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Ms. Solo 2  المشاريعإدارة  

 املحاضرة االولى 

 .التقليدية املنظمات تقديمها عن تعجز املشاريع إدارة في املهارات من سلسلة قدم الجيش للجيش لكون  املشاريع إدارة وممارسات أساليب تطور  يرجع

 .وغيرها االستراتيجية الدفاع مبادرات -ناسا االمريكية الفضاء أبحاث لوكالة ابولو الفضاء برنامج – االمريكية للبحرية بوالريس برنامج مثل-

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

 .املنظمات اهداف لتحقيق كوسيلة املشاريع إدارة استخدام في نمو واملعاصرة املنصرمة العقود فشهدت-

 .البعيد املدى إلى واملنافسة البقاء من تمكنها خاصة مشاريع تتبنى أن املنظمات من لكثير املهم من جعلت األعمال، بيئة في والتغيرات الحادة املنافسة إن-

 فوائد ادارة املنظمة باملشروع االتجاهات املعاصرة في االعمال الدولية املنظمة املدارة باملشروع

 تعمل التي البيئة في التأكد عدم حالة في تؤثر عوامل ثالثة هناك

 :املنظمات بها

 وتةةداخةةل وقوة بعةةدد العةةامةةل هةة ا يتعلق :البيئي التعقيةةد درجةةة -

 باملنظمة الخاصة واملخرجات املدخالت

 فيها تتغير التي بالسةةةةةةةةةةةةرعة ويتعلق (:الديناميكية)التغيير درجة -

 ورغبات حاجات في والدائم السةةةةةةةةةةةةريع التغير نتيجة االعمال بيئة

 الزبائن.

 والتي االعمةةال، بيئةةة في املوارد توفر بمةةدى ويتعلق :الغنى درجةةة -

 .عليها للحصول  املنظمات بين التنافس ويشتد نادرة، تعتبر

 .البشرية املعرفة في الهائل التوسع-

 التكنولوجية اإلمكانات في الهائل التطور -

 .املعلومات وتبادل

 الحاجة وازدياد العاملية األسةةةةةةواق نشةةةةةةوء-

 .السوق  ملتطلبات السريعة لالستجابة

 والخةةدمةةات السةةةةةةةةةةةةلع على املتنةةام  الطلةةب-

 املتغيرة الزبائن حاجات لتلبية

 واملتسمة واملتغيرة املعقدة البيئة ه ه في -

 تعد لم السةةةةةابقة ولألسةةةةةباب املوارد، بندرة

 املنظمةةةةات إدارة في التقليةةةةديةةةةة االشةةةةةةةةةةةةكةةةةال

 فان وعليه واالستمرار، النجاح على قادرة

 أكثر أصبحت املعاصرة االعمال منظمات

 تقوم بحيةة  بةةاملشةةةةةةةةةةةةروع، تةةدار الن حةةاجةةه

 فةي وكةوادرهةةةةةةا الةويةيةفة  طةةةةةةاقةمةهةةةةةةا بةتةوزيةع

 االسةةةةةةةةتمرار على قادرة تكون  حتى مشةةةةةةةةاريع

 والةةخةةةةةةدمةةةةةةات السةةةةةةةةةةةةةلةةع وتةةطةةويةةر ابةةتةةكةةةةةةار فةةي

 الى الوصةةةةةةةةةةةةول  من يمكنهةةةةةا ممةةةةةا واألفكةةةةةار،

 .رسالتها وتحقيق أهدافها

 فهم يمكنه املشةةةةةةةةةةروع فريق في عضةةةةةةةةةةو كل-

 مخصةةةةةةةةةةةة  ألنةةةةةةه ككةةةةةةل، املشةةةةةةةةةةةةروع عمةةةةةةل

 .أخرى  اعمال في تشتيته يتم وال للمشروع

 أفكةار نقةا  على انفتةاحةا أكثر عمةل بيئةة-

 .جديدة

 يؤديها التي للمهمات أفضةةةل وضةةةوح توفر-

 .االفراد

 مةةةع الةةةتةةةكةةةيةةة  عةةةلةةةى أكةةةبةةةر قةةةةةةدرة امةةةتةةةالك-

 .األهداف ه ه لتحقيق البيئة متغيرات

 .للتكالي  أفضل مراقبة-

 .اعلى جودة-

 الزبائن مع أفضل عالقات-

 

 أنواع املشروع املشروعالعناصر الواجب توفرها في مفهوم  تعريفات املشروع

املعهةةةةةد االمريك  إلدارة  ) منتج منفرد إليجةةةةةاد سةةةةةةةةةةةة ي مؤقةةةةةت -

 املشاريع(

 بةةدايةةات لهةةا الروتينيةةة غير املترابطةةة األنشةةةةةةةةةةةةطةةة من مجموعةةة-

 منظمة او شةةةةةخ  قبل من تنفي ها يتم محددة زمنية ونهايات

 الزمن التكلفةةةةةة، معةةةةةايير إطةةةةار في محةةةةةدد وهةةةةدف أداء لتحقيق

 (.البريطانية املشاريع إدارة جمعية)والجودة 

 فريدة أنشةةةةةةطة باسةةةةةةتخدام اكمالها يتم الحل معروفة مشةةةةةةكلة-

 .روتينية وغير

 لتحقيق املنظمة األنشطة من مجموعة لتنفي  مؤقتة منظمة-

 .متنوعة موارد وباستخدام معينة زمنية فترة في معين هدف

 .روتينية وغير مترابطة أنشطة. 1

 زمنيةة ونهةايةات بةدايةات لهةا مترابطةة أنشةةةةةةةةةةةةطةة.2

 .محددة

 .محددة زمنية فترة له. 3

 األموال بهةا مخصةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةة تقةديريةة موازنةة لةه.4

 .املشروع له ا الالزمة

 الهةةدف كةةان سةةةةةةةةةةةةواء تحقيقةةه يجةةب هةةدف لةةه.5

 .خدمة او سلعة

 – الزمن -الكلفةةةةةةة معةةةةةةايير تحقيق ضةةةةةةةةةةةةرورة.6

 .العمالء قبل من واملطلوبة املناسبة الجودة

 بنةةةةاء مثةةةةل: الصةةةةةةةةةةةةنةةةةاعيةةةةة املشةةةةةةةةةةةةروعةةةةات

 املصانع

 بةةنةةةةةةاء مةةثةةةةةةل الةةخةةةةةةدمةةيةةةةةةة: املشةةةةةةةةةةةةةةروعةةةةةةات

 التعليمية املشاريع

 بةةحةةوث مةةثةةةةةةل :الةةعةةلةةمةةيةةةةةةة املشةةةةةةةةةةةةةروعةةةةةةات

 الفضاء

 مشةةةةةةاريع مثل: االجتماعية املشةةةةةةروعات

 التدخين ضد

 مشةةةاريع مثل :االقتصةةةادية املشةةةروعات

 الخصخصة

 بنةةةةةاء مثةةةةةل االنشةةةةةةةةةةةةةةةةائيةةةةةة: املشةةةةةةةةةةةةروعةةةةةات

 السدود



 

Ms. Solo 3  المشاريعإدارة  

 

 

 

 

 املشروع وثائق املشروع أطراف املشروع حياة دورة

 املشةةةةةةةةةةةةروع، فكرة تطوير يتم :التةةةةأسةةةةةةةةةةةةيس مرحلةةةةة.1

 والبةةةدء املشةةةةةةةةةةةةروع مةةةدير اختيةةةار املشةةةةةةةةةةةةروع، اختيةةةار

 .املشروع بتنفي  املباشرة األولية باالجتماعات

 املشةةةةةةةةةةةةةروع خةةطةةةةةةة وضةةةةةةةةةةةةةع يةةتةةم :الةةتةةنةةفةةيةةةةةة  مةةرحةةلةةةةةةة.2

 اعداد املشةةةةةةةةةةةروع، ألنشةةةةةةةةةةةطة جدولة املتكاملة، عمل

 املشروع. على بالرقابة والقيام املوازنة،

 املشةةروع أنشةةطة على التدقيق يتم :االنهاء مرحلة.3

 حسةةةةةةةةةةةةةةةب اكمةةةةالةةةةه تم قةةةةد املشةةةةةةةةةةةةروع ان من للتةةةةأكةةةةد

 على املسةةةةةةةةةةةةتخةةدمين تةةدريةةب املطلوبةةة، املواصةةةةةةةةةةةةفةةات

 التقةةةةارير اعةةةةداد املشةةةةةةةةةةةةروع، مخرجةةةةات اسةةةةةةةةةةةةتخةةةةدام

 .املطلوبة الوثائق وتسليم النهائية

 ذات أطراف)باملشةةةةةةةةةروع  املصةةةةةةةةةلحة أصةةةةةةةةةحاب

 :(العالقة

 مخرجاته او املشروع على التأثير في دور  ولهم-

 بهم  االهتمام ويجب

 من درجةةةةات املصةةةةةةةةةةةةلحةةةةة أصةةةةةةةةةةةةحةةةةاب يتحمةةةةل -

 ه ه تتغير وقد املشةةةةةةةةروع انجاز في املسةةةةةةةةئولية

 .املسئولية

 تنفي  يتم التي الجهة او الشةةةةةةةةخ  :الزبون .1

 .لصالحها املشروع

 يقود ال ي الشةةةةةةةخ  وهو :املشةةةةةةةروع مدير.2

  املشروع

 للمنظمةةةة العليةةةا اإلدارة وهي :العليةةةا اإلدارة.3

  املشروع لها يتبع التي االم

 في الويةةائ  مةةدراء هم :الوييفيون  املةةدراء.4

 .املشروع لها يتبع التي االم املنظمة

 ال ي الوييف  الطاقم املشروع: وهو فريق.5

  املشروع في يعمل

 بتزويةةةد تقوم التي الجهةةةات كةةةافةةةة :املوردون .6

 .املشروع إلتمام الالزمة باملوارد املشروع

 فةةةي الةةةعةةةمةةةةةةل بةةةيةةةةةةان جةةةمةةةلةةةةةةة) :املشةةةةةةةةةةةةةةروع مةةةقةةةتةةةرح.1

 من ويتكون  الرئيسةةةةةةةةةةةةةةةةة الوثيقةةةةةة وهي( املشةةةةةةةةةةةةروع

 :التالية األجزاء

 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

 

 



 

Ms. Solo 4  المشاريعإدارة  

 

 

 
 

 

 خصائ  املشروع أهداف املشروع

 املنظمة اهداف نفس هي املشروع اهداف األساس في# 

 مهما املشةةةةةةةةةةةاريع فان الوييفية املنظمة عن تميزه التي الخصةةةةةةةةةةةائ  # وبسةةةةةةةةةةةبب

 اهداف: 3 تحقيق في تشترك فإنها اختلفت

 املشروع جدولة خالل من وادارته بالوقت االهتمام عن التعبير يتم الوقت:-1

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

 املناسةةةةةةةةةةةبة املواد اختبار طريق عن باملواصةةةةةةةةةةةفات يتم االهتمام املواصةةةةةةةةةةةفات:-3

 املشروع في العمل ملراحل وتخصيصها

 محددة، اهداف معين، غرض لتنفي  العادة في املشةةةةةةاريع تقام الغاية:-

 تحقيق الى وصةةةةةةةةةةةةوال الغةةةايةةةة هةةة ه بتحقيق مرتبط املشةةةةةةةةةةةةروع فةةةان ولةةة ا

  األهداف

 تبدأ انها بحي  مؤقتة طبيعة ذات املشةةةةةةةةةةةةروعات محدودة: حياة دورة-

 .تقصر وقد تطول  قد ومعلومة محددة أوقات في وتنتهي

 وغير فريدة أنشةةةةةةةطة الى يحتاج واكماله تنفي ه في مشةةةةةةةروع أي التفرد:-

 والحجم الطبيعة في مشةةةةةةةةروعان تشةةةةةةةةابه لو حتى متكررة، وغير روتينية

 مختلفة أنشطة الى يحتاج منهم كل تنفي  فان والشكل

 متتةةةةابعةةةةة أنشةةةةةةةةةةةةطةةةةة الى يحتةةةةاج مشةةةةةةةةةةةةروع أي املتةةةةداخلةةةةة: االعتمةةةةاديةةةةة-

 تداخل هناك التتابع الى باإلضافة

 البةةةاطن املوردين ومقةةةاولي مثةةةل أخرى  أطراف مع تتةةةداخةةةل قةةةد كةةة لةةةك

 .الخ......والزبائن

 فقد املصةةةةال ، في وتضةةةةارب اجتماعي نشةةةةاط املشةةةةروع لكون  :الصةةةةراع-

 حدوث الى املشةةةةةروع أنشةةةةةطة أداء في مختلفة جهات بين التداخل يؤدي

 الصراع

 ان اال مختلفة، بنسةةةةةةةةةةةةب للمخاطر تتعرض عموما املنظمات :املخاطر-

 يزيدها. وأهدافه خصائصه بسبب املشروع

 دورة حياة المشروع



 

Ms. Solo 5  المشاريعإدارة  

 

 

 

 

 

 املحاضرة الثانية 

 إدارة املشروع

 املشاريع إدارة تعري  مفهوم ادارة املشروع االهداف العامة

 إدارة ومراحةةل وويةةائفهةةا املشةةةةةةةةةةةةةاريع إدارة تعري -

 .املشروع

 .املشروع إدارة أطراف تحديد-

 .الوييف  واملدير املشروع مدير بين املقارنة-

 .املشروع ملدير الوييف  املسار تحديد-

 مةةةةةةدير لتوجيةةةةةةه األخالقيةةةةةةة البوصةةةةةةةةةةةةلةةةةةةة تحةةةةةةديةةةةةةد-

 املشروع

 علم في الحةةةةةديثةةةةةة الفروع أحةةةةةد املشةةةةةةةةةةةةةةةةاريع إدارة-

 بحوث على كبير حةةةةةد الى اعتمةةةةةد والةةةةة ي اإلدارة،

 وشةةةةةةةةةةةكل اإلدارة، في الكمية واألسةةةةةةةةةةةاليب العمليات

 املجاالت كافة في املشاريع إلدارة االنطالق نقطة

 م1969 عةةةةةام املشةةةةةةةةةةةةروع إدارة معهةةةةةد انشةةةةةةةةةةةةةةةةاء تم-

 املشروع إلدارة واملهنية النمو لتشجيع

 املحدد الوقت ضمن املشكالت حل وفن علم وھي

 .املتاحة املوارد وباستخدام مسبقا

 -األتية:  التساؤالت على املشروع إدارة تجيب

 عمله؟ املطلوب ما هو

 عمله؟ يجب متى

 ل لك؟ الالزمة املوارد ماهي

 عليها؟ سنحصل كي 

 

 التالية: الويائ  ممارسة املشروع إدارة تتطلب املشروع:ويائ  إدارة 

 الرقابة على املشروع املشروع توجيه موازنة املشروع طاقم املشروع تنظيم املشروع للمشروع التخطيط

 تةةةتةةةةةةابةةةع خةةةطةةةط وضةةةةةةةةةةةةةةةع

 األنشةةةةةةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةة وجةةةةةةدولةةةةةةة

 لةةةةلةةةةمشةةةةةةةةةةةةةةةروع، الةةةةالزمةةةةةةة

 األهةةةةةةةةةةةداف تةةةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةةديةةةةةةةةةةةد

 املةةةةةنةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةةة والةةةةةطةةةةةرق 

 لةةألهةةةةةةداف، لةةلةةوصةةةةةةةةةةةةةول 

 انجاز شةةةةةةةةةةةةبكة ووضةةةةةةةةةةةةع

 .املشروع

 الةةةةةةةةةخةةةةةةةةةريةةةةةةةةةطةةةةةةةةةة وضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع

 للمشةةةةةةةةةةروع، التنظيمية

 املسةةةةةةةةةةةةةةةؤولةةةةيةةةةةةات تةةةةوزيةةةةع

 تحديد والصةةةةةةةةةةةةالحيات،

 الةةةهةةةيةةةكةةةةةةل مةةةع الةةةعةةةالقةةةةةةة

 لةةلةةمةةنةةظةةمةةةةةةة الةةتةةنةةظةةيةةمةة 

 وأطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراف األم،

 فريق اختيار املشةةةروع،

 .للمشروع العمل

 فريق أعضةةةةةةةةةةةةةةةاء اختيةةةار

 فريق زيحفت املشةةةةةةةةروع،

 بناء باسةةةةةةةةةتمرار، العمل

 والتنافس التعاون  روح

 .الفريق أعضاء بين

 املةةةةةةةةةةةةةةةةةوازنةةةةةةةةةةةةةةةةة إعةةةةةةةةةةةةةةةةةداد

 لةةةتةةةنةةةفةةةيةةةةةة  الةةةتةةةقةةةةةةديةةةريةةةةةةة

 ويتضةةةةةةةةةةةةةمن املشةةةةةةةةةةةةةروع،

 واملوارد الكل  اعةةةةةةداد

 املتوقعةةةةةةة والعةةةةةةائةةةةةةدات

 النقةةةةةةديةةةةةة والتةةةةةةدفقةةةةةةات

 واالرباح

 فةةةةةةةريةةةةةةةق تةةةةةةةوجةةةةةةةيةةةةةةةه وهةةةةةةةي

 طةةةةةةةريةةةةةةةق عةةةةةةةن الةةةةةةةعةةةةةةةمةةةةةةةل

 والةةةةةتةةةةةحةةةةةفةةةةةيةةةةةز الةةةةةقةةةةةيةةةةةةادة

 أجةةةةل من واالتصةةةةةةةةةةةةةةةةال،

 .األهداف تحقيق

 الةتةي املةعةةةةةةايةيةر تةحةةةةةةديةةةةةةد

 األداء، لتقيم تسةةةتخدم

 والحصةةةةةةةةةول  القياس ثم

 العكسةةةةةية التغ ية على

 األدوات تحةةديةةد كةة لةةك

 في تسةةاهم الرقابية التي

 املشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروع تةةةةةةةةةقةةةةةةةةةيةةةةةةةةةيةةةةةةةةةم

 وصةةةةةةةةةةةةةةةةةوال والةةةةةةتةةةةةةدقةةةةةةيةةةةةةق

 .التسليم ملرحلة

 : مثال

 باريس يوجد في حديدي برج هو ايفل برج

 املزارات أكثر من ويعتبر ايفل، غوسةةةةةةةةةةتاف مصةةةةةةةةةةممه اسةةةةةةةةةةم حمل

 أوروبا في شهرة

 .فرنس ي ذهبي فرنك 7800000: االنشاء وقت التكلفة:

 .1887 يناير 26: االنشاء بداية

 . 1889مارس  31نهاية االعمال:

 .1889مايو  6تم االفتتاح الرسم :

 عامل 300مهندسا، 50عدد العمال: 
 

 وثيقة بيان العمل
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 املشروع إدارة مراحل

 التسليم مرحلة التنفي  مرحلة املفهوم أو الفكرة مرحلة

 رحلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم) (يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالتأس ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمرحل)

 املشروع فكره والدة تتضمن(:  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالتعري

 املشةةروع اختيار الجدوى، بدراسةةة والقيام

 .مديره اختيار يتم وقد

 املشةةةةةةةةةةةةروع وجدولة املشةةةةةةةةةةةةروع خطة إعداد وتتضةةةةةةةةةةةةمن

 الةةعةةمةةةةةةل وتةةعةةيةةن فةةريةةق الةةنةةهةةةةةةائةةيةةةةةةة، املشةةةةةةةةةةةةةروع ومةةوازنةةةةةةة

 والقيام املشةةةروع خطوات بتنفي  واملباشةةةرة باملشةةةروع

 .األداء وتقييم الرقابة بعمليات

 :من للتأكد املشروع على التدقيق وتتضمن( االغالق)

 املتفق للشةةةةةةروط مطابقة املشةةةةةةروع املواصةةةةةةفات أن-1 

   عليها

 للزبون  املشروع _سليم2

  املشروع على املستخدمين _دريب3

 املطلوبة الوثائق سليم-4

 .للمشروع النهائ  التقرير اعداد-5

 

 

 

 

 املشروع إدارة أطراف

 املشروع فريق املشروع مدير األم للمنظمة العليا اإلدارة

 – املشةةةةروع عمل طبيعة – املشةةةةروع مدير اختيار

 األخرى، للمشةةةةةةةةروعات بالنسةةةةةةةةبة املشةةةةةةةةروع أولوية

 خطةةة بتبني تقوم حيةة  للمشةةةةةةةةةةةةروع، الةةدعم تقةةدم

 .االلتزام عقد وقيع املشروع

 جميع في املشروع إدارة يتولى ال ي وهو الشخ 

 اإلدارة أمام كامل بشةةكل ويكون مسةةؤوال مراحله،

 على . وتقعاملشةةةةةةةةةةةروع فشةةةةةةةةةةةل( )أو نجاح عن العليا

 العليةةا اإلدارة تجةةاه مسةةةةةةةةةةةةؤوليةةات املشةةةةةةةةةةةةروع مةةدير

 :اهمهما

 تطورات عن بةةةةةاسةةةةةةةةةةةةتمرار دوريةةةةةة تقةةةةةارير تقةةةةةديم-

 والكلفةةةةةة بةةةةةالوقةةةةةت يتعلق فيمةةةةةا السةةةةةةةةةةةةيمةةةةةا العمةةةةةل

 مشةةةةاكل او مخاطر باي املنظمة واشةةةةعار واملوارد،

 .املشروع تواجه

 

 بةةةتةةةنةةةفةةةيةةةةةة  يةةةقةةةومةةةون  سةةةةةةةةةةةةةةوف الةةةةةة يةةةن وهةةةم األفةةةراد

 .املشروع

 

 الوييف  واملدير املشروع مدير بين مقارنة

 مدير املشروع املدير الوييف  وجه املقارنة

 التخص 
بةالوييفةة التي  متخصةةةةةةةةةةةة  ويمتلةك معرفةة عميقةه

 يتوالها )مدير تسوبق، مدير محاسبة ... (.

خلفية واسةةةةةةةةةعة في املعرفة والخبرة، ومعرفته متوسةةةةةةةةةطة نظرة عامة، ولديه 

 ، املالية، املحاسبية، اإلنتاجية ....ولكن في أكثر من تخص 

 األسلوب

 

 

لديه قدرة  بمعنى ان التحليلي:األسةةةةةةةلوب  يسةةةةةةةتخدم

التقنية  على حل املشةةةةاكل)مهارة التحليل( تحليلية 

الخاصةةة بنفس الوييفة، وذلك بسةةبب التخصةة  

متعمقةةةةةا في متةةةةةابعةةةةةة الجوانةةةةةب  يجعلةةةةةهالةةةةة ي األمر 

 يديرها املتعلقة بالوييفة التي

مقارنة بمهارة التحليل،  مهارة التركيب( لديه)النظام  االسةةلوب يسةةتخدم 

مهمته تجميع األجزاء املتخصةةةةةةةةصةةةةةةةةة في العمل لتشةةةةةةةةكيل منظومة بمعنى أن 

 تعمل بنظام مشترك. متكاملة
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 املعرفة الفنية

 

 بعمله.معرفة فنية عالية لديه 

 

التعاون بين املتخصةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةين في املجاالت التي تحتاج الى تخصةةةةةةةةةةة   يسةةةةةةةةةةةهل

بطريقةةة تسةةةةةةةةةةةةةاعةةد في إنجةةاز املشةةةةةةةةةةةةروع حسةةةةةةةةةةةةةب املهةةام معين، من أجةةل أداء 

 املواصفات املطلوبة.

 

 االهداف

 خةةةاصةةةةةةةةةةةةةةة ومتوسةةةةةةةةةةةةطةةةة قصةةةةةةةةةةةةيرة اهةةةداف على يركز-

 .الوييف  بقسمه

 

 النهائية األهداف على يركز -

 

 .التنظيم  الهيكل حسب محددة الصالحيات

 مسؤوليته ومرتبط واض  بشكل محددة غير السلطة وخطوط صالحياته-

 املشروع بإدارة

 

 عالية الخارجية البيئية املتغيرات مع تعامالته - .الغالب في محدودة البيئة الخارجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 املشروع ملدير الوييف  املسار

 
 

 املحددات االخالقية ملدير املشروع ما يلي: إلى بحاجة فهو بمسؤولياتهالقيام  على قادرا املشروع مدير وحتى يكون 

  املشروعات إدارة دراسية في شهادة على الحصول. 

  إدارة في نةةةةدوات -عمةةةةل ور  -متخصةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةةة دورات على الحصةةةةةةةةةةةةول 

 .املشاريع

 أهمها معينة من مهارات على تدرب أنه تفيد خبره شهادة: 

 األهداف إلى للوصول  املنظمة خطة 

 الزمالء مع التفاوض. 

 للمهام الجيدة املتابعة. 

 للمهمات. الجيدة املتابعة 

 املشاريع وامور  املنظمة شؤون نحو الحساسية امتالك. 

 باملناقصات التالعب عن االبتعاد. 

 املناقصات على للحصول  الرشوة تعاط  عدم. 

 منضبطة غير مجموعة إلى العمل فريق تحويل عن االبتعاد. 

 ضةةةةةةةةةةةةمن تصةةةةةةةةةةةةب  حتى بهةةةةا واللعةةةةب املوارد عن االعتةةةةداء عةةةةدم 

 التقديرية. املوازنة

 تحقق ولكنهةةا ال بةةالغرض تف  بةةديلةةة موارد اسةةةةةةةةةةةةتخةةدام عةةدم 

 .املواصفات

 املشروع في سالمة العاملين على يساوم أال. 

 

 املشروع فريق

مهندس مدير تشغيل في مشروع كبير مديرمشروع كبير
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 انتقل ثم صةةةةةةةةةةةةغيرة بمشةةةةةةةةةةةةاريع بدأ قد الوييف  مسةةةةةةةةةةةةاره يكون  ان 

 .كبيرة مشاريع في للعمل

 أو فنية كانت سةةةةةةةةةةةةواء املشةةةةةةةةةةةةروع سةةةةةةةةةةةةتواجه التي املعيقات مع التعامل 

 .األفراد أو باملوارد تتعلق مشاكل

 ووضةةةةةةةةةةةةع املشةةةةةةةةةةةةروع مراحةةل كةةافةةة في املخةةاطر مع التعةةامةةل على القةةدرة 

 .ملعالجتها الخطط

 واملرتبطةةةةة املتعةةةةددة املصةةةةةةةةةةةةةةةةال  أطراف مع االتصةةةةةةةةةةةةةةةةال قنوات تطوير 

 باملشروع

 الصراعات وإدارة التفاوض مھارة امتالك. 

 

  عالية فنية مهارات يمتلكون. 

 املشروع ملشكلة قوي  لديهم توجه. 

 املشروع أهداف تحقيق في لرغبةا. 

 التنظيمية للسياسة حساسية لديهم يكون  ان. 

 ال ات احترام. 
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 املحاضرة الثالثة

 

 الوييفية املنظمة عن تختل  وكي  املشروع تنظيم عملية عليها تعتمد التي األساسية املرتكزات
 تنظيم املشاريع التقليديةاالشكال التنظيمية  التنظيم

 الوصةةةةةةةول  في املنظمات تسةةةةةةةتخدمها أداة التنظيم-

 .أهدافها الى

 تجميع بها ويقصةةةةةةةةةد للمدير الثانية الوييفة وهو-

 الى األهداف وتقسةةةةةةةةةةةيمها لتحقيق الالزمة االعمال

إدارية  وحدات شكل في وتجميعها فرعية نشاطات

 بينهم اإلدارية العالقات تحديد مع بينها والتنسيق

 االتصةةال وخطوط واملسةةؤولية السةةلطة حي  من

 املعالم. محدد تنظيم  شكل في ذلك كل ووضع

 املستخدمة التقليدية التنظيمية األشكال تعد لم

 في السةةةةةةةةةةةةتخةةةدامهةةةا مالئمةةةه الوييفيةةةة املنظمةةةات في

 تتميز: ببيئة في املشاريع

  بالتعقيد•

 .العالية الديناميكية•

 .التكنولوجية الجوانب في هائل تطور •

 .الزبائن رغبات في دائم تغير•

 تنظيميةةةة اشةةةةةةةةةةةةكةةةال وجود الى الحةةةاجةةةة وجةةةدت لةةة ا

 الى الوصةةةةةةةةةةول  في النجاح من املشةةةةةةةةةةاريع من مبتكرة

 .املعاصرة االعمال بيئة في أهدافها

 على موضةةةةةةةةةةةوعان املشةةةةةةةةةةةروعات تعتمد تبدأ عندما

 الفور:

 املشةةةةةةةةةةةةروع ربط بكيفيةةةةة خةةةةا  قرار اخةةةة  :األول •

 .االم باملنظمة

 املشةةةةةةةةةةروع تنظيم بكيفية خا  قرار اخ  :الثان •

 .نفسه

 

  املشاريع في السائدة التنظيمية االشكالتعري  املشروع و 

 املشروع في التنظيمية األشكال املشروع تنظيم تعري 

  طريق عن للمشروع الداخلي التنظيم  البناء تصميم به يقصد

 املشروع العاملين في على والسلطات واملسؤوليات الواجبات توزيع-

 تنفية  في املتبعةةالرسةةةةةةةةةةةةميةة  العمةل اجراءاتو  واألصةةةةةةةةةةةةول  وتحةديةد القواعةد-

 واألدوار الواجبات

 اإلدارية املسةةةةةةةةةةةةتويات بين التقارير وكتابة والرقابة االتصةةةةةةةةةةةةال نظام وتطوير-

 املختلفة

 البيئية للمتغيرات االسةةةتجابة في املشةةةروع تسةةةاعد صةةةيغة أفضةةةل يحقق بما-

 .أهدافها الى الوصول  من االم املنظمة تمكن وفعاله كفؤه بطريقة

 الوييف  التنظيم من كجزء املشروع  

  املستقل املشروع تنظيم 

 تنظيم املصفوفة 

 

 التنظيم من كجزء املشروع

 الوييف 

 املصفوفة تنظيم املستقل)الصرف( املشروع

 ألحةةةةةةد تةةةةةةابعةةةةةةا املشةةةةةةةةةةةةروع يكون •

 األسةةةةاسةةةةية الوييفية األقسةةةةام

 .الشركة في

 على املشةةةةةةةةةةةةروع تنفيةةةةةة  يحةةةةةةال•

 يكون  الةةة ي الوييف  القسةةةةةةةةةةةةم

 طةةبةةيةةعةةةةةةة فةةي تةةخصةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةةةةا أكةةثةةر

 لةةلةةتةةنةةفةةيةةةةةة  املةةطةةروح املشةةةةةةةةةةةةةةروع

 .ودعمه نجاحه لضمان

 بقية عن منفصةةةةةةةةال املشةةةةةةةةروع يكون • 

 شكل على ويقوم األم املنظمة أقسام

 مسةةةةةةةةتقل فني بطاقم مسةةةةةةةةتقلة وحده

 مرتبطة واداريا ماليا مسةةةةةةتقلة وإدارة

 التقةةةةةةارير عبر فقط األم بةةةةةةاملنظمةةةةةةة

 .مدير املشروع طریق وعن الدورية

 من االسةةةةةةةةةةةةتقالليةةةةةةة درجةةةةةةة تتفةةةةةةاوت•

 اإلداري  الجةةةةانةةةةب من آلخر مشةةةةةةةةةةةةروع

 .واملحاسبي واملالي

 تم بحي  والتنظيم املسةةةةةةةةةةةةتقل الوييف  التنظيم من خليط الشةةةةةةةةةةةةكل ه ا ويمثل•

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

 التقنية. مرتفعة مجاالت في تعمل التي املنظمات في يستخدم•

 الوييفية املصةةةةةةةةةةةةفوفة ()املشروع القوية املصفوفة

 (الضعيفة)

 املصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفةةةةةةةةةةةةةةوفةةةةةةةةةةةةةةة

 املتوازنة

 املستقل املشروع إلى أقرب وتكون 

 .األم املنظمة ضمن لكن

 خصةةةةةةةةةةةةةةائصةةةةةةةةةةةةهةةةا وتكون 

 املشةةةةةةةةةةةةةةةةةروع إلةةةةةةى أقةةةةةةرب

 يةةتةةمةةتةةع لةةكةةن الةةويةةيةةفةة 

 اسةةةةةةةةةةةةتقالليةةة من بجزء

 .املستقل املشروع

 تقع خصةةةةةةةةةةائصةةةةةةةةةةها

 الةةةةةةةنةةةةةةةوعةةةةةةةيةةةةةةةن بةةةةةةةيةةةةةةةن

 السابقين
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 االيجابيات والسلبيات ألشكال تنظيم املشروع:

 املصفوفة تنظيم )الصرف( املستقل املشروع  الوييف  التنظيم من كجزء املشروع 

 السلبيات االيجابيات السلبيات االيجابيات السلبيات االيجابيات

 فةةةةي عةةةةةةالةةةةيةةةةةةة مةةةةرونةةةةةةة◄

 العةةةةةةاملين اسةةةةةةةةةةةةتخةةةةةةدام

 مةةةةةةةةةةةن االنةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةةفةةةةةةةةةةةاع◄

 في الخبرات الضةةةةةةةةةةةةرورية

 مشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروع مةةةةةةةن أكةةةةةةةثةةةةةةةر

 سةةةةةةةةةةةةةةةةةةهةةةةةةولةةةةةةة تةةةةةةبةةةةةةادل◄

 بين واملعرفةةةةةةة الخبرات

 ألنةةهةةم يةةعةةمةةلةةون  الةةخةةبةةراء

 .القسم نفس في

 األقسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام جةةةةةةةةعةةةةةةةةل◄

 قةةةةةاعةةةةةدة هي الوييفيةةةةةة

 املسةةةةار وتطوير التطور 

 مةةن الةةويةةيةةةفةةة  لةةألفةةراد

 ومةةةن ويةةةةةةائةةةفةةةهةةةم خةةةالل

 اقسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةهةةةةةةةةةم داخةةةةةةةةةل

 .الرئيسة

 يةةةكةةةون  ال الةةةعةةةمةةةيةةةةةةل◄

 وبؤرة االهتمةةةةةةام محور 

 في العةةةاملين التركيز ألن

 الةةةةةةةةةةقسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم لةةةةةةةةةةديةةةةةةةةةةهةةةةةةةةةةم

 .أخرى  مسؤوليات

 تشةةويش في حصةةول ◄

 تةةةةةةةةحةةةةةةةةمةةةةةةةةل وفةةةةةةةةي األدوار

 أداء عن املسةةةةةةةةةةةةؤوليةةةات

 عدم بسةةةةةةةةبب املشةةةةةةةةروع

 واحةةةةةةد شةةةةةةةةةةةةخ  وجود

 كامل بشةةةةةةةةةكل مسةةةةةةةةةؤول

 املشروع عن

 االسةةةةةةةةةةةةتجةةةةةةابةةةةةةة بطء◄

 بسبب العمل ملتطلبات

 ادارية مسةةةتويات وجود

 األقسةةةةةةةةةةةةةةةةةام في متعةةةةةةددة

 إلةةةى تةةةؤدي الةةةويةةةيةةةفةةةيةةةةةةة

 وبطء القرارات تةةةةةةأخير

 .اإلجراءات

 الةةتةةحةةفةةيةةز ضةةةةةةةةةةةةةةعةة ◄

 :تةةةنةةةظةةةيةةةمةةةيةةةةةةة ألسةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةةاب

 الةةةويةةةيةةةفةةة  فةةةةةةالةةةقسةةةةةةةةةةةةةةةم

 االهةةةةةتةةةةةمةةةةةةام الةةةةةى يةةةةةمةةةةةيةةةةةةل

 موجهةا وليس بوييفتةةه

وعةةةةةةدم  لةةةةةةلةةةةةةمشةةةةةةةةةةةةةةةةةةروع. 

 مسةةةةئول  شةةةةخ  وجود

 عةةةةةةةن كةةةةةةةامةةةةةةةل بشةةةةةةةةةةةةةةةةةةكةةةةةةةل

 .املشروع

ه ا  صةةةةةةةةةةالحية عدم◄

 لةةلةةمشةةةةةةةةةةةةةةةةةاريةةع الشةةةةةةةةةةةةةكةةةةةةل

 والضةةةةةةةةةةةةةةخةةةمةةةةةةة الةةةكةةةبةةةيةةةرة

 .واملعقدة

 املشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروع ملةةةةةةةةديةةةةةةةةر◄

 على الكةةاملةةة السةةةةةةةةةةةةلطةةة

 .املشروع

 أفةةةةةةةةةةةةراد جةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةع◄

 مسةةةةةةةةةةةةؤولون  املشةةةةةةةةةةةةروع

 أمام مباشره مسؤولية

 .املشروع مدیر

 اتصةةةةةةةةةةةةةةةةةال عةةةةةمةةةةةلةةةةةيةةةةةةة◄

 .أسرع

 تةةةةةةةراكةةةةةةةمةةةةةةةيةةةةةةةة خةةةةةةةبةةةةةةةره◄

 النوع نفس في للعاملين

 املشاريع. من

 قويةةةةةة هويةةةةةة تكوين◄

 فةةريةةق املشةةةةةةةةةةةةةةروع لةةةةةةدى

 األداء رفع في تسةةةةةةةةةةةةةةةةةاهم

 .االهداف وتحقيق

 سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلةةةةةةةةطةةةةةةةةة وجةةةةةةةةود◄

 مسةةةةةةةةةةةةتوى  على مركزيةةةةةةة

 يةةعةةزز  مةةمةةةةةةا املشةةةةةةةةةةةةةروع،

 اتةةةةةةخةةةةةةاذ عةةةةةةلةةةةةةى الةةةةةةقةةةةةةدرة

 سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةريةةةةةةةةةعةةةةةةةةةة، قةةةةةةةةةرارات

 االسةةةةةةةةةةةةتجةةةابةةةة وسةةةةةةةةةةةةرعةةةة

 .الزبائن لطلبيات

 وحةةةةةةةةدة تةةةةةةةةتةةةةةةةةحةةةةةةةةقةةةةةةةةق◄

 يةةةةةةتةةةةةةأكةةةةةةد وهةةةةةةنةةةةةةا. االمةةةةةةر

 تةةةةةطةةةةةور  ان الةةةةةعةةةةةةامةةةةةلةةةةةون 

 الةةةةويةةةةيةةةةفةةةة  مسةةةةةةةةةةةةةةةةةارهةةةةم

 املشةروع بنجاح مرتبط

 .املدير وتقارير

 بسةةةةةةةةةةةةيطةةةةةة الهيةةةةةاكةةةةةل◄

يسةةةةةةةةةةةةةةةةهةةةةةةل  مةةةةةمةةةةةةا ومةةةةةرنةةةةةةة

 للمتغيرات االسةةةةةةةةةةةةتجابة

 الةةةةةةداخةةةةلةةةةيةةةةةةة الةةةةبةةةةيةةةةئةةةةيةةةةةةة

 والخارجية

 ازدواجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة◄

 حةةةةةةالةةةةةةة فةةةةي :الةةةةويةةةةةةائةةةة 

 في مشةةةةةةةةةةةةاريع عدة وجود

 فةةان واحةةده زمنيةةة فتره

 تتكرر. العمل ويائ 

 :تخزين املستلزمات◄

 نجةةةةاح ضةةةةةةةةةةةةمةةةةان بهةةةةدف

 مدیر يحتاج املشةةةةةةةةةةةةروع

 االحتفاظ إلى املشةةةةةةروع

 واألفةةةةةةةراد بةةةةةةةالةةةةةةةخةةةةةةةبةةةةةةةرات

 يؤدي إلى مما واملعدات

 .الطاقات ه ه تجميد

 ال االحيةةان بعض في◄

 املشروع مدير يستطيع

 اإلسةةةةةةةةةةةةتفةةادة املسةةةةةةةةةةةةتقةةل

 املةةتةةوفةةرة الةةخةةبةةرات مةةن

 املنظمةةةة مسةةةةةةةةةةةةتوى  على

 األم

 تةةةةةةةةةةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةةةةةةةةةدث قةةةةةةةةةةةةةةةةةةد◄

 اعضةةةةةةةةاء بين صةةةةةةةةراعات

 املسةةةةةةةةةةةةةةتةةةقةةةةةةل املشةةةةةةةةةةةةةةروع

 األم املنظمةة واعضةةةةةةةةةةةةةاء

 املشةةةةةةةةةةةةةةاريع أعضةةةةةةةةةةةةةةاء او

بسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةةةةةةةةةةب  األخةةةةةةةةةةةةةةرى 

 قةةةةةةد مةةةةةمةةةةةةا االمةةةةةتةةةةةيةةةةةةازات

االهةةةداف  تحقيق يعيق

 مرض الى يؤدي وقةةةةةةد ا

 .باملشروع االرتباط

 بةةةةةةةيةةةةةةةن قةةةةةةةلةةةةةةةق وجةةةةةةةود◄

 املشةةةةروع فريق أعضةةةةاء

 عةةلةةى الةةخةةوف بسةةةةةةةةةةةةةبةةةةةةب

 الوييف  مسةةةةةةةةةةةةتقبلهم

 املشروع انتهاء بعد

 هو املشةةةةةةةةةروع يكون ◄

 بسةةةةةةةةةةةةبةةةةب التركيز نقطةةةةة

 مةةةةةتةةةةةفةةةةةر  مةةةةةةديةةةةةر وجةةةةةود

 أن كةةةةةةمةةةةةةا لةةةةةةلةةةةةةمشةةةةةةةةةةةةةةةةةروع

 الةةةةةةة يةةةةةةةن يةةةةةةةتةةةةةةةم األفةةةةةةةراد

 مةةةةةةةةةةةةن اخةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةارهةةةةةةةةةةةةم

 يةةةةةعةةةةةمةةةةةلةةةةةون  الةةةةةويةةةةةةائةةةةة 

 مسةةةةةةةةةةةةةةؤولةةةيةةةةةةاتةةةةةةه. تةةةحةةةةةةت

 األهداف لتحقيق

ملةةةةةةةةةةةةةديةةةةةةةةةةةةةر  مةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةةةةاح◄

 اسةةةةةةةةةةةةتخةةةةةدام املشةةةةةةةةةةةةروع

 الةةةةةةةةةةخةةةةةةةةةةبةةةةةةةةةةرات مةةةةةةةةةةخةةةةةةةةةةزن 

 املةةةةةوجةةةةةود والةةةةةكةةةةةفةةةةةةاءات

 األقسةةةةةةام مسةةةةةةتوى  على

 الوييفية.

 فةةةي وألن الةةةعةةةةةةامةةةلةةةيةةةن◄

 انتدابهم يتم املشةةةةةةةةةةةةروع

 للمشةةروع ويائفهم من

 احسةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةا فإنهم أقل

 مسةةةةةتقبلهم على بالقلق

 ملشةةةةةةةةةةةةةةروع انةةةتةةةهةةةةةةاء بةةةعةةةةةةد

 ألنهم سةةةةيعودون ملواقع

  األصلية عملهم

تحقيق  يسةةةةةةةةةةةةةاعةد في◄

 وتقليةةةةل الهةةةةدف وحةةةةدة

 .الصراعات

 توازن  مشكلة وجود◄

بةةةةةةةيةةةةةةةن مةةةةةةةديةةةةةةةر  الةةةةةةةقةةةةةةةوى 

 املةةةةةةةةةةةديةةةةةةةةةةرو  املشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروع

 فةةةةةةةةةةفةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةويةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةفةةةةةةةةةة 

 الةةةةقةةةةويةةةةةةة املصةةةةةةةةةةةةةةةفةةةةوفةةةةةةة

 والسةةةةةةةةةةةلطة القوة تكون 

 مدير املشروع بيد أكبر

 املصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفةةةةةةةةةةةوفةةةةةةةةةةةة وفةةةةةةةةةةةي

 أكبر تكون  الضةةةةةةةةةةةةعيفةةةةة

 أما الوييف  املدير بيد

 املصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفةةةةةةةوفةةةةةةةة حةةةةةةةالةةةةةةةة

 الخالف فةةةةةإن املتوازنةةةةةة

 شةةةةةديد يكون  والصةةةةةراع

  الطرفين بين

تحريةةةك  عمليةةةة تثير◄

 مشةةةةةةةةةةةةةةةةةروع مةةةةةةن املةةةةةةوارد

 الصةةةراعات بعض آلخر

 في الداخلية السةةةةةياسةةةةةة

 مةدير كةل ألن الشةةةةةةةةةةةةركةة

 على االسةةةةةةةةةةةةتحواذ يريةةةةةد

 أهداف لتحقيق املوارد

 .بمشروعة خاصه

 من النوع ه ا يؤدي◄

 وجةةةةةود إلةةةةةى الةةةةةتةةةةةنةةةةةظةةةةةيةةةةةم

 وحدة مبدأ في مشةةةةةةةةةةةةكلة

 تشةةةةةةتت بسةةةةةةبب القيادة

 املةةةةةدير أوامر العةةةةةاملين

ومةةةةةةةةديةةةةةةةةر  الةةةةةةةةويةةةةةةةةيةةةةةةةةفةةةةةةةة 

                       .املشروع

 

  



 

Ms. Solo 11  المشاريعإدارة  

 للمشروع التنظيمية الصيغة اختيار

 للمشةةةةةةروع التنظيم  الشةةةةةةكل الختيار األمثل اعتبارها يمكن صةةةةةةيغة توجد ال

 :عناصر عدة على يعتمد ذلك ألن
 التنظيم  الشكل الختيار عليها االعتماد يمكن   املعايير التي

 

 كطبيعة املشروع  

 األم للمنظمة الثقافي والتوجه 

 املتاحة واملوارد 

 املخرجات نوع تحدد التي األهداف صةةةةةةةةةةةةياغة طريق عن تعري  املشةةةةةةةةةةةةروع-1

 .املرغوبة

 الوييفية وتحديد األقسةةةةةام هدف بكل األسةةةةةاسةةةةةية املرتبطة املهام تحديد -٢

 (الويائ  في املهمات توطين) املهام ه ه إلنجاز تصل  التي األم املنظمة في

 .عمل حزم إلى وتجزئتها التنفي  تتابع حسب املهام ترتيب -٣

وتحديد  األم املنظمة في العمل حزم بأداء سةةةةةةةةةةةةتقوم التي تحديد الوحدات -٤

 .معا ستعمل التي الوحدات

 مثةل بةاملشةةةةةةةةةةةةروع املتعلقةة واالقتراحةات املميزة الخصةةةةةةةةةةةةةائ  قةائمةة اعةداد -٥

 املشةةةةةةةةاكل املشةةةةةةةةروع، حجم املشةةةةةةةةروع، مدة طول  التقنية املطلوب، مسةةةةةةةةتوى 

 .املشروع تواجه أن املتوقع

 :الرؤية تتض  ذلك بعد

 ؟الوييف  التنظيم هو األنسب الشكل فيكون  معينة وييفة في تجمعت األخرى  والخصائ  العمل وحزم املهمات هل 

 املصفوفة تنظيم هو األنسب الشكل فيكون  ويائ  مجموعة مع تتقاطع انها ام 

 املستقل التنظيم هو ألنسبا الشكل فيكون  مستقل بشكل اال اداءها الصعب من انه ام. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التنظيم من جزء

 الوظيفي

 المشروع

(الصرف)المستقل  

 تنظيم

 المصفوفة



 

Ms. Solo 12  المشاريعإدارة  

 املحاضرة الرابعة

 املشروع خطة
 فوائد التخطيط خصائ  التخطيط

 وضةةةةةةةةةةةةع يتم التخطيط خالل فمن اإلدارة ويائ  من وييفة أول  التخطيط◄

 .األخرى  اإلدارية الويائ  بقية عليها وتبنى تحقيقها، يمكن التي األهداف

 يتم ان يفترض التي االعمةةةال ويحةةةدد تنفيةةة ي، عمةةةل أي يسةةةةةةةةةةةةبق التخطيط◄

 . املستقبل في بها القيام

 تحقيق إلى تهدف التي والنظرية الفكرية األنشةةةةةةةةةطة من مجموعةالتخطيط ◄

 الواقع يفوق  مسةةةةةةةةةةةةتهةةدف مسةةةةةةةةةةةةتقبلي موق  إلى حةةالي موق  من منظم انتقةةال

 .اإلنجاز على وقدرة قيمة الحالي

 إليها للوصةةةةةةةول  الالزمة الوسةةةةةةةائل وتحديد األهداف وضةةةةةةةع عملية التخطيط◄

  األحوال بأحسن

 :أساسيين بعاملين يهتم هو ل ا◄

 .املستقبل•

 .األهداف لتحقيق املستخدمة والطرق  األهداف•

 للمنظمة الشةةةةةةةةةرعية إعطاء في يسةةةةةةةةةاهم السةةةةةةةةةليم )التخطيط الشةةةةةةةةةرعية◄

 على يسةةةةةةةةةةاعد املنظمة رسةةةةةةةةةةالة بوضةةةةةةةةةةع البدء األطراف( حي  مختل  تجاه

 .ذلك

 والتكي ( من التغيير على القةةةةدرة)ومرونتهةةةةا  املنظمةةةةة تركيز تحسةةةةةةةةةةةةين◄

 التعامل سةةةةةيتم وكي  الزبائن يحتاج وماذا بالضةةةةةبط تريد ما معرفة خالل

 .مثال معهم

 أهمية )إعطاء والتنفي  األفعال نحو املنظمة وتوجيه لتصةةةةةةةةةةةةرف دليل◄

 النتةةةةةائج نحو للمنظمةةةةةة(. متجهةةةةةة مضةةةةةةةةةةةةةةةةافةةةةةة قيمةةةةةة ذات لألولويةةةةةات كبيره

 .املشاكل عن والبعد والفر  واالولويات

 وفرق  املختلفة األقسةةةةةةةةةةةام يجعل األهداف )تحديد التنسةةةةةةةةةةةيق تحسةةةةةةةةةةةين◄

 الوسةةةةةائل بسةةةةةلسةةةةةلة يسةةةةةمى ما قرارتها ). خلق وترشةةةةةد أداءها تنسةةةةةق العمل

 (األهداف هرمية) والغايات

 الوقت وموازنةة األهميةة حسةةةةةةةةةةةةةب األعمةال )أداء الوقةت إدارة تحسةةةةةةةةةةةةين◄

 .املتاح(

 .وتحديد االنحرافات( األداء قياس) الرقابة عملية تحسين◄

 

 

 التخطيط أنواع

 منها التخطيط 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 إلى سةةةةةةةةةةةةنةةةةةةة )من االجةةةةةةل متوسةةةةةةةةةةةةطةةةةةةة 

 سنوات(

 سنة( من )أقل االجل قصيرة 

مثةةةةةل االسةةةةةةةةةةةةتعمةةةةةال متكررة 

 ،)السةةةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةات اإلجةةةةةةراءات

 القواعد(

االسةةةةةةةةةةةةةتعمةةةةةةال  متكررة غير

 املشاريع( البرامج،)

مالي/اقتصادي. 

صناعي 

 انشائ 

مختلفة ملشاريع تخطيط 

 ملاذا الحاجة للتخطيط في املشاريع؟

 منها متعددة جوانب في والتعقد بالسرعة تتسم تغيرات :البيئة: 

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

 استخدامها وحسن عليها الحفاظ يجب والتي املوارد: ندرة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ms. Solo 13  المشاريعإدارة  

 

 التخطيط عند بها االهتمام يجب مهمة جوانب بيئة املشروع

 بشكل تؤثر والتي باملشروع املحيطة والتغيرات العوامل مجموعة هي

 املشروع على مباشر غير او مباشر

 الى: وتنقسم

 داخلية بيئة                     خارجية: بيئة

 خاصة-

 عامة-

 التوجيهات من مجموعة تأسيس هي التخطيط عملية من األساسية الغاية-

 :من املشروع عمل فريق تمكن بالتفصيل املكتوبة

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

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

 والكلفة بالوقت املرتبطة املشروع اهداف الى للوصول  وسيلة التخطيط-

 .املشروع باستالم يقبل وتجعله الزبون  ترض ي التي واملواصفات

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

 ه ه لتجنب املناسبة والخطط االستراتيجيات وضع مع أهدافه الى الوصول 

 .املخاطر

 هي أساسية مراحل بخمسة املشروع تمر خطة اعداد مراحل

 املركبةةة الخطةةة اعةةداد-3 االبتدائية الخطة اعداد -2 التأسيس ي االجتماع عقد -1

 للمشروع

 النهائية الخطة اعداد -4

 للمشروع

 الةةةخةةةطةةةةةةة مةةةراجةةةعةةةةةةة -5

 النهائية

 قبةةةةةةل من اليةةةةةةه الةةةةةةدعوة يتةم

 االم للمنظمةةةةةة العليةةةةةا اإلدارة

 الخطوط منةةاقشةةةةةةةةةةةةةة جةةل من

 لةةةةةةةلةةةةةةةمشةةةةةةةةةةةةةةةةةةروع الةةةةةةةعةةةةةةةريضةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 وعليةةةةةه املحتملةةةةةة، واملخةةةةةاطر

 يةةةةةخةةةةةلةةةةة  ان املةةةةةفةةةةةتةةةةةرض مةةةةةن

 النقةةةةةةاط تبيين الى االجتمةةةةةةاع

 :التالية

 الةةةةةةةةفةةةةةةةةنةةةةةةةةي املةةةةةةةةدى تةةةةةةةةحةةةةةةةةديةةةةةةةةد•

 .للمشروع

 توضةةةةةة  التي األسةةةةةةس تحديد•

 في املشةةةةةةةةةةةةةةةاركين مسةةةةةةةةةةةةؤوليةةةةات

 .املشروع أداء عن االجتماع

 غير وجداول  موازنات وضةةةةةع•

  نهائية

 املخاطر ادرة فريق تشكيل•

 

 على االبتةةةةةةدائيةةةةةةة الخطةةةةةةة اعةةةةةةداد يعتمةةةةةةد

 (Work Break هةةةةيةةةةكةةةةةةل تةةةةجةةةةزئةةةةةةة مةةةةفةةةةهةةةةوم

Down Structure )WBSخاللةةه من ويتم 

 األسفل الى األعلى من هرميا العمل تحليل

 :التالي النحو على

 .مشاريع مجموعة الى البرامج تجزئة•

 .مهام مجموعة الى املشروع تجزئة•

 حةةزم مةةن مةةجةةمةةوعةةةةةةة الةةى املةةهةةمةةةةةةة تةةجةةزئةةةةةةة•

 .العمل

 وحدات مجموعة الى العمل حزمة تجزئة•

 .العمل

الةةةةى مةةةةجةةةةمةةةةوعةةةةةةة  الةةةةعةةةةمةةةةةةل وحةةةةةةدة تةةةةجةةةةزئةةةةةةة•

 االنشطة

 :   WBSيوفر 

 لتحقيق تنفيةةةةة هةةةةةا املراد للمهةةةةةام سةةةةةةةةةةةةردا•

 .املشروع اهداف

 .للمشروع اولي تقدير تجميع املمكن من•

 ألي العمةةةل ألنشةةةةةةةةةةةةطةةةة قيم تحةةةديةةد يمكن•

 حزم األحيةةان بعض في تسةةةةةةةةةةةةمى)مسةةةةةةةةةةةةتوى 

 (العمل

 طبقةةةا التقةةةديرات هةةة ه تتكةةةامةةةل ان يمكن•

 النهةةةةةةايةةةةةةة في لتعط  WBS شةةةةةةةةةةةةجرة لهيكةةةةةةل

 .األعلى املستوى  اجماليات

باألنشةةةةةةةةطة  كشةةةةةةةة  عمل يمكن عليه وبناء

 وكةةةلةةة  لةةةلةةةتةةةنةةةفةةةيةةةةةة  زمةةةنةةةي جةةةةةةدول  واعةةةةةةداد

 الى ورفعهةةةةةةا مراجعتهةةةةةةا يتم ثم تقةةةةةةديريةةةةةةة

 االنشطة من االعلى مجوعة الجهات

 

 الةةةةةةةةةةخةةةةةةةةةةطةةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةةدقةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةق•

 ،املةةةرفةةةوعةةةةةةة االبةةةتةةةةةةدائةةةيةةةةةةة

 تحتوي  ان يجةةةةةةب حيةةةةةة 

 عةةةةةةةلةةةةةةةى الةةةةةةةخةةةةةةةطةةةةةةةط هةةةةةةة ه

 الالزمةةةة املهةةةام اوصةةةةةةةةةةةةةةاف

 .والجدولة وامليزانية

 بةةةةعةةةةةةد الةةةةخةةةةطةةةةط تةةةةراجةةةةع•

 خةةةطةةةةةةة فةةةي وتةةةةةةدمةةةج ذلةةةةةةك

 .مركبة مشروع

 التدقيق على هنا تعتمد•

 واملةةراجةةعةةةةةةة والةةتةةمةةحةةيةة 

 الةةى والةةتةةةجةةةمةةةيةةةع ورفةةعةةةهةةةةةةا

 الةةةةةة ي املشةةةةةةةةةةةةةةروع مةةةةةةديةةةر

 اإلدارة الى يرفعهةةا بةةدوره

 العتمادها العليا

 الرئيسة الخطة)تسمى •

 فةةةةةةةةي االلةةةةةةةةتةةةةةةةةزام عةةةةةةةةقةةةةةةةةد او

 دسةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةةةور  او املشةةةةةةةةةةةةةةةةروع

 (.املشروع

 الةةةةةةةخةةةةةةةطةةةةةةةة عةةةةةةةبةةةةةةةارة عةةةةةةةن•

 النهائية.

 بةةةعةةةةةةد نةةةهةةةةةةائةةةيةةةةةةة تةةةمسةةةةةةةةةةةة ةةةى•

 من وإقرارهةةةةةا اعتمةةةةةادهةةةةةا

 الةةةةةةةعةةةةةةةلةةةةةةةيةةةةةةةا اإلدارة قةةةةةةةبةةةةةةةل

 .عليها والتوقيع

 

 بةةةةةةالتخطيط تسةةةةةةةةةةةةمى•

 .الالحق

يةةةةةةةةتةةةةةةةةم  املةةةةةةةةرحةةةةةةةةلةةةةةةةةة فةةةةةةةةي•

 الةةةةنةةةةهةةةةةةائةةةةيةةةةةةة املةةةةراجةةةةعةةةةةةة

 كةةةةةةل ان مةةةةةن لةةةةةلةةةةةتةةةةةةأكةةةةةةد

 الضةةةةةةةةةرورية العناصةةةةةةةةةر

املشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروع  إلنةةةةةةةةةجةةةةةةةةةاح

 املةةةةةةةةطةةةةةةةةلةةةةةةةةوب حسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب

  مناسب وبشكل

 مةةةةةةةن االنةةةةةةةتةةةةةةةهةةةةةةةاء بةةةةةةةعةةةةةةةد•

 النهةةةةةةائيةةةةةةة ال املراجعةةةةةةة

 بمةةا اال التعةةديةةل يجوز 

 .التغيير بأوامر يسمى
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 عناصر9 يتضمن( املشروع في االلتزام عقد أو)املشروع  خطة عناصر

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

الزمنيةةةةة  الجةةةةةداول  تحةةةةةديةةةةد-

 كةةةةةةةافةةةةةةة لةةةةةةةتةةةةةةةنةةةةةةةفةةةةةةةيةةةةةةة  الةةةةةةةالزمةةةةةةةة

والةةةةةفةةةةةعةةةةةةالةةةةةيةةةةةةات  األنشةةةةةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةة

 .أداءها املطلوب

 الحةةاليةةة األنشةةةةةةةةةةةةطةةة عالقةةة-

 السةةةةةةةةةةةةةةةةةةابةةةةةةةقةةةةةةةة بةةةةةةةاألنشةةةةةةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةةة

 ومةةةدى الالحقةةةة واألنشةةةةةةةةةةةةطةةةة

 .فيها واالعتمادية التتابع

 الةةةةةةجةةةةةةدولةةةةةةة إعةةةةةةداد ويةةةةةةتةةةةةةم -

 عديده تقنيات باسةةةةةةةةةةةةتخدام

 وغيرهةةةةةا لتحةةةةةديةةةةةد بيرت منهةةةةةا

 املشةةةةةةةةةةةةروع أنشةةةةةةةةةةةةطةةةةةة أوقةةةةةات

 وحتى نشةةةةةةةةةاط أول  من ابتداء

 .نشاط آخر

 إلنجةةةاز الالزمةةةة املوارد كةةةافةةةة

 الةةكةةم حةةيةةةةةة  مةةن املشةةةةةةةةةةةةةةروع

 مةةةا واعةةةداد والتكلفةةةة والنوع

 التقديرية باملوازنات يسةةةةةةةةةةمى

 االعةةةةةةةةتةةةةةةةةبةةةةةةةةار فةةةةةةةةي االخةةةةةةةة  مةةةةةةةةع

 األسةةةةةةةةةةةةةةةةةعةةةةةةار فةةةةةي الةةةةةتةةةةةقةةةةةلةةةةةبةةةةةةات

 او التضةةخم بسةةبب املتوقعة

 -األخةةرى  الةةبةةةيةةةئةةةيةةةةةةة الةةظةةةروف

 الحقا تناولها سيتم

 عمليةةة الجزء هةة ا ويصةةةةةةةةةةةة 

 الناحية: من املشةةةةروع تنفي 

 .اإلدارية                - الفنية-

 ويتضمن:

  شةةةةةةةةةةةةرحةةا-
 
 لغةةايةةات تفصةةةةةةةةةةةةيليةةا

 العرض في امل كورة املشروع

 .العام

 املتحققةةةة للفوائةةةد شةةةةةةةةةةةةرحةةةا-

 حةةةةةةيةةةةةة  مةةةةةةن املشةةةةةةةةةةةةةةةةةروع مةةةةةةن

 .واملنافسة الربحية

 اإلضةةةةةةةةةافية ألهداف شةةةةةةةةةرحا-

 اهةةةةةداف تحقيق مثةةةةةل أخرى 

 .املنظمة

ملخ   شةةةةةةةةةةةةكةةةةةةل على ويكون 

 تضمن: قصير

 املشروع غايات-

بةةةأهةةةداف  الغةةةايةةةات عالقةةةات-

 .األم املنظمة

 اإلداري  لألسةةةةةةةةةةةةلوب وصةةةةةةةةةةةةفا-

 الةةةةةة ي الةةةتةةةنةةةظةةةيةةةمةةة  والةةةبةةةنةةةةةةاء

 .املشروع في سيستخدم

 الرئيسةةةةةةةية باملحطات قائمة-

 .املشروع إلنجاز

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

 التي واملخةةةاطر بةةةاملشةةةةةةةةةةةةةةةاكةةةل التنبؤ-

 املشةةةةةةةةةةةةةةةةةةروع تةةةةةةةواجةةةةةةةه أن يةةةةةةةحةةةةةةةتةةةةةةةمةةةةةةةل

 نق  والفنية، التقنية )كاملشةةةةةةةةةاكل

املشةةةةةةةةةةةةةةاكةةةل  االضةةةةةةةةةةةةطرابةةةات، املوارد،

 .إلخ(...  املالية املشاكل املناخية،

 ملواجهةةةة احتمةةةاليةةةة خطط وضةةةةةةةةةةةةع-

 حةةةةدو هةةةةا حةةةةال في االحتمةةةةاالت هةةةة ه

 ومخاطرها. آثارها للتقليل من

 املشروع في األداء ومقاييس معايير-

 أهةةةةةةداف بكةةةةةةل تتعلق التي األمور  في

 .املشروع

 أداء عةةةةن الةةةةبةةةةيةةةةةةانةةةةةةات جةةةةمةةةةع طةةةةرق -

 بةةهةةةةةةدف عةةمةةلةةةةةةه ومةةراحةةةةةةل املشةةةةةةةةةةةةةروع

 .تقييم عملية اجراء

 بهةةةدف اجراء العكسةةةةةةةةةةةةيةةةة التغةةة يةةةة-

 .الالزم التصحي 

واملهةةارات  والخبرات الكفةةاءات-

املشةةروع  أنشةةطة ألداء املطلوبة

 (.االحتياج أوقات – اعدادهم)

 لرفع الالزمةةةة عمليةةةة التةةةدريةةةب-

 بعض أو فريق العمةةةةةةل كفةةةةةةاءة

 .أفراده

 لزيةةةةةةادة املرصةةةةةةةةةةةةودة املكةةةةةةافةةةةةة ت-

 .التحفيز

 القةةانونيةةة املتعلقةةة الشةةةةةةةةةةةةؤون-

 .العمل بالعقود

 بتوفير تقوم أن الشركات على الصعب من-

 أجةل من للمشةةةةةةةةةةةةروع الالزمةة املوارد وتخزين

 ذلةةةك ألن متبةةةاعةةةدة أوقةةةات اسةةةةةةةةةةةةتخةةةدامهةةةا في

 إضافية. بتكالي  املشروع يثقل

 التعةةاقةةد على يعتمةةد املشةةةةةةةةةةةةروع فةةإن لةة لةةك-

 إلنجاز باطن( )مقاول  يسةةةةةةةةةةةةمى ما أو الفرعي

 بعض لتوفير أو العمةةةةةةل في املراحةةةةةةل بعض

 كةةةةاملةةةةة قةةةةائمةةةةة تضةةةةةةةةةةةةع وهنةةةةا النةةةةادرة، املوارد

 .للمشروع التعاقدية لألطراف

  الجزء هةةةةة ا يتضةةةةةةةةةةةةمن كمةةةةةا-
 
 األمور    ايضةةةةةةةةةةةةةةةةا

 واجراءات بةةةةةةالعقود تتعلق التي القةةةةةةانونيةةةةةةة

 .التنفي 
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 املحاضرة الخامسة

 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

 ل ي ما نفسةةةةةةةةةه: يسةةةةةةةةةأل أن عليه املوازنة واعداد والجدولة بالتخطيط يقوم ال ي ان-1

 كلفة هي وما ل لك؟ الالزمة املوارد هي ما عمله؟ يتم أن يجب متى عمله؟ يتم أن يجب

 املوارد؟ ه ه

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

WBS   واملهمة مهمات إلى واملشةةةةةةةةروع مشةةةةةةةةاريع، إلى البرنامج تجزئة طريق عن يتم وال ي 

 أبسةةةةةةةةةةةط هي والتي أنشةةةةةةةةةةةطة إلى العمل ووحدة وحدات، إلى العمل وحزمة عمل، حزم إلى

 النظام تجميع في عليها البناء يتم التي والعمليات الفعاليات

 
 منافع جدولة املشروع املشروعتعري  جدولة 

 زمني جدول  إلى املشةةةةةةةةةةةةروع خطة تحويل عملية هي

 مباشةةةةةةةةةةةةرة لحظة من ابتداء املشةةةةةةةةةةةةروع، لتشةةةةةةةةةةةةغيل

 األنشةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةة بجميع مرورا املشةةةةةةةةةةةةةروع، في العمةةةةةةل

 واملةةةحةةةطةةةةةةات واألحةةةةةةداث واملةةةتةةةةةةداخةةةلةةةةةةة املةةةتةةةتةةةةةةابةةةعةةةةةةة

 في العمةةةةل انتهةةةةاء لحظةةةةة إلى وصةةةةةةةةةةةةوال الرئيسةةةةةةةةةةةةيةةةةة،

 املشةةةةةةةةةروع لتنفي  الالزم الوقت وتحديد املشةةةةةةةةةروع

 .االنتهاء لحظة وحتى البدء لحظة من

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

 في واملهةام العمةل وحزم العمةل ووحةدات األنشةةةةةةةةةةةةطةة لكةافةة والتةداخةل االعتمةاديةة حةالةة الجةدولةة تبين-2

 .املشروع

 في واملهارات الخاصةةةةةةةة الخبرات بعض تواجد إلى املشةةةةةةةروع فيه يحتاج ال ي الوقت إلى الجدولة تشةةةةةةةير-3

 .املناسب الوقت

 العمل وفرق  والويائ  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

 على سةةةةةةةةةةلبا تؤثر لن فإنها معين لوقت تأخرت إذا والتي الراكدة األنشةةةةةةةةةةطة تحديد في الجدولة تسةةةةةةةةةةاعد-6

 .املشروع انتهاء وقت

 مما األخرى، باألنشةةةةةةطة االخيرة ه ه وعالقة األنشةةةةةةطة ونهاية بداية تواريخ تحديد في الجدولة تسةةةةةةاهم-7

 .العمل واختناقات التضارب ومنع الالزم التنسيق في يساعد

 محدده األوقات ألن وذلك املوارد على والصةةراعات الشةةخصةةية الخالفات تخفي  في الجدولة تسةةاعد-8

 .الصراع من ويقلل التنسيق عملية يسهل مما مسبقا

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

 -يلي:  ما املرحلة ه ه في يتم

 تجزئة ثم وحدات الى املشةةةةةةروع أنشةةةةةةطة تحليل-1

 من مكونةةةةةةه وحةةةةةةده كةةةةةةل تكون  بحيةةةةةة  الوحةةةةةةدات

 وبةةنةةفةةس الةةعةةمةةةةةةل نةةفةةس مةةن أنشةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةة مةةجةةمةةوعةةةةةةة

 الى املسةةةةةةةةةةةةتوى  هةةةةةة ا تحليةةةةةةل يتم بحيةةةةةة  الحجم،

 هيكةةةةةةل تجزئةةةةةةة مفهوم وفق الةةةةةةدنيةةةةةةا املسةةةةةةةةةةةةتويةةةةةةات

 .العمل

 ( ابتداء (Networkاملشةةةةروع عمل شةةةةبكة بناء-2

 الالزمة واألنشطة األساسية الويائ  تحديد من

 ه ه بين العالقة طبيعة بيان مع املشةةةةةةةروع إلنجاز

 .إنجازها في التابع التسلسل وعملية األنشطة

 -يلي:  ما عمل املرحلة ه ه في يتم

 من نشةةةةةةةةةةةةةةاط كةةةل إلنجةةةاز الالزم الوقةةةت تحةةةديةةةد-1

 .املشروع أنشطة

 من نشةةةةةةةاط كل إلنجاز الالزمة التكالي  تقدير-2

 .األنشطة

 .املشروع إلنجاز الكلية التكالي  تقدير-3

 لكل الالزمة والبشةةرية املالیة املوارد تخصةةي -4

 .املشروع أنشطة من نشاط

 -:االت  عمل يتم املرحلة ه ه في

 تنفي ه تم قد العمل كان إذا فيما التحقق يتم-1

 في انحرافات حدثت قد أنه أم له، خطط ما وفق

 الوقةةةت عن األنشةةةةةةةةةةةةطةةةة بعض تةةةأخر مثةةةل التنفيةةة 

 .إلنجازها املحدد

 املةةةةةةاديةةةةةةة املةةوارد فةةي اخةةتةةالفةةةةةةات وجةةود مةةراقةةبةةةةةةة-2

 في املقةدرة الكميةات عن املسةةةةةةةةةةةةتخةدمةة والبشةةةةةةةةةةةةريةة

 .الخطة

 اإلنحرافات ملعالجة الالزمة التصحيحات اجراء3

 املراحل في حدو ها تالفي على والعمل وجدت( )إن

 .املشروع من الالحقة

 

 



 

Ms. Solo 16  المشاريعإدارة  

 طرق جدولة املشروع:
 Network Programming     الشبكية البرمجة - Gantt Chartsجانت خرائط

 تم وقةةد األنشةةةةةةةةةةةةطةةة جةةدولةةة في املسةةةةةةةةةةةةتخةةدمةةة الطرق  أقةةدم إحةةدى من وتعتبر•

 .م1917سنة  جانت طرف هنري  من تطويرها

 .معقدة والغير البسيطة باملشاريع الخاصة والجدولة للتخطيط أداة تعتبر•

 النشاطات معرفة من املشروع مدير وتساعد االستخدام سهلة مزاياها من•

 .اإلنجاز له ا املعيقة والنشاطات املشروع انجاز تسرع التي

 تفت ) املبدئ  التخطيط في فقط تسةةةةةةةةةةةةتخدم واملعقدة الكبيرة املشةةةةةةةةةةةةاريع في•

 الشبك ( التحليل الستخدام الطريق

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

 .عمودي واآلخر أفق  أحدهما محورين من جانت خرائط تتكون •

 البةةةةةدايةةةةة تحةةةةةديةةةةةد مع النشةةةةةةةةةةةةةةةةاط لتنفيةةةةة  الالزم الزمن األفق  املحور  يظهر•

 .نشاط لكل والنهاية

 .إتمامها الواجب األنشطة أنواع العمودي املحور  يظهر•

 ونهايته بالنشةةةةاط العمل بداية على بدايته تدل مسةةةةتطيل شةةةةكل على يرسةةةةم•

 إلنجاز الالزم الوقت على املسةةةةتطيل طول  ويدل بالنشةةةةاط العمل نهاية تمثل

 .النشاط

 التسلسل تبين بطريقة املشروع ألنشطة بيان تمثل أنها على الشبكة تعرف

 األنشطة ه ه لتنفي  الالزمة واألوقات املشروع، ألنشطة املنطق  والتتابع

 إلنهاء املحتملة املسارات توضي  مع نهايته وحتى املشروع بداية لحظة من

 .املشروع إلتمام مسار أطول  يمثل ال ي الحرج واملسار املشروع

 :التالية العناصر من الشبكة تتكون 

 النشاط 

 لحدثا 

 املسار  

 لحرجا املسار 

 الحرج النشاط  

  الوهم  النشاط 

 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 تعرضةةةةةةةةةةةها مناسةةةةةةةةةةةبة تصةةةةةةةةةةةب  ال قد األكبر جانت مخططات-

 الكمبيوتر.

 منطقة كل عرض نسةةةةةةةةةةةبيا عند قليل للمعلومات جانت مخططات توصةةةةةةةةةةةيل-

 .حدة على

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

 .جانت مخطط

 
 

  

 خرائط جانت
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 عناصر: 6الشبكية عناصر البرمجة 
 النشاط-1

  واملوارد الوقت من محددة كمية يتطلب وال ي املشروع ويائ  اهم أحد هي األنشطة

 :التالية املشروع بالخصائ  أنشطة وتتمتع

 .إلنجاز املشروع الفنية املتطلبات من نابع التتابع وه ا 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 الترابط:-3

 .أخرى  على تعتمد أنشطة هناك االعتمادية:-4

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

 معين بنشةةاط البدء لحظة هو-

  منه االنتهاء لحظة او

 أكثر او نشةةةةةةةةةةةةةةةةةاط نتيجةةةةةةة هوو -

 حدثين بين يقع والنشاط

 بةةطةةريةةقةةةةةةة الةةحةةةةةةدث رسةةةةةةةةةةةةةم يةةتةةم-

 :للنشاط معاكسة

 السةةةةهم على النشةةةةاط كان فاذا 

 الةةةقةةةطةةةةةةب عةةةلةةةى الةةةحةةةةةةدث يةةةكةةةون 

 صةةةةةةةةةةةةحيحةةا، والعكس( الةةدائرة)

 القطب على النشةةةةةةةةةةةةاط كان إذا

 عةةلةةى الةةحةةةةةةدث يةةكةةون (الةةةةةةدائةةرة)

 .السهم

 األنشةةةةةةةةةةطة من سةةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةةلة هو

 بةةةيةةةن تةةةربةةةط الةةةتةةةي املةةةتةةةتةةةةةةابةةةعةةةةةةة

 ونقطة باملشروع البدء نقطة

 ويكون  ككل اتمامه

 .مسار من أكثر للمشروع

 األنشةةةةةةةةةةطة من سةةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةةلة هو

 تربط التي املتتةةةابعةةةة الحرجةةةة

 املشةةةةةةةةةةةةةةةروع بةةةةةةدء نةةةقةةةطةةةةةةة بةةةيةةةن

  نهايته، ونقطة

 عةةةةةةل املسةةةةةةةةةةةةةةةةةارات أطةةول  وهةةو

 لنشةةةةةةةةةةةةةةةاط املكونةةةةة الشةةةةةةةةةةةةبكةةةةة

  ككل، املشروع

 إلتمام وقت أفضةةةةةةةةةةةل يشةةةةةةةةةةةكل

 .كامل بشكل املشروع

 يترتب ال ي النشةةةةةاط هو

 تةةةةةةأخةةةةةةيةةةةةةر تةةةةةةأخةةةةةةيةةةةةةره عةةةةةةلةةةةةةى

 .ككل املشروع

 وجود لةةةةةه ليس نشةةةةةةةةةةةةةةةةةاط هو

 لتسةةةةةةةةةةةةهيةةل فقط ويسةةةةةةةةةةةةتخةةدم

 العالقة وبيان الشةةةةبكة رسةةةةم

 يحتاج ال فهو االحداث بين

 وموارد وقت الى

 :أهمها من الشبك  التصوير في القواعد بعض

 للخل  باالرتداد يسمى ما هناك يكون  ال ان يجب. 

 األنشطة بين بالدوران يسمى ما هناك يكون  ان يجب ال. 

 ذاك او ه ا حالة بمعنى محتمل مسار من أكثر وجود حالة بمعالجة تسم  ال. 

 نهاية وحدث بداية حدث نشاط لكل 

 واحد حدث في وينتهي واحد حدث من واحد نشاط من أكثر يبدا ان يمكن ال. 
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 النشاط رسم طرق 
 اتجاه عن تعبر الدوائر تربط التي واألسهم األنشطة، عن تعبر الدوائر فان قطب على النشاط رسم عند-1

 يتم ان يجب األول  النشاط ان يشير والسهم نشاطين، من تتكون  الشبكة ان بمعنى األنشطة، بين العالقات

 .وهمية أنشطة الى هنا نحتاج وال الثان ، النشاط قبل

 عليها يطلق التي وهي معين نشاط ونهاية بداية على لتدل الدوائر تستخدم سهم على النشاط رسم عند-2

 وهمية. أنشطة الى هنا نحتاج قد السهم على واألنشطة النهاية، وحدث البداية حدث
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 النشاط رسم لطرق  مثال

 
 

 
 

 

 مشروع شبكة رسم: مثال
 األنشطة حول  دراسة اعداد تم وقد البيئة، وزارة شروط لتلبية ورق محرقة بتركيب القيام املطابع أحد من طلب

 :التالي الجدول  في يظهر كما تتابعها مدى املطلوبة

 -: املطلوب

 السهم على النشاط طريقة باستخدام املشروع شبكة رسم

 القطب على النشاط طريقة باستخدام املشروع شبكة رسم

 

  



 

Ms. Solo 20  المشاريعإدارة  

 النشاط السابق وص  النشاط النشاط

A األجزاء الداخلية بناء - 

B  واالرضية تحديد السق - 

C بناء مدخنه A 

D صب االسمنت وبناء اإلطار A, B 

E بناء املحرقة C 

F تركيب نظام منع التلوث C 

G الهواء تركيب جهاز تنقية D, E 

H الفح  التجريبي F. G 

 

 -:مشروع شبكة رسم املثال حل
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 املحاضرة السادسة

 (CPM (املسار الحرج
 فوائده تعريفه تاريخه

 الواليات في 1957 عام في األسةةةةةةةةةةةةلوب ه  يهر

 في املسةةةةةةةةةةةةةةةةةاعةةةةةةدة بغرض االمريكيةةةةةةة املتحةةةةةةدة

 بسبب التعطل عمليات جدولة

 وبسبب الكيماوية، املواد مصانع في الصيانة

 أدى فقد اسةةةةةةتخدامه من تحققت التي املزايا

 األعطال وقت تخفيض الى

 ساعة 125 من الصيانة برنامج لعمل الالزمة

 .ساعة 78 الى

 للعالقات طبقا املشةةةةةةةةةةةةروع في األنشةةةةةةةةةةةةطة كل تمثيل يتم

 تمثلها األنشةةةةةةةةطة الشةةةةةةةةبك  املخطط على بينها املوجودة

 النهاية أو البداية األسةةةةةةةةهم تمثل بينما( الدوائر) العقد

 النشةةةةةةةةةاط هو الحرج النشةةةةةةةةةاط نشةةةةةةةةةاط، بكل الخاصةةةةةةةةةة

 إلى يؤدي فةةإنةةه التنفيةة  أثنةةاء تةةأخير بةةه حةةدث لو الةة ي

 .املقدار بنفس كله املشروع تأخير

 األنشةةةةةةةةةةطة بين يربط ال ي املسةةةةةةةةةةار هو الحرج املسةةةةةةةةةةار 

 نهاية عند وينتهي املشةةروع بداية من يبدأ وهو الحرجة

 في الزمنية املدة حي  من مسةةةةةار أطول  وهو املشةةةةةروع،

 هامش أي يوجد ال املسةةةةةار ه ا على. الشةةةةةبك  املخطط

 وجود عةةدم بسةةةةةةةةةةةةبةةب مهمةةة أي تنفيةة  في للمنةةاورة زمني

 .املسار ه ا على مهمة أي في زمني فائض

 .للمشروع تخطيط  تمثيل على الحصول ◄

 .املشروع إلنهاء الالزم بالوقت التنبؤ◄

 في حرجةةةة والغير الحرجةةةة املهمةةةات بين التمييز◄

 املمكن املناورة هامش تحديد وبالتالي ،املشةةةةةةةةةةةةروع

 املوارد بعض نقل يمكن حي  مهمة لكل بالنسةةةةبة

 املهمةةةةات على وتركيزهةةةةا الحرجةةةةة غير املهمةةةةات من

 مع املشةةةةةةةةةةةةروع زمن بخفض يسةةةةةةةةةةةةةاهم ممةةا الحرجةةة

 .الكلفة ثبات

  مثال:
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 :خطوات CPM(The Critical Path method) 6اسلوب الستخدام الالزمة الخطوات
 الشبك  املخطط في املهام رسم-3 املهام ه ه بين العالقات معرفة-2 املشروع يجمعها التي األنشطة كل معرفة-1

 املةةهةةةةةةام بةةكةةةةةةل قةةةةةةائةةمةةةةةةة عةةمةةةةةةل يةةتةةم الةةبةةةةةةدايةةةةةةة فةةي

  املشةةةةةةةةةروع يضةةةةةةةةةمها التي( األنشةةةةةةةةةطة)
 
 بناء   غالبا

 Work Breakdown العمل تقسةةةةةةيم بنية على

Structure 

 تعتمد قد أو التوازي  على تنف  أن يمكن مهام هناك

 هةة ه في ،(التسةةةةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةةةةةةل على) أخرى  املهةةام انتهةةاء على

 وعالقةةةةةةاتهةةةةةةا مهمةةةةةةة بكةةةةةةل قةةةةةةائمةةةةةةة عمةةةةةةل يتم الخطوة

 .األخرى  باملهمات

 أخرى، مهام من عليها يترتب وما املهام معرفة بعد

 بةةاملشةةةةةةةةةةةةروع الخةةا  الشةةةةةةةةةةةةبك  املخطط رسةةةةةةةةةةةةم يتم

 العقةةةةد عنةةةةد مرسةةةةةةةةةةةةومةةةةة األنشةةةةةةةةةةةةطةةةةة تكون  بحيةةةة 

(Activity on Node. ) 

 أثناء تنفي  دوري بشكل الشبك  املخطط تحدي -5 مهمة كل إلنهاء الالزم الزمن تقدير-4

 املشروع

 الزمني املخطط على من الحرج املسار تحديد-6

 من مهمةةةةه كةةةةل إلنهةةةةاء الالزم الزمن تقةةةةدير يتم

 أو املةةةةهةةةةةةام بةةةةهةةةةةة ه السةةةةةةةةةةةةةةةةةابةةةةقةةةةةةة الةةةةخةةةةبةةةةرات واقةةةةع

 ال قةةةةد والةةةة ي املنطق  الحةةةةدس بةةةةاسةةةةةةةةةةةةتخةةةةدام

 .التقدير في الخطأ من يخلو

 الحقيق  الوقت تسةةةةةجيل يتم املشةةةةةروع، تنفي  خالل

 يظهر قد األثناء ه ه وفي نشةةةاط، كل اسةةةتغرقه ال ي

 في تكن لم جديدة أنشةةطة تظهر أو جديد حرج مسةةار

 .الحسبان

 واقع من مهمةةةه كةةةل إلنهةةةاء الالزم الزمن تقةةةدير يتم

 بةةةةاسةةةةةةةةةةةةتخةةةةدام أو املهةةةةام بهةةةة ه السةةةةةةةةةةةةةةةابقةةةةة الخبرات

 في الخطةةأ من يخلو ال قةةد والةة ي املنطق  الحةةدس

 .التقدير

 مسةار أطول  يمثل ال ي املسةار هو الحرج واملسةار

 .املشروع إلنجاز املتوقع الزمن وتحديد الشبكة في

 :خطوات6 باتباع الحرج املسار أسلوب باستخدام املشروع شبكة تطوير يتم

 :Latest Finish(LF)املتأخرة النهاية تحديد-Earliest Finish 3 (EF)  املبكرة النهاية تحديد-Earliest Start 2  ( ES) املبكرة البداية تحديد-1

نشةةةةةةةةةةةةاط، كل به يبدا ان يمكن وقت أبكر يعني 

 تةةةةةأخير دون  فورا البةةةةةدء يمكن التي اللحظةةةةةة وهي

 الخاصة الفنية الظروف ب لك تسم  وبمجرد ان

 .األنشطة بتتابع

املشةةةةةةةةةةةةروع في نشةةةةةةةةةةةةةةةاط ألول  املبكرة البةةةدايةةةة  =

 (سابق نشاط يوجد ال صفر. )ألنه

املبكرة = النهةةايةةة نشةةةةةةةةةةةةةةاط ألي املبكرة البةةدايةةة 

 EF السابق للنشاط

أي تسةةةةةةةةةةةةبق مبكرة نهاية من أكثر وجود حال في 

 زمنةةا، األطول  املبكرة النهةةايةةة نةةأخةة  فةةإننةةا نشةةةةةةةةةةةةةاط

 من االنتهةةاء قبةةل نشةةةةةةةةةةةةةةاط بةةاي البةةدء يمكن ال آلنةةه

 .به املرتبطة السابقة األنشطة كافة

 

ذلةةةةةةك بةةةةةةه يةةنةةتةةهةةي ان مةةمةةكةةن وقةةةةةةت أبةةكةةر يةةعةةنةةي 

 يكن لم إذا النشةةةةةةةةةاط إتمام لحظة فهو النشةةةةةةةةةاط،

 انجةةةةةةاز وقةةةةةةت او البةةةةةةدء لحظةةةةةةة في تةةةةةةأخير هنةةةةةةاك

 .النشاط

 تسةةةةةةةةةةةةةةةةةاوي  نشةةةةةةةةةةةةةةةةةاط ألي املبكرة النهةةةةةايةةةةةة تكون 

 الزمن لها مضةةةةةةةافا النشةةةةةةةاط ل لك املبكرة البداية

 .النشاط ذلك إلنجاز الالزم

نهةةةةةةايةةةةةةة زمن في تةةةةةةأخير اقصةةةةةةةةةةةة ى عن عبةةةةةةارة هو 

 تنفيةةةةةة  زمن تةةةةةةأخير الى يؤدي ان دون  النشةةةةةةةةةةةةةةةةةاط

 الوقت في املشروع تسليم يتم حتى ككل، املشروع

 .املحدد

البداية نفسةةةةةةةةةةةةها هي للنشةةةةةةةةةةةةاط املتأخرة النهاية 

 .الالحق للنشاط املتأخرة

اكثر )أي الحق نشةةةةةةةةةةاط من اكثر وجود حالة في 

 األقصةةةةر النشةةةاط تختار فأننا ،(متأخرة بداية من

 حسةةةةةةةةةةةةةاب اجل من ،(األقل املتأخرة )البداية زمنا

 .الحالي للنشاط املتأخرة النهاية

النهاية نفسةةةةها هي نشةةةةاط ألخر املتأخرة النهاية 

 .له املبكرة

 املسار واختيار املسارات كافة حساب يتم-Slack Time (ST) 6الفائض الوقت تحديد-Latest Start(LS 5)املتأخرة البداية تحديد-4

 ( CPM)   الحرج املسار فيكون  األطول 

ان دون  النشةةةةةةةةةةاط بداية زمن في تأخير اقصةةةةةةةةةة ى 

 يمكن بمعنى. ككل املشةةةةةةةةةةةةروع تأخير الى ذلك يؤدي

 ان يمكن أخرى  نشةةةةةةةةةةاطات انتظار ضةةةةةةةةةةمن التأخير

 .تنجز

 تسةةةةةةةةةةةةاوي  نشةةةةةةةةةةةةاط ألي املتأخرة البداية وتكون 

 انجاز زمن منها مطروحا للنشةةةةةةةاط املتأخرة النهاية

 .النشاط

 لةةةةةةه املخطط الوقةةةةةةت بين الفةةةةةةائض الوقةةةةةةت وهو

 على الفعلي التنفيةةةةة  ووقةةةةةت النشةةةةةةةةةةةةةةةةةاط، لتنفيةةةةة 

 دون  النشةةةاط لتأخير األقصةةة ى الحد ويمثل األرض

 .املشروع انجاز على ذلك يؤثر ان

 

 

  



 

Ms. Solo 23  المشاريعإدارة  

 الحرج املسار أسلوب باستخدام املشروع شبكة لتطوير توضيحي مثال
 النشاط وصف النشاط )أسابيع(وقت النشاط  النشاط السابق

 A الداخليةبناء األجزاء  2 ــ

 B واألرضيةتحديد السقف  3 ــ

A 2 بناء مدخنه C 

A, B 4  وبناء اإلطار اإلسمنتصب D 

C 4  المحرقةبناء E 

C 3 تركيب نظام منع التلوث F 

D, E 5 تركيب جهاز تنقية الهواء G 

F, G 2 الفحص التجريبي H 

  املطلوب:

املبكرة  البداية أوقات تحديدES   املبكرة  النهاية أوقاتEF املشروع ألنشطة  

املتأخرة  البداية أوقات تحديد  LS املتأخرة  النهاية وأوقاتLF املشروع ألنشطة  

املشروع في الفائض وأوقات الحرج املسار تحديد 

 الحل:

  A لنشاط EFاملبكرة  النهايةوأوقات  ESاملبكرة  البداية أوقات تحديد-1

 

 
 

 



 

Ms. Solo 24  المشاريعإدارة  

 

 
 املشروعألنشطة LF املتأخرة  النهايةوأوقات  LSاملتأخرة  البداية أوقات تحديد-2

 

 
 

 
 

  



 

Ms. Solo 25  المشاريعإدارة  

 
 CPM الحرج املسار تحديد-3

التالي النحو على الحرج املسار الختيار املشروع في املمكنة املسارات تحديد يتم وعليه ممكن، مسار أطول  هو الحرج املسار: 

األول: املسار Start → A →C→F→H      0+2+2+3+2=9 Weeks 

الثان : املسار Start→ A→ C→ E →G→ H       0+2+2+4+5+2=15Weeks 

الثال : املسار Start→A→D→G→H      0+2+4+5+2=13Weeks 

الرابع: املسار Start→B→D→G→H       0+3+4+5+2=14Weeks  

أوقات بها ليست )أي راكده وليست حرجه هي عليه تقع التي األنشطة مسار. وكل أطول  ألنه الثان  املسار اختيار يتم وعليه 

 .املزدوجة باألسهم واملوضحة السابق الشكل من ذلك يتض  فائضه(،

 
 

  



 

Ms. Solo 26  المشاريعإدارة  

  ST الفائضة األوقات تحديد-4

 وهي الجدول  في موضحه وه ه كلل املشروع تأخير الى تؤدي لن فإنها تأخير بها حصل اذ التي األنشطة وهي الراكدة، األنشطة تحدد الفائضة األوقات لتحديد

 اسابيع 8 تساوي 

ST طبيعة النشاط LF LS EF ES الوقت  النشاط السابقD )النشاط )أسابيع 

 A 2 ةة 0 2 0 2 حرج 

 B 3 ةة 0 3 1 4 راكد 1

 A 2 C 2 4 2 4 حرج 

 A, B 4 D 3 7 4 8 راكد 1

 C 4 E 4 8 4 8 حرج 

 C 3 F 4 7 10 13 راكد 6

 D, E 5 G 8 13 8 13 حرج 

 F, G 2 H 13 15 13 15 حرج 

 )أسابيع(املجموع  8

 ممكن بدء وقت اول  – به مسوح بدء وقت اخر=  اإلجمالي الفائض

ES-Total slack=Ls 

 ممكن إتمام وقت اول  – مسموح إتمام وقت اخر=      او

Total slack=Lf-Ef 

EF = ES + D 

LS = LF – D 

ST = LS – ES 

 ST الفائضة األوقات تحديد

 
عن متأخرا كله املشروع يبدا ان حالة في او الحساب في خطا هناك إذا سالب اال تكون  ان يمكن فال صفر. او موجب رقم تكون  اإلجمالي الفائض الوقت 

 .موعده

ككل للمشروع تأخير ذلك يسبب ان دون  القيمة تلك حدود في املشروع تأخر يمكن انه فتعنى املوجبة القيم اما. 

ذات األنشطة تسمى ول لك ككل املشروع على يؤثر سوف تأخير فأي النشاط ه ا لتأخير مجال هناك ليس انه تعنى اإلجمالي للفائض الصفرية القيم 

 .الحرجة باألنشطة صفر قيمته ال ي اإلجمالي الفائض

 

 



 

Ms. Solo 27  المشاريعإدارة  

 املحاضرة السابعة

 بيرت أسلوب
 فرضية إسلوب بيرت تاريخ تطور إسلوب بيرت

البحرية سالح قبل من الثانية العاملية الحرب في األسلوب ه ا تطوير تم 

 أوروبةةةا في املعةةةارك ميةةةدان الى املوارد نقةةةل في الوقةةةت إلدارة وذلةةةك االمريكيةةةة

 باسةةةةةةةةةةةتخدام للمشةةةةةةةةةةةروع الشةةةةةةةةةةةبكية البرمجة اعداد ويتم ممكن وقت ضةةةةةةةةةةةمن

 .بيرت أسلوب

في املتخصةةةصةةةة الشةةةركات احدى في 1958عام األسةةةلوب ه ا تقديم تم ثم 

 املشةةةةةةةةةروعات مكتب مع باالشةةةةةةةةةتراك االمريكية اإلدارية االسةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةارات تقديم

 .االمريكية بالبحرية الخاصة

بهةةةا يتم طريقةةةة تصةةةةةةةةةةةةميم هو األسةةةةةةةةةةةةلوب هةةة ا من األسةةةةةةةةةةةةةةاس الهةةةدف كةةةان 

 صواريخ. انتاج مشروع تخطيط

انجز كةةةاملين، عةةةامين بحوالي املقةةةدرة املشةةةةةةةةةةةةروع إتمةةةام تخفيض الى أدى 

 .سنوات 6 من بدال سنوات 4في املشروع

التأكد لعدم نظرا النشاط إلنجاز واحد وقت وجود عدم يفترض وهو. 

التوزيع بواسةةةةةةةةةةةةطةةة عملةةه يمكن نشةةةةةةةةةةةةةاط أي إلتمةةام الالزم الوقةةت تقةةدير 

 االحتمالي، بيتا توزيع واختير االحتمالي،

 بثالثة تقديرات: اإلنجاز مدة وتحدد 

 الوقت املتفائل 

 الوقت املتشائم 

  احتماليةالوقت االكثر 

 

 خطوات: 6 بيرت ألسلوب األساسية الخطوات

 كةةةةةل إلنهةةةةةاء محتملةةةةةة أوقةةةةةات ثالثةةةةةة تحةةةةةديةةةةةد يتم.1

 املشروع أنشطة من نشاط

 من نشةةةةةةةةةةةةةةةةاط لكةةةةةل ET املتوقع الوقةةةةةت تحةةةةةديةةةةةد.2

 املعةةادلةةة بةةاسةةةةةةةةةةةةتخةةدام وذلةةك أنشةةةةةةةةةةةةطةةة املشةةةةةةةةةةةةروع

 :التالية الرياضية

 ككل املشروع ألوقات σ2 التباين احتساب .يتم3

بالرمز له ويرمز املتفائل الوقت a اقصةةةر وهو 

 الظروف عملت اذا النشةةةةةةةةةةةةاط لتنفي  ممكن وقت

 .املشروع صال  في املؤثرة

بالرمز له ويرمز املتشائم الوقت  p أطول  وهو 

 الظروف جاءت اذا النشةةةةةةةةةةةةاط لتنفي  ممكن وقت

 .املشروع صال  غير في وعملت مواتية غير املؤثرة

بةةةةالرمز   لةةةةه ويرمز احتمةةةةالي األكثر الوقةةةةت m

 النشةةةاط تنفي  يتم ان احتماال األكثر الوقت وهو

 .به

𝑬𝑻 =
𝒂 + 𝟒𝒎 + 𝒃

𝟔
 

 

 من نشةةةةةةةةةةةةةةةةاط لكةةةةل التبةةةةاين احتسةةةةةةةةةةةةةةةةاب طريق عن

 التبةةةةةةاينةةةةةةات هةةةةةة ه جمع ثم املشةةةةةةةةةةةةروع، أنشةةةةةةةةةةةةطةةةةةةة

( الحرج املسةةةةةةةةةار على تقع التي) الحرجة لألنشةةةةةةةةةطة

 على تقع التبةةةةةةاينةةةةةةات التي جمع حةةةةةةاصةةةةةةةةةةةةةةةةةل ويكون 

 ككل املشروع تباين هو الحرج املسار

 :يلي كما التباين احتساب ويتم

 

 σللمشةةةةةةةةروع املعياري  االنحراف احتسةةةةةةةةاب .يتم4

 الرياضية: املعادلة حسب

 Zللمشةةةةةةةةةةةةروع املعيةةاريةةة القيمةةة احتسةةةةةةةةةةةةةاب يتم .5

 :التالية املعادلة حسب

 املعيارية، للقيمة االحتماالت جدول  الى ن هب .6

 Z بجدول  اإلحصاء في يسمى ما وهو

 

 
 ان حي 

 𝑢: الحرج املسار على املشروع انهاء وقت. 

𝑥: فيه املشروع ننهي الن نس ى ال ي الوقت. 

 σ:للمشروع املعياري  االنحراف 

 

 التي املعيارية للقيمة املقابل االحتمال نستخرج

 5 النقطة في معنا نتجت

 ننهي ان )احتمالية( املئوية النسبة هي فتكون  

 (.به )نرغب اليه نس ى ال ي الوقت في املشروع

 

 

  



 

Ms. Solo 28  المشاريعإدارة  

 PERT بيرت ألسلوب توضيحي: مثال
 .بيرت أسلوب باستخدام املشروع شبكة بتطوير القيام املشروع في الشبكية بالبرمجة املعنيون  أراد –( الورق محرقة مشروع) السابق املثال الى بالعودة

 .احتماال واألكثر واملتشائمة املتفائلة االوقات حددوا حي 

 .فيه انتهاؤه 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 

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

 .أسبوع 15 يكون  الحرج واملسار

  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 وذلك ككل املشروع تباين احتساب يتم -4

 

𝛔𝟐 𝑷=𝟑.𝟏𝟏𝟏 

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

    = 

 

  



 

Ms. Solo 29  المشاريعإدارة  

 :ككل للمشروع Z املعيارية القيمة احتساب يتم -6

 

𝐙𝑷=𝑿−𝝁
𝝈𝑷

=
𝟏𝟔−𝟏𝟓

𝟏.𝟕𝟔𝟒
= 𝟎. 𝟓𝟔𝟔𝟖 

 

 الوقت) املتوقع 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

 .أسبوع =X 16 قيمة اذن

 ان: حي                            

 𝑢 الحرج املسار على املشروع انهاء وقت. 

 𝑥 فيه املشروع ننهي الن نس ى ال ي الوقت. 

σللمشروع املعياري  االنحراف 

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

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

 تسريع املشروع:

 عملية التسريع تسريع املشروع

 لتحمةةةل االسةةةةةةةةةةةةتعةةةداد مع املشةةةةةةةةةةةةروع انهةةةاء وقةةةت تسةةةةةةةةةةةةريع بموجبهةةةا يتم التي العمليةةةة

 .التسريع ه ا على املترتبة اإلضافية التكالي 

 :التالية الجوانب الى االنتباه يجب وعليه

واملنفعة الكلفة ملبدأ اخضاعه يجب قرار التسريع عملية. 

منها للتسريع موجبة أسباب وجوب ضرورة: 

من أكثر متفةةائلةةة تنفيةة يةةة أوقةةات وجود مثال: املشةةةةةةةةةةةةروع جةةدولةةة في خطةةا وجود 

 .املشروع ألنشطة الالزم

والتي الحرجة األنشةةطة بعض تنفي  تأخر الى تؤدي داخلية بيئية يروف نشةةوء 

 تأخر العاملين، غيابات)مثل  ككل املشةةةةةةةةةةةةروع تنفي  تأخر الى تنفي ها تأخر يؤدي

 السيولة،.. الخ توفر عدم فنية، صعوبات يهور  الحرجة، املوارد بعض وصول 

األنشةةةةةةةةةةةةطة بعض تنفي  تأخير الى تؤدي ان ممكن خارجية بيئية يروف نشةةةةةةةةةةةةوء 

 .الخ........اجتماعية، اضطرابات مناخية، يروف املوردين، تأخر: مثل الحرجة

الكل  تحمل وعليه الزبون  طلب على بناء التسريع. 

حكومية وتشريعات قانونية تغييرات   

املسةةةةةةةةةةار ألنه الحرج املسةةةةةةةةةةار على باألسةةةةةةةةةةاس تبدأ التسةةةةةةةةةةريع عملية 

 .األطول 

عن الحرج املسةار وقت تقصةير يعني املشةروع تنفي  لوقت تسةريع 

 الحرجة. األنشطة تسريع طريق

الى بحةاجةة كةانةت إذا ونقرر  األخرى  املسةةةةةةةةةةةةةارات الى ينظر ذلةك بعةد 

 كما وتبقى املسةةةةةةةةةارات تلك على تؤثر ال التسةةةةةةةةةريع عملية ان ام تسةةةةةةةةةريع

 هي.



 

Ms. Solo 30  المشاريعإدارة  

 مثال

 :املشاريع أحد لبرمجة مسارات 4 لدينا كان إذا

 .أسبوع 60= الحرج(  املسار) األول  املسار

 .أسبوع 50=      الثان  املسار

 .أسبوع 40=      الثال  املسار

 أسبوع. 45=       الرابع املسار

 .أسبوع 52 في لينتهي املشروع تسريع أردنا وإذا

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

 (.التسريع

 .أسبوع 48 في لينتهي املشروع تسريع أردنا إذا لكن

 هي التسريع كلفة ستصب  وهنا أسبوع 2 بمعدل الثان  املسار تسريع وك لك أسبوع 12 بمعدل الحرج املسار تسريع الى بحاجة فإننا

 .الثان  واملسار الحرج املسار تسريع كلفة

  املشروع تسريع تكلفة حساب

 التالية: املعادلة حسب زمنيه الوحدة تسريع تكلفة حساب يتم

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

 

 

 

 

 



 

Ms. Solo 31  المشاريعإدارة  

 مثال

 لكل واحد أسبوع( )تسريع ضغط كلفة مع الثمانية املشروع أنشطة لتنفي  الالزمة األوقات تمثل التالي الجدول  في البيانات

 :التالية املسارات له املشروع ان علمت فاذا نشاط،

 A→C→E→G→H=34 Weeks األول: املسار

 A→C→F→H=20WeekS الثان : 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 

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

 .فقط

 :الحل

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

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

 .تسريعه بعد حتى الحرج

 فقط األصلي الحرج املسار على فقط يكون  سوف التسريع ل ا. 

 يقع )ال ي       الحرج النشاط الى فإننا ن هب فقط، 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

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

 النشاط الكلفة في يليه وال ي Aلألسبوعين دوالر 2000 وبكلفة أسبوعين يسرع. 

 هي: التسريع كلفة اجمالية تكون  وبه ا 

 .دوالر 4500=1000+1500+2000 

 

  



 

Ms. Solo 32  المشاريعإدارة  

 املحاضرة الثامنة

 موازنة املشروع:

 املوازنةطرق اعداد  فوائد املوازنة خطوات تحديد املوازنة تعري  املوازنة

 تقةةةدير عمليةةةة هي املشةةةةةةةةةةةةروع موازنةةةة

 تحةةةةديةةةةد طريق عن املشةةةةةةةةةةةةروع تكلفةةةةة

 انشةةةةةةةةةةةةطة كافة لتنفي  الالزمة املوارد

 املتوقعة التكلفة تقدير املشةةروع مع

 .استخدامها وقت املوارد له ه

Budgeting is simply the 

process off recasting what 

resources the project will 

require, what quantities of 

each will be needed, when 

they will be needed, and how 

much they will cost 

لتنفيةة  الالزمةةة بةةاملوارد تنبؤال 

 .املشروع

نحتةةةةاج الةةةة ي بةةةةالوقةةةةت لتنبؤا 

 .املوارد ه ه فيه

املةةوارد هةةةةةة ه بةةتةةكةةلةةفةةةةةةة الةةتةةنةةبةةؤ 

 .استخدامها وقت

ه ه على التضةةةخم بأثر تنبؤال 

 .املوارد

التي املحتملة باملخاطر لتنبؤا 

 السةةةةةةةة ي أثناء املشةةةةةةةةروع سةةةةةةةةتواجه

 .املوارد ه ه على للحصول 

 .. لةةة كأداة املوازنة تعتبر

)لةةةةةإلنةةةةةجةةةةةةاز أداة )تةةةةةخةةةةةطةةةةةيةةةةةط 

 إلةةةةةى الةةةةةوصةةةةةةةةةةةةةةةةول  عةةةةةلةةةةةى والةةةةةقةةةةةةدرة

  األهداف

 تحةةديةةد املوارد( )تخصةةةةةةةةةةةةي 

 املناسب الوقت في املوارد وتوفير

()بين للمقةةارنةةة معيةةار رقةةابةةة 

 والةةةةتةةةةكةةةةلةةةةفةةةةةةة املةةةةقةةةةةةدرة الةةةةتةةةةكةةةةلةةةةفةةةةةةة

 .الفعلية

(األداء قياس )كمية حسةةةاب 

 بأهداف ربطها – الكل  -املوارد

 برسةةالة ارتباطها ومدى املشةةروع

 االم املنظمة

 املشةةةةةةةةةةةةةاريع في التقةةديريةةة املوازنةةة اعةةداد يتم

 التالية: الطرق  إحدى باستخدام

 التقديرية املخصصات طريقة .1

 األسفل إلى األعلى من طريقة .2

 األعلى إلى األسفل من طريقة .3

 طرق إعداد املوازنة التقديرية:

 األسفل إلى األعلى من طريقة .2 التقديرية املخصصات طريقة .1

على  تعتمد للمشروع تقديرية مخصصات حساب يتم الطريقة ه ه وفق◄

 التاريخية البيانات وبعض السابقة التجارب

 التقديرات في استخدامها عند التكلفة وقليلة سهلة الطريقة ه ه تعتبر◄

 في خطةةأ حصةةةةةةةةةةةةول  احتمةةال من عةةاليةةة نسةةةةةةةةةةةةبةةة تحتمةةل أنهةةا سةةةةةةةةةةةةلبيةةاتهةةا من ◄

 التقدير

 

 املسةةةةةةةةةةةةتويةةات قبةةل من املشةةةةةةةةةةةةروع لتنفيةة  الالزمةةة املةةاليةةة املبةةال  تقةةدير يتم◄

 الخطط بةةةإعةةةداد تقوم أن األدنى الهيئةةةات من يطلةةةب ثم ومن األعلى اإلداريةةةة

 لهم املسموحة السقوف ضمن واملوازنات والجداول 

 اإلجمالية املوازنة لتحديد والجداول  الخطط ه ه تجميع يتم◄

 تم التي املمةةاثلةةة املشةةةةةةةةةةةةةةاريع بين املقةةارنةةة عمليةةة على الطريقةةة هةة ه تعتمةةد◄

 تنفي ها

 التخطيط على العليةةا اإلداريةةة املسةةةةةةةةةةةةتويةةات لتةةدريةةب طريقةةة انهةةا مزايةةاهةةا: من

 .التقديرية املخصصات طريقة من أكثر دقة انها باإلضافة القرار، واتخاذ

 الزالةت وأنهةا املخصةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةات، توزيع عمليةة في دقيقةة غير أنهةا سةةةةةةةةةةةةلبيةاتهةا: من

 .املطلوبة الدقة عن والبعد الخطأ من نسبة تحتمل

 األعلى إلى األسفل من طريقة .3

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

 الالزمة؟  املوارد هي ما•

 الضرورية؟  املوارد كمية هي ما•

 املوارد؟  ه ه نحتاج متى•

 املوارد؟ ه ه تكلفة هي ما•

الجزئيات ه ه من جزئية لكل السةةةةةةةةةابقة األسةةةةةةةةةئلة أنشةةةةةةةةةطة( واسةةةةةةةةةتخدام – عمل وحدات – عمل حزم – مهمات إلى املشةةةةةةةةةروع )تحليل العمل هيكل تجزئة 

 النهائية امليزانية اعداد غاية إلى األعلى نحو األسفل من التكالي  جميع فيتمت

 

 

 



 

Ms. Solo 33  المشاريعإدارة  

 تمويل املشاريع غير الرابحة أسس اختيار طريقة املوازنة

 مجموعة على يعتمد سةةةةةةةةةةةابقا امل كورة الطرق  إحدى اختيار إن

 :عوامل ( 4)  العوامل من

 إلى بحاجة أصةب  كلما املشةروع حجم زاد كلما املشةروع: حجم-1

 األعلى( إلى األسفل من طريقة )مثل دقة أكثر طريقة

 بدرجة املشةةةروع أنشةةةطة في املشةةةروع تنوع كلما املشةةةروع: تنوع-2

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

 األعلى( إلى األسفل

 غةةةالبةةةا فةةةإنهةةةا مركزيةةةة اإلدارة كةةةانةةةت إذا املشةةةةةةةةةةةروع: ادارة نمط-3

 غير اإلدارة كانت فإذا األسةةةفل إلى األعلى من طريقة سةةةتسةةةتخدم

 األعلى إلى األسفل من طريقة ستستخدم فإنها مركزية

 منفتحة ثقافة – محافظة مركزية )ثقافة السةةةةةةةةةةةائدة: الثقافة-4

 ومرنة(

 رابحة غير مشةةةةةةةةةةةاريع تمويل الى املنظمات تضةةةةةةةةةةةطر األحيان بعض في

 :منها عديدة ألسباب وذلك

 املنظمةةةةة تخةةةةةدم جةةةةةديةةةةةدة تكنولوجيةةةةةا او جةةةةةديةةةةةدة معرفةةةةةة تطوير-1

 .رسالتها تحقيق في وتساعد

 مجال في قدم موطئ على الحصةةةةةةةةةةةول  في االم الشةةةةةةةةةةةركة مسةةةةةةةةةةةاعدة-2

 .الحقل ه ا في املنافسة ودخول  املشروع

 او الالزمةةةةةةة األجزاء بعض على الحصةةةةةةةةةةةول  من الشةةةةةةةةةةةركةةةةةةة تمكين-3

 .الشركة به تهتم ال ي املنتج او العمل إلتمام الالزمة الخدمات

 املقةةاوالت او العطةةاءات في موقعهةةا تحسةةةةةةةةةةةن من الشةةةةةةةةةةةركةةة تمكين-4

 .القادمة

 .االم للشركة التنافس ي املوقع تحسن-5

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

 تنفةة هةةا التي املشةةةةةةةةةةةةةاريع مثةةل االجتمةةاعيةةة املسةةةةةةةةةةةؤوليةةة ممةةارسةةةةةةةةةةةةةة-7

 .الشعب لصال  الحكومة

 

  



 

Ms. Solo 34  المشاريعإدارة  

 املحاضرة التاسعة

 املشروع فريق إدارة

 تم إذا املشاكل السيما بعض يواجه قد انه االن معه سيعمل ال ي الطاقم اختيار بعمليه يقوم قد املشروع مدير ان من الرغم على

 بكفاءة فريقه يقود ان املشروع مدير على البد وعليه االمر ووحدة للمشروع الوالء يتأثر وقد الوييفية، اإلدارات من الطاقم ه ه استعارة

 املشروع. اهداف تحقيق نحو وفاعليه

 مزايا تكوين فرق العمل اهمية فرق العمل تعري  فريق املشروع

 االفراد مجموع هو املشروع طاقم او املشروع فريق

 ادارتةةةةه وتحةةةةت املشةةةةةةةةةةةةروع مةةةةدير مع يعملون  الةةةة ين

 الوقت في أهدافه الى به والوصةةةةول  املشةةةةروع إلنجاز

 .املطلوبة واملواصفات والكلفة

 بةةةةأنةةةةه للمشةةةةةةةةةةةةروع العمةةةةل فريق ايضةةةةةةةةةةةةةةةا يعرف كمةةةةا

 مهنية تخصةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةات ذوي  األعضةةةةةةةةةةةاء من مجموعة

 محةةةةةةدده أهةةةةةةداف لتحقيق معةةةةةةا يعملون  متنوعةةةةةةة

 يتم وعملهم محدودة زمنية لفتره باملشروع خاصة

 .بينهم فيما املتبادل وبالتعاون  جماعي بشكل

املنظمات وتقدم نجاح ركائز إحدى هي. 

بين والتكةةةةامةةةةل التعةةةةاون  إلى الحةةةةاجةةةةة هنةةةةاك 

 .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. 

 التنظيم  العمل ملخرجات أعلى قيمة تعط 

في العاملين لألعضةةةةةةةةةةةةاء الرضةةةةةةةةةةةةا من جوا تخلق 

 الفريق

األعضاء بين النظر وجهات تقرب 

واإلبداعي الفكري  اإلنتاج من جو تخلق 

التكالي  تقليل في تساهم 

Deanship of E-Learning and Distance 

Education 

 أنماط فرق العمل

 :منها العمل فرق  ألنماط مختلفة تصنيفات هناك

 املشاريع في تعمل التي العمل فرق  تدخل النوع ه ا في إنجازه مطلوب محدد موضوع أو حلها يراد معينة مشكلة لحل تستخدم املهام: فرق -1

 .املنظمة في التنظيمية أو التشغيلية الوحدات على يشرفون  ال ين املويفين من املتكونة الفرق  وهي اإلدارة: فرق -2

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

 مختلفة: ملعايير وفقا انواع اربعة الى العمل فرق  قسم فقد مهرمان للباح  اخر تصني 

 :الهدف او العمل حسب /1

 .العمل إجراءات تحسن الى تهدف: التحسين فرق  •

 .الجديدة الخدمات او املنتجات بتنمية الفرق  ه ه تهتم: املهام انجاز فرق  •

 

 :الوقت حسب /2

 .املنظمة بقيت طاملا بتكوينها تبقى: دائمة فرق  •

 .محددة لفترة تكوينها يبقى: مؤقتة فرق  •

 

 :املتاحة الحرية درجة حسب /3

 .األساسية القرارات بأخ  الفرق  أعضاء يتمتع: نفسها تدير فرق  •

 .الجماعة ألعضاء القرارات باتخاذ القادة يقوم: عمل جماعات •

 

 :السلطة هيكل حسب /4

 .التخصصات مختل  من أعضاء من مكونه فرق  •

 .التخص  نفس من األعضاء من مكونه فرق  •

 

  



 

Ms. Solo 35  المشاريعإدارة  

  :هي مراحل5 بخمسة الفريق بناء عملية تمر مراحل بناء فرق العمل

 التطبيع مرحلة: الثالثة املرحلة العص  مرحلة الثانية: املرحلة التشكيل مرحلة: األولى املرحلة

 العمل فريق تكوين إلى الحاجة يهور *

 بعضةةةةةةةةةةةةهم علي الفريق أعضةةةةةةةةةةةةةةةةةاء تعرف عمليةةةةةةة*

 .بينهم فيما الثقة وبناء البعض

 حةة رين يكونوا ولةة ا يتعةةارفوا ال املرحلةةة هةة ه في*

 .واالتصال التفاعل في

 والنقا  التساؤل  موضع املشروع اهداف تكون *

 الةةةتةةةنةةةظةةةيةةةم عةةةلةةةى كةةةبةةةيةةةرا جةةةهةةةةةةدا الةةةفةةةريةةةق يصةةةةةةةةةةةةةةرف*

 .والتدريب

 يشةةةةةةةةةةةةكةةةل الةةة ي االلتزام بعقةةةد يسةةةةةةةةةةةةمى مةةةا اعةةةداد*

 .للفريق مرجعية

 الةعةمةةةةةةل حةجةم مةن الةتةحةقةق فةي الةعةةةةةةامةلةون  يةبةةةةةةدا*

 .عاتقهم على امللقى

 الةةةتةةةةةة مةةةر الةةةى هةةةنةةةةةةا ويةةةمةةةيةةةلةةةون  الضةةةةةةةةةةةةةةةغةةةط يةةةكةةةون *

 .بالتعب واالحساس

 العمل أداء في سةةةةةةةةةا ةةةةةةةةة ي بشةةةةةةةةةكل العاملون  يعتمد*

 .وحرفيتهم خبراتهم على

 كةةةةمةةةةجةةةةمةةةةوعةةةةةةة الةةةةفةةةةريةةةةق مةةةةع الةةةةعةةةةمةةةةةةل يةةةةقةةةةةةاومةةةةون *

 .متجانسة

 واملرونة بالصةةةةةةةةةةةةبر التحلي الفريق قائد على يجب*

 .والتجانس التعاون  خلق بهدف العمل في

 بعضةةةةةةةةةةةةهم على التعود في الفريق أعضةةةةةةةةةةةةةةةةاء يبةةةةةدا*

 بعض مع للعمل وامليل

 .التعاون  ملصلحة الصراع مستوى  يقل*

 .بالتماسك الفريق يبدا*

 التعةةاون  في طبي ي كسةةةةةةةةةةةةلوك البنةةاء النقةةد يظهر*

 .الفريق أعضاء بين

 والطةةةةةةاقةةةةةةة الوقةةةةةةت من مزيةةةةةةدا العةةةةةةاملون  يبةةةةةة ل*

 .األهداف على للتركيز

 املشةةةةةةةةةةةةروع انجةةاز في التقةةدم يبةةدا لةة لةةك كنتيجةةة*

 .العمل في بالظهور 

 املناشدة مرحلة: الخامسة املرحلة اإلنجاز مرحلة: الرابعة املرحلة

 .باالستقرار الفريق أعضاء عالقة تبدأ*

 .للمشروع تفهما أكثر ويصبحون  النضوج في املشروع من وتوقعاتهم*

 تشخي  طريق عن اإلنجاز وتحقيق االرتفاع في األداء ويبدأ*

 .التنفي  طرق  وتفهم وحلها املشكالت*

 املشروع اهدافه تحقيق نحو التقدم ويتسارع للعاملين األدوار وضوح*

 .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 فرق  أدوار

 (املقوم – املوجه – املنسق– املعلومات معط  – املعلومات عن الباح  – املبادأة)  املهام: أدوار - 1

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

 املصلحة عن الباح  – فقط والتقدير اإلعتراف عن الباح – املعوقات يضع ال ي أو املعارض – العدوان )  : الفريق ضد أدوار - 3

 (. املسيطر – املنغلقة العقلية ذو – ال اتية

 

  



 

Ms. Solo 36  المشاريعإدارة  

 خاصية : 12خصائ  فريق العمل الناج  

 االلتزام عقد وجود-2 :للفريق راعي وجود-1

 :للفريق

 أالهداف الواضحة-6 القواعد األساسية-5 :التدريب-4 الفريق تركيبة-3

 الةةةةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةةةةلةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةا اإلدارة*

 توفر التي هي للمنظمةةة

 فةةةةةةةةي واملةةةةةةةةوارد الةةةةةةةةدعةةةةةةةةم

 وبةةةةةةةالةةةةةةةكةةةةةةةمةةةةةةةيةةةةةةة الةةةةةةةوقةةةةةةةت

 املناسبة.

 غالبا املشةةةةةةةةةةةةروع مدير*

 ال ي الشةةةةةةةةةةةةخ  يكون 

 بين الوصل حلقة يمثل

 العليا واإلدارة املشروع

 هةةةةةةةو االلةةةةةةةتةةةةةةةزام عةةةةةةةقةةةةةةةد*

 تحةةةةدد رسةةةةةةةةةةةةميةةةةة وثيقةةةةة

 الةةةةةةةةةفةةةةةةةةةريةةةةةةةةةق، رسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالةةةةةةةةةة

 عملةةةه حةةةدود أهةةةدافةةةه،

 صةةةةةةةةةةةةةةةةةةالحةةةةةةةيةةةةةةةاتةةةةةةةه ومةةةةةةةدى

 التي املوارد ومصةةةةةةةةةةةةةةةةةادر

 .يحتاجها

 أعضةةةةةةةةةةةةةةةةاء يحةةةةةدد كمةةةةةا*

 وادوارهةةةةةةةةةةم الةةةةةةةةةةفةةةةةةةةةةريةةةةةةةةةةق

 ومسؤولياتهم.

 االلتزام عقةةةةةد ينةةةةةاقش*

 ومةةةةةةديةةةةةره الةةةةةفةةةةةريةةةةةق مةةةةةن

 لةةةيةةةكةةةون  عةةةلةةةيةةةةةةه ويةةةوقةةةع

 في يشةةةةةةةارك كما مرجعا،

 عليةةه والتوقيع معرفتةةه

 املصةةةةةةةةةةةةةةةةةالةة  أصةةةةةةةةةةةةةةحةةةةةةاب

 .املشروع في األساسيين

 حجم تحةةةةةةديةةةةةةد يجةةةةةةب*

 حجم على بنةةةةةاء الفريق

 .املشروع

 بةةةةةةةالةةةةةةةخةةةةةةةبةةةةةةةرات إمةةةةةةةداده*

 والةةةةةةةالزمةةةةةةة املةةةةةةةتةةةةةةةنةةةةةةةوعةةةةةةةة

 .للمشروع

 الفريق تةةةةدريةةةةب يجةةةةب*

 حل وتقنيات مهارة على

 .املشاكل

 االتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال مةةةةةةةةهةةةةةةةةارات*

 .االخر وقبول 

 ومةةةةةةا فةةةةةةةنةةةةةةةيةةةةةةةة مةةةةةةةهةةةةةةةرات*

 الةةكةةفةةةةةةاءة بةةرفةةع يةةتةةعةةلةةق

 االنتاجية

 الةةةةةةفةةةةةةريةةةةةق عةةةةةةلةةةةةةى يةةةةةةجةةةةةةب

 أسةاسية قواعد تطوير

 الةةةةةةعةةةةةةمةةةةةةلةةةةةةيةةةةةةات تةةةةةةحةةةةةةكةةةةةةم

 بةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةن واالتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاالت

 .الفريق أعضاء

 بشكل األهداف تحدد*

 واض .

 لةةةةةةتةةةةةةكةةةةةةون  صةةةةةةةةةةةةةةةةةةالةةةةةةحةةةةةةة*

 ملسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةوى  مةةةةةةةقةةةةةةةيةةةةةةةاس

 .النجاح

 رسةةةةةةةةةةةةةالة من مشةةةةةةةةةةةةتقةةة*

 .االم املنظمة

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

 املفتوحة

 القيادة-12

 دوريةةةةةةة تقةةةةةةارير تقةةةةةةدم*

 .الفريق أداء عن

 للمحاسبة االستعداد*

 .األداء على

 إجةةةةةةةراءات تةةةةةةةوضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةة 

 الةةقةةرار اتةةخةةةةةةاذ عةةمةةلةةيةةةةةةة

 وسةةةةةةةةةةةةبةةةةل الفريق داخةةةةل

 الةةةةةةةةقةةةةةةةةرارات اعةةةةةةةةتةةةةةةةةمةةةةةةةةاد

 .املتخ ة

 الالزمةةةةةةة املوارد توفير*

 املشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروع إلنةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةاح

 توفير الى بةةةةةاإلضةةةةةةةةةةةةةةةةةافةةةةةة

 .املوارد

 الالزمةةةةةةة املعلومةةةةةةاتيةةةةةةة*

 .األهداف الى للوصول 

 الةةةةعةةةةلةةةةيةةةةةةا اإلدارة ثةةةةقةةةةةةة*

 .الفريق بأعضاء

 ببعضةةةةةةةةةةهم الفريق ثقة*

 وثةةةةةةةةقةةةةةةةةتةةةةةةةةهةةةةةةةةم الةةةةةةةةبةةةةةةةةعةةةةةةةةض

 بأنفسهم.

 االتصةةةةةةةةةةةةةةال على القةةدرة

 املةةةةةةعةةةةةةلةةةةةةومةةةةةةات وتةةةةةةبةةةةةةادل

 وسةةةةةةةةةةةةمةةةةةةاع واالنصةةةةةةةةةةةةةةةةةات

 .االخر

 يجب املشةةةةةةةةةةروع مدراء*

 بةةةةةةالةةقةةةةةةدرة يةةتةةمةةتةةعةةوا ان

 والتحفيز التةةةةةةأثير على

 تةةةحةةةقةةةيةةةق عةةةلةةةى والةةةحةةةةةة 

 .األهداف

 الةةى قةةةةةةدوة يةةةكةةةونةةةوا ان*

 ومرشدين بهم االقتداء

 والتعلم املشةةةةةةةةةةةاكل لحل

 .منهم

 

  



 

Ms. Solo 37  المشاريعإدارة  

 أخطاء فرق العمل فريق العملتماسك 

 وحدات بين الترابط من عالية درجة وجود إلى التماسةةةةةةةةةةةةك مصةةةةةةةةةةةةطل  يشةةةةةةةةةةةةير

 املشةةةةةةةةةةةةروع عمل فريق تماسةةةةةةةةةةةةك من تزيد التي العوامل رصةةةةةةةةةةةةد ويمكن الفريق

 كالتالي:

 .الفريق أعضاء بين عليها واالتفاق األهداف وضوح - 1

 .املشروع( مدير) للفريق وفعال ك ء قائد وجود - 2

 .الفريق أعضاء بين واملتبادل املستمر التفاعل فر  توفر - 3

 .العمل لفريق املناسب الحجم - 4

 .الفريق داخل الصراع مساحة قلة - 5

 .العليا اإلدارة طرف من الفريق ألداء املناسب التقويم - 6

 التالية: لألسباب وه ا األخطاء بعض في املشروع عمل فريق يقع

 العمل فريق تكوين تم أجلها من التي األهداف وضوح عدم - 1

 العمل فريق تكوين في السرعة - 2

 العمل فريق أعضاء بعض اختيار سوء - 3

 املشروع تنفي  أثناء العمل لفريق واملوارد اإلمكانات توفر عدم - 4

 الكافية الصالحيات العمل فريق إعطاء عدم - 5

 مفرط بشكل السلطة ألسلوب املشروع مدير ممارسة - 6

 مصةةةةةةةةةةةةلحة حسةةةةةةةةةةةةاب على إرضةةةةةةةةةةةةاءه محاولين الفريق ملدير األعضةةةةةةةةةةةةاء تملق - 7

 املشروع

 الخصائ  الواجب توفرها في عضو الفريق االختالفات داخل فريق العمل

 فريق داخةةةل االختالفةةةات صةةةةةةةةةةةةور  ومن واقعيةةةة حقيقةةةة البشةةةةةةةةةةةةر بين االختالف

 تجد: العمل

 (أنثى/  )ذكر النوع 

 العمر 

  الوييف  أو اإلداري  املستوى 

 والتخصصات املهن 

 االهتمامات 

 (والتقاليد. العادات )الدين، الثقافة . 

 الجنسية 

 .Technically competent العالية الفنية املهارة /1

 قبول  لةةديهم يكون  أن يجةةب الفريق في العليةةا املنةةاصةةةةةةةةةةةةةب ذوي  األعضةةةةةةةةةةةةةاء /2

 .Politically sensitive املنظمة إدارة من عالية

 .Strong Problem-orientation املشاكل حل نحو القوي  التوجه /3

 .Strong Goal-orientation الهدف نحو القوي  التوجه /4

 .بالنفس العالية الثقة /5

 

  



 

Ms. Solo 38  المشاريعإدارة  

 املحاضرة العاشرة

 إدارة الصراع في املشروع

 تعري  الصراع سبب نشوء الصراع التنظيم 

قيمة  خلق بهدف املنظمة نجاح في املصةةةةةةةةةةةةال  أصةةةةةةةةةةةحاب يشةةةةةةةةةةةترك

 لتحقيق يسةةةةةةةةةةة ى طرف كةةةةةل الوقةةةةةت نفس خةةةةةدمةةةةةة( وفي أو منتج)

 :ومصالحه أهدافه

ويحصلون  فنية ومعارف مهارات يقدمون  واملويفون  فاملدراء 

 .ومعنوية ماديه حوافز على باملقابل

األرباح على يحصلون  وباملقابل املال رأس يقدمون  ملالكون ا. 

 مال على ويحصلون  خدمات أو مواد يقدمون  املوردون. 

منتجةةةةات على الحصةةةةةةةةةةةول  مقةةةةابةةةةل بةةةةالشةةةةةةةةةةةراء يقومون  الزبةةةةائن 

 .رضاهم وتلقى رغباتهم تشبع وخدمات

إلى غالبا يؤدي قد مما مصةةةةةةةةةةالحه لتحقيق يسةةةةةةةةةة ى طرف فكل 

 التنظيم  الصراع يخلق وهنا صراعات، وجود

مجموعتين( أو فردين بين االتفاق عدم من حالة هو الصةراع 

 أو محةةدودة موارد في اشةةةةةةةةةةةتراكهمةةا ضةةةةةةةةةةةرورة من والنةةاتجةةة) أكثر أو

 مراكز امتالكهم بسةةةةةبب الصةةةةةراع ينشةةةةةأ كما معينة. عمل أنشةةةةةطة

 .مختلفة وادراكات وقيما

عندما يحصةةةةةةةةةةةل ال ي التضةةةةةةةةةةةارب او التصةةةةةةةةةةةادم هو الصةةةةةةةةةةةراع 

 سةةةةةةةةةةةلوك مع مةةا ملجموعةةة الهةةدف نحو املوجةةه السةةةةةةةةةةةلوك يتعةةارض

 .أخرى  مجموعة

 هو: الصراع كون  في التعريفات معظم تشترك

واملوارد واملصال  األهداف على خالف 

الى يؤدي قةةد ممةةا عليهةةا للحصةةةةةةةةةةةول  فريق او طرف كةةل يسةةةةةةةةةةة ى 

 االخر الطرف حرمان

عليها للحصول  بسعيه ضرر  الحاق او. 

بين االدراكات القيم في االختالف عن أيضةةةةةةةةا الصةةةةةةةةراع ينتج قد 

 واملجموعات االفراد

االفراد بين والصةةةةةةةةةةةالحيةةةات األدوار وضةةةةةةةةةةةوح عةةةدم بسةةةةةةةةةةةبةةةب او 

 .واملجموعات

 املعاصر( االتجاه)للصراع البعدين االساسيين للنظرة املحايدة  وجهات النظر حول الصراع

ضةةارا( وغير  )شةةيئا الكالسةةيكية املدرسةةة تعتبره األول: االتجاه

ويجب  التنظيمية باألهداف عالقة له )شةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةة ي( ليس شةةةةةةةةةةرعي

 .وقمعه تجنبه

منه مفر ال أمرا :السةةةةةةةةةةةلوكية املدرسةةةةةةةةةةةةة تعتبره الثان : االتجاه 

 او حلةةةةةةه ومطلوب مكل  ولكنةةةةةةه التغيير في عمليةةةةةةة حيوي  وأنةةةةةةه

 .استبعاده

ضةةارا ليس الصةةراع أن يرى  املعاصةةر: االتجاه :الثال  االتجاه 

 من اسةةةةةةةةتبعاده يمكن وال حتم  شةةةةةةةة يء ولكنه ذاته حد في مفيدا أو

 .املنظمة

 

يمكن املنظمةةةةةة في الصةةةةةةةةةةةراع حةةةةةاالت من الكثير األول: البعةةةةةد 

 تنفيةةة  في جةةةديةةةده وأسةةةةةةةةةةةةةةاليةةةب طرق  إليجةةةاد محفزات اعتبةةةارهمةةةا

 .األعمال

األسةةاسةةية النشةةاطات أحد هي الصةةراع ادارة أن الثان : البعد 

 املنظمةةة فتختصةةةةةةةةةةةر الصةةةةةةةةةةةراع يكتم أال فعليةةه املعةةاصةةةةةةةةةةةر للمةةدير

 أو مدمرا يصب  بحي  بتفاقمه يسم  ال الوقت نفس وفي فوائده

 .باملنظمة ضارا

 

  



 

Ms. Solo 39  المشاريعإدارة  

 الصراع في املشاريع:

 مستويات الصراع في املشاريع أسباب الصراع في املشاريع

 في شةةةةةةةةةةةة يء حةةةةدوث من التةةةةأكةةةةد عةةةةدم بحةةةةالةةةةة مرتبطةةةةة الصةةةةةةةةةةةةراعةةةةات معظم(1

 الوصةةةةةول  إمكانية حول  مختلفة أفكارا يحملون  األفراد يجعل مما املسةةةةةتقبل

 .املشروع أهداف إلى

 من مةةةدخالت وجود عن نةةةاتجةةةة املشةةةةةةةةةةةةروع عمةةةل بيئةةةة في التعقيةةةد شةةةةةةةةةةةةةةةدة(2

 بسةةةةةةةبب وك لك بعضةةةةةةةها عن ومختلفة عديده ومنظمات وأقسةةةةةةةام أشةةةةةةةخا 

 للصراع محفز ه ا كل األنشطة بين االعتمادية وجود

 معتقدات يحملون  املشةةةةةروع إنجاز في يشةةةةةتركون  ال ين املصةةةةةال  أصةةةةةحاب(3

 .متعارضة وأهداف مصال  ولديهم مختلفة ومشاعر وقناعات

 واملواصةةةةةةةةةةةةفةات التكلفةة، الوقت، للمشةةةةةةةةةةةةروع: الثالث الرئيسةةةةةةةةةةةةيةة األهداف(4

 .املشروع في العاملة األطراف على ضغوط تشكل

 وسةةةةةةوء األدوار في غموض بسةةةةةةبب ويظهر العمل: فريق أعضةةةةةةاء بين صةةةةةةراع(1

 األفراد بين العمل توزيع

 واألقسةةةةةةام املجموعات بين وهو (الحلفاء صةةةةةةراع) املجموعات: بين صةةةةةةراع(2

 املشةروع، املسةؤوليات اهداف في غموض وجود أسةبابه ومن املشةروع داخل

 األدوار توزيع كيفية في وضةةةةةةةةةةةةوح عدم وك لك القرار اتخاذ في والصةةةةةةةةةةةةالحيات

 .واملوارد

 أطراف املشةةةةةةةةةةةةروع بين ويظهر الخةةارجيةةة: والجهةةات املشةةةةةةةةةةةةروع بين صةةةةةةةةةةةةراع(3

 ويكون (  إلخ....  حكوميةةةةة، هيئةةةةات البةةةةاطن، مقةةةةاولي )كةةةةاملوردين، خةةةةارجيةةةةة

 .املهام أداء في معينة بشروط االلتزام أو تعاقدية شروط بسبب

 مصادر الصراع عبر مراحل حياة املشروع

 تحديد يتم وبعدها األدوار ووضةةةوح والصةةةالحيات املسةةةؤوليات وتوزيع املشةةةروع خطة عناصةةةر في وضةةةوح هناك يكون  بحي  األولويات لتحديد :األولويات(1

 .األهداف الى الوصول  اجل من التنفي  في األولويات

 املشةةةروع في االلتزام عقد يتضةةةمنها التي والشةةةروحات التفاهمات الى باإلضةةةافة املشةةةروع في بها وااللتزام اتباعها يتم إدارية عمل إجراءات وجود اإلجراءات:(2

 .واملفاجئة الطارئة الظروف ملواجهة االحتمالية والخطط والصالحيات واملسؤوليات اإلجراءات لتوضي 

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

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

 الوسةةةةةةةائل – الفنية باملهارات وتتعلق املختلفة املراحل عبر املشةةةةةةةروع تواجه قد التي للمشةةةةةةةكالت الفنية الحلول  توفر مدى بها يقصةةةةةةةد :الفنية املشةةةةةةةكالت(5

 .التكنولوجية

 عليه والحصةةةةةةةةةةةةول  الفكري  املال راس – الحاجة عند توافرهم ومدى)املهارات – الكفاءات -الخبرة – العدد( املشةةةةةةةةةةةةروع في يعملون  ال ين االفراد :العمالة(6

 .الصراع مصادر أحد يكون  قد الكفاءات على والحصول 

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

 االولويات
دورة حياة 

 املشروع

 م املراحل 1 2 3 4 5 6 7

 1 التشكيل االولويات االجراءات الجداول  العمالة الكلفة املشاكل الفنية األمور الشخصية

 الكلفة
األمور 

 الشخصية
 2 البناء االولويات الجداول  االجراءات املشاكل الفنية العمالة

 العمالة االولويات االجراءات الكلفة األمور الشخصية
املشاكل 

 الفنية
 3 النضوج الجداول 

 العمالة االولويات الكلفة املشاكل الفنية االجراءات
األمور 

 الشخصية
 4 االنهاء الجداول 

 



 

Ms. Solo 40  المشاريعإدارة  

 أدوات حل الصراع:

 التفاوض -1 الشراكة   -2

 من أجزاء إلنجةةةةةةاز خةةةةةةارجيةةةةةةة أطراف على املنظمةةةةةةات من الكثير تعتمةةةةةةد◄

 ه ه وبين املشةةةةةةةةةروع بين عالقة هناك تكون  أن لزاما أصةةةةةةةةةب  ل لك املشةةةةةةةةةروع

 . تقليدية عالقة وليست شراكة عالقة األطراف

 املشةةةةتركة والثقافة املصةةةةال  على مبنية أسةةةةس وضةةةةع إلى تهدف والشةةةةراكة◄

 .األهداف إلى للوصول 

 :املشروع في املصال  أصحاب مختل  بين الناجحة الشراكة شروط

 بتطوير تقوم وان ودعمها، بالشةةةةةةةةةةةراكة االم املنظمة في العليا اإلدارة التزام(1

 .املشروع في العالقات يحكم االلتزام عقد

 منهم املطلوبة االلتزامات املشروع في املصلحة ذوي  الشركاء ينف  ان يجب(2

 :يلي بما القيام طريق عن

 .املشروع لتقدم املشترك بالتقييم القيام *

 .يهرت إذا االختالف نقاط ومعالجة املشاكل لحل طريقة إيجاد *

 .املشتركة لألهداف املستمر والتطوير بالتحسين القبول  *

 .الشراكة له ه الطرفين في العليا اإلدارة دعم *

 لتنفيةةة  دوريةةةة مراجعةةةة بعمةةةل يقومةةةا بةةةان يلتزمةةةان ان يجةةةب الشةةةةةةةةةةةةركةةةاء كال(3

 .املشروع انهاء حتى ذلك يستمر وان الرئيسة واملحطات املشروع

 اتفةةةةاق إلى والوصةةةةةةةةةةةةول  الخالف لحةةةةل أداة هو التفةةةةاوض التفةةةةاوض: تعري 

 . عليه حصل عما ض را أنه فريقين كل معه يشعر

 أن طرف أي يسةةةةةةةةةةةةتطيع ال أمثل حل إلى الوصةةةةةةةةةةةةول  هو التفاوض: من الهدف

 الفريقين من أي حساب على االقتراح ذلك يكون  أن بدون  مثله يقترح

 التفاوض: عملية نجاح شروط

االعتةةداء دون  يتم أن يجةةب األطراف بين التفةةاوض في املرضةةةةةةةةةةةة ي الحةةل أن 

 .املشروع أهداف على

املتفاوضين بين املتبادلة الثقة روح إيجاد على املشروع مدير يعمل أن. 

اشةةةةةةةةةةةةباع إلى تؤدي التي الحلول  إيجاد عن املتفاوضةةةةةةةةةةةةة األطراف تبتعد أن 

 .الفريق يرض ي حل عن البح  يجب بل الشخصية حاجاتها

عليها املتفاوض املشكلة عن الشخصية الجوانب فصل. 

الوييفية املواقع على وليس والفوائد املصال  على التركيز. 

 وابتكار اكتشةةةاف على العمل يجب اتفاقية الى الوصةةةول  في املحاولة قبل 

 تحقق خيارات

املتفاوضة لألطراف املختلفة واملصال  املتبادلة املنافع. 

التفاوض في موضوعية معايير استخدام على اإلصرار. 

 م كرة تفاهم   -3

 إشةةةةةراك إلى باإلضةةةةةافة الوييفيون  واملدراء للمنظمة العليا واإلدارة املشةةةةةروع مدير بين مكتوبة اتفاقية االلتزام(، هي بعقد يسةةةةةمى ما )أو التفاهم م كرة◄

 .الزبون 

 : على األطراف من طرف كل يوافق امل كرة ه ه في◄

 فعله يتم أن يجب ما. 

 فعله يتم أن يجب متى. 

 تكلفتها وماهي نحتاجها ومتى ل لك الالزمة املوارد ماهي. 

  
 
 املستقبل في الصراعات لتقليل املشروع في املشاركة األطراف بين عليها متفق ألسس مرجع التفاهم م كرة تشكل اذا
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 املحاضرة الحادية عشرة

 إدارة املخاطر في املشاريع

 االسباب التي تعيق تحقيق املشروع ألهدافه تعري  مخاطر املشروع

 مخاطر املشروع:

 أهةةةداف إلى الوصةةةةةةةةةةةةول  عةةةدم وتبعةةةات الحتمةةةاليةةةة مقيةةةاس هو

 تكمن املخاطر ولكون . مسبقا لها التخطيط تم كما املشروع

 عن املعرفةةةةةة في نق  بمعنى التةةةةةام التةةةةةأكةةةةةد عةةةةةدم حةةةةةالةةةةةة في

 . املستقبلية االحداث

 

 -للخطر:  الرئيسين املكونين فان عليه

 .حدوثه احتمال .1

 النتائج على املحتمل الخطر ه ا أثر .2

 في والغيت توقفت املشةةةةةاريع من%  30 ان أيهرت ( (Thomas,etal,2001بها  قام دراسةةةةةة في

 املوازنة في الواردة الكلفة تجاوزت قد املشةةةةةةةةةةةةاريع من%  50 من اكثر وان الطريق، منتصةةةةةةةةةةةة 

 في له املخطط الوقت تجاوز  قد أيضةةةةةةةةةةةةةا نصةةةةةةةةةةةةفها من اكثر وان ،%  190 بنسةةةةةةةةةةةةبة التقديرية

 الوقت في املشةةروع اكمال على وفريقة املشةةروع مدير قدرة عدم ان.%  220 بنسةةبة الجدول 

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

 يتم املشةةةةةةةروع وموازنة املشةةةةةةةروع وجدول  املشةةةةةةةروع خطة: املشةةةةةةةروع إدارة أدوات اعداد ان(1

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

 .الصعوبة بال  في امر التقدير يجعل مما التأكد عدم حالة

 أدوات اسةةةةةةةةةةةةتخةةدام في ومهةةارات وخبرات فنيةةة، معرفةةة امتالك الى بحةةاجةةة الجيةةد التنفيةة (2

 واحدة وغياب اخري  أمور  الى باإلضةةةةةةةافة ب لك الخاصةةةةةةةة والبرمجيات املشةةةةةةةروع على الرقابة

 اهةداف الى الوصةةةةةةةةةةةةول  في وفريقةةه املشةةةةةةةةةةةةروع مةدير قةدرة على سةةةةةةةةةةةةيؤثر واملعةةارف املهةةارات من

 .بالضبط لها خطط كما املشروع

 يعتمد وانما وفريقه املشةةةةةةةروع مدير على فقط يعتمد ال أهدافه وتحقيق املشةةةةةةةروع تنفي (3

 يؤثر مما املصةةةةةةةةةةةةال  تتداخل وقد. الخ.....  الزبائن – املوردين مثل عديدة أخرى  جهات على

 .املشروع اهداف تحقيق على املشروع مدير قدرة على

 –الحكوميةة القوانين مثةةل املشةةةةةةةةةةةةروع مةةدير قةةدرة خةةارج منهةةا بعض خةةارجيةةة بيئيةةة يروفةةا(4

 تقييم من البد وهنا. األهداف تحقيق على املشةةةةةةةةةةةةروع قدرة على تؤثر قد الخ.....  التضةةةةةةةةةةةةخم

 .مستقلة إدارة تنش ى املشاريع بعض مواجهتها وكيفية املحتملة املخاطر

 بيئة املخاطر باملشروع

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

املرتبطة والخاصةةةةةةةةة العامة الخارجية إلخ( والعوامل...  البشةةةةةةةةرية املوارد املنظمة، ثقافة التنظيم ، )كالهيكل الداخلية العوامل من مجموعة هي البيئة 

 ( إلخ.. املالكون  املوردون، الزبائن، االجتماعية، االقتصادية، )كالبيئة باملشروع

 التالية: البيئية الحاالت من واحده في العمل للمشروع يمكن

 املؤكدة البيئة البيئة الخطرة البيئة في حالة عدم التأكد التام

 بسةةةةةةةةةةةةبب التأكد وعدم بالغموض البيئة ه ه وتتميز

 قليلةه البيةانةات وتكون  الكةافيةة البيةانةات توفر عةدم

 يهور  احتمةةةاالت توقع في حتى تسةةةةةةةةةةةةةةةاعةةةد ال لةةةدرجةةةة

 البةةةديةةةل تحةةةديةةةد في املسةةةةةةةةةةةةتخةةةدمةةةة املعةةةايير األحةةةداث

 .التأكد عدم حالة في األفضل

 :منها متعددة معايير هناك

(األفضل أفضل )معيار املتفائل املعيار 

(األسوأ أفضل معيار)املتشائم  املعيار 

ويسةةةةةةةةةةةةمى بالس ال معيةةةةةةار او العقالن  املعيةةةةةةار 

 .املتساوية االحتماالت معيار

هورويز معيار او الواقعية معيار Hurwicz 

معيةةار او النةةدم معيةةار Regret معيةةار ويسةةةةةةةةةةةةمى 

Savage 

 للبةةةةدائةةةةل املتوقعةةةةة االحتمةةةةاالت تكون  التي البيئةةةةة وهي

 وبةةةةديةةةةل نةةةةاتج عنةةةةه سةةةةةةةةةةةةينتج احتمةةةةال كةةةةل وأن معروفةةةةه

 البديل اختيار املشةةةةةةةروع مدير وعلى اآلخر عن يختل 

 هةةةةة ا عن النةةةةةاتجةةةةةة املخةةةةةاطر تحمةةةةةل مع يريةةةةةده الةةةةة ي

  االختيار

 اسةةةةةةةةةةةةتخدام يمكن االختيار قرار التخاذ الحالة ه ه في

  مختلفين: معيارين

 Expected (EMV) املةةةةتةةةةوقةةةةعةةةةةةة املةةةةةةالةةةةيةةةةةةة الةةةةقةةةةيةةةةمةةةةةةة(1

Monetary Value 

  Expected(EOL) املتوقعةةةةةةة الفرصةةةةةةةةةةةةةةةةةة خسةةةةةةةةةةةةةةةةةارة(2

Opportunity Loss 

 جةةةمةةةيةةةع تةةةكةةةون  الةةةبةةةيةةةئةةةةةةة مةةةن الةةةنةةةوع هةةةةةة ا فةةةي

 واضحة والنتائج متوفرة، املطلوبة البيانات

 يختةةةةار أن املشةةةةةةةةةةةةروع مةةةةدير وعلى ومعروفةةةةه

 األفضل. القرار
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 البديل يختار ثم بديل لكل األفضل الحالة فيختار لصالحه الظروف ان القرار متخ  يفترض املعيار له ا وفق ( :األفضل افضل )معيار املتفائل املعيار

 نرى  السابق ملثالنا وبالنسبة بينها من األفضل

  االفضل البديل كبير هو جناح بناء املعيار له ا وفقا القرار

 يختار ثم بديل لكل حالة اسوا فيختار البدائل، كل في دائما سيئة الظروف ان القرار متخ  يفترض املعيار له ا (: وفقاألسوأ أفضل معيار)املتشائم  املعيار

 :للجدول  انظر ضرر  اقل ألنه بينها، من األفضل

 الحالة البديل

 األسواء أفضل عدد السكان ينمو عدد السكان ثابت

 -170.000 300.000 -170.000 بناء جناح كبير

 -90.000 120.000 90.000- صغيربناء جناح 

 0 0 0 ش يءعمل ال 

 االفضل البديل هو الش ي عمل املعيار له ا وفقا القرار

 الحاالت من حالة لكل متساوية احتماالت يعطى القرار متخ  الن املتساوية االحتماالت معيار ك لك املعيار ه ا بالس: ويسمى ال معيار او العقالن  املعيار

 :للجدول  البدائل. انظر ه ه من بديل لكل الحساب  الوسط حساب طريق عن البديل تحديد ويتم

 الحالة البديل

 افضل االفضل ينمو السكان عدد ثابت السكان عدد

 65.000 300.000 -170.000 بناء جناح كبير

 150.000 120.000 90.000- بناء جناح صغير

 0 0 0 عمل ال ش يء

 االفضل البديل هو كبير جناح بناء املعيار له ا وفقا القرار

 

  

 الحالة البديل

 األفضل أفضل عدد السكان ينمو عدد السكان ثابت

 300.000 300.000 -170.000 بناء جناح كبير

 120.000 120.000 90.000- بناء جناح صغير

 0 0 0 ش يءعمل ال 
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( الواقعية معامل) التفاؤل  معامل باستخدام البدائل تحديد ويتم واملتفائل املتشائم بين توفيق  معيار : وهو  Hurwiczهورويز  معيار او الواقعية معيار

 بمعيار قيمة اعلى بضرب البديل احتساب ويتم متفائال القرار متخ  يكون  1 من املعامل اقترب وكلما  α 0≤≤1 املعيار قيمة وتكون  ،α بعالمة له ويشار

 :للجدول  انظر االفضل البديل على للحصول  القيمتين وتجمع الواقعية معيار بمتم قيمة واقل الواقعية

 الحالة البديل

 األفضل أفضل عدد السكان ينمو عدد السكان ثابت

 253.000 300.000 -170.000 بناء جناح كبير

 99.000 120.000 90.000- جناح صغيربناء 

 0 0 0 ش يءعمل ال 

 0.1 واملتمم 0.9 الواقعية معيار

 االفضل البديل هو كبير جناح بناء املعيار له ا وفقا القرار

 البديل اختيار ثم البديلة الفرصة أسلوب في فعلنا كما الندم مصفوفة الى العوائد جدول  تحويل يتم:   Savage معيار ويسمى Regret معيار او الندم معيار

 : الجدول  انظر . ندم اقل يقابله ال ي

 الحالة البديل

 العائد عدد السكان ينمو عدد السكان ثابت

 170.000 0 170.000 بناء جناح كبير

 180.000 180.000 90.000 بناء جناح صغير

 300.000 300.000 0 ش يءعمل ال 

 االفضل البديل هو كبير جناح بناء املعيار له ا وفقا القرار

 مراحل تقييم املخاطر تقييم املخاطر

 املخاطر الالزمة لتعري  واملمارسات تتضمن األفعال منتظمة عمليه وهي

مراحل يمكن  بعدة املخاطر وتمر ادارة وتوثيقها وتحليلها ومعالجتها

 بالشكل التالي: تلخيصها

 

 التخطيط للمخاطر .1

 تقييم املخاطر .2

 معالجة املخاطر .3
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 مراحل تقييم املخاطر

 التخطيط للمخاطر-1 تقييم املخاطر-2

 وتةةةةوثةةةةيةةةةق تةةةةطةةةةويةةةةر عةةةةمةةةةلةةةةيةةةةةةة :من جزأين وتتكون  أهدافه الى املشروع وصول  تعيق التي املخاطر تحليل ثم تحديد عملية

 مةةةن سةةةةةةةةةةةةةةيةةةتةةةم الةةةتةةةي الةةةطةةةرق 

وتةةحةةلةةيةةةةةةل  تةةعةةريةة  خةةاللةةهةةةةةةا

 خطط تطوير ثم املخةةةةةةاطر

 املخةةةاطر ومراقبةةةة ملعةةةالجةةةة

 تطبيق في الحاصةةةةةةةةةةةل التغير

 .الخطط ه ه

 املخاطر تعري  املخاطر تحليل

 :منها السوق  في املخاطر وتحليل لتصني  طرق  عدة وهناك

 هناك التصةةةةةةةةةةةةني  ه ا على وبناء وااللغاء التجنب قابلية حي  من املخاطر تصةةةةةةةةةةةةني 

 تعمل التي املشةةةةةةاريع جميع على توثر التي املخاطر وهي مخاطر السةةةةةةوق  :املخاطر من نوعين

 وتقليلها. مواجهتها يمكن وه ه نفسه باملشروع تتعلق أخرى  ومخاطر السوق  في

 من نوعين هنةةاك التنصةةةةةةةةةةةةي  هةة ا على وبنةةاء مصةةةةةةةةةةةةةةدرهةةا حيةة  من املخةةاطر تصةةةةةةةةةةةةني 

  :املخاطر

 داخلية ومخاطر                                               خارجية مخاطر

  

 املرحلة نوع املخاطر

عدم وجود دراسةةةةةةةات جدوى، أهداف عدم توفر خبراء، 

 غير واضحة.

 اعةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةاد

 املشروع

، عةةةةةةدم وضةةةةةةةةةةةةوح خصةةةةةةةةةةةةةةةةةائ  ومتهور تخطيط سةةةةةةةةةةةةريع 

املشةةةةةةةةةةةروع، عدم توفر الدعم اإلداري، عدم وضةةةةةةةةةةةوح في 

 تحديد األدوار.

 التخطيط

جةةةداول املشةةةةةةةةةةةةروع،  غيةةةاب املهةةةارات، الطقس، تغيير في

 غياب املواد.
 التنفي 

بةةاملشةةةةةةةةةةةةروع، مشةةةةةةةةةةةةةاكةل جودة رديئةةة، عةةدم قبول الزبون 

 سيولة نقدية.
 اإلنهاء

 

 أنةةةةةةواع تةةةةةةحةةةةةةديةةةةةةد طةةةةةةريةةةةةةق عةةةةةةن

 املشةةةةةروع تواجه التي املخاطر

 عمل مراحل من مرحلة كل في

 معالجة املخاطر-3 على املخاطر الرقابة -4

 خةةةاللةةةهةةةةةةا يةةةتةةةم املةةةرحةةةلةةةةةةة هةةةةةة ه فةةةي

 عةن لةلةمةخةةةةةةاطةر املةنةتةظةم الةتةتةبةع

 لةةةلةةةخةةةطةةةط االداء تةةةقةةةيةةةيةةةم طةةةريةةةق

 في املسةةةةةةتخدمة واالسةةةةةةتراتيجيات

 ومةةقةةةةةةارنةةتةةهةةةةةةا املةةخةةةةةةاطةةر مةةعةةةةةةالةةجةةةةةةة

 من للتةةةةةةأكةةةةةةد محةةةةةةددة بمقةةةةةةاييس

 االسةةةةةةةةةةةةتراتيجيةةةةةات هةةةةة ه صةةةةةةةةةةةةحةةةةةة

 ملةةةعةةةةةةالةةةجةةةةةةة صةةةةةةةةةةةةةةالحةةةيةةةتةةةهةةةةةةا ومةةةةةةدى

 التصةةةةةةةةةةةةحي  اجراء ثم املخةةةةةةاطر

 .االهداف تحقيق اجل من الالزم

 جعل في تساعد التي املناسبة االستراتيجيات من أكثر أو واحد وتطبيق اختبار تتضمن التي العملية وهي

في املخاطرة  

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

 أن أعلم أنا: املشروع مدير يقول  االستراتيجية ه ه في) وجودها وافتراض املخاطر استبقاء استراتيجية .1

 أتقبل وأنا سيحدث ماذا ألرى  أنتظر وسوف املخاطر له ه املحتملة بالتبعات مهتم وأنا موجودة املخاطر

 (بمواجهتها أقوم وسوف ستظهر التي املخاطر

 ألن حصولها أنتظر ولن باملخاطر أقبل لن أنا املشروع: مدير يقول  االستراتيجية ه ه )في املنع استراتيجية .2

 أو التصميم في أما تغيير بعمل أقوم سوف وله ا مرغوبه غير نتائج يؤدي لظهور  سوف الخيار ه ا

 ه ه املخاطر( حصول  تجنب بهدف املتطلبات

 الضرورية املقاييس استخدم سوف أنا املشروع: مدير يقول  االستراتيجية ه ه )في التسكين استراتيجية .3

 املخاطر ه ه ملواجهة احتماليه خطة اعداد خالل من وذلك عليها املخاطر والسيطرة ملراقبة الالزمة

 عليها( والسيطرة

 تحمل في يشاركونني اآلخرين سأجعل املشروع: مدير يقول  االستراتيجية ه ه )في التحويل استراتيجية .4

 عليها أحصل التي الكفاالت خالل من أو ( الخطرة األنشطة أو ) املشروع التأمين على خالل من املخاطر

 . لها أتعرض أن من بدال إليهم املخاطر بتحويل أقوم الفرعيين بحي  واملنف ين املوردين من
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 الثانية عشرةاملحاضرة 

 الرقابة على املشروع:

 تعري  الرقابة عناصر الرقابة اهداف عملية الرقابة على املشروع

 أثنين: هدفين تحقيق إلى املشروع على الرقابة تس ى

 والتكلفةةة )كةةالوقةةت املشةةةةةةةةةةةةروع أهةةداف على الرقةةابةةة -١

 واملواصفات(

 )كةةةةةةاملوجودات املشةةةةةةةةةةةةروع موجودات على الرقةةةةةةابةةةةةةة -٢

 (.واملالية والبشرية املادية

 الفعلي األداء قياس 

مسبقا محددة املوضوعة باملعايير مقارنته  

األداء على التحسين بإجراء القيام. 

 

 املشةةةةةةةةةةةةروع في اإلدارة ويائ  احدى هي الرقابة

 البيانات واملعلومات جمع خاللها من يتم والتي

 بةةةةاألداء ومقةةةةارنتةةةةه الفعلي قيةةةةاس األداء بهةةةةدف

 عبر املنظمة وتحصةةةةةةةةل له املخطط أو املرغوب

 اتخاذ أجل من العكسةةةةية التغ ية على الرقابة

 لتطوير األداء الالزمة التصةةةةةةحيحية اإلجراءات

 .وتحسينه

 

 الرقابة على أهداف املشروع: .أ

 الرقابة على موجودات املشروع الرقابة على أهداف املشروع

 نة كر املشةةةةةةةةةةةةروع جةدول  في تنفية  التقةدم تةأخر إلى تؤدي كثيرة عوامةل هنةاك

 :منها

ملعالجتها ألدائها أو أطول  وقتا تتطلب األنشطة فنية في صعوبات وجود  

الالزم من أكثر متفائلة بأوقات األنشطة برمجة تم 

صحيحا يكن لم املشروع جدولة عملية في املهام تسلسل 

املعدات أو األفراد أو الضرورية الخام باملواد املشروع امداد في تأخر 

أنشةةةةطة لبدء شةةةةرطا اكمالها يعتبر والتي السةةةةابقة األنشةةةةطة اكتمال عدم 

 الحقة

للزبون  جديدة طلبات أو أوامر 

الحكومية والتشريعات القوانين تغير في 

 :منها ن كر املشروع تكلفة ارتفاع إلى عديدة تؤدي عوامل هناك

اضافية. موارد إلى األنشطة بعض يحتاج تنفي  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: ن كر للمشروع النهائية املواصفات على تؤثر عديده عوامل هناك

املشروع في متوقعة غير فنصة مشاكل بروز. 

 املشروع انجاز من محدد وقت في ضرورية موارد نق. 

املشروع في املستخدمة املوارد بجودة متعلقة مشاكل. 

املعينة الخصائ  ذات املوارد بعض على املنظمة في صراع وجود. 
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 الرقابة على موجودات املشروع .ب

 (مالية – بشرية – مادية موجودات)  عليها واملحافظة أنواعها بمختل  املشروع موجودات حماية هو هنا بالرقابة يقصد

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

ام )وقائية األصول  ه ه صيانة على الرقابة 

 استبدالها. وتوقيت تصحيحية(

بةةةةةةاملةةةةعةةةةةةدات الةةةةخةةةةةةا  املةةةةخةةةةزون عةةةةلةةةةى الةةةةرقةةةةةةابةةةةةةة 

 الغيار. وقطع والتجهيزات

املشروع في البشرية املوارد حماية 

يما البشرية املوارد وخبرات مهارات تنمية 

 يجعلها ال ي الفكري  املال راس الشركة يمن 

 على منافسيها. تتفوق 

 األصول )الجارية  املوجودات على الرقابة 

 .املالية( السنة خالل تدويرها يتم التي

املشروع موازنة على الرقابة. 

املشةةروع في املسةةتثمر املال راس على الرقابة 

 املشروع اهداف تتحقق حتى صرفه وقنوات

 أنواع عمليات الرقابة:

 :الرقابة التالية بخصو  األسئلة عن اإلجابة يتم ان املفترض من فانه املشروع، في املالئمة الرقابة عملية نوع تحديد يتم حتى

 املشروع؟  في الرقابة حدود ماهي

 عليه؟ الرقابة اجراء سيتم ال ي املوضوع هو ما

 الرقابة؟ في املستخدمة القياس طريقة ماهي

 التصحي ؟ اجراء قبل به املسموح االنحراف حدود ماهي

 الخطأ؟ حدوث قبل الالزم التصحي  واجراء املراقبة نقاط نحدد كي 

 الثالثة األنواع من واحدة تكون  قد والتي املشروع في املستخدمة الرقابية العملية نوع تحديد وعلى املناسب الرقاب  النظام تصميم في تساعد األسئلة ه ه

 :التالية

 الرقابة الالحقة الرقابة أثناء العملية الرقابة باستخدام الضبط والربط

ويعمل على  ويسةةةمى ه ا النظام أيضةةةا الرقابة بالقيادة

ضةةةةةةةةةةةةبط املخرجةةات بةةاسةةةةةةةةةةةةتخةةدام أجهزة قيةةاس تسةةةةةةةةةةةةمى 

 ومن ثم التحكم بالنظام حسةةةةاسةةةةات لقياس املخرجات

والسةةةةةةةةةةةةيطرة عليةةةةةة بهةةةةةدف إحةةةةةداث عمليةةةةةة تكيي  بين 

 النظام والبيئة التي يعمل بها.

 :هناك ثالثة مستويات من أنظمة الضبط والربط

تقيس الحسةةاسةةات االولى: الدرجة من ضةةبط نظام 

 القيةةةةام امكةةةةانيةةةةة النظةةةةام اعطةةةةاء دون  املخرجةةةات فقط

 للجسم.( الحرارة درجة قياس مثل) تصحيحي بإجراء

اسةةةةةةةةةةةةتخةدام يتم الثةانيةة: الةدرجةة من ضةةةةةةةةةةةةبط نظةام 

 مثةةال التةةدفئةةة املخرجةةات في للتحكم إضةةةةةةةةةةةةةةافيةةة أجهزة

 الوصةةةةةةول  عند بالفصةةةةةةل تقوم سةةةةةةاعة وجود عن طريق

 .املطلوبة للدرجة

بتكيي  يقوم الثالثة: الدرجة من الضةةةةةةةةةةةةبط نظام 

 خةةةةةارجيةةةةةة( تحكم أجهزة وجود دون  البنيةةةةةة مع تلقةةةةةائ 

  اإلنسان مثل جسم

 واختبار فح  یتم الرقابة من النوع ه ا في

 من للتأكد حدو ها أثناء والعمليات األنشةةطة

 معظم لهةةا مخطط هو حسةةةةةةةةةةةةةب مةا ا سةةةةةةةةةةةةيرهةا

 التنفي  مرحلة في املشةةةةةةةةةةةةروع في الرقابة أنواع

 النوع: ه ا تحت تقع

املشةةةةةةةةةةةروع في جزء كل على تطبيقه يمكن 

 املشةةةةةةةةةروع خطة املشةةةةةةةةةروع، مقترح امثلته من

  املشروع جدول 

قياس للحكم كمعايير اسةةتخدامها يمكن 

 الرقابة اثناء العمليات سير سالمة على

 النشةةةةةةةةةةةةاطات انتھاء بعد النوع ھ ا في الرقابة وتتم

 :التالية األجزاء وتشمل للمستقبل، موجهه

 أهداف تحقيق تم مدى أي إلى املشروع: أهداف. أ

 .لھا املخطط املشروع

 األوقةةةةةةات حسةةةةةةةةةةةةةةةةةاب یةةةةتةةةةم الةةةةعةةةةمةةةةةةل: مةةةةحةةةةطةةةةةةات. ب

 وبعةةةد قبةةةل اإلنجةةةاز بنقةةةاط الخةةةاصةةةةةةةةةةةةةةة والتكةةةالي 

 .النقاط ھ ا انجاز

 والطرق  املشروع تنظيم یص  النهائ : التقرير. ج

 وغير املشةةةةةةةروع وتوجیه التخطيط في املسةةةةةةةتخدمة

 .ذلك

 وھي :املسةةةةةةةةةةةةتقبلي األداء لتحسةةةةةةةةةةةةين توصةةةةةةةةةةةةيةةةةةةات. د

 املشةةةةةةةةةةةروعات أداء بتحسةةةةةةةةةةةين الخاصةةةةةةةةةةةة املقترحات

 .املستقبلية
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 أدوات الرقابة على املشروع:

 : منھا املشاريع على الرقابة استخدامها في یمكن والتي املنظمات أداء قياس في واملستخدمة علیھا املتعارف الرقابة أدوات من العديد ھناك :أوال

 أدوات رقابة على الجودة أدوات رقابة إنتاجية أدوات رقابة مالية 

 املةةةةالیةةةةة، التةةةةدفقةةةةات قةةةةائمةةةةة العموميةةةةة، امليزانيةةةةة مثةةةةل

 إلخ...  املخزون دوران معدل االستثمار، على العائد

 على الرقةةةةةابةةةةةة الخةةةةةام، املواد على الرقةةةةةابةةةةةة مثةةةةةل

 إلخ..  اإلنتاجية قياس املخزن،

 اإلحصائية الرقابة خرائط ، باریتو خرائط مثل

 إلخ.. 

 

 

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

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

 .الحرجة النسبة .املكتسبة القيمة -

 في والزبون  املقةةةةاول  من كةةةةل رغبةةةةة الى املكتسةةةةةةةةةةةةبةةةةة القيمةةةةة تطوير فكرة تعود

 التي املصةةةةةةةةةاري  لتحديد في املشةةةةةةةةةروع التقدم مسةةةةةةةةةتوى  لقياس طريقة إيجاد

 سةةةةةةةةةةةةيحصةةةةةةةةةةةةل التي املالية الدفعات معرفة حجم بهدف وذلك املقاول  تحملها

 في العمةةل سةةةةةةةةةةةةير تقةةدم مع الةةدفعةةات تلةةك ومواعيةةد الزبون  من عليهةةا املقةةاول 

 .املشروع

 هي ومواعيدها الدفعات لتحديد طرق  أريعه هناك

 

 يقال كما او املشةةةةةةةةةةةةروع، في الفعلي التقدم سةةةةةةةةةةةةالمة لقياس جيد مقياس وهي

 وتتكون  املشروع صحة لفح  أداة بانها

 : هما جزأين من الحرجة النسبة

 .الوقت أداء مؤشر ويسمى :األول  الجزء. أ

 .الكلفة أداء مؤشر ويسمى :الثان  الجزء. ب

 أداء مؤشةر ضةرب حاصةل هي والتي الحرجة النسةبة حسةاب يتم ذلك بعد ثم

 .الكلفة أداء مؤشر في الوقت

 0-100طريقة.2 50-50 طريقة.1

 يتم الطريقةةةةةةة هةةةةةة ه وبةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةتخةةةةةةدام

 انجز قد العمل من% 50 ان افتراض

 سةةةةةةةةةةةةيعتبر% 50 وان املبةةةةاشةةةةةةةةةةةةرة عنةةةةد

 املشروع او املهمة اكمال عند منجزا

 ال العمةةل ان تفترض الطريقةةة وهةة ه

 انةةجةةةةةةاز تةةم اذ اال يةةكةةتةةمةةةةةةل ان يةةمةةكةةن

 أي يدفع وعليه ال بالكامل املشةةةةةةةةةةروع

 عةةةنةةةةةةد والةةةقةةةبةةةض لةةةلةةةمةةةقةةةةةةاول  دفةةةعةةةةةةات

 االتمام.

 التناسبية قانون .4 :الحرجة املدخالت استخدام.3

 هو العمةةةةل انجةةةةاز مقيةةةةاس ان تعتبر

 التي الحرجةةةة املةةةدخالت اسةةةةةةةةةةةةتخةةةدام

 مثةةةةةةل العمةةةةةةل انجةةةةةةاز يتم ال بةةةةةةدونهةةةةةةا

 االسةةةةةةةةةةةةمنت صةةةةةةةةةةةةب سةةةةةةةةةةةةيارة حضةةةةةةةةةةةةور 

 املخصةةصةةة الدفعة يسةةتحق وبالتالي

 .العمل ه ا عن

 حساب يتم الطريقة ه ه باستخدام

 طةةريةق عةةن الةةعةةمةةةةةةل اكةةمةةةةةةال نسةةةةةةةةةةةةةبةةةةةةة

 املبةةة ول  الفعلي الوقةةةت بين املقةةةارنةةةة

 الجدول  حسةةةةةةب له املخطط بالوقت

 بةةةالكلفةةةة الفعليةةةة الكلفةةةة مقةةةارنةةةة او

 ويتم املوازنةةةةةةة حسةةةةةةةةةةةةةةةةةب املحسةةةةةةةةةةةةوبةةةةةةة

 للمقاول  املستحقة الدفعات تحديد

 .اإلنجاز نسبة حسب
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 نظام الرقابة املتوازن  خصائ  نظام املراقبة الناج 

 بةةةأھم یتمتع أن یجةةةب فةةةإنةةةه نةةةاجحةةةا املشةةةةةةةةةةةةروع على الرقةةةابةةةة نظةةةام یكون  حتى

 :التالية الخصائ 

 للتعديل وقابل باملرونة یتمتع ان. 

 فوائده من أعلى تكلفته تكون  أال. 

 املشروع حاجات تلبية على قادر یكون  أن. 

 املناسب الوقت وفي منتظمة بطريقة یعمل أن. 

 التعقيد عن بعیدا بسيطا یكون  أن. 

 الصيانة سھل یكون  نأ. 

 للتوثيق قابلة نتائجه تكون  أن. 

 الحدود ضةةةةةةةةةةةةمن دقيقة للقياس ووسةةةةةةةةةةةةائل أسةةةةةةةةةةةةاليب سةةةةةةةةةةةةتخدامإ 

 .الزبون  ي ويرض املشروع اهداف يحقق وبما منها املطلوبة

 من مجموعةةةةةة توفر یجةةةةةب متوازنةةةةةا املشةةةةةةةةةةةةروع في الرقةةةةةابةةةةةة نظةةةةةام یكون  حتى

 :الشروط

 - .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 ھ ا من الهدف یكون  أن -4

 املشروع تقدم مراجعة. 

 البشرية املوارد توزيع وإعادة تقييم. 

 املشروع مدخالت مراقبة. 
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 املحاضرة الثالثة عشرة

 إنهاء املشروع:

 العوامل التي تؤدي الى نهاية املشروع متى ينتهي املشروع؟

 :عندما انتهى قد املشروع أن ُيقال

 للدرجة إبطاؤه يتم أو املشةةةةةةةةةروع، في األسةةةةةةةةةا ةةةةةةةةة ي العمل توق 

 .الحقا املشروع عمل في تقدم معها يحصل ال التي

املشروع موارد تحويل نتيجة املشروع في تأخير يحصل عندما 

 األم. املنظمة في أخرى  مشاريع في وتوييفها

 عوامل اقتصادية عوامل تكنولوجية

لتحقيق ضةةةةةةةةةةةعي  احتمةةةال 

 الةةةةةةةتةةةةةةةكةةةةةةةنةةةةةةةولةةةةةةةوجةةةةةةةيةةةةةةةة األهةةةةةةةداف

 .املشروع من املتوقعة

 تكنولوجيه مشةةةةةةةةاكل وجود 

 في املوجودة للمهةةةارات يمكن ال

 تحلها أن املشروع

ملشةةةةةةةةةةةةةةاريع االهتمةةةام تحويةةةل 

 إلةةةةةةةةى مةةةةةةةةثةةةةةةةةال تةةةةةةةةحةةةةةةةةتةةةةةةةةاج أخةةةةةةةةرى 

 جديده تكنولوجيا

املشةةةةةةةةةةةروع أربةةةةةاح انخفةةةةةاض 

 االسةةةةةةةةةةةتثمةةار على العةةائةةد وتةةدن 

 .فيه

وتطوير تنفي  تكلفة ارتفاع 

 املشروع.

 عوامل أخرى  عوامل تسويقية

لتسةةةةةةةةةويق ضةةةةةةةةةعيفة إمكانية 

 املشروع

 السوق  احتياجات في تغير. 

وتفوق  التنةةةةافس اشةةةةةةةةةةةتةةةةداد 

 املنافسين

الةةةةةة ي الةةةةةةةطةةةةةةةويةةةةةةةل الةةةةةةةوقةةةةةةةت 

 لتحقيق املشةةةةةةةةةةةروع يسةةةةةةةةةةةتغرقةةةه

 .إيجابيه اقتصاديه نتائج

الحالي للمشروع سلبي تأثير 

 .األخرى  املشاريع على

في املضةةةةةةةة ي على القدرة عدم 

 بةةةةراءات يةةةةهةةةةرت إذا املشةةةةةةةةةةةةةةةروع

 إمكةةةةةةانيةةةةةة من تضةةةةةةةةةةةع  اختراع

 استمراره.

 هي عدمه من املشروع انهاء بشأن قرار اتخاذ يتم حتى األسئلة من بمجموعة االسترشاد يمكن أخرى، دراسة وفي

 االم؟ املنظمة اهداف مع متسقا املشروع مازال هل .1

 تنفي ه؟ وكمال املشروع به ا كافية بدرجة مهتمة اإلدارة هل .2

 للشركة؟ )تكنولوجية(جديدة تقنية إضافة املشروع يشكل هل .3

 واملواصفات؟ والكلفة الوقت في أهدافه املشروع سيحقق هل .4

 املشروع؟ إلكمال الالزمة املهارات املنظمة لدى هل .5

 املشروع؟ لنجاح متحمس املشروع فريق زال ال هل .6

 منه؟ املرجو املالي)الرب ( العائد املشروع سيحقق هل .7

 إكماله؟ وتعيق باملشروع تعص  ان ممكن املحتملة املخاطر هل .8

 استالمه؟ على ويوافق املشروع الزبون  سيقبل هل .9

 خدمة(؟ او سلعة)املشروع  مخرجات لتصري  سوق  يوجد هل .10

 له؟ خطط كما املشروع انجاز على ستساعد باملشروع املحيطة البيئية الظروف هل .11
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 طرق إنهاء املشروع

 باإلضافة اإلنهاء-2 باإلطفاء اإلنهاء -1

  :التالية الحاالت في اإلنهاء من النوع ه ا ويحصل

أهدافه إلى ووصل املشروع نج  إذا.  

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

مثةةةةل املشةةةةةةةةةةةروع قتةةةةل إلى تؤدي بيئيةةةةة تغييرات حصةةةةةةةةةةةلةةةةت 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

 

 اهدافه املشةةةةةةةةةةةروع حقق حالة في اإلنهاء من النوع ه ا ويحصةةةةةةةةةةةل

 مشروع :مثال األم املنظمة من جزء يصب  لك  يتم إضافته حي 

 إدارة بقسةةةم يتبع قد االلكترونية االعمال قسةةةم قسةةةم مثال انشةةةاء

 .االعمال إدارة بكلية مستقل قسم يصب  ثم االعمال

 واإلهالك بالتجويع اإلنهاء-4 بالتكامل اإلنهاء-3

أهدافه املشةةةةةروع حقق حالة في اإلنهاء من النوع ه ا يحصةةةةةل 

  فيها املرغوب وباملواصفات كامله

والتجهيزات واألفراد األمالك في التصةةةةةةةةةةةرف النوع هةة ا يتطلةةب 

 مع التكةامل لعمليةة آليةات ووضةةةةةةةةةةةع املنتهي باملشةةةةةةةةةةةروع الخةاصةةةةةةةةةةةةة

  األم املنظمة

من مجموعه طرح يجب النجاح التكامل لعملية يكتب وحتى 

 :املثال سبيل علىاألسئلة 

سي هب؟ أين املشروع: فريق  

:املشروع؟ حسابات كل أغلقت هل املحاسبة واملالية  

املواد هل التصةةةةةةةةةةةنيع؟ لفريق مكتمل التدريب هل: التصةةةةةةةةةةةنيع 

 متوفرة الصةةةةةةةةةةةنةةةاعيةةةة املواقع وهةةل متوفرة مةةدخالت تشةةةةةةةةةةةكةةةل التي

 للعمل؟ وجاهزة

الوقت وفي كاملة للمشةةةةةةروع الرسةةةةةةومات جميع هل: الهندسةةةةةةة 

 مفهومه؟ التغيير وإجراءات العمليات كل هل املطلوب؟

وقاعدة املعلومات بنظام تتعلق متشابهة أسئلة الى باإلضافة 

 األنظمةةةةةةة، هةةةةةة ه واختيةةةةةةار بهةةةةةةا املتعلقةةةةةةة والبرمجيةةةةةةات البيةةةةةةانةةةةةةات

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

بتقليةل وهةة ا البط ء اإلهالك أيضةةةةةةةةةةةةا الطريقةةة هةة ه وتسةةةةةةةةةةةمى 

  املوازنة

ولكن تةةةدريجيةةةا املةةةاليةةةة املوارد تخفيض يتم األحيةةةان بعض في 

 على الحفةةاظ )بهةةدف القةةانونيةةة النةةاحيةةة من حيةةا املشةةةةةةةةةةةروع يترك

 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 تصني  ينج  التي الدرجة 1-

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

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

 البيئة وعن الم املنظمة وعن نفسه املشروع عن البيانات جمع خالله ويتم من القرار التخاذ املقيدة للعوامل املوزونة العالقات نموذج على يعتمد وال ي

وفيه  القرار دعم نموذج مدخالت هي وتكون  العوامل من عامل لكل تمن  التي والدرجات االوزان تحديد في البيانات تستخدم وه ه املشروع، بها يعمل التي

 :التالية بالخطوات البيانات معالجة يتم

 .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. 

 االنهاء. او االستمرار الختيار الحساسية تحليل تطبيق الى نحتاج الحال ه ه وفي مؤكد غير 

 

 إعداد التقرير النهائ -3 تطبيق االنهاء-2

 :التالية لواجباته املشروع مدير أداء طريق عن التنفي  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

  حول:ويمكن اعتبار التقرير النهائ  كملخ  تاريخي للمشروع وه ا 

  املشروع.أداء 

  الهيكل التنظيم.  

  املشروع.فريق 

 للمشروع. التقنية اإلدارة 

  املستفادة.الدروس 

  املستقبلية.التحسينات 
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 الواجبات
 االول 

 

 الثان 
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 الثال 

 
 

 
 تم بحمد هللا 

 

 ال تنسون  من خال  دعائكم 

 وكل الشكر والتقدير لألخ ايخليدو على املحتوى السابق 


