
 )  إلدارة املشاريع ( األربع املباشرة احملاضرات يف ذكره مت ما أهم

 -: األوىل املباشرة احملاضرة

 عند الطالبات
 0551094690 رقم الجوال

 4:00إلى  2:30يوم األحد والثالثاء من الساعة  الساعات المكتبية

 gmail.com9aaseraj@ البريد االلكتروني

  بعض المراحل ممكن يجيب اول مرحله أو أخر مرحله *                     القوانين معنا                    * ال توجد مسائل حسابيه *

  (ال شيء مما سبق + أوب + جميع م سبق (ال يوجد خيار *              تحتاج تخوف األسئلة ع شكل خيارات والمادة سهله ما *

 المحاضرة الثانية راح يعطينا بعض التساؤالت ع كيف طريقة االختبار *

 محاضراتذه الله فصول ونحاول نجهز أسئلتنا  3او 4كل مباشرة راح يشرح  *

ة المشروع + تكلم عن التعقيد البيئي + درجة الديناميكية + تعريف المشروع مهم التركيز بينه وبين إدار *
 !! أسئلة األعوام السابقة لن تتكرر * أهداف المشروع

   ** أخر كالمه وفقكم الله وإلى مزيد من التفوق **
 

  بعض النقاط الرئيسية والمهمة حول الماده نتحدث عن الكتاب االمتحانات

 النقاط المهمه وكيفيه يتم مراجعه الماده وبعض   التواصل ةالساعات المكتبية الجوال البريد والي

 االعمال الماده سهله ومن المواد البسيطة ومهمه في اطار التكوين لخريج ادارة

 اذا فيه استفسارات قبل ان يبدأ ةسأل بالبداي

 البيانات المهمه

 0551094690 الجوال

 gmail.com9Aaseraj@ االيمل الخاص    عصرًا 4ظهرا الى  2:30من الساعه  والثالثاء االحد يومة الساعات المكتبي

 ..ال يوجد مسائل حسابيه لكن في بعض التساؤالت وكيف بتكون طريقه العمليات الحسابية

  ال؟؟  هل راح تجيب لنا مسائل

 بتغطي المنهج كاملموضوعيه  ةواسئل/  سؤال 50موضوعيه ... ةاالسئل   /راح تجي بعض القوانين الموجودة ع شكل خيارات

 ويوجد اسئله مراجعه .. المناقشات .. والواجبات .. وراح تنزل اسئلهـ

  ع االقل حفظ المراحل االولى واالخيرة؟؟ .هل المراحل مطلوب حفظها بالترتيب

 ومثال يمكن يجيب سؤال ماهي المرحلة االخيره أو االولى من مراحل التخطيط......؟

 وماده مفيدهـ وفيها بعض الجوانب يوجد فيها جوانبي حفظ ة والجميل ةالمواد الممتع  الماده من فهم ؟ هل الماده حفظ او

 ليس مطلوب الرسم الحرج الرسم البياني هل مطلوب ؟

 سبق وال أ و ب ماكل  ةال يوجد باالسئل      التساؤالت تأتي ع شكل خيارات؟؟ .. عليها ةخرائط بيرت وكيف طريقه االسئل

 ع النظري؟ هل نعرف نسوي الجداول او نركز والمتفائلة المتشائمةالجداول طريقه 

  ع االقل اشرح لكم واقسم الوقت لكم الشرح اعطيكم في كل جزئيه مجموعه من التساؤالت من عمليه

 محاضرات4المباشرة الرابعه  // محاضرات4المباشرة الثالثه  // محاضرات 4المباشرة الثاني 
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  في المحاضرة 8شريحه  . فوائد المنظمة في المشروع ادارة المنظمة في المشروع ؟من فوائد 

 

 

 

 

 

 

 

 مثال ربما تأتي تساؤوال ت

 سعي مؤقت إليجاد منتج منفرد هو تعريف لـــ

 ........ - البيئه –االدارة  – المشروع

  تعريف تنظيم المشروع؟؟     هو منظمة مؤقتة لتنفيذ مجموعة من االنشطة

  المواصفات ة     التكلف      الوقت   أهم أهداف المشروع من

 ثالث خطأ وخيار         ةالتكلف      الوقت ويقول ربما يغير

 النها مهمة ةالثاني ةالمباشر ةخصائص المشروع راح يعرضه بالمحاضر

 طموح شايب ) بو ياسر( للطالب بواسطة  أخينا احملاضرة تسجيل
https://www.youtube.com/watch?v=VcHehbCWxIs 

 

  -: الثانية املباشرة احملاضرة

 عند الطالبات 

 -من الوردة اخلجولة :
 خصائص ووظائف وعناصر ومراحل*                                                    محاضرات والمهم منها ةشرح االربع*

  وكل مرحلة ايش يميزها ومن ده*             اول مرحلة واخر مرحلة اراح يجيب كم عدد مراحل وكذا احفظو وما*

 الدكتور مبشر بالخير الله يوفقه ومتفائلين معه           *ما يمديني اكتب بالتفصيل النت فصل وجالسه اكتب من الجوال*

 

 -: Ms.Moodyمن 
  مرحلة االنهاء -مرحلة التنفيذ  -مرحلة التأسيس  : دورة حياة المشروع

  هي المرحلة األولى التأسيس : ختيار المشروع من المراحل الثالثافي أي مرحلة  *
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  المرحلة الثانية التنفيذ : في أي مرحلة الجدولة *

 المرحلة الثالثة األنهاء : في أي مرحلة تسليم المشروع *

  ..في المرحلة الثالثة  :المستخدمين على استخدام مخرجات المشروع تدريب*

  كل من له عالقة بالمشروع هو طرف من أطراف المشروع : من هم أطراف المشروع *

 : مثاًل

  طرف داخلي           :العاملين في المشروع هل هم طرف داخلي او خارجي -1

  طرف داخلي     :مدير المشروع -2

  طرف خارجي      ( العليا للمنظمة : ) وليس لمشروع انتبهوا للمصطلح اإلدارة -3

  طرف خارجي     : الزبائـــن  -4

  طرف داخلي       :فريق المشروع  -5

 )نركز على التسميات النها كثيرةمثاًل مقترح المشروع )     : وثائق الشروع *

 )....... ) الباقي أرجعوا للملخص -مسؤوليات الموردين  -الرئيسة  االفتراضات -مقدمة   : مما يتكون مقترح المشروع / 1

  هو جدول األنشطة الالزمة إلتمام المشروع     خطأهل هو جدول مهتم باالوقات ( ) :  هو الجدول المحسوب ما2 / 

    قيادة -رقابة  -توجيه  -التنظيم  -التخطيط   : وظائف المدير*
  موازنة المشروع -طاقم المشروع هي نفسها وظائف المشروع مع أضافة 

  التخطيط للمشروع : تحديد األهداف في أي وظيفة من وظائف المشروع *

  تنظيم المشروع : توزيع المسؤوليات والصالحيات في أي وظيفة *

 التنظيم المشروع: فريق العمل في أي وظيفة واختياروضع الهيكل التنظيمي  *

  الرقابة على المشروع : تحديد المعايير التي تستخدم لتقييم االداء في أي وظيفة -4

 : مراحل إدارة المشروع *

 ) مرحلة الفكرة والتنفيذ والتسليمثالث مراحل ) 

 .. طرف من أطراف المشروع      اإلدارة العليا هي *

  مدير وظيفيهو :     مدير متخصص في عمله بشكل كبير جدًا *

  مدير الوظيفيهو      :مدير في الغالب يستخدم االسلوب التحليلي بشكل أكبر *

  مدير المشروعهو  :    مدير يستخدم األسلوب النظامي بشكل أكبر *

  مدير الوظيفيهو :     مدير متخصص في الجوانب الفنية بعمله بشكل كبير جدًا *

 .. تنظيم المشروع *

  التخطيطهي       : وعماهي الوظيفة األولى في المشر -

  هي التنظيم      :وظيفة من الوظائف معنية بتحديد السلطة والمسؤولية وبخطوط األتصال -

  التنظيم المصفوفي -التنظيم المستقل  -التنظيم الوظيفي     : األشكال التنظيمية ثالثةمن  -

  ..تنظيم وظيفي      :يتم التنظيم على أساس موارد بشرية وانتاج تسويق محاسبي- 

  ..التنظيم الوظيفي          :عنده مرونة عالية في استخدام العاملين من مزايا- 

 .. التنظيم الوظيفي   : األهماممن عيوبة العميل في الغالب ال يكون محور -

  هي مصفوفة المشروع    : ماذا نسمي المصفوفة القوية -

  .هي المصفوفة القوية      :المستقلتكون خصائص المنظمة أقرب الى المشروع - 

  المصفوفة الوظيفية      : المصفوفة الضعيفة هي -

   زن بين األثنيناهي التي تعمل تو :     المصفوفة المتوازنة -

  (مستقل) لو المشروع معقد ومهم وتقنية عالية - 

  )وظيفي) لو المشروع بسيط وتكلفته قليلة - 

 
 



 

 .. خطة المشروع **

  هي التخطيط أول وظيفة من وظائف اإلدارة : وظيفة معنية بالتنبؤ بالمستقبل ماهي هذه الوظيفة -

  هي التخطيط    : ماهي الوظيفة التي تضع األهداف -

  فوائد التخطيط -

 ( تشغيلية -تكتيكية  -تصنيف حسب مستوى الشمولية والتفصيل : ) خطة استراتيجية      :من أنواع التخطيط- 

  هي السياسات واالجراءات والقواعد    : االستعمالمن انواع التخطيط خطط متكررة  -

  البرامج      : االستعمالمن أنواع الخطط الغير متكررة  -

  للباقي في الملخص ا ....... أرجعو مالي -اقتصادي       :حسب النشاط- 

  ثالث أنواعبيئة المشروع :  -

  بيئة داخلية1- 

  الهيكل التنظيمي -ثقافة المنظمة  -مدير المشروع  -العاملين منها 
 

  بيئة خارجية2- 

  – منها ثقافة المجتمع

 

  :بيئة خارجية3- 

  عامة منها التكنولوجيا

  العمالء المستهلكين -خاصة منها الموردين 

 

 ( األخيرةخمسة مراحل ) المهم المرحلة األولى والمرحلة      :مراحل اعداد خطة المشروع *

 هي عقد التأسيس   : ماهي اول مرحلة  -1

  مراجعة خطة النهائية    ماهي أخر مرحلة :  -2

 

 المرحلة األولى عقد التأسيس      : تحديد المدى الفني للمشروع في اي مرحلة من مراحل خطة المشروع*

  مشاريعيقسم إلى  البرنامج*

  مهامتقسم إلى  المشاريع*

  العمل حزمى تقسم إل المهمه *

 العمل وحداتى تقسم إل العمل حزم*

  أنشطةتقسم إلى  العمل وحدات*

 

  ..تدقيق الخطة االبتدائية المرفوعة         :في المرحلة الثالثة اعداد الخطة المركبة *

  ثالث تسمياتالمرحلة الرابعة اعداد الخطة النهائية للمشروع تسمى :  *

  دستور المشروع -في المشروع  عقد االلتزام -الخطة الرئيسية 

  ..بالتخطيط الالحق       :المرحلة الخامسة مراجعة الخطة النهائية تسمى *

  ..في مرحلة مراجعة الخطة النهائية       :في أي مرحلة ال يجوز التعديل اال بأوامر التغيير *

  عناصر المشروع ....... أرجعو لها في الملخص *

 

 ) شكراً ملن سجلها (للطالب   احملاضرة تسجيل
https://www.youtube.com/watch?v=WHdEElgbWVw 
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 -: الثالثة املباشرة احملاضرة

 عند الطالبات
  جدولة المشروع المحاضرة الخامسةشرح 

  ما يميزها ومهم فيهاوكل مرحلة    والرقابة  و جدولة االنشطة  التخطيط  ؟؟ ماهي مراحل جدولة المشروع وهي تالته

  خرائط جنت والبرمجة الشبكية  طرق جدولة المشروع وانه هناك طريقتين

  اسلوب المسار الحرج واسلوب بيرتالبرمجة الشبكية ولها طريقتين 

  وتكلم عن عناصر الشبكة وكل عنصر على ايش يدل

  النشاط و الحدث والمسار والمسار الحرج و النشاط الحرجوالعناصر هيا 

  والنشاط الوهمي وكل تعريف لها

  المسار الحرج ما هو وايش فوائده المحاضرة السادسة

  والنهاية المبكرة وماهي خطوات المسار الحرج البداية المبكرة

  خرة و البداية المتأخرة والوقت الفائضأوالنهاية المت

  اسلوب بيرت السابعةالمحاضرة 

  سلوب بيرت االوقات المحتملة الثالثةالخطوات االساسية أل

  المتفائل اقصر وقت و المتشائم اطول وقت واالكثر احتمالي يتم تنفيذ فيه النشاط

  تكلم عن تسريع المشروع وماهي اسباب التسريع

  ما يتحمل التكلفةوجود خطأ بجدولة المشروع و بيئة داخلية التسريع لطلب الزبون وهو 

  وتغيرات قانونية وتشريعات حكومية

  هي عملية تقدير كلفة المشروع وخطوات تحديد الموازنة موازنة المشروووع المحاضرة الثامنة

  التنبؤ بالموارد و الوقت والتكلفة والتضخم و المخاطر

  تخطيط وتخصيص ورقابة وقياس ؟؟  و فوائد الموازنة

  الموازنةوماهي طرق اعداد 

  طريق المخصصات التقديرة ومن االعلى الى االسفل ومن االسفل الى االعلى

  وكل طريق ومميزاتها وسلبياته

  وماهي اسس طريقة اعداد الموازنة

  المشروع و الثقافة السائدة ادارة  حجم المشروع وتنوع المشروع و نمط

  في باالختبار رسم وما... .  و تمويل المشاريع غير الرابحة ولها اسباب .... الخ

 

 هو معني بالوقت أو معني بكلفة او معني بالمواصفات اليوم بدأ المحاضرة بالمحاضرة الخامسة جدولة المشروع 
 بالكلف الموازنة معنية

يهم أن يكون بالتتبع )         / الرقابة3/ جدولة األنشطة 2/ التخطيط 1       مراحل رئيسية 3     -ما هي مراحل جدولة المشروع :
 الترتيب (

 الرقابة،،،،    اخر مرحلة من مراحل جدولة المشروع ...                     التخطيطاول مرحله من مراحل جدول المشروع ... 
 مرحلة التخطيطتحليل انشطه المشروع الى وحدات وتجزئتها تتم باي مرحلة من مراحل جدولة المشروع ... 

 مرحلة التخطيطبكة عمل المشروع ....  بناء ش
  نتحقق..                 ،،،،      ماذا نفعل في مرحلة الرقابة ؟؟  في الرقابةفي مرحلة الجدولة نحدد االوقات وبنخصص البرامج .. 

 هل نقوم بالعمل به صحيح ام خطأ أم فيه تأخر ام فيه انحرافات وغيرها .. ثم بعد ذلك نجري التصحيح
 اسلوب المسار الحرج واسلوب بيرت  <<خرائط جيت والبرمجة الشبكية ) التحليل الشبكي (من طرق جدولة المشروع ؟؟  

 أو خرائط جيت    أو أي اساليب اخرى      المسار الحرجمن طرق البرمجة الشبكية أو التحليل الشبكي اسلوب؟         



  1917خرائط جيت من الطرق القديمة في 
 خرائط جيتبشكل اكبر او بشكل اوسع في المشاريع البسيطة .... تستخدم 

 التحليل الشبكيفي المشاريع المعقدة والكبيرة ... 
 ..  عموديواالخر  افقيفي خرائط جيت عندنا محورين احدهما 

 العمودي  نأخذ عليه انواع االنشطة .. فالمحور  االفقي نأخذ الجانب الزمنيظهر الوقت على المحور 
^ 
 كزوا على الجوانبر

 السمار الحرج  نسميه بالمسار الحرج لماذا ؟
 أو      أقصر المسارات       أو       أطول المساراتالسمار الحرج  هو            
  مخرجات بعض االنشطة هي مدخالت ألنشطة أخرى -بالنسبة للتتابع هو  :

 السهم نستخدمه عند رسم النشاط علىمتى نستخدم النشاط الوحدي ؟ 
  نشاط ليس له وقت –ليس له وجود  –نشاط  ليس له موارد  -النشاط  الوحدي معناه :

  يستخدم فقط في رسم الشبكةلماذا يستخدم ؟ 
 ما هو الفرق بين المسار والمسار الحرج .؟

 هو مجموعة من االنشطة المتتابعة التي تربط بين نقطة البدء ويكون للمشروع اكثر من مسار -المسار :
 هو اطول المسارات الموجودة على الشبكة -المسار الحرج :

 البداية المبكرةابكر وقت يمكن ان يبدا به كل نشاط ؟      هي 
   20     30         10         صفرالبداية المبكرة ألول نشاط بالمشروع يساوي :             

 هي االطول في حالة وجود اكثر من نهاية مبكرة ؟   
 او غيره     بيرتتفترض على عدم وجود وقت واحد إلنجاز النشاط هو المسار الحرج      او     اسلوب

  اوقات 3وبيرت تعتمد ع 
 اطول وقت     وقت اكثر احتمالي          اقصر وقتالمتفائل هو :            

 المتشائم        وقت اكثر احتمالي             المتفائل          -اقصر وقت ممكن لتنفيذ أي نشاط اذا علمت ان الظروف لصالح المشروع  :
 طريقة تعتمد على التجارب السابقة وبعض البيانات التاريخية ماهي هذه الطريقة المخصصة

 

 طموح شايب ) بو ياسر( للطالب بواسطة  أخينا احملاضرة تسجيل
https://www.youtube.com/watch?v=2pv2qpuie9M 

 

 -: الرابعة املباشرة احملاضرة

 عند الطالبات
 : المحاضرة التاسعة*

  أدوار فرق العمل                         -مراحل بناء فرق العمل           -            أنماط فرق العمل                   -أهمية ومزايا فرق العمل 

  االختالفات داخل فريق العمل                   -                  أخطاء الفريق           -                 تماسك الفريق              -خصائص فريق العمل الناجح 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2pv2qpuie9M


 

 : المحاضرة العاشرة *

 (غالبًا الى صراعات وهذا يخلق الصراع التنظيمي يؤدي نقاط من التمهيد ) كل طرف يسعى لتحقيق مصالحه مما

 تعريف الصراع

                    مستويات الصراع  -        أسباب صراع فالمشاريع  -                     " وجهات النظر المختلفة حول الصراع " االتجاهات
 مذكرة تفاهم -             الشراكة -       شروط نجاح عملية التفاوض  -                التفاوض -               أدوات حل الصراع -  

 

 : المحاضرة الحادية عشر *

  بيئة المخاطر ف المشروع -تعريف المخاطر 

 "البيئة ف حالة عدم التأكد التام " المعايير مهمه -البيئة الخطرة  -البيئة المؤكدة 

  االستراتيجيات المنع والتسكين والتحويل واالستبقاء -مراحل ادارة المخاطر 

 
 

 : المحاضرة الثانية عشر الرقابة *

 فاإلدارةتعتبر الرقابة اخر وظيفة 

 " ابة ع المشروع " رقابة ع األهداف .....، رقابة ع موجوداتأهداف الرق

  انواع عمليات الرقابة

  الثالثة -الثانية  -نظام ضبط من الدرجة االولى 

  الالحقة -رقابة اثناء العملية 

 
 

 : المحاضرة الثالثة عشر إنهاء المشروع *

 مشروعمراحل إنهاء ال -                               طرق إنهاء المشروع  -                            عوامل تؤدي إلنهاء المشروع
 
 

 صـدى األمـلللطالب بواسطة   احملاضرة تسجيل
https://www.youtube.com/watch?v=a9Q6ffgG7yc 

 

 

 خالص حتياتنا للجميع بالتوفيق

 صدى األمل/  هنادي خالد

 ...فأكرمته وتوّكل عليك فكفيته  اجعلنا ممن تفائل خبريك اللهم ...

https://www.youtube.com/watch?v=a9Q6ffgG7yc

