في الصراعات لتقليل املشروع في املشاركة األطراف بين عليها متفق ألسس مرجع التفاهم مذكرة تشكل اذا
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 عشر الحاديه املحاضرة

 )) سؤال اختبار(( :  الخطرة البيئة في

 . معروفة والنتائج متوفرة املطلوبة واملعلومات البيانات -أ

  .املعروفة للبدائل املتوقعة االحتماالت- ب

 . متوقعة غير االحتماالت -ج

 .ومعروفة واضحة النتائج -د

 

 

                                                                                          )) سؤال اختبار((تتميز حالة التأكد التام في البيئة بوجود :  

                                                                                                                                                      .غمو  كبير  -أ

                                                                                                                                      .نقص كبير في املعلومات  -ب

                                                                                                                             .بدائل وحلول غير واضحة    -ج

 . معلومات كثيرة ومتوفرة -د

 

 )) سؤال اختبار(( : للمشروع األفضل القرار اختيار يتم التام التأكد بيئة في

 . احتماال األكثر -أ

 . االختيار هذا عن الناتجة املخاطر تحمل مع يريد  الذي البديل -ب

 .كلفة األقل او منفعة األعلى- ج

 . منفعة األقل و كلفة األعلى -د

 )) سؤال اختبار(( :  وتسمىالتام  التأكد عدم بيئة في املستخدمة املعايير احد - Regretمعيار 

 Savage معيار- أ

 .هورويز معيار -ب

 .بالس ال معيار -ج

 .الواقعية معيار -د

                                                                                                         )) سؤال اختبار(( معيار : savageيسمى معيار 

                                                                                                                                                  .الواقعية  -أ

                                                                                                                                                .التشاؤم    -ب

                                                                                                                                                        .التفاؤل    -ج

  الندم -د

 

 البيئة الخطرة

 معروفةةةه للبةةةدائل املتوقعةةةة االحتمةةةاالت تكةةةون  التةةةي البيئةةةة وهةةةي

 اآلخةةةةر عةةةةن يختلةةةةف وبةةةةديل نةةةةاتج عنةةةةه سةةةةينتج احتمةةةةال كةةةةل وأن

 تحمةةةةةل مةةةةةع يريةةةةةد  الةةةةةذي البةةةةةديل اختيةةةةةار املشةةةةةروع مةةةةةدير وعلةةةةةى

   االختيار هذا عن الناتجة املخاطر

 معيةةارين اسةةتخدام يمكةن االختيةةار قةةرار التخةاذ الحالةةة هةةذ  فةي

   مختلفين:

 Expected Monetary (EMV) املتوقعةةةة املاليةةةة القيمةةةة(1

Value 

 Expected Opportunity (EOL) املتوقعة الفرصة خسارة(2

Loss 

 البيئة في حالة عدم التأكد التام

 عةةةةةدم بسةةةةةبب التأكةةةةةد وعةةةةةدم بةةةةةالغمو  البيئةةةةةة هةةةةةذ  تتميةةةةةز

 ال لدرجةةةةةةة قليلةةةةةةه البيانةةةةةةات وتكةةةةةةون  الكافيةةةةةةة البيانةةةةةةات تةةةةةةوفر

 املعةةةةةايير األحةةةةةداث ظهةةةةةور  احتمةةةةةاالت توقةةةةةع فةةةةةي حتةةةةةى تسةةةةةاعد

 عةةةةةةةدم حالةةةةةةةة فةةةةةةةي األفضةةةةةةةل البةةةةةةةديل تحديةةةةةةةد فةةةةةةةي املسةةةةةةةتخدمة

 .التأكد

 

 البيئة املؤكدة

في هذا النوع من البيئة تكون  جميع البيانات املطلوبة 

متوفرة، والنتائج واضحة ومعروفه وعلى مدير املشروع أن 

األفضل. القرار يختار  

 البيئة في حالة عدم التأكد التام

 :منها متعددة معايير هناك

(األفضل أفضل )معيار املتفائل املعيار 

(األسوأ أفضل معيار)املتشائم  املعيار 

معيةةةةةةةةةار ويسةةةةةةةةةمى بةةةةةةةةةالس ال معيةةةةةةةةةار او العقالنةةةةةةةةةي املعيةةةةةةةةةار 

 .املتساوية االحتماالت

هورويز معيار او الواقعية معيار Hurwicz 

معيار او الندم معيار Regret معيار ويسمى Savage 
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 )) سؤال اختبار(( : املناسب القرار اتخاذ في للمساعدة التالي املعيار استخدام يمكن التأكد عدم بيئة في

 .املالية القيمة -أ

  .الندم معيار- ب

 .كلفة األقل او منفعة األعلى -ج

 .التام التأكد -د

 )) سؤال اختبار((  معيار توفيقي بين املتشائم واملتفائل ويتم تحديد البدائل باستخدام معامل التفاؤل هو :

                       .                                                                                                                             املعيار العقالني -أ

                                                          .                                                                                            معيار الندم -ب

                                                                                                                                                    . معيار الواقعية -ج

 .Regretمعيار  -د

                                                                                                                                                              )) سؤال اختبار(( من عناصر البيئة الداخلية :

                                                                                                                                                                                                .العمال   -أ

                                                                                                                                                                                      .التشريعات الحكومية   -ب

                                                                                                                                                                                              .املوردون   -ج

                . املنافسون  -د

 )) سؤال اختبار(( :  الخارجية البيئة عناصر من

 .املنظمة ثقافة- د                .العمال- ج               .املدراء- ب             .املوردون - أ

)) سؤال اختبار((                                                                                               مرحلة من مراحل ادارة املخاطر : اول 

                                                                                                                                       .  التخطي  للمخاطر -أ

                                    .                                                                                                      تقييم املخاطر   -ب

                   .                                                                                                                              معالجة املخاطر -ج

 .الرقابه على املخاطر  -د

 )) سؤال اختبار(( :  املخاطر إدارة مراحل من مرحلة أولي

 .املخاطر على الرقابة مرحلة -أ

 .املخاطر تقييم مرحلة -ب

 .للمخاطر التخطي  مرحلة- ج

 .املخاطر تحديد مرحلة - خ

 

 

 

  من مجموعة هي البيئة

 إلخ( ...  البشرية املوارد املنظمة، ثقافة التنظيمي، )كالهيكل الداخلية العوامل

 االقتصةةةةةةةادية، )كالبيئةةةةةةةة باملشةةةةةةةروع املرتبطةةةةةةةة والخاصةةةةةةةة العامةةةةةةةة الخارجيةةةةةةةة والعوامةةةةةةةل

 ( إلخ.. املالكون  املوردون، الزبائن، االجتماعية،

 

 مراحل تقييم املخاطر

 التخطي  للمخاطر .1

 تقييم املخاطر .2

 معالجة املخاطر .3
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 )) سؤال اختبار(( :  يحقق الذي البديل االعتبار في يأخذ املتوقعة الفرصة خسارة معيار

  .متوقعة مالية خسارة أقل- أ

  . متوقعة مالية خسارة أكثر -ب

 . ممكن وقت أقل -ج

 . ممكنة جودة أفضل -د

 )) سؤال اختبار(( :  طريق عن البدائل تحديد يتم البالس معيار خالل من 

 . باملتمم قيمة وأقل قيمة أعلى ضرب -أ

 .البدائل بين من بديل لكل الحسابي الوس  حسب- ب

 . التفاؤل  معامل حساب -ج

 . الواقعية معامل حساب -د

 

 )) سؤال اختبار(( :  إلى مصدرها حي  من املشروع في املخاطر تصنف

  .داخلية  و  خارجية مخاطر- أ

 . نفسه واملشروع السو   مخاطر -ب

 . والتنفيذ التخطي  مخاطر -ج

 . والرقابة التخطي  مخاطر -د

 )) سؤال اختبار(( :  نوعين الى مصدرها حي  من املخاطر تصنف

 .السو   ومخاطر خارجية مخاطر -أ

 .داخلية مخاطر و  خارجية مخاطر- ب

 .الطبيعة بمخاطر تتعلق ومخاطر خارجية مخاطر -ج

 . الحكومية بالتشريعات تتعلق ومخاطر خارجية مخاطر -د

 : )) سؤال اختبار(( املشروع مدير يقول   التسكين استراتيجية وفق

 .عليها والسيطرة املخاطر ملراقبة الالزمة الضرورية املقاييس استخدم سوف انا- أ

 .املخاطرة تحمل في يشاركونني االخرين سأجعل انا -ب

 ا ( .حصوله وانتظار باملخاطر القبول  ( الخيار هذا اقبل لن سوف انا -ج

 .املخاطر لهذ  املحتملة بالتبعات مهتم وانا موجودة املخاطر ان اعلم انا - د

 

 

 

 

 

 

 املعيار العقالني او معيار ال بالس: 

 القرار متخذ الن املتساوية االحتماالت معيار كذل  املعيار هذا ويسمى

يعطى احتماالت متساوية لكل حالة من الحاالت ويتم تحديد البديل عن 

 طريق حساب الوس  الحسابي لكل بديل من هذ  البدائل
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 .املنتدى في الطالب مناقشات على بناء كتابته وتم مصور  غير السؤال : املشروع مدير يقول  املنع استراتيجية في

 )) سؤال اختبار((

 . حصولها أنتظر ولن باملخاطر أقبل لن - أ

 

 

 

 

 

 

 

 مخاطر املشروع:

 أهةةةةداف إلةةةةى الوصةةةةول  عةةةةدم وتبعةةةةات الحتماليةةةةة مقيةةةةاس هةةةةو

 املخةةةةةاطر ولكةةةةةون . مسةةةةةبقا لهةةةةةا التخطةةةةةي  تةةةةةم كمةةةةةا املشةةةةةروع

 املعرفةةةة فةةةي نقةةةص بمعنةةةى التةةةام التأكةةةد عةةةدم حالةةةة فةةةي تكمةةةن

 . املستقبلية االحداث عن

 

 -للخطر:  الرئيسين املكونين فان عليه

 .حدوثه احتمال .1

 النتائج على املحتمل الخطر هذا أثر .2

 فةةي والغيةت توقفةةت املشةاريع مةن%  30 ان أظهةةرت ( (Thomas,etal,2001بهةا  قةةام دراسةة فةي

 املوازنةةةة فةةةي الةةةواردة الكلفةةة تجةةةاوزت قةةةد املشةةةاريع مةةن%  50 مةةةن اكثةةةر وان الطريةةةق، منتصةةف

 فةةةةي لةةةةه املخطةةةة  الوقةةةةت تجةةةةاوز  قةةةةد أيضةةةةا نصةةةةفها مةةةةن اكثةةةةر وان ،%  190 بنسةةةةبة التقديريةةةةة

 الوقةت فةي املشةروع اكمةال علةى وفريقةة املشةروع مةدير قدرة عدم ان.%  220 بنسبة الجدول 

 :أهمها من أسباب لعدة يعود انما مسبقا، املحددة واملواصفات املقدرة وبالكلفة املطلوب

 على يتم املشروع وموازنة املشروع وجدول  املشروع خطة: املشروع إدارة أدوات اعداد ان(1

 حالةة مع التعامل يتم انه بمعنى املستقبلية االحتماالت لتقدير التنبؤ فيها يستخدم دراسات

 .الصعوبة بال  في امر التقدير يجعل مما التأكد عدم

 أدوات اسةةةةتخدام فةةةةي ومهةةةةارات وخبةةةةرات فنيةةةةة، معرفةةةةة امةةةةتالك الةةةةى بحاجةةةةة الجيةةةةد التنفيةةةةذ(2

 مةن واحدة وغياب اخري  أمور  الى باإلضافة بذل  الخاصة والبرمجيات املشروع على الرقابة

 املشةةروع اهةةداف الةةى الوصةةول  فةةي وفريقةةه املشةةروع مةةدير قةةدرة علةةى سةةيؤثر واملعةةارف املهةةارات

 .بالضب  لها خط  كما

 يعتمةةد وانمةةا وفريقةةه املشةةروع مةةدير علةةى فقةة  يعتمةةد ال أهدافةةه وتحقيةةق املشةةروع تنفيةةذ(3

 يةةؤثر ممةةا املصةةال، تتةةداخل وقةةد. الةةخ.....  الزبةةائن – املةةوردين مثةةل عديةةدة أخةةرى  جهةةات علةةى

 .املشروع اهداف تحقيق على املشروع مدير قدرة على

 –الحكوميةةةةة القةةةوانين مثةةةةل املشةةةروع مةةةةدير قةةةدرة خةةةارج منهةةةةا بعةةةض خارجيةةةةة بيئيةةةة ظروفةةةا(4

 تقيةةةيم مةةةن البةةةد وهنةةةا. األهةةةداف تحقيةةةق علةةةى املشةةةروع قةةةدرة علةةةى تةةةؤثر قةةةد الةةةخ.....  التضةةةخم

 .مستقلة إدارة تنش ى املشاريع بعض مواجهتها وكيفية املحتملة املخاطر

 باملشروعبيئة املخاطر 

فيها التأكد عدم ومستوى  املشروع بها يعمل التي البيئة حالة على تعتمد املشروع تواجه التي املخاطر طبيعة. 

 

 في املخاطرة جعل في تساعد التي املناسبة االستراتيجيات من أكثر أو واحد وتطبيق اختبار تتضمن التي العملية وهيمعالجة املخاطر 

 االستراتيجيات: هذ  أهم ومن أهدافه إلى املشروع وصول  يعيق ال بحي  املقبولة حدودها

 بالتبعات مهتم وأنا موجودة املخاطر أن أعلم أنا املشروع: مدير يقول  االستراتيجية هذ  في) وجودها وافترا  املخاطر استبقاء استراتيجية .1

 بمواجهتها( أقوم وسوف ستظهر التي املخاطر أتقبل وأنا سيحدث ماذا ألرى  أنتظر املخاطر وسوف لهذ  املحتملة

 نتائج يؤدي لظهور  سوف الخيار هذا ألن حصولها أنتظر ولن باملخاطر أقبل لن أنا :املشروع مدير يقول  االستراتيجية هذ  )في املنع استراتيجية .2

 هذ  املخاطر( حصول  تجنب بهدف املتطلبات أو التصميم في أما تغيير بعمل أقوم سوف ولهذا مرغوبه غير

 عليها املخاطر والسيطرة ملراقبة الالزمة الضرورية املقاييس استخدم سوف أنا املشروع: مدير يقول  االستراتيجية هذ  )في التسكين استراتيجية .3

 عليها( والسيطرة املخاطر هذ  ملواجهة احتماليه خطة اعداد خالل من وذل 

 أو ) املشروع التأمين على خالل من املخاطر تحمل في يشاركونني اآلخرين سأجعل:  املشروع مدير يقول  االستراتيجية هذ  )في التحويل استراتيجية

 . لها أتعر  أن من بدال إليهم املخاطر بتحويل أقوم الفرعيين بحي  واملنفذين املوردين من عليها أحصل التي الكفاالت خالل من أو ( الخطرة األنشطة
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 بالشكل التالي: مراحل يمكن تلخيصها بعدة املخاطر وتمر ادارة

 

 

 

 

 

املعيار املتفائل )معيار افضل األفضل( : وفق لهذا املعيار يفتر  متخذ القرار ان الظروف لصالحه فيختار الحالة األفضل 

 لكل بديل ثم يختار البديل

املعيار املتشائم )معيار أفضل األسوأ(: وفق لهذا املعيار يفتر  متخذ القرار ان الظروف سيئة دائما في كل البدائل، 

 فيختار اسوا حالة لكل بديل ثم يختار األفضل من بينها، ألنه اقل ضرر 

 باستخدام البدائل تحديد ويتم واملتفائل املتشائم بين توفيقي معيار : وهو  Hurwiczهورويز  معيار او الواقعية معيار

 متخذ يكون  1 من املعامل اقترب وكلما  α ≥0≤1 املعيار قيمة وتكون  ،α بعالمة له ويشار( الواقعية معامل) التفاؤل  معامل

 القيمتين وتجمع الواقعية معيار بمتم قيمة واقل الواقعية بمعيار قيمة اعلى بضرب البديل احتساب ويتم متفائال القرار

 االفضل البديل على للحصول 

 أسلوب في فعلنا كما الندم مصفوفة الى العوائد جدول  تحويل يتم:   Savage معيار ويسمى Regret معيار او الندم معيار

 ندم اقل يقابله الذي البديل اختيار ثم البديلة الفرصة

  وتوثيقها وتحليلها ومعالجتها املخاطر الالزمة لتعريف واملمارسات تتضمن األفعال منتظمة عمليه وهي  
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 مراحل تقييم املخاطر

 التخطي  للمخاطر-1 تقييم املخاطر-2

 وتوثيةةةةةةةةةةةق تطةةةةةةةةةةةوير عمليةةةةةةةةةةةة :من جزأين وتتكون  أهدافه الى املشروع وصول  تعيق التي املخاطر تحليل ثم تحديد عملية

 مةةةةةةةن سةةةةةةةيتم التةةةةةةةي الطةةةةةةةر  

وتحليةةةةةةةةل  تعريةةةةةةةةف خاللهةةةةةةةا

 تطةةةةةةةةةةةةةةةةةوير ثةةةةةةةةةةةةةةةةةم املخةةةةةةةةةةةةةةةةةاطر

املخةةةةةةاطر  ملعالجةةةةةةة خطةةةةةة 

 الحاصةةةل التغيةةةر ومراقبةةةة

 .الخط  هذ  تطبيق في

 املخاطر تعريف املخاطر تحليل

 :منها السو   في املخاطر وتحليل لتصنيف طر   عدة وهناك

هنةاك التصةنيف هةذا علةى وبنةاء وااللغاء التجنب قابلية حي  من املخاطر تصنيف 

 التةةةي املشةةةاريع جميةةةع علةةةى تةةةوثر التةةةي املخةةةاطر وهةةةي مخةةةاطر السةةةو   :املخةةةاطر مةةةن نةةةوعين

 وتقليلها. مواجهتها يمكن وهذ  باملشروع نفسه تتعلق أخرى  ومخاطر السو   في تعمل

مةةةن نةةةوعين هنةةةاك التنصةةةيف هةةةذا علةةةى وبنةةةاء مصةةةدرها حيةةة  مةةةن املخةةةاطر تصةةةنيف 

   املخاطر:

 داخلية خارجية                                               ومخاطر مخاطر

 املرحلة نوع املخاطر

عةةةةةةةةدم تةةةةةةةةوفر خبةةةةةةةةراء، عةةةةةةةةدم وجةةةةةةةةود دراسةةةةةةةةات جةةةةةةةةدوى، 

 أهداف غير واضحة.

اعتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد 

 املشروع

تخطةةةةةةةةةي  سةةةةةةةةةريع ومتهةةةةةةةةةور، عةةةةةةةةةدم وضةةةةةةةةةوح خصةةةةةةةةةائص 

املشةةروع، عةةدم تةةوفر الةةدعم اإلداري، عةةدم وضةةوح فةةي 

 تحديد األدوار.

 التخطي 

جةةةداول املشةةةروع،  غيةةةاب املهةةةارات، الطقةةةس، تغييةةةر فةةةي

 غياب املواد.
 التنفيذ

جةةةودة رديئةةةة، عةةةدم قبةةةول الزبةةةون باملشةةةروع، مشةةةاكل 

 سيولة نقدية.
 اإلنهاء

 

 أنةةةةةةةةواع تحديةةةةةةةةد طريةةةةةةةةق عةةةةةةةةن

 تواجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي املخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاطر

 مةةةن مرحلةةةة كةةةل فةةةي املشةةةروع

 عمل مراحل

 معالجة املخاطر-3
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 )عشر الثانية املحاضرة)

 ))سؤال اختبار((  تشمل الالحقة الرقابة

 . األولى الدرجة في الضب  نظام -أ

 . الثانية الدرجة في الضب  نظام -ب

 . الثالثة الدرجة من الضب  نظام -ج

  .املشروع أهداف- د

 

 

 

 

 

 

 ))سؤال اختبار(( : املالية املوارد على الرقابة تشمل

 .الجارية املوجودات على الرقابة- أ

 .البشرية املوارد على الرقابة -ب

 . االصول  صيانة على الرقابة -ج

 . الفكري  املال راس على الرقابة -د

                                                                                                                                             ))سؤال اختبار((الرقابة على :   -من امثلة الرقابة على موجودات املشروع 

                                                                                                                                       . املوجودات املادية -أ

                                                                                                                                                                                                .الوقت   -ب   

                                                                                                                                                  . املواصفات-ج

 .التكلفة-د

                                                                                                                          ))سؤال اختبار((:   من ادوات الرقابة املالية ويمكن استخدامها في الرقابة على املشاريع

                                                                                                                                                                                  .اجية   قياس االنت -أ

                                                                                                                                   .امليزانية العمومية  -ب

                                                                                                                                                                                                                                                         .خرائ  باريتو -ج

 . الخامالرقابة على املواد -د

 

 

 

 الرقابة الالحقة 

 للمستقبل، موجهه النشاطات انتھاء بعد النوع ھذا في الرقابة وتتم

 :التالية األجزاء وتشمل

 .لھا املخط  املشروع أهداف تحقيق تم مدى أي إلى املشروع: أهداف. أ

 بنقاط الخاصة والتكاليف األوقات حساب  تم العمل: محطات. ب

 .النقاط ھذا انجاز وبعد قبل اإلنجاز

 في املستخدمة والطر   املشروع تنظيم  صف النهائي: التقرير. ج

 .ذل  وغير املشروع وتوجیه التخطي 

د. توصيات لتحسين األداء املستقبلي: وھي املقترحات الخاصة بتحسين 

.املستقبلية املشروعات أداء  

 الرقابة على املوارد املالية

 املالية( السنة خالل تدويرها يتم التي األصول )الجارية  املوجودات على الرقابة. 

املشروع موازنة على الرقابة. 

املشروع اهداف تتحقق حتى صرفه وقنوات املشروع في املستثمر املال راس على الرقابة 

 الرقابة على املو جودات املادية 

استبدالها. وتوقيت تصحيحية( ام )وقائية األصول  هذ  صيانة على الرقابة 

الغيار. وقطع والتجهيزات باملعدات الخا  املخزون على الرقابة 

 

 املاليةالرقابة -1

 إلخ...  املخزون دوران معدل االستثمار، على العائد املالیة، التدفقات قائمة العمومية، امليزانية مثل

 3-الرقابة على الجودة 

 إلخ..  اإلحصائية الرقابة خرائ  ، باریتو خرائ  مثل

 األنتاجيهالرقابة -2

 إلخ..  اإلنتاجية قياس املخزن، على الرقابة الخام، املواد على الرقابة مثل
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 ))سؤال اختبار(( : نظام هو فق  املخرجات بقياس فق  الحساسات تقوم النوع هذا وفق

 .األولى الدرجة من الضب - أ

 .الثانية الدرجة من الضب  -ب

 . الثالثة الدرجة من الضب  -ج

 . الرابعة الدرجة من الضب  -د

 

 

 

 ))سؤال اختبار(( : هي الرقابة خطوات من خطوة اول 

 .الفعلي األداء قياس- أ

 . باملخط  الفعلي األداء مقارنة -ب

 .الرقابية املعايير تحديد -ج

 .الزم ان التصحي  -د

 ))سؤال اختبار(( :  يتم وفية املشروع اهداف على الرقابة  املشروع في الرقابة عملية اهداف من

 . املادية املشروع موجودات على الرقابة -أ

 . البشرية املشروع موجودات على الرقابة -ب

 .واملالية والبشرة املادية املشروع موجودات على الرقابة -ج

 .واملواصفات والكلفة الوقت على الرقابة- د

))سؤال  . املنتدى في الطالب مناقشات على بناء كتابته وتم مصور  غير السؤال : املشروع على الرقابة أدوات من

 اختبار((

 املكتسبة القيمة - أ

                                                                                                                                                                     ))سؤال اختبار((من خصائص نظام الرقابة الناج، :   

                                                                                                                                                .عديم املرونة   -أ

                                                                                                                                                                                                      .شديد التعقيد  -ب

                                                                                .عالي التكلفة  -ج

 .يحقق اهداف املشروع ويرض ي الزبون  - ذ

                                                                                                                                                             ))سؤال اختبار(( من االبعاد التي تعكس نجاح املشروع :

               .ارتفاع التكلفة  -أ

                                                                                                                                                                                .تأخر وقت تسليم املشروع    -ب

                    .رضاء الزبون   -ج

 . عدم ربحية املشروع -د 

 الرقابة بأستخدام الضب  والرب  

 : الحساسات تقيس فق  املخرجات دون إعطاء نظام ضب  من الدرجة األولى

 النظام إمكانية القيام بإجراء تصحيحي )مثل قياس درجة الحرارة ( للجسم 

املخرجات في للتحكم إضافية أجهزة استخدام يتم الثانية: الدرجة من ضب  نظام 

 .املطلوبة للدرجة الوصول  عند بالفصل تقوم ساعة وجود عن طريق مثال التدفئة

أجهزة وجود دون  البنية مع تلقائي بتكييف يقوم الثالثة: الدرجة من الضب  نظام 

 اإلنسان مثل جسم خارجية( تحكم

 عناصر الرقابة 

 الفعلي األداء قياس 

مسبقا محددة املوضوعة باملعايير مقارنته  

األداء على التحسين بإجراء القيام. 

 

 

 أثنين: هدفين تحقيق إلى املشروع على الرقابة تسعى

 واملواصفات( والتكلفة )كالوقت املشروع أهداف على الرقابة -١

 (.واملالية والبشرية املادية )كاملوجودات املشروع موجودات على الرقابة -٢

 

 خصائص نظام الرقابة الناج، 

 للتعديل وقابل باملرونة  تمتع ان. 

 فوائد  من أعلى تكلفته تكون  أال. 

 املشروع حاجات تلبية على قادر  كون  أن. 

 املناسب الوقت وفي منتظمة بطريقة یعمل أن. 

 التعقيد عن بعیدا بسيطا  كون  أن. 

 الصيانة سھل  كون  أن. 

 للتوثيق قابلة نتائجه تكون  أن. 

 الحدود ضمن دقيقة للقياس ووسائل أساليب إستخدام 

 .الزبون  املشروع ويرض ي اهداف يحقق وبما منها املطلوبة

-: هي الرقابية األدوات هذ  اهم  

 الحرجة النسبة -         املكتسبة القيمة -
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 الرقابة على موجودات املشروع الرقابة على أهداف املشروع

 املشةةةةروع جةةةةدول  فةةةي تنفيةةةةذ التقةةةةدم تةةةةأخر إلةةةةى تةةةؤدي كثيةةةةرة عوامةةةةل هنةةةاك

 :منها نذكر

ألدائهةةةةةةا أو أطةةةةةةول  وقتةةةةةةا تتطلةةةةةةب األنشةةةةةةطة فنيةةةةةةة فةةةةةةي صةةةةةةعوبات وجةةةةةةود 

   ملعالجتها

الالزم من أكثر متفائلة بأوقات األنشطة برمجة تم 

صحيحا يكن لم املشروع جدولة عملية في املهام تسلسل 

أو األفةةةةةةةةراد أو الضةةةةةةةةرورية الخةةةةةةةةام بةةةةةةةاملواد املشةةةةةةةةروع امةةةةةةةةداد فةةةةةةةةي تةةةةةةةأخر 

 املعدات

لبةةةةةدء شةةةةةرطا اكمالهةةةةةا يعتبةةةةةر والتةةةةةي السةةةةةابقة األنشةةةةةطة اكتمةةةةةال عةةةةةدم 

 الحقة أنشطة

للزبون  جديدة طلبات أو أوامر 

الحكومية والتشريعات القوانين تغير في 

 :منها نذكر املشروع تكلفة ارتفاع إلى عديدة تؤدي عوامل هناك

اضافية. موارد إلى األنشطة بعض يحتاج تنفيذ قد 

جديدة. أنشطة إضافة 

 املنافسة شدة بسبب منخفض بسعر املناقصة دخول. 

كافية. وغير للمشروع املرصودة املوازنة 

املشروع إلنجاز الالزمة املوارد أسعار ارتفاع. 

 

 املواصفات على الرقابة

 منها: نذكر للمشروع النهائية املواصفات على تؤثر عديد  عوامل هناك

املشروع في متوقعة غير فنصة مشاكل بروز. 

املشروع انجاز من محدد وقت في ضرورية موارد نقص. 

املشروع في املستخدمة املوارد بجودة متعلقة مشاكل. 

املعينة الخصائص ذات املوارد بعض على املنظمة في صراع وجود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعريف الرقابة 

 املرغوب باألداء ومقارنته الفعلي قياس األداء بهدف البيانات واملعلومات جمع خاللها من يتم والتي املشروع في اإلدارة وظائف احدى هي الرقابة

.وتحسينه لتطوير األداء الالزمة التصحيحية اإلجراءات اتخاذ أجل من العكسية التغذية على الرقابة عبر املنظمة وتحصل له املخط  أو  
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 الرقابة على موجودات املشروع . أ

 الرقابة على املوارد املالية الرقابة على املوارد البشرية الرقابة على املوجودات املادية

ام )وقائية األصول  هذ  صيانة على الرقابة 

 استبدالها. وتوقيت تصحيحية(

باملعدات الخا  املخزون على الرقابة 

 الغيار. وقطع والتجهيزات

 

املشروع في البشرية املوارد حماية 

يما البشرية املوارد وخبرات مهارات تنمية 

 يجعلها الذي الفكري  املال راس الشركة يمن 

 على منافسيها. تتفو  

 األصول )الجارية  املوجودات على الرقابة 

 .املالية( السنة خالل تدويرها يتم التي

املشروع موازنة على الرقابة. 

في املستثمر املال راس على الرقابة 

 اهداف تتحقق حتى صرفه وقنوات املشروع

 املشروع

 

 

 من واحدة تكون  والتي قد املشروع في املستخدمة الرقابية العملية نوع تحديد وعلى املناسب الرقابي النظام تصميم في تساعد األسئلة هذ 

 التالية: الثالثة األنواع

 الرقابة الالحقة أثناء العمليةالرقابة  الرقابة باستخدام الضب  والرب 

 فحةةةةةةةص  ةةةةةةةتم الرقابةةةةةةةة مةةةةةةةن النةةةةةةةوع هةةةةةةةذا فةةةةةةةي  

 حةةدو ها أثنةةاء والعمليةةات األنشةةطة واختبةةار

 مخطةة  هةةو حسةةب مةةا ا سةةيرها مةةن للتأكةةد

 فةةةةةي املشةةةةةروع فةةةةةي الرقابةةةةةة أنةةةةةواع معظةةةةةم لهةةةةةا

 النوع: هذا تحت تقع التنفيذ مرحلة

املشروع في جزء كل على تطبيقه يمكن 

 املشةروع خطةة املشةروع، مقتةرح امثلتةه مةن

   املشروع جدول 

قيةةةةةةةةةةةاس  كمعةةةةةةةةةةةايير اسةةةةةةةةةةةتخدامها يمكةةةةةةةةةةةن

 اثنةةةةةاء العمليةةةةةات سةةةةةير سةةةةةالمة علةةةةةى للحكةةةةةم

 الرقابة
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 في الفعلي التقدم مستوى  طريق قياس عن وذل  املشروع اهداف لقياس مالئمة اكثر وهي املشروع أنشطة على للرقابة أخرى  أدوات توجد :ثانيا

 -: هي الرقابية األدوات هذ  اهم ومن املشروع وجدول  املوازنة له في واملخط  املقدر التقدم بمستوى  ومقارنته والكلفة الوقت في وخاصة املشروع

 .الحرجة النسبة .املكتسبة القيمة -

 فةي والزبةون  املقةاول  مةن كةل رغبةة الةى املكتسةبة القيمةة تطةوير فكةرة تعةود

 التةي املصةاريف لتحديد في املشروع التقدم مستوى  لقياس طريقة إيجاد

 سيحصةل التي املالية الدفعات معرفة حجم بهدف وذل  املقاول  تحملها

 فةي العمةل سير تقدم مع الدفعات تل  ومواعيد الزبون  من عليها املقاول 

 .املشروع

 هي ومواعيدها الدفعات لتحديد طر   أريعه هناك

 

 كمةةةةا او املشةةةةروع، فةةةةي الفعلةةةةي التقةةةةدم سةةةةالمة لقيةةةةاس جيةةةةد مقيةةةةاس وهةةةةي

 وتتكون  املشروع صحة لفحص أداة بانها يقال

 : هما جزأين من الحرجة النسبة

 .الوقت أداء مؤشر ويسمى :األول  الجزء. أ

 .الكلفة أداء مؤشر ويسمى :الثاني الجزء. ب

 مؤشةر ضةرب حاصةل هةي والتةي الحرجةة النسبة حساب يتم ذل  بعد ثم

 .الكلفة أداء مؤشر في الوقت أداء

 0-100طريقة.2 50-50 طريقة.1

 يةةةةةةةةةتم الطريقةةةةةةةةةة هةةةةةةةةةذ  وباسةةةةةةةةةتخدام

 قةةةةةةد العمةةةةةةل مةةةةةةن% 50 ان افتةةةةةةرا 

% 50 وان املباشةةةةةةةةةةةةةةرة عنةةةةةةةةةةةةةةد انجةةةةةةةةةةةةةةز

 املهمةةةة اكمةةةال عنةةةد منجةةةزا سةةةيعتبر

 املشروع او

 العمةةةةل ان تفتةةةةر  الطريقةةةةة وهةةةةذ 

 انجةاز تةم اذ اال يكتمل ان يمكن ال

 يةةةةةةدفع وعليةةةةةةه ال بالكامةةةةةةل املشةةةةةةروع

 عنةةد والقةةبض للمقةةاول  دفعةةات أي

 االتمام.

 التناسبية قانون .4 :الحرجة املدخالت استخدام.3

 هةةو العمةل انجةاز مقيةاس ان تعتبةر

 التةةةةي الحرجةةةةة املةةةةدخالت اسةةةتخدام

 مثةةةةةةل العمةةةةةةل انجةةةةةةاز يةةةةةةتم ال بةةةةةةدونها

 االسةةةةةةةةةةمنت صةةةةةةةةةةب سةةةةةةةةةةيارة حضةةةةةةةةةةور 

 الدفعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتحق وبالتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي

 .العمل هذا عن املخصصة

 يةةةةةةةةةةةتم الطريقةةةةةةةةةةةة هةةةةةةةةةةةذ  باسةةةةةةةةةةةتخدام

 عةةةةةن العمةةةةةل اكمةةةةةال نسةةةةةبة حسةةةةةاب

 الفعلةةةي الوقةةةت بةةةين املقارنةةةة طريةةةق

 لةةةةةةةةةةةةةه املخطةةةةةةةةةةةةة  بالوقةةةةةةةةةةةةةت املبةةةةةةةةةةةةذول 

 الكلفةةةةة مقارنةةةةة او الجةةةةدول  حسةةةةب

 حسةةةب املحسةةةوبة بالكلفةةةة الفعليةةةة

 الةةةةةةةةةةدفعات تحديةةةةةةةةةةد ويةةةةةةةةةةتم املوازنةةةةةةةةةةة

 نسةةةةةبة حسةةةةةب للمقةةةةةاول  املسةةةةةتحقة

 .اإلنجاز

 

 نظام الرقابة املتوازن 

 :الشروط من مجموعة توفر  جب متوازنا املشروع في الرقابة نظام  كون  حتى

 - .الرقابة نظام في االستثمار في املبالغة عدم-1

  .األهداف تحقيق بھدف الرقابة تمارس أن -2

 - .إلبداع ا تراجع إلى الرقابة نظام يؤدي أال -3

 - :ھو النظام ھذا من الهدف  كون  أن -4

 .املشروع مدخالت مراقبة -               .البشرية املوارد توزيع وإعادة تقييم -           .املشروع تقدم مراجعة -
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 )عشر الثالثة املحاضرة) 

 ))سؤال اختبار(( :  يسمى ما حالة في يحصل باإلطفاء االنتهاء

  .العمد بالقتل اإلنهاء- أ

 .األم للمنظمة باإللحا  اإلنهاء -ب

 . بالتكامل اإلنهاء -ج

 . املوازنة بتقليل البطيء باإلهالك اإلنهاء -د

 ))سؤال اختبار(( :  اذا باإلطفاء االنهاء يحصل

 .أخرى  شركة مع املشروع اندمج -أ

 .اهدفه الى ووصل املشروع نج،- ب

 .األم املنظمة من رسمي جزء املشروع أصب  -ج

  .االم املنظمة مع وتكامل املشروع الحق -د

                                                                                                                                                                   ))سؤال اختبار((يحصل االنهاء باالطفاء :    

                                                                                                                                                                    .اذا نج، املشروع ووصل الى اهدافه   -أ

                                                                                                                                                        .عندما يصب  املشروع جزء من املنظمة األم  -ب

                                                                                                                                                             .عندما يتم تكامل املشروع مع املنظمة األم   -ج

 ا يتم تخفيض املوارد املالية تدريجيا ولكن يترك املشروع حياعندم -د

 ))سؤال اختبار(( :  فيها ويتم املشروع إنهاء عملية مراحل من مرحلة االنهاء تنفيذ

  .للمشروع النهائية الفواتير تجهيز- أ

 .املوازنات إعداد -ب

 . املشروع على املراقبة -ج

 . الجدولة إعداد - ر

 

 

 

 

 

 

 

 ))سؤال اختبار(( :  مرحلة هي املشروع إنهاء عملية مراحل أول 

 . للمشروع النهائية الفواتير تجهيز عملية -أ

 . للفواتير التحصيل عملية -ب

 . القانونية املراجعة عملية -ج

  .القرار عملية- د

 االنهاء باألطفاء

  :التالية الحاالت في اإلنهاء من النوع هذا ويحصل

أهدافه إلى ووصل املشروع نج، إذا.  

العالج(. في دواء فشل )مثل املشروع ينج، لم إذا 

مثةةةةةل املشةةةةةروع قتةةةةةل إلةةةةةى تةةةةةؤدي بيئيةةةةةة تغييةةةةةرات حصةةةةةلت إذا( 

 تشالنجر(. انفجار

املشروع باستمرار مقتنعة غير العليا اإلدارة تكون  عندما  

منها: األسباب وتتراوح العمد بالقتل االنهاء  

 .املشروع باستمرار مقتنعة العليا غير اإلدارة تكون  عندما

 

 تطبيق االنهاء

 :التالية لواجباته املشروع مدير أداء طريق عن التنفيذ عملية وتتم

 .للمشروع املتبقية األعمال كل إكمال 1-

 .الزبون  طرف من واستالمه قبوله تم املشروع أن من التأكد 2-

 .النهائية التقارير تجهيز ثم الالزمة الوثائق إكمال 3-

  تحصيلها بهدف الزبون  إلى وإرسالها للمشروع النهائية الفواتير تحضير 4-

 .األم املنظمة مستوى  على واملوارد األصول  توزيع إعادة 5-

 .)العقود )ملفات القانونية املراجعة 6-

 .( الضمان )فترة والدعم املتابعة-7

  -مراحل عملية إنهاء المشروع هي :

 عملية القرار -1

 تطبيق االنهاء  -2

 إعداد التقرير النهائي -3
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 ))سؤال اختبار(( :  املشروع انهاء الى تؤدي التي العوامل من

 .فق  تكنولوجية عوامل -أ

 .فق  اقتصادية عوامل -ب

 .تسويقية وعوامل اقتصادية وعوامل تكنولوجية عوامل- ج

 .فق  تسويقية عوامل -د

 

                                                   من العوامل التسويقية التي تؤدي الى انهاء املشروع :                                                                           

                                                                                                                                                                     .ارتفاع تكلفة تنفيذ وتطوير املشروع  -أ

                                                 .تغير في احتياجات السو    -ب

                                                                                                                                                                                    . املشروع انخفا  ارباح-ج

 . تدني العائد على االستثمار -د

 

 

 

 

 

 

 ))سؤال اختبار((                                                                                                       ية :عمل -اخر عملية انهاء املشروع 

            . القرار - أ

                                                                                                                                                                                              .تطبيق االنهاء  - ب

            .تنفيذ املشروع  - ت

 .اعداد التقرير النهائي - ث

 

 

 

 

 

 

 العوامل التي تؤدي الى نهاية املشروع

 عوامل اقتصادية عوامل تكنولوجية

لتحقيةةةةق ضةةةةعيف احتمةةةةال 

 التكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة األهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداف

 .املشروع من املتوقعة

 تكنولوجيةه مشةاكل وجةود 

 في املوجودة للمهارات يمكن ال

 تحلها أن املشروع

ملشةةةةةةاريع االهتمةةةةةةام تحويةةةةةةل 

 إلةةةةةةةةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةةةةةةةثال تحتةةةةةةةةةةةةةةةاج أخةةةةةةةةةةةةةةةرى 

 جديد  تكنولوجيا

 املشةةةةةةروع أربةةةةةةاح انخفةةةةةةا 

 االسةةةةتثمار علةةةةى العائةةةةد وتةةةةدني

 .فيه

تنفيةةةةةةةةةةةةةةةةةذ تكلفةةةةةةةةةةةةةةةةةة ارتفةةةةةةةةةةةةةةةةاع 

 املشروع. وتطوير

 عوامل أخرى  عوامل تسويقية

لتسةةةةةويق ضةةةةةعيفة إمكانيةةةةةة 

 املشروع

السو   احتياجات في تغير. 

وتفةةةةةةو   التنةةةةةةافس اشةةةةةةتداد 

 املنافسين

الةةةةةةةةةةةةةذي الطويةةةةةةةةةةةةةل الوقةةةةةةةةةةةةةت 

 لتحقيةةةةةةةةق املشةةةةةةةةروع يسةةةةةةةتغرقه

 .إيجابيه اقتصاديه نتائج

للمشةةةةةةةةةةةةةةروع سةةةةةةةةةةةةةةلبي تةةةةةةةةةةةةةةأثير 

 .األخرى  املشاريع على الحالي

املضةةةةة ي علةةةةةى القةةةةةدرة عةةةةةدم 

 بةةراءات ظهةةرت إذا املشةةروع فةةي

 إمكانيةةةةةةة مةةةةةن تضةةةةةعف اختةةةةةراع

 استمرار .

 
  -مراحل عملية إنهاء المشروع هي :

 عملية القرار -4

 تطبيق االنهاء  -5

 إعداد التقرير النهائي -6
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 املشروع طر  إنهاء

 باإلضافة اإلنهاء-2 باإلطفاء اإلنهاء -1

  :التالية الحاالت في اإلنهاء من النوع هذا ويحصل

أهدافه إلى ووصل املشروع نج، إذا.  

العالج(. في دواء فشل )مثل املشروع ينج، لم إذا 

انفجار )مثل املشروع قتل إلى تؤدي بيئية تغييرات حصلت إذا 

 تشالنجر(.

املشروع باستمرار مقتنعة غير العليا اإلدارة تكون  عندما  

منها: األسباب وتتراوح العمد بالقتل االنهاء  

 .املشروع باستمرار مقتنعة العليا غير اإلدارة تكون  عندما

 

 اهدافةةةه املشةةةروع حقةةةق حالةةةة فةةةي اإلنهةةةاء مةةةن النةةةوع هةةةذا ويحصةةةل

 :مثةةةةةةال األم املنظمةةةةةةة مةةةةةةن جةةةةةةزء يصةةةةةةب  لكةةةةةةي يةةةةةةتم إضةةةةةةافته حيةةةةةة 

 يتبةةةةع قةةةةد االلكترونيةةةةة االعمةةةةال قسةةةةم قسةةةةم مةةةةثال انشةةةةاء مشةةةةروع

 إدارة بكليةةةةةةةةةة مسةةةةةةةةةتقل قسةةةةةةةةةم يصةةةةةةةةةب  ثةةةةةةةةةم االعمةةةةةةةةةال إدارة بقسةةةةةةةةةم

 .االعمال

 واإلهالك بالتجويع اإلنهاء-4 بالتكامل اإلنهاء-3

أهدافةةه املشةةروع حقةةق حالةةة فةةي اإلنهةةاء مةةن النةةوع هةةذا يحصةةل 

  فيها املرغوب وباملواصفات كامله

والتجهيةةةةزات واألفةةةراد األمةةةةالك فةةةي التصةةةرف النةةةةوع هةةةذا يتطلةةةب 

 مةةةةةةع التكامةةةةةةل لعمليةةةةةةة آليةةةةةةات ووضةةةةةةع املنتهةةةةةةي باملشةةةةةةروع الخاصةةةةةةة

  األم املنظمة

مةةن مجموعةةه طةةرح يجةةب النجةةاح التكامةةل لعمليةةة يكتةةب وحتةةى 

 :املثال سبيل علىاألسئلة 

سيذهب؟ أين املشروع: فريق  

:املشروع؟ حسابات كل أغلقت هل املحاسبة واملالية  

التي املواد هل التصنيع؟ لفريق مكتمل التدريب هل: التصنيع 

 وجةةةاهزة متةةةوفرة الصةةةناعية املواقةةةع وهةةةل متةةةوفرة مةةةدخالت تشةةةكل

 للعمل؟

الوقةةةت وفةةةي كاملةةةة للمشةةةروع الرسةةةومات جميةةةع هةةةل: الهندسةةةة 

 مفهومه؟ التغيير وإجراءات العمليات كل هل املطلوب؟

وقاعةةدة املعلومةةات بنظةةام تتعلةةق متشةةابهة أسةةئلة الةةى باإلضةافة 

 األنظمةةةةةةةةةةة، هةةةةةةةةةةذ  واختيةةةةةةةةةةار بهةةةةةةةةةةا املتعلقةةةةةةةةةةة والبرمجيةةةةةةةةةةات البيانةةةةةةةةةةات

 الخ......القانونية واألمور  والتوزيع والشراء والتسويق

بتقليةةةةل وهةةةةذا البطةةةةيء اإلهةةةةالك أيضةةةةا الطريقةةةةة هةةةةذ  وتسةةةةمى 

  املوازنة

ولكةةةن تةةةدريجيا املاليةةةة املةةةوارد تخفةةةيض يةةةتم األحيةةةان بعةةةض فةةةي 

 علةةةى الحفةةةا  )بهةةةدف القانونيةةةة الناحيةةةة مةةةن حيةةةا املشةةةروع يتةةةرك

 املنظمة( سمعة
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 خطوات عملية إنهاء املشروع:
 عملية القرار-1

 :أساسيين نموذجين إلى املشروع إنهاء قرار عملية تخضع

 فشله. أو املشروع بنجاح املرتبطة العوامل من ملجموعه إخضاعه عند املشروع تصنيف ينج، التي الدرجة 1-

 أجلها. من أنش ئ التي األهداف ومجموعة الغايات املشروع فيها يلبي التي الدرجة -2

  Decision Supportدعم القرار نظام اسمه املشروع انهاء بخصو  قرار اتخاذ في للمساعدة نموذج  (Shafar and Mantel,1989)طور  وقد

System وعن نفسه املشروع عن البيانات جمع خالله ويتم من القرار التخاذ املقيدة للعوامل املوزونة العالقات نموذج على يعتمد والذي 

 هي وتكون  العوامل من عامل لكل تمن  التي والدرجات االوزان تحديد في البيانات تستخدم وهذ  املشروع، بها يعمل التي البيئة وعن الم املنظمة

 :التالية بالخطوات البيانات معالجة وفيه يتم القرار دعم نموذج مدخالت

 .الخارجية املعلومات نظام ويسمى الخارجية البيئة عن واملعلومات البيانات جمع ◄

 .الداخلية املعلومات نظام ويسمى الداخلية البيئة عن واملعلومات البيانات جمع ◄

 .القرار دعم بنظام الخاصة البيانات قاعدة في تخزينها يتم والداخلية الخارجية البيانات جميع ◄

 :هي احتماالت ثالثة من واحد سيكون  القرار ان والنتيجة االنهاء وعوامل لقوانين البيانات اخضاع ثم ◄

 باملشروع االستمرار. 

  املشروع انهاء. 

 تطبيق الى نحتاج الحال هذ  وفي مؤكد غير 

 تحليل او االستمرار الختيار الحساسية

 االنهاء.

 

 التقرير النهائيإعداد -3 تطبيق االنهاء-2

 :التالية لواجباته املشروع مدير أداء طريق عن التنفيذ عملية وتتم

 .للمشروع املتبقية األعمال كل إكمال 1-

 .الزبون  طرف من واستالمه قبوله تم املشروع أن من التأكد 2-

 .النهائية التقارير تجهيز ثم الالزمة الوثائق إكمال 3-

 بهدف الزبون  إلى وإرسالها للمشروع النهائية الفواتير تحضير 4-

  تحصيلها

 .األم املنظمة مستوى  على واملوارد األصول  توزيع إعادة 5-

 .)العقود )ملفات القانونية املراجعة 6-

 .( الضمان )فترة والدعم املتابعة-7

  حول:ويمكن اعتبار التقرير النهائي كملخص تاريخي للمشروع وهذا 

  املشروع.أداء 

  التنظيميالهيكل.  

  املشروع.فريق 

 للمشروع. التقنية اإلدارة 

  املستفادة.الدروس 

  املستقبلية.التحسينات 
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